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RESUMO 

 

SOUZA, R. A. Genotipagem de linhagens de Yersinia spp. por high-resolution melting 

analysis. 2013. 172f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 

O gênero Yersinia pertence à família Enterobacteriaceae e compreende 17 espécies. Y. pestis, 

Y. pseudotuberculosis e Y. enterocolitica são reconhecidamente patógenos de humanos e 

animais. Y. pestis cause a peste. Y. pseudotuberculosis e Y. enterocolitica são agentes 

causadores, sobretudo, de gastroenterites transmitidas por água e alimentos. As demais 14 

espécies são, usualmente, consideradas não-patogênicas, com exceção de Y. ruckeri sorogrupo 

O:1 que causa infecções em peixes. Nas últimas décadas, a tipagem molecular tornou-se uma 

importante ferramenta nos estudos filogenéticos de numerosos micro-organismos e o 

desenvolvimento de sistemas de tipagem rápidos e baratos pode facilitar os estudos 

epidemiológicos de infecções bacterianas. No presente estudo objetivou-se desenvolver um 

método de genotipagem de Yersinia spp. baseado em high-resolution melting analysis 

(HRMA) para diferenciar os single-nucleotide polymorphisms (SNPs) presentes nas 

sequências dos genes 16S rRNA, glnA, gyrB, hsp60 e recA e aplicá-lo na tipagem de 40 

linhagens de Y. pseudotuberculosis e 50 linhagens de Y. enterocolitica, bem como separar por 

HRMA as espécies Y. pseudotuberculosis e Y. enterocolitica. Os SNPs foram determinados 

nas sequências dos loci acima citados a partir de um conjunto de 119 linhagens de Yersinia 

spp. depositadas no GenBank/EMBL/DDBJ. Foram encontrados nas sequências dos genes 

analisados de Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica, Y. bercovieri, Y. rohdei, Y. intermedia, 

Y. mollaretii e Y. ruckeri 10, 10, 9, 6, 4, 1 e 1 SNPs, respectivamente. Nenhum SNP foi 

encontrado nas sequências analisadas de Y. pestis e um grande número de SNPs foi 

encontrado nas sequências analisadas de Y. frederiksenii, Y. kristensenii e Y. massiliensis, o 

que impossibilitou a genotipagem dessas espécies por HRMA. As demais espécies não foram 

analisadas. Foram desenhados pares de primers para flanquear os SNPs encontrados em cada 

espécie de Yersinia testada. Usando um conjunto de primers espécie-específicos, a 

diversidade genética de cada espécie de Yersinia foi determinada por HRMA e a análise 

filogenética foi baseada na sequência concatenada composta pelos nucleotídeos identificados 

em cada fragmento analisado. O agrupamento foi realizado com o software BioNumerics 

usando o método UPGMA com 1.000 replicatas de bootstrap. A árvore filogenética 
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construída para Y. pseudotuberculosis agrupou as linhagens em clusters bio-sorogrupo 

específicos. As linhagens do bio-sorogrupo 1/O:1 foram agrupadas em um cluster e as 

linhagens do bio-sorogrupo 2/O:3 em outro. A árvore filogenética construída para Y. 

enterocolitica agrupou as linhagens em três grupos. As linhagens altamente patogênicas, do 

biotipo 1B, foram agrupadas em um cluster, as linhagens de média patogenicidade, dos 

biotipos 2, 3, 4 e 5, foram agrupadas em um segundo cluster e as linhagens consideradas não-

patogênicas, do biotipo 1A, foram agrupadas em um terceiro cluster. O agrupamento 

encontrado em Y. pseudotuberculosis e Y. enterocolitica foi consistente com o perfil 

patogênico característico dessas duas espécies. Nenhuma correlação epidemiológica 

significativa foi encontrada no agrupamento de Y. bercovieri, Y. rohdei, Y. intermedia, Y. 

mollaretii e Y. ruckeri de acordo com os resultados de HRMA. Ademais, o método de HRMA 

aqui desenvolvido foi capaz de separar as espécies Y. pseudotuberculosis e Y. enterocolitica. 

O método de HRMA desenvolvido nesse estudo pode ser usado como uma alternativa para a 

genotipagem e para a diferenciação de Y. pseudotuberculosis de Y. enterocolitica. Esse 

método também pode complementar os métodos baseados em sequências e facilitar os estudos 

epidemiológicos dessas duas espécies de Yersinia. 

 

Palavras-chave: Gênero Yersinia, High-resolution melting analysis, Single-nucleotide 

polymorphisms, Genotipagem, Epidemiologia molecular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introdução 
 

 

“Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, 

mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana” 

 (Carl Gustave Jung) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. História, taxonomia e características do gênero Yersinia 

O gênero Yersinia pertence ao filo Proteobacteria, classe Gammaproteobacteria, 

ordem Enterobacteriales e família Enterobacteriaceae (BOTTONE, 1997) e, atualmente, é 

composto por 17 espécies (DRUMMOND et al., 2012).  

As espécies pertencentes ao gênero não fazem parte da microbiota humana. As três 

espécies comprovadamente patogênicas para o homem são Y. pestis, Y. enterocolitica e Y. 

pseudotuberculosis. Enquanto Y. pestis causa uma infecção sistêmica grave conhecida como 

peste, as espécies Y. enterocolitica e Y. pseudotuberculosis geralmente causam uma 

gastroenterite auto-limitada. Y. ruckeri sorogrupo O:1 é um importante patógeno de peixes. 

As demais espécies de Yersinia são consideradas espécies ambientais e, usualmente, não-

patogênicas para humanos. Entretanto, é crescente o número de relatos do isolamento dessas 

espécies de Yersinia de pacientes com desordens gastrintestinais (DRUMMOND et al., 2012; 

FREDRIKSSON-AHOMAA, 2007; SCHRIEFER;  PETERSEN, 2011; STENSETH et al., 

2008; SULAKVELIDZE, 2000). 

Um quadro de diferenciação fenotípica, apresentado na Tabela 1, pode ser utilizado 

para a diferenciação fenotípica das espécies desse gênero bacteriano. 
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Tabela 1. Diferenciação fenotípica das espécies de Yersinia (HURST et al., 2011; MURROS-

KONTIAINEN et al., 2011a; MURROS-KONTIAINEN et al., 2011b; SOUZA et al., 2011) 

Espécies de Yersinia 
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Y. pestis - - - - - - V - - - - V - - - 

Y. pseudotuberculosis + + - - - - + - - + - + - - V 

Y. similis + + - - - - + - - + - - - - - 

Y. enterocolitica + + + V - + V - + - + - V V - 

Y. intermedia + + + + + + + - + + + + + + + 

Y. frederiksenii + + + + V + V - + + + - + + - 

Y. kristensenii + + - V - + - - - - + - + + - 

Y. aleksiciae b + + - V - + - ND - - + - V + - 

Y. aldovae + + + - V + - - - + - - - + - 

Y. rohdei + V - - + + - - + - + V + + V 

Y. mollaretii + + - - - + - - + - + - + + - 

Y. bercovieri + + - - - + V - + - + - - + - 

Y. ruckeri V - V - + + - - - - - - - - - 

Y. massiliensis + + - + V + + + + - + - + + V 

Y. nurmii + - + - ND + - ND + - (+) - - - - 

Y. pekkanenii - + - - ND - - ND - - + - - - - 

Y. entomophaga + - ND - + + - ND + - + + - - + 
a incubação a 25ºC por 48 horas, exceção são os carboidratos para os quais as leituras são feitas por até 
7 dias, se permanecendo negativas; +, ≥ 90% de amostras positivas; -, ≥ 90% de amostras negativas; 
(+); fracamente positiva; V (variável), 11 a 98% de amostras positivas; ND, não realizado; b Y. 
aleksiciae pode ser separada fenotipicamente de Y. kristensenii apenas pela atividade de lisina 
descarboxilase,  Y. aleksiciae é lisina descarboxilase positiva e Y. kristensenii é negativa 
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A espécie atualmente conhecida como Yersinia pseudotuberculosis foi isolada pela 

primeira vez em 1883, por Mallassez e Vignal, que a denominaram bacilo da tuberculose 

zoogleica, ao observarem o que lhes pareceram lesões tuberculosas em cobaias inoculadas 

com material purulento de uma criança que havia morrido de uma aparente meningite 

tuberculosa. Durante meio século após seu primeiro relato, Y. pseudotuberculosis foi isolada 

somente de roedores e pássaros. Até a década de 1950, apenas dois casos humanos haviam 

sido relatados, um caso de septicemia em 1909 e um de linfoadenite mesentérica em 1916 

(CARNIEL, 2003; FALCÃO; FALCÃO, 2006). 

O agente da peste ou praga, Yersinia pestis (previamente denominado Bacterium 

pestis, Bacillus pestis e Pasteurella pestis), foi identificado pela primeira vez em 1894 por 

Alexandre Emile Jean Yersin a partir de material clínico aspirado de linfonodos de vítimas 

fatais de peste durante a Terceira Pandemia de Peste em Hong Kong. Posteriormente, ele 

mesmo demonstrou que camundongos e ratos inoculados com culturas puras desse cocobacilo 

Gram-negativo produziam sintomas semelhantes aos sintomas da peste e evoluíam para 

morte. Quatro anos mais tarde, em 1898, enquanto investigavam o avanço da epidemia de 

peste na Índia, Paul-Louis Simond e Masanori Ogata demonstraram, independentemente, a 

importância da pulga como vetor de transmissão da doença entre roedores e humanos 

(PERRY; FETHERSTON, 1997). 

Schleifstein e Coleman (1939) descreveram cinco isolados bacterianos semelhantes ao 

Bacillus lignieri e Pasteurella pseudotuberculosis. Dois desses isolados foram obtidos a partir 

de lesões faciais e três foram obtidos a partir de material intestinal de humanos com sintomas 

de enterite. Os isolados eram antigenicamente relacionados e altamente virulentos para ratos. 

Os autores concluíram que os isolados pertenciam a uma espécie bacteriana ainda não 

identificada e, pelo fato de três das cinco linhagens terem sido isoladas de conteúdo entérico 

propuseram o nome de Bacterium enterocoliticum.  
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Em 1944, através de observações de peculiaridades fenotípicas apresentadas pela 

então denominada Pasteurella pestis foi-se proposto a criação de um novo gênero na família 

Enterobacteriaceae, denominado Yersinia, em homenagem ao bacteriologista francês 

Alexandre Yersin (VAN LOGHEM, 1944). Entretanto, somente em 1964 e em 1965, as 

espécies Yersinia enterocolitica e Yersinia pseudotuberculosis foram, respectivamente, 

incluídas no gênero (FREDERIKSEN, 1964; SMITH; THAL, 1965).  

A taxonomia do gênero Yersinia foi revolucionada por Brenner et al. (1976) que 

aplicaram a técnica de hibridação DNA-DNA em adição aos clássicos testes bioquímicos 

utilizados para a classificação de Y. enterocolitica e Y. pseudotuberculosis. Como resultado 

desse estudo, um grupo de bactérias classificadas como Y. enterocolitica foi realocado em um 

segundo grupo, inicialmente denominado de Y. enterocolitica-like baseado em características 

fenotípicas e também nas relações DNA-DNA apresentadas por esses micro-organismos. 

Subsequentemente, esses micro-organismos originaram as espécies Y. frederiksenii (URSING 

et al., 1980), Y. intermedia (BRENNER et al., 1980), Y. kristensenii (BERCOVIER et al., 

1980), Y. aldovae (BERCOVIER et al., 1984), Y. rohdei (ALEKSIC et al., 1987), Y. 

bercovieri (WAUTERS et al., 1988) e Y. mollaretii (WAUTERS et al., 1988).  

Os membros do gênero Yersinia têm um conteúdo de G + C variando de 46 a 50%. As 

relações DNA-DNA entre as espécies do gênero são muito diversas, variando, usualmente, de 

55 a 74%, com exceção de Y. pestis e Y. pseudotuberculosis, que apresentam mais de 90% de 

similaridade entre si (SCHRIEFER; PETERSEN, 2011). 

Yersinia é um bacilo Gram-negativo não formador de esporos. O bacilo é menor que 

os demais membros da família, medindo de 0,5 a 0,8 µm de diâmetro e de 1 a 3 µm de 

comprimento e tende a crescer mais lentamente. Com exceção de Y. pestis e Y. pekkanenii que 

são imóveis e Y. ruckeri que apresenta motilidade variável, todos os outros membros do 

gênero são móveis a temperatura de 25ºC, pela presença de flagelos peritríquios ou 
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peripolares, e imóveis a 37ºC (FOUZ; ZARZA; AMARO, 2006; MURROS-KONTIAINEN 

et al., 2011b; SCHRIEFER; PETERSEN, 2011).  

As bactérias do gênero Yersinia são anaeróbias facultativas e multiplicam-se em uma 

ampla faixa de temperatura, variando de 4 a 43ºC, embora as condições ótimas de 

multiplicação in vitro sejam observadas entre 25 e 28ºC. Por essa razão, é recomendável que a 

identificação fenotípica das espécies de Yersinia seja realizada a 25-28ºC (SCHRIEFER; 

PETERSEN, 2011; SULAKVELIDZE, 2000). 

Os membros do gênero Yersinia fermentam a glicose com produção de ácido, mas sem 

produção de gás, são catalase positiva, oxidase negativa, não são hemolíticas em ágar sangue 

de carneiro a 5%. A maioria das linhagens de Yersinia multiplica-se nos meios de cultura 

usados na rotina laboratorial, como ágar sangue, ágar chocolate, ágar Salmonella-Shigella 

(SS) e ágar MacConkey quando incubados a 37ºC em condições de aerofilia, mas podem ser 

suplantadas por outras bactérias em amostras de origem clínica e, principalmente, de origem 

ambiental. Nesses meios de cultivo, as colônias são muito pequenas, arredondas, opacas, 

incolores, medindo aproximadamente 1 mm de diâmetro após 24 horas de incubação. O uso 

de outros meios de isolamento de enterobactérias como ágar SS-desoxicolato, ágar Hektoen 

entérico, ágar eosina-azul de metileno (EMB) e ágar xilose-lisina-desoxicolato (XLD) não 

fornece nenhuma vantagem para o isolamento de Y. enterocolitica e para a diferenciação das 

demais espécies de Yersinia dos outros micro-organismos presentes na microbiota fecal 

(SCHRIEFER; PETERSEN, 2011). 

Devido à sua habilidade de fermentar sacarose e ao fato de crescer mais lentamente 

que os demais membros da família Enterobacteriaceae, é recomendável o uso de um meio de 

cultura diferencial e seletivo para o cultivo das espécies oriundas de sítios não estéreis. O 

meio seletivo usualmente utilizado para o isolamento de Yersinia spp. é o ágar CIN 

(cefsulodina-irgasan-novobiocina). As colônias típicas desses micro-organismos em ágar CIN 
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apresentam centro côncavo e vermelho, circundado por uma borda transparente, dando o 

aspecto de “olhos de touro”. Entretanto, algumas linhagens de Y. pseudotuberculosis e Y. 

bercovieri podem ser inibidas quando cultivadas em ágar CIN (SCHRIEFER; PETERSEN, 

2011).  

 

1.2. Yersinia pestis 

A peste ou praga, umas das mais devastadoras doenças da história humana, é causada 

por Y. pestis e é, primariamente, uma doença zoonótica que afeta roedores e outros mamíferos 

selvagens. Usualmente, a peste é transmitida pela picada de pulgas infectadas com o micro-

organismo, embora a infecção também possa ocorrer pelo contato com gotículas respiratórias 

de indivíduos infectados (PERRY; FETHERSTON, 1997).  

Embora sejam reportadas mais de 200 espécies de mamíferos naturalmente infectadas 

por peste, os roedores são os hospedeiros mais importantes de Y. pestis. O vetor de 

transmissão mais comum e eficiente é a pulga Xenopsylla cheopis, entretanto, outras espécies 

de pulga também podem transmitir a peste (BUTLER, 2009; PERRY; FETHERSTON, 1997).  

 Y. pestis foi responsável por três pandemias ao longo da história humana. A primeira 

delas, denominada “Praga de Justiniano”, ocorreu entre os anos 541 e 767 d.C. e foi 

importada da África Central e Oriental para o Egito de onde se espalhou para todos os países 

ao redor do Mar Mediterrâneo com uma taxa de mortalidade estimada entre 15 e 40%. A 

segunda pandemia conhecida como “Morte Negra” e as subsequentes epidemias ocorridas 

entre os séculos VIII e XIV d.C. foram importadas da Ásia Central e espalharam-se a partir do 

Mar Cáspio para toda a Europa. A “Morte Negra” foi responsável pela morte de, 

aproximadamente, 30 a 40% da população européia. A terceira pandemia de peste teve início 

em meados do século XIX na província chinesa de Yünnan e espalhou-se globalmente por via 

marítima a partir de Hong Kong em 1894, mesmo ano em que Y. pestis foi descrita como o 
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agente etiológico da peste por Alexandre Yersin. A taxa de mortalidade e de disseminação 

associadas à terceira pandemia de peste são consideravelmente menores quando comparadas 

às duas pandemias anteriores, devido, principalmente ao advento de políticas efetivas de 

saúde pública e ao uso de antibióticos a partir de 1950 (ACHTMAN et al., 1999; PERRY; 

FETHERSTON, 1997; STENSETH et al., 2008).  

Atualmente, a infecção humana por Y. pestis é rara. Entretanto, a peste permanece 

enzoótica em partes da África, Américas do Norte e Sul e Ásia. O aumento do número de 

casos de peste em humanos e o reaparecimento de epidemias em alguns países como Malawi, 

Moçambique e Índia levaram à categorização da peste como uma doença reemergente 

(ACHTMAN et al., 1999; BUTLER, 2009; GUIYOULE et al., 1997; STENSETH et al., 

2008). 

Achtman et al. (1999) propuseram que Y. pestis emergiu como um clone de Y. 

pseudotuberculosis entre 1.500 e 20.000 anos atrás. Entretanto, a proposta de reclassificação 

de Y. pestis como uma subespécie de Y. pseudotuberculosis não tem sido implementada 

devido à importância história de Y. pestis, bem como às considerações de segurança em saúde 

pública associadas à peste e também às marcantes diferenças nas infecções causadas por Y. 

pestis e Y. pseudotuberculosis (PERRY; FETHERSTON, 1997). 

Y. pestis é dividida nas biovariedades Antiqua, Medievalis, Orientalis e Microtus. As 

quatro biovariedade de Y. pestis podem ser identificadas através de sua habilidade de 

fermentar glicerol e arabinose e reduzir nitrato, conforme especificado na Tabela 2 

(SCHRIEFER; PETERSEN, 2011). 

A biovariedade Antiqua é residente na África e descendente da bactéria que causou a 

Praga de Justiniano. A biovariedade Medievalis encontra-se na Ásia Central e foi responsável 

pela “Morte Negra”. A biovariedade Orientalis foi originada na China Meridional e está 

mundialmente disseminada sendo responsável pela peste moderna (ZHOU et al., 2004). As 
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linhagens de Y. pestis pertencentes as essas três biovariedades não apresentam diferenças em 

sua virulência ou patologia em animais e humanos (PERRY; FETHERSTON, 1997; 

STENSETH et al., 2008).  

 

Tabela 2. Identificação bioquímica das biovariedades de Y. pestis após incubação a 25ºC por 

48 horas (SCHRIEFER; PETERSEN, 2011) 

Biovariedade 
Reações a 

Glicerol Nitrato Arabinose 

Antiqua + + + 

Medievalis + - + 

Orientalis - + + 

Microtus + - - 
a +, ≥ 90% de amostras positivas; -, ≥ 90% de amostras negativas 
 

Zhou et al. (2004) propuseram uma nova biovariedade de Y. pestis denominada 

Microtus e encontrada na China. Diferentemente das três biovariedades anteriores, a 

biovariedade Microtus apresenta um perfil genômico que a torna pouco virulenta para 

humanos devido à perda de alguns genes e ao aparecimento de pseudogenes associados à 

virulência de Y. pestis.  

A infecção por Y. pestis manifesta-se primariamente sob as formas bubônica, 

pneumônica ou septicêmica. A peste bubônica é a forma clássica da doença. Os pacientes 

apresentam febre, dor de cabeça, calafrios e linfonodos extremamente inchados e dolorosos, 

conhecidos como bubões, tipicamente encontrados nas regiões inguinal e femoral. A 

mortalidade para casos de peste bubônica não tratada varia de 40 a 60%. A forma septicêmica 

primária de peste assemelha-se clinicamente a septicemias causadas por outros micro-

organismos Gram-negativos. A taxa de mortalidade para pessoas com a forma septicêmica de 

peste é alta, variando de 30 a 50%. A forma pneumônica da doença é rara, mas é a forma mais 
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fatal da doença. É disseminada através de gotículas respiratórias pelo contato com indivíduos 

infectados. Essa forma progride rapidamente de um estado febril semelhante a um resfriado 

para uma pneumonia severa com tosse e produção de escarro sanguinolento. Tanto a forma 

septicêmica quanto a forma pneumônica quando não tratadas são, geralmente, fatais 

(BUTLER, 2009; PERRY; FETHERSTON, 1997).  

A estreptomicina é o antibiótico de escolha para o tratamento de peste. Tetraciclinas 

são utilizadas na terapia profilática e cloranfenicol é recomendado para o tratamento de 

meningite causada por Y. pestis. Y. pestis é susceptível a penicilinas in vitro, entretanto, esses 

antibióticos são considerados ineficazes in vivo (PERRY; FETHERSTON, 1997). O uso de 

ceftriaxona, doxiciclina, ciprofloxacino, ofloxacino e aminoglicosídeos também pode ser 

considerado como alternativas para o tratamento. Há somente dois relatos na literatura de 

isolados humanos resistentes às drogas usadas no tratamento de peste, ambos ocorridos em 

Madagascar em 1995 (BUTLER, 2009). 

Diferentemente do Bacillus anthracis causador do antraz, Y. pestis  não forma esporos 

e não sobrevive fora do corpo de pessoas e animais. Por essa razão, o desenvolvimento de um 

agente bioterrorista que utilize essa bactéria na forma de aerossóis torna-se difícil. Ademais, a 

capacidade da forma pneumônica de peste se propagar em uma epidemia é severamente 

restringida pela necessidade do contato próximo com uma pessoa com peste pneumônica. 

Embora a capacidade de Y. pestis causar pânico a torne um atrativo agente para o 

bioterrorismo, sua incapacidade de sobreviver por longo tempo no meio ambiente limita sua 

utilidade como uma arma biológica (BUTLER, 2009; ROLLINS; ROLLINS; RYAN, 2003).     

 

1.3. Yersinia enterocolitica e Yersinia pseudotuberculosis 

A infecção causada por Y. enterocolitica e Y. pseudotuberculosis é denominada 

yersiniose e é adquirida através da ingestão de água e/ou alimentos contaminados. As duas 
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espécies podem causar desde uma enterite auto-limitada até infecções sistêmicas fatais. Y. 

enterocolitica é a espécie mais comumente relacionada à infecções humanas (DRUMMOND 

et al., 2012; FREDRIKSSON-AHOMAA, 2007).  

Após sua ingestão, tanto Y. enterocolitica quanto Y. pseudotuberculosis migram para a 

porção terminal do íleo. A maioria das bactérias permanece no lúmen intestinal enquanto uma 

minoria invade o tecido através das células M que recobrem os folículos linfóides intestinais 

(placas de Peyer). Após penetrar no epitélio intestinal, Y. enterocolitica e Y. 

pseudotuberculosis, colonizam as Placas de Peyer e a lâmina própria, causando a destruição 

localizada dos tecidos e a formação de microabscessos. Através das vias linfáticas, a bactéria 

pode alcançar os linfonodos mesentérios e, se conseguir escapar dos linfonodos e cair na 

corrente sanguínea, a bactéria alcançará órgãos mais distantes, sempre mostrando tropismo 

por tecidos linfóides, localizando-se preferencialmente no retículo-endotelial do fígado e do 

baço (ROBINS-BROWNE, 2001; SANSONETTI, 2004). 

A gastroenterite é a forma mais frequente de yersiniose e ocorre, principalmente, em 

crianças abaixo de quatro anos no caso de Y. enterocolitica e em adolescentes e adultos jovens 

no caso de Y. pseudotuberculosis. A dose infecciosa é desconhecida, mas acredita-se que seja 

superior a 104 UFC/mL ou UFC/g. Os sintomas iniciam-se 24-48 horas após a ingestão e 

incluem diarréia, dor abdominal e febre. Algumas vezes, os sintomas sugerem uma apendicite 

aguda. Geralmente, os pacientes apresentam linfoadenite mesentérica ou ileíte terminal. 

Complicações ocorridas após uma infecção não diagnosticada como artrite reativa, eritema 

nodoso, Síndrome de Reiter, uveíte, conjuntivite, uretrite, balanite e glomerulonefrite podem 

ocorrer (FREDRIKSSON-AHOMAA, 2007; ROBINS-BROWNE, 2001; SCHRIEFER; 

PETERSEN, 2011). 

A maioria das gastroenterites e linfoadenite mesentéricas causadas por Y. 

enterocolitica e Y. pseudotuberculosis em pacientes imunocompetentes é auto-limitada, 
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necessitando apenas de reposição eletrolítica. Entretanto, infecções sistêmicas, infecções 

extra-intestinais e enterocolites em pacientes imunocomprometidos devem ser tratadas com 

antibioticoterapia (FREDRIKSSON-AHOMAA, 2007). Nesses casos, o tratamento das 

infecções causadas por Y. pseudotuberculosis deve ser baseado na administração de 

ampicilina, estreptomicina ou tetraciclina e nos casos de infecção por Y. enterocolitica, 

sulfametoxazol+trimetoprima ou fluoroquinolonas (SCHRIEFER; PETERSEN, 2011). 

Y. enterocolitica produz dois tipos de β-lactamases (A e B) que conferem resistência à 

ampicilina, cefalotina, carbenicilina e ticarcilina. Entretanto, diferenças na susceptibilidade aos β-

lactâmicos são encontradas nos diferentes biotipos de Y. enterocolitica, conforme especificado na 

Tabela 3, visto que diferentes biotipos de Y. enterocolitica possuem uma produção diferenciada 

dessas duas enzimas. Enquanto o bio-sorogrupo 4/O:3 de Y. enterocolitica, geralmente, produz as 

duas enzimas, a maioria das linhagens dos biotipos 2 e 3 não produzem a lactamase A, o que pode 

explicar a sensibilidade desses biotipos à carbenicilina e à ticarcilina. Em contra partida, Y. 

pseudotuberculosis é suscetível a penicilinas devido à sua incapacidade de produzir β-lactamases 

(FREDRIKSSON-AHOMAA, 2007). 

 
Tabela 3. Susceptibilidade aos antibióticos encontrada nos diferentes biotipos de Y. 

enterocolitica (FREDRIKSSON-AHOMAA, 2007) 

Antibiótico 
Biotipos 

1A 1B 2 3 4 5 

Ampicilina  - S a R b - R - 

Amoxicilina/Clavulanato R S R R S S 

Carbenicilina R R S S R - 

Cefixima R S R R S S 

Cefoxitina R S R R S S 

Ticarcilina R R S S R R 

Cefalotina - R - - R - 
a sensível; b resistente 
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  Y. enterocolitica é uma espécie heterogênea que pode ser dividida em seis biotipos de 

acordo com seu comportamento frente a diferentes substratos (DRUMMOND et al., 2012; 

FREDRIKSSON-AHOMAA, 2007), conforme especificado na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Testes bioquímicos utilizados para a biotipagem de Y. enterocolitica após 

incubação a 25ºC por 48 horas (SCHRIEFER; PETERSEN, 2011) 

Reações a  
Biotipos 

1A 1B 2 3 4 5 

Lipase  + + - - - - 

Esculina + - - - - - 

Salicina + - - - - - 

Indol  + + (+) - - - 

Xilose  + + + + - V 

Trealose + + + + + - 

Redução de nitrato + + + + + - 

DNase - - - - + + 

Pirazinamidase + - - - - - 
a +, ≥ 90% de amostras positivas; -, ≥ 90% de amostras negativas; (+); fracamente positiva; V 
(variável), 11 a 98% de amostras positivas 

 

Os biotipos 1B, 2, 3, 4 e 5 incluem linhagens que são associadas a doenças em 

humanos, enquanto o biotipo 1A consiste, majoritariamente, de linhagens de origem 

ambiental. Entretanto, evidências epidemiológicas, clínicas e experimentais sugerem que uma 

minoria de linhagens pertencentes ao biotipo 1A possa causar doença gastrintestinal em 

humanos (DRUMMOND et al., 2012; FREDRIKSSON-AHOMAA, 2007). 

O esquema antigênico de Y. enterocolitica inclui 76 antígenos somáticos e 44 

antígenos flagelares (WAUTERS et al., 1991) que é compartilhado com as outras espécies de 

Yersinia, com exceção de Y. pestis e Y. pseudotuberculosis. No entanto, só a caracterização 

dos antígenos somáticos é utilizada para o diagnóstico em laboratórios de rotina. Atualmente, 
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as linhagens patogênicas de Y. enterocolitica pertencem, principalmente, aos sorogrupos 

O:1,2,3; O:2,3; O:3; O:8; O:9; O:4,32, O:5,27; O:13a,13b; O:18; O:20 e O:21 e os bio-

sorogrupos mais relacionados a doenças no homem incluem 4/O:3; 1B/O:8; 2/O:9 e 2/O:5,27 

(DRUMMOND et al., 2012; FREDRIKSSON-AHOMAA, 2007). No Brasil já foi relatado o 

isolamento de Y. enterocolitica dos bio-sorogrupos 4/O:3; 1A/O:5; 2/O:5; 3/O:5,27; 

1A/O:6,30 e 1A/O:8,19 a partir de fontes humanas (FALCÃO et al., 2008).  

 Há uma grande correlação entre bio-sorogrupos de Y. enterocolitica e o tipo de 

hospedeiro e a região de isolamento (ROBINS-BROWNE, 2001). A vasta maioria dos 

isolados clínicos pertence a relativamente poucos bio-sorogrupos. Linhagens do biotipo 1B 

sorogrupos O:4,32; O:8; O:13; O:18, O:20 e O:21 são frequentemente associadas a doenças 

humanas no Canadá e Estados Unidos (BOTTONE, 1999; DRUMMOND et al., 2012; 

HOSAKA et al., 1997; ICHINOHE et al., 1991; MARUYAMA, 1987). Linhagens de Y. 

enterocolitica que são responsáveis por infecções humanas na Europa, Japão, Canadá, 

Estados Unidos e Brasil pertencem, principalmente, ao bio-sorogrupo 4/O:3. Os sorogrupos 

O:9 e O:5,27 são amplamente distribuídos ao redor do mundo, assim como as linhagens não-

patogênicas pertencentes ao biotipo 1A sorogrupos O:5; O:6,30; O:6,31; O:7,8; O:10; O:18; 

O:46 e linhagens não tipáveis (BOTTONE, 1999; DRUMMOND et al., 2012; FALCÃO et 

al., 2008).  

 Y. enterocolitica também pode ser classificada quanto à sensibilidade a diferentes 

fagos. No esquema para fagotipagem existem nove fagotipos: II, VIII, IXa, IXb, XI, X, X3, Xz 

e Xo (NICOLLE; MOLLARET; BRAULD, 1976). Devido à necessidade de manutenção de 

estoques de fagos biologicamente ativos e de linhagens controle, a fagotipagem está 

disponível apenas em poucos laboratórios (FREDRIKSSON-AHOMAA, 2007).    

Ratos, pássaros, porcos, cachorros e gatos são considerados os principais reservatórios 

de Y. enterocolitica e constituem, dessa forma, fontes de infecção para o homem. Alimentos, 
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como carnes, sorvetes e leite, têm sido frequentemente relacionados à transmissão de Y. 

enterocolitica, embora a maioria dos isolados dessas fontes não pertença aos bio-sorogrupos 

reconhecidamente patogênicos. Y. enterocolitica tem sido isolada também a partir de fontes 

ambientais como lagoas, lagos, esgoto e solo (DE BOER, 1995; DRUMMOND et al., 2012; 

FALCÃO et al., 2008; FREDRIKSSON-AHOMAA, 2007; GREENWOOD; HOOPER; 

REDHOUSE, 1990; MARTÍNEZ et al., 2009; NOVOSLAVSKIJ et al., 2013; OKWORI et 

al., 2009).  

 Comparativamente a Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis é uma espécie 

fenotipicamente mais homogênea. Contudo, Y. pseudotuberculosis ainda pode ser dividida em 

quatro biotipos frente a sua resposta quanto à assimilação de citrato e fermentação de 

melibiose e rafinose (FREDRIKSSON-AHOMAA, 2007), conforme especificado na Tabela 

5.  

 

Tabela 5. Testes bioquímicos utilizados para a biotipagem de Y. pseudotuberculosis após 

incubação a 25ºC por 48 horas (FREDRIKSSON-AHOMAA, 2007) 

Reações a 
Biotipos 

1 2 3 4 

Melibiose + - - + 

Citrato - - + - 

Rafinose  - - - + 
a +, ≥ 90% de amostras positivas; -, ≥ 90% de amostras negativas 

 

Diferentemente de Y. enterocolitica, não existe uma correlação direta entre biotipos de 

Y. pseudotuberculosis e patogenicidade. Contudo, as linhagens melibiose positivas (biotipos 1 

e 4) mostraram-se mais patogênicas que linhagens melibiose negativas (biotipos 2 e 3) 

(CH'NG et al., 2011; FUKUSHIMA et al., 2001; LAUKKANEN-NINIOS et al., 2011). 
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Entretanto, algumas linhagens pertencentes ao biotipo 2 isoladas no Brasil foram responsáveis 

por causar diarréia severa em bovinos (WARTH; BIESDORF; DE SOUZA, 2012).  

Um esquema antigênico simplificado para a sorotipagem de Y. pseudotuberculosis foi 

proposto por Tsubokura e Aleksic (1995). Esse sistema consiste de 15 antígenos somáticos 

(O:1 a O:15), sendo os sorogrupos O:1 e O:2 subdivididos em três subtipos (a, b e c) e os 

sorogrupos O:4 e O:5 subdivididos nos subtipos a e b.  

Os sorogrupos de Y. pseudotuberculosis diferem em sua distribuição geográfica e 

nichos ecológicos. Sorogrupos O:1b e O:3 de Y. pseudotuberculosis tem sido isolados de 

pacientes no Canadá, enquanto os sorogrupos O:1a, O:1b e O:3 são mais frequentemente 

isolados de humanos na Europa. No Extremo Oriente, os sorogrupos O:1b, O:2a, O:2b, O:3, 

O:4a, O:4b, O:5a e O:5b tem sido isolados de amostras clínicas (FREDRIKSSON-

AHOMAA, 2007; FUKUSHIMA et al., 2001). No Brasil, já foram isoladas linhagens de Y. 

pseudotuberculosis pertencentes aos sorogrupos O:1a e O:3, todas oriundas de animais 

(FALCÃO et al., 2008). A relação entre patogenicidade e propriedades sorológicas de Y. 

pseudotuberculosis ainda permanece pouco compreendida. Entretanto, os sorogrupos O:1 a 

O:5 são mais frequentemente isolados de humanos, enquanto dos sorogrupos O:6 a O:15 tem 

sido mais isolados de animais selvagens e de amostras ambientais (FREDRIKSSON-

AHOMAA, 2007; FUKUSHIMA, 2003).  

Assim como Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis é amplamente encontrada na 

natureza. Seus principais reservatórios são roedores, pássaros selvagens, porcos e ruminantes 

(FREDRIKSSON-AHOMAA, 2007; MARTÍNEZ et al., 2009; OKWORI et al., 2009). 

 Vários genes contribuem para a virulência de Y. enterocolitica e Y. 

pseudotuberculosis. Esses fatores de virulência são codificado tanto por genes plasmidiais 

contidos no plasmídeo de virulência pYV (plasmid for Yersinia virulence) quanto por genes 

cromossomais e sua expressão é temperatura-dependente (Tabela 6). Enquanto os genes 
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plasmidiais são normalmente expressos a 37ºC os genes cromossomais são usualmente 

expressos a 25ºC (ROBINS-BROWNE, 2001).  

A presença do plasmídeo pYV garante a Y. pseudotuberculosis e Y. enterocolitica a 

habilidade de sobreviver e multiplicar-se nos tecidos linfóides do hospedeiro. O plasmídeo 

pYV codifica uma adesina denominada YadA (Yersinia adhesin A) que induz a adesão da 

bactéria ao muco intestinal, colágeno, laminina e fibronectina e, posteriormente, a 

internalização da bactéria por endocitose. YadA tem também a função de inibir a resposta 

imune inata do hospedeiro, conferindo resistência à ação do sistema complemento. YadA é 

um importante fator de virulência de Y. enterocolitica, mas parece ser dispensável para a 

virulência de Y. pseudotuberculosis (EL TAHIR; SKURNIK, 2001; FREDRIKSSON-

AHOMAA, 2007; EL TAHIR; KUUSELA; SKURNIK, 2000). O plasmídeo pYV codifica 

também um conjunto de proteínas regulatórias denominadas Yops (Yersinia outer proteins) 

que conferem às linhagens de Yersinia a capacidade de resistir à resposta imune não 

específica do hospedeiro (CORNELIS, 1998; CORNELIS et al., 1998; VIBOUD; BLISKA, 

2005). No plasmídeo pYV localiza-se também o gene ysc, responsável pela secreção das 

proteínas necessárias para a construção da maquinaria funcional de um sistema de secreção do 

tipo III (T3SS) encontrado em Yersinia. O T3SS é responsável por injetar diretamente as 

Yops no citoplasma da célula do hospedeiro (CORNELIS, 2002; DRUMMOND et al., 2012). 

A invasão de células epiteliais por Yersinia requer pelo menos dois genes 

cromossomais, denominados inv (invasion) e ail (adhesion invasion locus) (MILLER; 

FALKOW, 1988). O gene inv codifica uma proteína de membrana externa denominada Inv 

responsável pela entrada de Y. enterocolitica e Y. pseudotuberculosis nas células epiteliais do 

íleo nos estágios iniciais da infecção (ISBERG; BARNES, 2001). Esse gene é encontrado no 

cromossomo de todas as linhagens de Yersinia spp., com exceção de Y. ruckeri, Y. 

massiliensis, Y. nurmii e Y. pekkanenii (MURROS-KONTIAINEN et al., 2011a; MURROS-
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KONTIAINEN et al., 2011b; SOUZA; FALCÃO, 2012b; SULAKVELIDZE, 2000), mas é 

funcional apenas nas espécies patogênicas de Yersinia (CARNIEL, 1995). Por outro lado, o 

gene ail codifica uma proteína de superfície denominada Ail que medeia à resistência aos 

efeitos bactericidas do complemento em Y. enterocolitica e Y. pseudotuberculosis e adesão e 

invasão nos bio-sorogrupos de Y. enterocolitica associados a doenças (ROBINS-BROWNE, 

2001). 

Outros fatores de virulência codificados por genes cromossomais são também 

importantes para a virulência de Y. enterocolitica e Y. pseudotuberculosis. A produção de 

fímbrias que participam da aderência da bactéria ao epitélio intestinal é determinada pelo gene 

myf em Y. enterocolitica e pelo gene psa em Y. pseudotuberculosis (CARNIEL, 1995; 

IRIARTE et al., 1993). A presença da ilha de alta patogenicidade (HPI) no cromossomo Y. 

enterocolitica 1B e algumas linhagens de Y. pseudotuberculosis confere a bactéria a 

capacidade de quelar o ferro ligado a proteínas eucarióticas e utilizá-lo para sua multiplicação 

(CARNIEL, 1995; KOORNHOF; SMEGO; NICOL, 1999; RAKIN et al., 1999). O gene ure é 

responsável pela síntese da enzima urease, a qual hidrolisa a uréia para formar ácido 

carbônico e amônia, permitindo à bactéria escapar da barreira ácida estomacal e causar 

doença (DE KONING-WARD; ROBINS-BROWNE, 1995). A síntese do lipopolissacarídeo 

(LPS) em Y. enterocolitica e Y. pseudotuberculosis é codificada pelo locus rfb e regulada pela 

temperatura. Ao multiplicarem-se a 25ºC, Y. enterocolitica e Y. pseudotuberculosis possuem 

um LPS liso e expressam a cadeia completa do antígeno O, enquanto que ao multiplicarem-se 

a 37ºC apresentam células rugosas devido à repressão da síntese do LPS. O LPS liso estimula 

a virulência por aumentar a hidrofobicidade e, dessa maneira, facilitar a passagem da bactéria 

através do muco que forra o epitélio intestinal. Por outro lado, o LPS rugoso por apresentar 

cadeias alongadas somáticas (O), pode ocultar proteínas de superfície associadas à virulência 

tais como Ail e YadA, requeridas numa fase tardia da infecção. A repressão da síntese do LPS 
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a 37ºC pode aumentar as chances de a bactéria sobreviver nos tecidos, permitindo-lhe expor 

na superfície seus determinantes de virulência no período apropriado da infecção (ROBINS-

BROWNE, 2001; SKURNIK; BENGOECHEA, 2003).  

Diferentemente dos determinantes de virulência de origem cromossômica citados 

anteriormente, alguns genes são exclusivos de Y. enterocolitica e outros de Y. 

pseudotuberculosis. As sorovariedades patogênicas de Y. enterocolitica expressam uma 

enterotoxina termoestável denominada YstA que é codificada pelo gene ystA e responsável 

por causar diarréia. Além da proteína YstA, foi caracterizada uma outra enterotoxina 

denominada YstB, codificada pelo gene ystB, que acredita-se também causar diarréia 

(FREDRIKSSON-AHOMAA, 2007; ROBINS-BROWNE, 2001). Somente Y. 

pseudotuberculosis produz uma toxina superantigênica codificada pelo gene ypm e conhecida 

como YPM. Foi confirmado experimentalmente que YPM é um fator de virulência que 

exacerba a toxicidade de Y. pseudotuberculosis em infecções sistêmicas, mas não em 

gastroenterites  (FREDRIKSSON-AHOMAA, 2007; FUKUSHIMA et al., 2001). 

Na infecção por linhagens enteropatogênicas de Yersinia ocorre uma relação 

primorosamente afinada entre a temperatura e as características de virulência da bactéria. Para 

provocar infecção, o micro-organismo precisa em primeiro lugar adaptar seus antígenos de 

superfície codificados a 25ºC para resistirem ao aumento de temperatura que é encontrado no 

organismo do hospedeiro. Como são ingeridas normalmente a partir de fontes de origem 

alimentar fria, as linhagens virulentas utilizam determinantes mediados por genes 

cromossomais, expressos a baixas temperaturas para estabelecer a colonização. A aclimatação 

à temperatura das células dos mamíferos resulta no aparecimento de outros determinantes 

cromossomais e de vários determinantes plasmidiais que são gradualmente expressos para 

contrabalançar os mecanismos de defesa do hospedeiro. Esse ciclo quente-frio de transmissão 

se completa quando os microabscessos das criptas intestinais se rompem, possibilitando à 
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bactéria ter acesso novamente ao meio ambiente através das fezes, contaminando alimentos e 

água (FALCÃO; FALCÃO, 2006). 

 

Tabela 6. Determinantes de virulência encontrados em Y. enterocolitica e Y. 

pseudotuberculosis (DRUMMOND et al., 2012; FREDRIKSSON-AHOMAA, 2007) 

Determinante Função Y. enterocolitica Y. pseudotuberculosis 

yop a Resistência à fagocitose + + 

yadA a Adesão e invasão + - 

inv b Adesão e invasão + + 

ail b Adesão e invasão 

Resistência ao complemento 

+ 

+ 

- 

+ 

yst b Secreção de fluidos no 

intestino 
+ - 

myf b Adesão + - 

psa b Adesão e resistência ao 

complemento 
- + 

ypm b Aumento da toxicidade em 

infecções sistêmicas 
- + 

HPI b Síntese de sideróforos + + 

ure b Hidrólise da uréia + + 

rfb b Síntese do LPS + + 
a marcadores plasmidiais; b marcadores cromossomais;  

 

   

1.4. Yersinia ruckeri 

Y. ruckeri foi descrita por Ewing et al. (1978). Contudo, seu status taxonômico ainda 

permanece controverso. Por ser a espécie menos relacionada filogeneticamente às demais 

espécies do gênero, alguns pesquisadores sugerem que essa espécie não deva ser incluída no 

gênero Yersinia (SULAKVELIDZE, 2000). 
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Y. ruckeri é um dos agentes etiológicos da “Doença da Boca Vermelha” em trutas 

(Oncorhynchus mykiss), mas também é responsável por septicemia fatal em carpas e outros 

peixes. A doença da boca vermelha é caracterizada por hemorragia subcutânea na boca, 

barbatanas e olhos e, eventualmente, erosão da mandíbula e do palato. A hemorragia também 

ocorre nos órgãos internos e nos estágios mais avançados o abdômen se enche de líquido. O 

peixe apresenta um comportamento anormal e inapetência. As taxas de mortalidade 

geralmente são elevadas. A doença é vista em fazendas de peixe com má qualidade de água. 

Essa espécie de Yersinia pode sobreviver por longos períodos no ambiente após um surto da 

doença e constituir um novo foco de infecção (SULAKVELIDZE, 2000).  

Em um recente estudo publicado por Bastardo; Ravelo; Romalde (2012), conclui-se 

que a espécie apresenta elevada diversidade genética ao contrário do que se acreditava até 

pouco tempo atrás.  

 

1.5. Yersinia frederiksenii 

A espécie Y. frederiksenii foi descrita por Ursing et al. (1980) a partir de um grupo de 

linhagens de Y. enterocolitica-like que apresentavam a capacidade de fermentar ramnose. 

Desde sua descrição, a espécie tem sido caracterizada como uma espécie geneticamente 

heterogênica, formada por três grupos genômicos ou genoespecies separados por grande 

distância genética (DOLINA; PEDUZZI, 1993). Entretanto, devido à dificuldade de separar-

se essas três genoespecies usando testes bioquímicos e ao pequeno número de linhagens 

estudadas no momento em que a classificação foi anunciada, decidiu-se que os grupos 

genômicos deveriam ser mantidos dentro da espécie Y. frederiksenii (DEMARTA et al., 

2004). Y. frederiksenii tem sido isolada a partir de água, esgoto, solo, peixes, roedores 

selvagens, alimentos, animais domésticos e humanos saudáveis e doentes. Os sorogrupos mais 
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predominantes são O:16, O:1 e O:2 (SULAKVELIDZE, 2000). No Brasil, os sorogrupos mais 

comuns são o O:16 e O:40 (FALCÃO et al., 2008).   

 

1.6. Yersinia kristensenii 

A espécie Y. kristensenii foi descrita por Bercovier et al. (1980) para um grupo de 

linhagens de Y. enterocolitica-like trealose positivas e sacarose e ramnose negativas. Assim 

como Y. frederiksenii, Y. kristensenii é uma espécie bastante heterogênea com alguns isolados 

sendo filogeneticamente mais relacionados a Y. mollaretii. Os sorogrupos mais comuns são o 

O:12, O:28 e O:11. As linhagens pertencentes a essa espécie de Yersinia tem sido isoladas de 

água, solo, alimentos, animais e humanos saudáveis e doentes (SULAKVELIDZE, 2000). No 

Brasil, o sorogrupo mais comuns é o O:61 (FALCÃO et al., 2008).   

 

1.7. Yersinia aldovae 

A espécie Y. aldovae foi descrita por Bercovier et al. (1984) para um grupo de 

linhagens de Y. enterocolitica-like ramnose positivas e sorbose, celobiose, melibiose e 

rafinose negativas. Uma característica interessante dessa espécie de Yersinia é a reação de 

Voges-Proskauer positiva a 25ºC e negativa a 37ºC. Os sorogrupos mais comuns são o O:17; 

O:6,31; O:6,30; O:7,8; O:21 e O:22. Filogeneticamente, Y. aldovae aparece mais relacionada 

a Y. frederiksenii e Y. bercovieri. Tem sido isolada de ecossistemas aquáticos e solos. Das 

espécies de Y. enterocolitica-like é a única espécie ainda não relacionada a infecções humana 

ou animal (SULAKVELIDZE, 2000). 
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1.8. Yersinia intermedia 

A espécie Y. intermedia foi descrita por Brenner et al. (1980) para um grupo de 

linhagens de Y. enterocolitica-like ramnose, melibiose, rafinose, α-metil-D-glicosídeo e 

ornitina descarboxilase positivas. Os sorogrupos O:4 e O:17 são os mais predominantes, 

entretanto, a maioria das linhagens de Y. intermedia não é sorotipável pelo esquema de 

Wauters et al. (1991). É uma espécie bioquimicamente heterogênea, que pode ser divida em 

10 biotipos de acordo com características fenotípicas conforme descrito na Tabela 7. Tem 

sido isolada principalmente de água, peixes, ostra, camarão, caramujos, animais selvagens e 

domésticos, alimentos e humanos, incluindo pessoas com desordens gastrintestinais 

(SULAKVELIDZE, 2000). No Brasil, os bio-sorogrupos mais comuns são o 1/O:13,7; 1/O:18 

e 4/O:40 (FALCÃO et al., 2008).   

 

Tabela 7. Testes bioquímicos utilizados para a biotipagem de Y. intermedia após incubação a 

25ºC por 48 horas (MARTIN et al., 2009) 

 

Biotipos 

Reações a

Fermentação Utilização de 

citrato de 

Simmons 
D-melibiose D-ramnose 

α-metil-D-

glicosídeo 
L-rafinose 

1 + + + + + 

2 + + + + - 

3 + + - + + 

4 + - + + V 

5 + - - + V 

6 + + + - - 

7 + + - - - 

8 - + + + + 

9 - + + - + 

10 - + + - - 
a +, ≥ 90% de amostras positivas; -, ≥ 90% de amostras negativas; V, variável 
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1.9. Yersinia rohdei 

A espécie Y. rohdei foi descrita por Aleksic et al. (1987) para um grupo de linhagens 

de Y. enterocolitica-like citrato e sacarose positivas e Voges-Proskauer, indol e ramnose 

negativas. Filogeneticamente, Y. rohdei é mais relacionada a Y. frederiksenii; entretanto, 

diferentemente desta última, todas as linhagens de Y. rohdei mostram-se altamente 

relacionadas. A espécie pode ser dividida em dois biotipos. O biotipo 1 fermenta a rafinose e 

a melibiose e o biotipo 2 não fermenta esses carboidratos. A maioria das linhagens dessa 

espécie não possui o antígeno somático tipável pelo esquema de Wauters et al. (1991). 

Entretanto algumas linhagens compartilham os antígenos O:38 e O:60 com Y. frederiksenii e 

o antígeno O:18 com Y. enterocolitica. Y. rohdei tem sido isolada de água e fezes de cachorro 

e humanos, incluindo pessoas com diarréia e cãibras intestinais (SULAKVELIDZE, 2000). 

 

1.10. Yersinia mollaretii 

A espécie Y. mollaretii foi descrita por Wauters et al. (1988) para um grupo de 

linhagens de Y. enterocolitica-like pirazinamidase, mucato, prolina peptidase, xilose e sorbose 

positivas e Voges-Proskauer e fucose negativas. Y. mollaretii compartilha alguns antígenos 

somáticos com Y. enterocolitica e outras espécies de Y. enterocolitica-like, como os antígenos 

O:6,30 e O:3. A espécie tem sido isolada de carne, vegetais crus, águas de beber e 

recreacionais e, ocasionalmente de humanos, incluindo pacientes com diarréia 

(SULAKVELIDZE, 2000). 

 

1.11. Yersinia bercovieri 

A espécie Y. bercovieri foi descrita por Wauters et al. (1988) para um grupo de 

linhagens de Y. enterocolitica-like pirazinamidase, mucato, prolina peptidase, xilose e fucose 

positivas e Voges-Proskauer e sorbose negativas. Y. bercovieri apresenta um antígeno 
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somático quimicamente distinto das demais Y. enterocolitica-like e também de Y. 

enterocolitica, denominado O:10. A espécie tem sido isolada de humanos saudáveis e 

pacientes com diarréia bem como de alimentos cruz e fontes ambientais (SULAKVELIDZE, 

2000). 

 

1.12. Yersinia aleksiciae 

A espécie Y. aleksiciae foi descrita por Sprague; Neubauer (2005) a partir de cinco 

linhagens fenotipicamente classificadas como Y. kristensenii. Estudos de hibridação DNA-

DNA, de sequenciamento do gene 16S rRNA que identificou uma região específica nesse 

gene encontrada apenas nesses cinco isolados (5’-

AAGGGTTCAGTGTTAATAGCACTGAGCATT-3’ representando as posições 451-480 de 

E. coli) e da presença de atividade de lisina descarboxilase levaram à proposição dessa nova 

espécie de Yersinia. Os membros dessa nova espécie foram isolados a partir de fezes de 

humanos, ratos, toupeiras, renas e porcos, bem como de produtos lácteos na Europa, América, 

Austrália e Ásia. O sorogrupo O:16 parece ser um marcador específico dessa espécie.  

       

1.13. Yersinia massiliensis 

A espécie Y. massiliensis foi descrita inicialmente por Merhej et al. (2008) a partir de 

dois organismos isolados em Marselha na França, baseados em características fenotípicas e no 

sequenciamento dos genes 16S rRNA, hsp60, gyrB, sodA e rpoB. Posteriormente, Souza; 

Falcão; Falcão (2011) descreveram quatro novas linhagens isoladas no Brasil e Argentina e 

sugeriram uma revisão das características fenotípicas dessa espécie de Yersinia. Os membros 

dessa espécie de Yersinia já foram isolados de água de diálise, água doce, leite pasteurizado e 

alface e não possuem os marcadores de virulência clássicos de Yersinia, inv, ail, ystA e virF e, 

portanto, parecem ser linhagens não-patogênicas para humanos (SOUZA; FALCÃO, 2012b).   
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1.14. Yersinia similis 

Algumas linhagens fenotipicamente identificadas como membros da espécie Y. 

pseudotuberculosis foram submetidas a uma classificação mais detalhada empregando a 

análise da sequência do gene 16S rRNA, hibridação DNA-DNA e análise de características 

fenotípicas. Com base nos valores de hibridação DNA-DNA, numa sequencia específica 

encontrada no gene 16S rRNA (5’-GATTTGGCAGAGATGCCTTA-3’ representando as 

posições 987-1006 de E. coli) e na ausência de fermentação de melibiose, a espécie Y. similis 

foi proposta por Sprague et al. (2008). As linhagens pertencentes a essa espécie são bem 

adaptadas ao ambiente e já foram isoladas de coelhos e toupeiras, estão distribuídas no 

Extremo Oriente e em áreas onde a peste permanece endêmica. Não há evidências de que 

cause doença em humanos. 

  

1.15. Yersinia entomophaga 

A espécie Y. entomophaga foi descrita inicialmente por Hurst et al. (2011) a partir de 

um único micro-organismo isolado de uma larva de Costelytra zealandica na Nova Zelândia, 

baseados em características fenotípicas e no sequenciamento dos genes 16S rRNA, dnaJ, 

glnA, gyrB, groEL e recA. 

 

1.16. Yersinia pekkanenii 

Com base no sequenciamento dos genes 16S rRNA, glnA, gyrB, hsp60 e recA, em 

estudos de hibridação DNA-DNA e nos padrões de restrição obtidos com as enzimas HindIII 

e EcoRI, Murros-Kontiainen et al. (2011b) propuseram a criação da espécie Y. pekkanenii. As 

linhagens pertencentes a essa espécie não possuem os genes inv e virF e foram isoladas a 

partir de água, solo, alface o que sugere um habitat ambiental para essa espécie.  
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1.17. Yersinia nurmii 

Com base no sequenciamento dos genes 16S rRNA, glnA, gyrB, hsp60 e recA, em estudos 

de hibridação DNA-DNA e nos padrões de restrição obtidos com as enzimas HindIII e EcoRI, 

Murros-Kontiainen et al. (2011a) propuseram a criação da espécie Y. nurmii. As linhagens 

pertencentes a essa espécie não possuem os marcadores de virulência inv, ail, yadA e virF e foram 

isoladas a partir de pacotes carne de frango, embalados sob atmosfera modificada. 

 

1.18. Tipagem molecular de Yersinia spp.  

Os tradicionais métodos de tipagem bacteriana são baseados em características 

fenotípicas, como sorotipo, biotipo, fagotipo e susceptibilidade a antimicrobianos, entre 

outras. Entretanto, esses métodos são, frequentemente, limitados por sua baixa capacidade de 

diferenciação entre linhagens de uma determinada espécie (OLIVE; BEAN, 1999).  

De maneira contínua, a habilidade das metodologias de tipagem molecular em 

discriminar linhagens de uma mesma espécie tem aumentado e com isso tem crescido também 

a compreensão a respeito da transmissão, patogênese e filogenia de muitas espécies 

bacterianas (FOXMAN et al., 2005).  

Cada vez mais, os métodos genotípicos têm sido utilizados na identificação, 

caracterização e em estudos epidemiológicos e taxonômicos bacterianos. Os métodos 

moleculares de tipagem bacteriana estão complementando os métodos convencionais 

baseados em características fenotípicas e auxiliando na compreensão da estrutura genômica de 

diferentes patógenos. Entretanto, nenhum deles pode ser considerado ideal para todas as 

linhas de investigação (COOPER; FEIL, 2004). 

Vários métodos moleculares têm sido utilizados em estudos epidemiológicos, 

taxonômicos, filogenéticos e de estrutura populacional de bactérias do gênero Yersinia. As 

metodologias de enterobacterial repetitive intergenic consensus PCR (ERIC-PCR), repetitive 

extragenic palindrome PCR (REP-PCR), ribotipagem, eletroforese em campo pulsado 
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(PFGE), sequenciamento do gene 16S rRNA e multilocus sequence typing (MLST) vêm 

sendo utilizadas com sucesso para tais finalidades (ACHTMAN et al., 1999; CH'NG et al., 

2011; FALCÃO et al., 2006; GUIYOULE et al., 1997; ITEMAN; GUIYOULE; CARNIEL, 

1996; KIM et al., 2003; KOTETISHVILI et al., 2005; LAUKKANEN-NINIOS et al., 2011; 

SOUZA et al., 2010; WOJCIECH et al., 2004).  

Apesar de algumas dessas técnicas terem poder discriminatório e reprodutibilidade 

altos, o seu custo e tempo de execução ainda limitam sua aplicabilidade para muitos estudos 

de genotipagem que necessitam de resultados rápidos a custos mais acessíveis (FOXMAN et 

al., 2005). Assim, encontrar uma técnica filogenética simples, eficiente, com aceitável poder 

discriminatório, relativamente barata, reprodutível e automatizada é de grande importância 

para análises em grande escala de micro-organismos.  

 

1.19. Genotipagem bacteriana baseada em high-resolution melting analysis 

A necessidade de uma técnica de genotipagem com etapas simples, de alta precisão e 

que possa ser realizada a custos razoáveis tem levado os pesquisadores a focarem-se em 

técnicas baseadas na detecção de single-nucleotide polymorphisms (SNPs) para a tipagem 

molecular de micro-organismos. Os SNPs são mutações pontuais numa determinada 

sequência de DNA e apresentam como vantagens para a caracterização bacteriana a sua 

natureza sem ambiguidade e o grande número de plataformas que têm sido desenvolvidas para 

analisar tais marcadores (HOMMAIS et al., 2005; SCOTT et al., 2007). Ademais, os SNPs 

representam o tipo de variação de sequências de DNA mais encontrado no genoma. Estima-se 

que seja encontrado 1 SNP a cada 200-500 bases em regiões não-codificantes do DNA e, 

aproximadamente, 1 SNP a cada 500-1000 bases em regiões codificantes (BRUMFIELD et 

al., 2003; MORIN et al., 2004). 

Por todos esses fatores, a tipagem bacteriana através da diferenciação de SNPs pode 

ser considerada uma técnica promissora para o estabelecimento de relações filogenéticas entre 

diferentes linhagens. 
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Dentre as diversas plataformas disponíveis para a detecção de SNPs, a técnica de high-

resolution melting analysis (HRMA) é o mais novo método para a detecção desse tipo de 

polimorfismo genético (LIEW et al., 2004; WU et al., 2008) e já foi utilizada com sucesso para 

identificação rápida de bactérias de origem clínica (CHENG et al., 2006; HARDICK et al., 2012; 

JENG et al., 2012) e de micobactérias não tuberculosas (PERNG et al., 2012), bem como para a 

identificação de Staphylococcus spp. associados à mastite bovina (AJITKUMAR; BARKEMA; DE 

BUCK, 2012; AJITKUMAR et al., 2013) e diferenciação de espécies de Staphylococcus (SLANY 

et al., 2010). HRMA também já foi utilizado com sucesso para a genotipagem de Bacillus anthracis 

(FORTINI et al., 2007), Mycoplasma synoviae (JEFFERY et al., 2007), Staphylococcus aureus 

(STEPHENS et al., 2008), Streptococcus pyogenes (RICHARDSON et al., 2011), Campylobacter 

jejuni e Campylobacter coli (LÉVESQUE et al., 2011; MERCHANT-PATEL et al., 2010), 

Candida spp. (ARANCIA et al., 2011), Y. pestis (CIAMMARUCONI et al., 2009), Y. 

pseudotuberculosis (SOUZA; FALCÃO, 2012a), Pseudomonas savastanoi (GORI; 

CERBONESCHI; TEGLI, 2012) e Geobacillus spp. (SEALE et al., 2012) e também para a 

detecção de resistência a antibióticos em Mycobacterium tuberculosis (CHOI et al., 2010; ONG et 

al., 2010; WANG et al., 2011), Mycoplasma genitalium (TWIN et al., 2012) e Salmonella Typhi e 

Paratyphi (SLINGER et al., 2007).  

HRMA foi introduzido em 2002 por meio de uma colaboração entre pesquisadores e 

indústria e pode ser considerado o mais simples método para genotipagem e determinação de 

mutações e baseia-se no monitoramento da fluorescência de um agente intercalante de DNA 

dupla-fita (dsDNA), denominado dye, em função do aumento da temperatura (HOFINGER et 

al., 2009; REED; KENT; WITTWER, 2007).  

O desenvolvimento da técnica de HRMA esteve ligado diretamente a dois fatores 

primordiais. O primeiro deles foi o desenvolvimento de uma nova química de reação advinda do 

surgimento de novos agentes intercalantes de DNA, chamados agentes saturantes. Diferentemente 
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O outro fator essencial para o desenvolvimento da técnica de HRMA foi o surgimento 

de instrumentos que coletam dados de fluorescência numa resolução de temperatura mais fina 

quando comparados aos equipamentos de low-resolution melting e também o 

desenvolvimento de softwares que utilizam novos algoritmos para interpretação dos dados de 

fluorescência gerados. Quando comparados aos instrumentos de coleta de fluorescência 

anteriores que possuem, geralmente, uma taxa de aumento de temperatura durante a etapa de 

melting de 0,5ºC, os equipamentos de HRMA reduzem esse valor para incrementos 

sucessivos de 0,008 a 0,2ºC (REED; KENT; WITTWER, 2007).  

O curso de uma desnaturação térmica de uma molécula de dsDNA depende 

basicamente do seu tamanho e sequência. Pelo fato das duas fitas de DNA estarem ligadas por 

meio de ligações de hidrogênio estabelecidas entre os pares de bases nitrogenadas, quanto 

maior for a molécula maior será a energia térmica necessária para sua separação. Ademais, os 

pares guanina-citosina estabelecem três ligações de hidrogênio, enquanto os pares adenina-

timina somente duas. Dessa maneira, quanto maior o conteúdo de guanina e citosina presentes 

em uma molécula, mais energia também será necessária para sua desnaturação (RUSKOVA; 

RACLAVSKY, 2011). 

Uma análise de fluorescência de desnaturação de dsDNA, como é o caso do HRMA, 

inicia-se com uma reação de amplificação da região de interesse na presença de um agente 

intercalante saturante de dsDNA. O dye possui alta fluorescência quando ligado às moléculas 

de DNA e baixa fluorescência quando não ligado. A amplificação é seguida pela etapa de 

desnaturação térmica do produto da PCR. Nesse momento, as moléculas do agente 

intercalante de DNA são liberadas levando a mudanças na fluorescência. O resultado é um 

perfil de melting característico de cada amplicon (RUSKOVA; RACLAVSKY, 2011).  

A redução na fluorescência começa lentamente, mas quando o dsDNA é desnaturado 

uma forte redução na fluorescência é detectada. A taxa de redução na fluorescência é 
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utilizados em reações de PCR. Como vantagens adicionais pode-se incluir o pouco tempo 

necessário para realização da técnica e a possibilidade de se realizar tanto a genotipagem 

quanto a determinação de mutações em uma única plataforma com a utilização de um 

reagente genérico para essa metodologia (LIEW et al., 2004; MERCHANT-PATEL et al., 

2010; REED; KENT; WITTWER, 2007). Hung et al. (2008) reportaram um custo estimado 

para uma reação de genotipagem de SNP por HRMA de, aproximadamente, U$1,50 por 

amostra.  

Em alguns casos em particular, a resolução obtida em um ensaio de HRMA pode não 

ser suficiente para discriminar entre alterações de bases nitrogenadas. Esses casos ocorrem 

nas substituições de citosina por guanina e, especialmente nas substituições de adenina por 

timina (TAYLOR, 2009). Nesses casos é necessária a construção de heteroduplex formados 

pela adição de uma amostra de DNA cujo SNPs na região analisada seja conhecido. Essa 

adição de um DNA exógeno conhecido gerará na etapa de melting uma mistura de diferentes 

perfis de melting combinados em uma única curva de melting de saída, característico de uma 

amostra “heterozigota”. Os heteroduplex construídos desnaturam-se a temperaturas abaixo 

das temperaturas de desnaturação dos respectivos homoduplex e a curva de melting 

combinada possui uma forma distinta da forma da curva de melting encontrada em amostras 

“homozigotas” (GRAHAM et al., 2005; MONTGOMERY et al., 2007). 
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mutações ao mesmo tempo, mas requerem grande automação, aparelhagem e análise. Todos 

esses métodos necessitam da separação das amostras em um gel ou outra matriz e alguns deles 

necessitam também de processamento enzimático ou químico. Qualquer tipo de 

processamento da amostra aumenta os custos e também os riscos de contaminação, pois os 

produtos de PCR são expostos ao meio ambiente. Além disso, alguns desses métodos são 

manuais e trabalhosos, enquanto outros são complexos e necessitam instrumentação 

especializada (ERALI; VOELKERDING; WITTWER, 2008; LIEW et al., 2004; REED; 

KENT; WITTWER, 2007). 

De todas as técnicas disponíveis para tipagem molecular de micro-organismos, HRMA 

é o único método em que a genotipagem e a determinação de mutações podem ser realizadas 

no mesmo recipiente utilizado para amplificação. A análise de perfis de mutações pode ser 

realizada em aproximadamente dois minutos o que, aliado ao baixo custo característico da 

técnica pode reduzir a quantidade necessária de sequenciamento e aumentar potencialmente o 

número de amostras analisadas (CHO et al., 2008; REED; WITTWER, 2004).  

Os dados produzidos por HRMA são portáteis e, por essa razão, não somente viáveis 

para comparação entre genótipos, mas também para a construção de bancos de dados. Esse 

aspecto pode facilitar uma tentativa de colaboração internacional baseada na utilização de 

métodos de genotipagem baseados em SNP visando aumentar os estudos de genética e 

biodiversidade de populações (STEPHENS et al., 2008).  

Diante de todo o exposto, o HRMA pode ser considerado uma alternativa simples, 

confiável, barata e rápida para estudos de genotipagem e determinação de mutações em 

pequenos laboratórios (GARRITANO et al., 2009; REED; KENT; WITTWER, 2007; 

SMITH; LU; ALVARADO BREMER, 2010; SMITH; LU; ALVARADO BREMER, 2013; 

WU et al., 2008). 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Conclusões 
 

 
“Não há fatos eternos, 

 
como não há verdades absolutas” 

 
(Friedrich Nietzsche) 
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7. CONCLUSÕES 

 

7.1. A técnica baseada em HRMA desenvolvida nesse trabalho comprovou-se eficiente 

para a genotipagem de linhagens pertencentes às espécies Y. enterocolitica e Y. 

pseudotuberculosis, bem como apresentou potencial para ser utilizada na genotipagem 

de linhagens pertencentes às espécies Y. bercovieri, Y. intermedia e Y. rohdei. 

Entretanto, não mostrou ser uma metodologia indicada para a genotipagem de 

linhagens pertencentes às espécies Y. pestis, Y. frederiksenii, Y. kristensenii, Y. 

massiliensis, Y. mollaretii e Y. ruckeri. 

7.2. A técnica baseada em HRMA desenvolvida foi eficiente para genotipar Y. 

pseudotuberculosis, visto que conseguiu agrupar as 40 linhagens estudadas em grupos 

bio-sorogrupos específicos relacionados ao potencial patogênico das linhagens 

pertencentes a essa espécie de Yersinia. 

7.3. A técnica baseada em HRMA desenvolvida eficiente para genotipar Y. enterocolitica, 

uma vez que conseguiu agrupar as 50 linhagens estudadas em grupos relacionados aos 

perfis de patogenicidade característicos dos diferentes biotipos de Y. enterocolitica. 

7.4. A técnica baseada em HRMA desenvolvida mostrou-se eficiente para a diferenciação 

rápida de Y. enterocolitica e Y. pseudotuberculosis, o que pode contribuir para a 

escolha da antibioticoterapia mais adequada para o tratamento das infecções sistêmicas 

ocasionadas por cada uma das espécies. 
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