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RESUMO
CAMPIONI, F. Tipagem molecular e análise da diversidade genética de
linhagens de Salmonella Enteritidis isoladas de humanos, alimentos e frangos
no Brasil 2013. 123f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 2013.
A doença decorrente da infecção por Salmonella é um dos maiores problemas de
saúde no mundo em termos de morbidade e mortalidade. Entre as sorovariedades
de Salmonella, a sorovariedade Enteritidis é a de maior ocorrência mundial e
compreende linhagens que tem seu nicho biológico relacionado a frangos e ovos.
Várias metodologias de tipagem fenotípicas e genotípicas foram desenvolvidas a fim
de se delinear a epidemiologia das infecções por S. Enteritidis. Entretanto a tipagem
fenotípica usualmente falha em discriminar linhagens relacionadas das nãorelacionadas epidemiologicamente e apresenta problemas de reprodutibilidade que
foram minimizados com a utilização de métodos genotípicos. No Brasil, poucos
estudos que utilizaram técnicas moleculares na tipagem de linhagens dessa
sorovariedade foram realizados. Os objetivos desse estudo foram investigar o
potencial patogênico, a resistência a antimicrobianos e realizar a tipagem molecular
de linhagens de Salmonella Enteritidis isoladas de humanos, de alimentos e de
frangos no Brasil. Para isso foram estudadas 188 linhagens de Salmonella Enteritidis
isoladas de surtos e de casos esporádicos, de humanos (67) de alimentos (61) e de
frangos (60), durante o período de 1986 a 2010, de vários locais do Brasil. A
susceptibilidade frente a 14 antimicrobianos foi analisada através da técnica de disco
difusão e a presença de 13 genes de virulência das ilhas de patogenicidade de
Salmonella I e II e do plasmídio pSEV foram pesquisados por PCR. Os mecanismos
de resistência a quinolonas foram verificados através da pesquisa de genes de
resistência plasmidiais e cromossomais e também através da verificação de
mutações no gene gyrA por High resolution melting analysis (HRMA) seguida de
sequenciamento de algumas linhagens. As linhagens também foram tipadas
molecularmente pelas metodologias Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus
PCR (ERIC-PCR), Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) com a enzima XbaI,
Multilocus variable-number tandem repeat analysis (MLVA) e por Multilocus
sequence typing (MLST). Das 188 linhagens estudadas, 42,5% foi resistente ao
ácido nalidíxico e somente 0,5% foi resistente a sulfametoxazol-trimetoprima e
estreptomicina. A resistência a quinolonas foi relacionada principalmente a mutações
no gene gyrA. A maioria das linhagens estudadas (98,4%) apresentou todos os
genes de virulência pesquisados, sendo uma linhagem negativa para o gene sipA e
duas linhagens negativas para o gene prot6E. ERIC-PCR dividiu as 128 linhagens
isoladas de humanos e alimentos em 55 perfis diferentes com similaridade >79,7%.
PFGE dividiu essas mesmas linhagens em 68 perfis diferentes com uma similaridade
>73,1%. Para as linhagens isoladas de frango, o dendrograma concatenado de
ERIC-PCR e PFGE dividiu as 60 linhagens em dois grandes grupos com 73,3% de
similaridade. O grupo A consistiu de linhagens isoladas tanto de material clínico de
frangos (23) quanto do ambiente da granja (5) com 81,2% de similaridade. O grupo
B também consistiu de linhagens isoladas tanto de casos clínicos de frangos (21)
quanto do ambiente da granja (11) com 81,1% de similaridade. MLVA dividiu as 188
linhagens isoladas no Brasil e outras 100 linhagens isoladas na América do Norte
em dois grandes grupos. O grupo MLVA-A apresentou 71 linhagens isoladas na
América do Norte e somente três linhagens isoladas no Brasil. Essas linhagens do

INTRODUÇÃO

2
Introdução
1. INTRODUÇÃO
1.1 - Gênero Salmonella
O gênero Salmonella pertence à família Enterobacteriaceae e foi proposto em
1900 por Lignières, em homenagem ao bacteriologista norte-americano Daniel Elmer
Salmon, por ter sido o primeiro a isolar a bactéria Salmonella choleraesuis, então
chamada Bacillus choleraesuis, de intestino de porco em 1884 (SU; CHIU, 2007).
A nomenclatura do gênero Salmonella é complexa e tem causado
controvérsias ao longo do tempo. Essa nomenclatura se desenvolveu a partir do
conceito proposto por Kauffman em 1966, baseado na classificação sorológica dos
antígenos O (somático) e H (flagelar) determinada através de antissoros específicos,
onde cada sorovariedade era designada como uma espécie separadamente
(KAUFFMANN, 1966). Entretanto, algumas linhagens clínicas identificadas antes de
1966 receberam nomes específicos de acordo com a doença que causavam, do
animal do qual foram isoladas ou da área geográfica onde foram primeiramente
isoladas e foram utilizados sem terem sido adequados ao sistema da fórmula
antigênica (BRENNER et al., 2000; SU; CHIU, 2007).
Outras propostas taxonômicas baseadas em características bioquímicas que
divide as sorovariedades em subgêneros e também em características genotípicas
foram propostas (BRENNER et al., 2000).
A taxonomia de Salmonella começou a ser melhor definida em 1973 quando
Crosa e colaboradores demonstraram por hibridação DNA-DNA que todas as
linhagens de Salmonella deveriam pertencer a uma única espécie (CROSA et al.,
1973). Em 1982, baseados em relações genotípicas, Le Minor e colaboradores
propuseram a divisão da única espécie em seis subespécies (LE MINOR; VÉRON;
POPOFF, 1982). Em 1989, também baseado em estudos genotípicos, Reeves e
colaboradores separaram a então considerada subespécie bongori em outra espécie
(REEVES et al., 1989).
Muito ainda se discute a respeito da nomenclatura de Salmonella, entretanto,
atualmente a nomenclatura utilizada pela Organização Mundial de Saúde, pelo
Centers for Disease Control (CDC) e pela American Society for Microbiology (ASM),
bem como, todas as fórmulas antigênicas das sorovariedades reconhecidas são
listadas em um documento chamado Kauffmann-White scheme. Esse documento é
atualizado periodicamente pelo centro de referência e pesquisa em Salmonella da
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Organização Mundial de Saúde no Instituto Pasteur na França (GUIBOURDENCHE
et al., 2010).
Assim, a última atualização do esquema publicada em 2010, divide o gênero
em duas espécies, Salmonella enterica (S. enterica) e Salmonella bongori (S.
bongori). A espécie S. enterica subdivide-se em seis subespécies, S. enterica
subesp. enterica (I), S. enterica subesp. salamae (II), S. enterica subesp. arizonae
(IIIa), S. enterica subesp. diarizonae (IIIb), S. enterica subesp. houtenae (IV) e S.
enterica subesp. indica (VI), e compreende 2587 sorovariedades. Já a espécie S.
bongori (V) não possui subespécies e compreende 23 sorovariedades (Tabela 1)
(GUIBOURDENCHE et al., 2010). Uma terceira espécie, Salmonella subterranea, foi
reconhecida em 2005 e deve ser incorporada ao sistema no futuro (SU; CHIU,
2007).
Com relação à forma correta de se escrever o nome do micro-organismo, na
primeira citação deve-se escrever o nome completo com gênero, espécie,
subespécie e sorovariedade. Nas citações subsequentes, pode-se escrever somente
o gênero e a sorovariedade, sendo a última sempre escrita com a primeira letra
maiúscula e sem itálico para enfatizar que não se trata de uma espécie e sim de
uma sorovariedade (BRENNER et al., 2000).
Tabela 1 – Número atual de sorovariedades em cada espécie e subespécie de
Salmonella
S. enterica
subesp. Enterica (I)

1547

subesp. Salamae (II)

513

subesp. Arizonae (IIIa)

100

subesp. Diarizonae (IIIb)

341

subesp. Houtenae (IV)

73

subesp. Indica (VI)

13

S. bongori (V)
Total

23
2610
Extraído de (GUIBOURDENCHE et al., 2010)

Apesar do grande número de sorovariedades existentes no gênero
Salmonella, a maioria das sorovariedades de importância clínica pertence a S.
enterica subesp. enterica enquanto as sorovariedades pertencentes às outras
subespécies e à espécie S. bongori são usualmente isoladas dos chamados animais
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de sangue frio, como anfíbios e répteis, e também do ambiente (COBURN;
GRASSL; FINLAY, 2007; HENDRIKSEN et al., 2011).

1.2 - Características do micro-organismo
O gênero Salmonella compreende micro-organismos em forma de bacilos,
Gram-negativos, não fermentadores de lactose com tamanho variando de 0,7 a 1,5
µm de diâmetro por 2 a 5 µm de comprimento. Com exceção de S. Pullorum e S.
Gallinarum são móveis com flagelos peritríquios. São fermentadores de D-glicose
com produção de ácido e usualmente gás. Outros carboidratos usualmente
fermentados são L-arabinose, maltose, D-manitol, L-raminose, D-sorbitol (com
exceção da subespécie indica), trealose, D-xilose e dulcitol (HENDRIKSEN, 2003;
NATARO et al., 2007).
Salmonella é oxidase negativo, catalase positivo, indol e Voges Proskauer
(VP) negativos, vermelho de metila e citrato de Simmons positivos, produtor de H2S
e uréia negativo (HENDRIKSEN, 2003; NATARO et al., 2007).
Algumas

das

características

acima

são utilizadas

para

confirmação

bioquímica de Salmonella (Tabela 2).
Tabela 2 – Reações bioquímicas utilizadas na diferenciação das espécies e
subespécies de Salmonellaa
S. enterica
Teste
Dulcitol

I
+
-

II

IIIa

IIIb

+

+

+

-

c

d

-

Lactose
o-nitrofenil-β-Dgalactopiranosida
Salicina

-

-

-

Sorbitol

+

+

Galacturonato

-

Malonato

-

-

+

+

+

S. bongori

IV

VI

+

b

+

e

-

g

-

d
d

d

+

-

+

h

-

-

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

i

-

+

+

Mucato

+

+

+

-

Cresimento em KCN

-

-

-

-

+

-

+

Gelatina
L(+)-Tartarato (dj
tartarato )

-

+

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

a

Reações após incubação a 37ºC. +, 90% ou mais positivos em 1 ou 2 dias; (+), reação positiva após 3 ou mais.
dias; -, sem reação (90% ou mais) em 7 dias; d, reações diferentes [+, (+), -]; KCN, cianeto de potássio.
b
g
67% das linhagens testadas positivas
44% das linhagens testadas positivas
c
h
15% das linhagens testadas positivas
60% das linhagens testadas positivas
d
i
85% das linhagens testadas positivas
30%
das linhagens testadas positivas
e
j
22% das linhagens testadas positivas
Tartarato de sódio e potássio
f
15% das linhagens testadas positivas
Adaptado de (Nataro et al., 2007)
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1.3 - Salmonella enterica subespécie enterica
A doença decorrente da infecção por Salmonella é um dos maiores
problemas de saúde no mundo em termos de morbidade e mortalidade. A cada ano
no mundo, é estimado que ocorram 93,8 milhões de casos de salmonelose,
causando aproximadamente 155 mil mortes. A maioria desses casos ocorre através
da ingestão de alimentos contaminados (MAJOWICZ et al., 2010).
As linhagens pertencentes à subespécie enterica são as mais isoladas de
humanos e dos chamados animais de sangue quente (aves e mamíferos), sendo as
linhagens pertencentes às outras subespécies e à espécie bongori responsáveis por
somente 1 a 2% dos isolados de Salmonella (NATARO et al., 2007).
As sorovariedades de S. enterica subesp. enterica são usualmente divididas
em três grupos baseados nos hospedeiros a que infectam; são eles o grupo das
sorovariedades hospedeiro-restritas, o

das

hospedeiro-adaptadas e

o

das

ubiquitárias (não restritas) (UZZAU et al., 2000).
As sorovariedades hospedeiro-restritas são aquelas que são exclusivamente
associadas a uma espécie particular de hospedeiro. Por exemplo, temos as
sorovariedades Typhi, Abortusequi, Gallinarum, Typhisuis e Abortusovis que
infectam humanos, equinos, frangos, suínos e ovinos respectivamente (UZZAU et
al., 2000).
As sorovariedades hospedeiro-adaptadas causam doença em mais de uma
espécie hospedeira, como por exemplo, as sorovariedades Dublin e Choleraesuis
que causam doença sistêmica severa em gado e em porcos respectivamente,
porém, esporadicamente causam doença em outros mamíferos incluindo humanos.
As sorovariedades ubiquitárias ou não restritas, apesar de poderem causar
doença sistêmica em uma grande variedade de hospedeiros animais, usualmente
causam

uma

gastroenterite

auto-limitante

em

espécies

hospedeiras

não

relacionadas. Como exemplo temos as sorovariedades Typhimurium e Enteritidis
(UZZAU et al., 2000).
Entre as sorovariedades mais importantes como causadoras de doenças em
humanos, podemos destacar as sorovariedades Typhi, Paratyphi, Enteritidis e
Typhimurium (COBURN; GRASSL; FINLAY, 2007).
As sorovariedades Typhi e Paratyphi causam as chamadas febres entéricas
ou febre tifóide, que se caracterizam por infecção sistêmica, febre e geralmente
sintomas gastrointestinais como diarréia. Já as sorovariedades Enteritidis e
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Typhimurium causam, sobretudo, enterocolite em humanos após 6 a 72 horas após
a ingestão da bactéria, levando a sintomas como dor abdominal, diarréia com ou
sem sangue, náuseas e vômitos (GRASSL; FINLAY, 2008).

1.4 - Salmonella enterica subesp. enterica sorovar. Enteritidis (S. Enteritidis)
Entre as sorovariedades de Salmonella, a sorovariedade Enteritidis
compreende linhagens que tem seu nicho biológico relacionado a ovos. Isso porque
possuem características que permitem uma interação específica com órgãos
reprodutores de galinhas, bem como, com componentes do próprio ovo (GANTOIS
et al., 2009).
Essa interação com animais diretamente relacionados à alimentação humana,
fez com que a partir de meados dos anos 80, S. Enteritidis causasse uma pandemia
contínua de infecções em quase todas as regiões do mundo através do consumo de
frangos e ovos crus ou insuficientemente cozidos, tornando-se dessa forma a mais
comum das sorovariedades de Salmonella spp. causadora de doenças em humanos
(HUMPHREY, 2004; GANTOIS et al., 2009).
A proporção de isolados de S. Enteritidis a partir de então, aumentou em
vários países do mundo, passando, por exemplo, de 6% para 25% nos Estados
Unidos (OLSEN et al., 2001) e de 9% para 64% na Inglaterra (ROBERTS;
SOCKETT, 1994). Na América Latina, seguindo o aumento mundial, verificou-se
mais de 150 surtos de S. Enteritidis na Argentina entre 1986 e 1993 (CAFFER;
EIGUER, 1994). No Chile o número de isolados passou de 13 por ano até 1993 para
478 só no ano de 1994 (FICA et al., 1997).
No Brasil, a primeira descrição de surto por S. Enteritidis foi feita por Mota e
colaboradores em 1983 (MOTA et al., 1983), entretanto essa sorovariedade
correspondia a menos de 1% dos isolados de Salmonella e praticamente não era
isolada de fontes não humanas. A partir de 1991, o isolamento dessa sorovariedade
começou a se tornar mais frequente, passando em 1994 a ser a sorovariedade mais
isoladas tanto de fontes humanas como não humanas e chegando a 64,9% dos
isolados de humanos em 1995 (Tabela 3) (TAUNAY et al., 1996; BAÚ; CARVALHAL;
ALEIXO, 2001; DOS SANTOS et al., 2003; FERNANDES et al., 2003).
Dados recentes mostram que S. Enteritidis continua a ser a sorovariedade
mais frequentemente isolada em países da África, Ásia, Europa e América Latina e a
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segunda mais isolada em países da América do Norte e Oceania, representado
43,5% dos isolamentos de Salmonella no mundo (HENDRIKSEN et al., 2011).
Segundo dados publicados em 2008 pela Secretaria de Vigilância em Saúde
do Ministério da Saúde, S. Enteritidis foi responsável por 119 surtos alimentares
registrados no Brasil entre 1999 e 2008. Além disso, outros 1275 surtos alimentares
foram causados por Salmonella spp. sem identificação da sorovariedade. Em uma
atualização desse boletim publicada em 2011 pela mesma secretaria, Salmonella
spp. foi responsável por 1660 surtos alimentares, porém nesse boletim não foram
apresentados os dados de S. Enteritidis separadamente (Figura 1),

o que

demonstra que a prevalência desse micro-organismo é subestimada no Brasil
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).
A data precisa do início da pandemia de S. Enteritidis e suas razões não são
bem estabelecidas. Entretanto acredita-se que possa ter se iniciado a partir do
intercâmbio comercial de matrizes de aves com países da Europa. Também não é
claro o porquê de linhagens de determinados fagotipos predominarem em diferentes
partes do mundo (HUMPHREY, 2004).
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Tabela 3 - Porcentagem de isolamento de diferentes sorovariedades de Salmonella isoladas entre 1970 e 2005 no Estado de São Paulo,
Brasil
Sorovariedades de
Salmonella
Anatum
Typhimurium
Derby
Agona
Infantis
Havana
Cerro
Livingstone
Enteritidis
Outras sorovariedades
Total
* Ano de isolamento

Fontes humanas (%)
*1970-76
77,7

1977-82 1983-90
69,3

36,0

16,1

21,3

Fontes não-humanas
(%)
*1970-76
14,1
24,5
10,8
7,0

1977-82 1983-90
8,4
10,6
9,5
14,2
5,7
14,3
9,6
8,3
7,3

Sorovariedades
de Salmonella
Enteritidis
l 4,[5],12:i:Typhimurium
Agona
Infantis
Hadar
Outras
sorovariedades

Fontes humanas (%)
*91
1,2
10,9
11,1
16,0
17,2
6,6
37,0

92 93
94
2,0 10,1 43,3
18,0 20,8 11,3
13,1 11,0 7,8
12,5 8,5 3,6
3,6 2,8 4,4
5,6 11,6 1,9
45,2 35,1 27,7

95 Total
64,9 668
4,6 280
4,8 200
3,5 185
2,8 144
0,8 102
18,5

Fontes não-humanas (%)
*91
0
0
9,9
6,4
2,9
2,6
78,2

92 93 94 95 Total
0 1,8 22,0 40,7 546
0
0
0
0
0
5,0 5,8 4,4 2,1 151
3,7 3,6 4,4 1,2 115
7,6 1,0 4,9 4,0 120
7,4 2,5 2,7 3,6 116
76,3 85,3 61,6 48,4

7,1
0,37
22,2
6551

0,85
14,6
15892

Total
42,7
6215

33,0
1687

43,0
9130

488

305 327 524 610

2254

312 462

916 528 1018 3236

62,0
3528

Adaptada de Taunay et al. (1996)
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Figura 1- Principais agentes etiológicos envolvidos em surtos alimentares no Brasil
no período de 2000 a 2011 (Fonte: Secretaria de Vigilância Epidemiológica –
Ministério da Saúde, 2013).
1.4.1 – Mecanismos de contaminação de ovos por S. Enteritidis
Em geral, existem duas possíveis rotas de contaminação de ovos por S.
Enteritidis, a chamada transmissão horizontal e a transmissão vertical (GANTOIS et
al., 2009).
Na transmissão horizontal, os ovos podem ser contaminados através da
penetração pela casca do ovo, da bactéria que se encontra no intestino ou nas fezes
da galinha, podendo ocorrer antes ou após a ovoposição (GANTOIS et al., 2009).
Após a ovoposição, qualquer ambiente contaminado ao redor, como o ninho
ou a incubadora, podem servir como fonte de contaminação para o ovo. A presença
de fezes da galinha e outros materiais orgânicos facilitam a sobrevivência e a
multiplicação de S. Enteritidis na casca do ovo, entretanto, mesmo na ausência
destes as linhagens dessa sorovariedade podem sobreviver e se multiplicar. A
penetração da casca do ovo, bem como, das membranas internas não é
característica exclusiva de S. Enteritidis, entretanto, essa sorovariedade possui
mecanismos que permitem sua sobrevivência e crescimento nos componentes
internos do ovo (GANTOIS et al., 2009).
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A segunda rota de contaminação, a vertical, ocorre através da contaminação
direta da gema, clara, membranas da casca ou da própria casca antes da
ovoposição, originando-se da infecção dos órgãos reprodutivos por S. Enteritidis,
muitas vezes sem que ocorra a infecção intestinal da galinha. Pouco se sabe até
agora a respeito do local exato onde a bactéria se localiza nos tecidos reprodutivos
da galinha, bem como quais fatores da bactéria e do hospedeiro estão envolvidos
nessa interação. Entretanto, sabe-se que as linhagens dessa sorovariedade são
capazes de subverter a resposta imune inata e adaptativa desse hospedeiro,
indicando a sua capacidade de residir intracelularmente e escapar dos mecanismos
de defesa (GANTOIS et al., 2009).

1.4.2 – Patogênese e manifestações clínicas
A infecção por Salmonella Enteritidis inicia-se com a ingestão de água ou
alimentos contaminados, principalmente frangos e ovos crus ou mal cozidos. Após a
ingestão, o micro-organismo precisa passar pelo ambiente ácido do estômago, muco
intestinal e competir com a microbiota normal do hospedeiro (UZZAU et al., 2000).
Uma vez que ocorra a colonização do intestino, esses micro-organismos que
são patógenos intracelulares facultativos apresentam a capacidade de aderir e
invadir células da mucosa intestinal, preferencialmente as células M (JONES;
GHORI; FALKOW, 1994; VELGE et al., 2012). Para isso, a bactéria transloca
proteínas efetoras bacterianas no citosol da célula hospedeira através do chamado
sistema de secreção do tipo III. Algumas dessas proteínas alteram a via de
sinalização da célula hospedeira que promove alterações no citoesqueleto com
consequente internalização da bactéria e mudanças na expressão de genes do
hospedeiro (SANTOS et al., 2003).
Como

consequência,

essas

proteínas

desencadeiam

respostas

que

aumentam a expressão de fatores quimiostáticos, estimulando a infiltração de
neutrófilos na lâmina própria. Uma hora após a infecção, a bactéria chega à porção
basal do epitélio e sofre fagocitose por neutrófilos e macrófagos, podendo ocorrer
morte de macrófagos pelo micro-organismo, o que pode aumentar a reação
inflamatória (SANTOS et al., 2003).
Com o progresso da reação inflamatória, os neutrófilos migram através da
camada epitelial, com acúmulo de células inflamatórias e fluido proteico no lúmen
intestinal. A grande reação inflamatória resulta em migração massiva de neutrófilos
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através do epitélio, levando ao destacamento do epitélio da membrana basal,
favorecendo a secreção de fluidos no lúmen intestinal e diarréia (SANTOS et al.,
2003).
Devido à liberação de proteases e outros mediadores de células inflamatórias,
pode ocorrer uma necrose extensiva da mucosa superficial após 24 a 48 horas do
início da infecção (SANTOS et al., 2003).
A gastroenterite ou enterocolite é a manifestação clínica mais frequente da
salmonelose. Outros sintomas clínicos da doença incluem dor abdominal, mialgia,
náuseas, febre e vômito. A doença é geralmente auto-limitante e sua duração varia
de quatro a dez dias (COBURN; GRASSL; FINLAY, 2007). Entretanto, a infecção
pode evoluir para uma forma mais grave, uma vez que ultrapassada a mucosa
intestinal, S. enterica é capaz de invadir, persistir e proliferar no interior de vacúolos
de células do sistema retículo endotelial, podendo alcançar diferentes órgãos e
tecidos do hospedeiro e causar infecção sistêmica (SALYERS; WHITT, 2002).

1.4.3 – Genes de virulência
Os genes de virulência de Salmonella estão presentes tanto em plasmídios
quanto no cromossomo, podendo neste se apresentarem como unidades, em
pequenos arranjos ou em grandes cassetes compostos de uma série de operons, as
chamadas ilhas de patogenicidade de Salmonella (IPS) (MARCUS et al., 2000).
As ilhas de patogenicidade são elementos genéticos integrados ao genoma
base da bactéria que confere a esta um fenótipo de virulência. Atualmente, são
conhecidas 21 Ilhas de patogenicidade diferentes em Salmonella. Entretanto, muitos
dos genes identificados nessas ilhas não têm o seu papel identificado na
patogênese desse gênero (BLONDEL et al., 2010; VELGE et al., 2012).
A ilha de patogenicidade 1, ou IPS-1, é uma ilha cromossomal de 40-kb que
carrega, entre outros, todos os genes do sistema de secreção do tipo 3 (SST3), um
complexo proteico capaz de injetar proteínas efetoras diretamente do citoplasma
bacteriano até o citosol de células não-fagocíticas do hospedeiro. Essas proteínas
modulam os processos celulares em benefício do patógeno, permitindo a entrada
deste em vários tipos de células eucarióticas. Fazem parte dessa ilha os genes inv,
sip e sop entre outros (VELGE et al., 2012).
Entre os componentes do SST3 da IPS-1, InvA, codificada pelo gene invA, é
um membro de um conjunto de várias proteínas de membrana interna que formam o
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SST3. Essa proteína é altamente conservada e é crítica para o funcionamento do
SST3, entretanto, não se sabe ao certo o seu papel e como funciona nesse sistema
(LILIC; QUEZADA; STEBBINS, 2010).
As proteínas Sip, entre elas SipA e SipD, são proteínas essenciais para a
invasão intestinal, facilitando a internalização da bactéria. Além disso, essas
proteínas atuam na translocação de proteínas efetoras (WALLIS; GALYOV, 2000).
Várias proteínas efetoras translocadas têm sido identificadas em Salmonella
entre as quais estão as proteínas Sop (Salmonella Outer Proteins) (WALLIS;
GALYOV, 2000). Entre as principais proteínas Sop, temos a SopA, SopB, SopD e
SopE que, entre outras funções, participam da invasão celular atuando na
membrana da célula hospedeira, bem como, contribuindo para o remodelamento de
actina nessas células. Além disso, algumas dessas proteínas medeiam a secreção
de fluidos e a inflamação (SANTOS et al., 2003; BAKOWSKI et al., 2007; AGBOR;
MCCORMICK, 2011).
A ilha de patogenicidade 2 ou IPS-2 é composta por mais de 40 genes e
contém genes importantes na virulência do microrganismo. Essa ilha possui outro
SST3 que é ativado intracelularmente e é essencial para a replicação da bactéria
dentro da célula hospedeira, incluindo células fagocíticas como os macrófagos
(MARCUS et al., 2000; FIGUEIRA et al., 2013). A replicação intracelular da bactéria
ocorre dentro de um compartimento, ligado a membrana, chamado Salmonellacontaining vacuole (SCV). Proteínas efetoras são transportadas através da
membrana do vacúolo, pelo SST3 da IPS-2, dentro do sistema endomembrana e
citoplasma da célula hospedeira (HÖLZER; HENSEL, 2012; FIGUEIRA et al., 2013).
Até o momento foram reportadas 32 proteínas efetoras que são translocadas
pelo SST3 da IPS-2, entretanto, pouco se sabe a respeito dessas proteínas e
poucas foram confirmadas de estarem diretamente envolvidas na replicação
intracelular da bactéria. Entre essas proteínas, a SsaR está envolvida no sistema
estrutural do SST3 da IPS-2 e a proteína SifA participa da dinâmica do SCV, bem
como está envolvida no crescimento bacteriano (FOREST et al., 2010; FIGUEIRA et
al., 2013).
Outras características como a produção de flagelos, conferem à Salmonella
uma vantagem competitiva por permitir sua movimentação através do meio em que
se encontra. Os flagelos são codificados por genes cromossomais como o flgK, fljB e
o flgL (WOZNIAK; CHEVANCE; HUGHES, 2010; SHAH et al., 2011b).
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Além dos genes cromossomais, algumas sorovariedades de Salmonella
possuem plasmídios sorovariedade-específicos, os chamados Salmonella plasmid
virulence (spv), que geralmente variam de 50 a 100 kb de tamanho. Esses
plasmídios tipicamente possuem em comum os genes spvRABCD, que contribuem
para a fase sistêmica de infecção por Salmonella (RYCHLIK; GREGOROVA;
HRADECKA, 2006).
No caso de S. Enteritidis, o pSEV (plasmid for S. Enteritidis virulence) além
dos genes citados acima entre outros, possui o gene chamado prot6E, que codifica a
produção de uma fímbria de superfície única que altera sua interação com
componentes do ovo. Isso confere a S. Enteritidis uma vantagem com relação às
outras sorovariedades permitindo sua sobrevivência aos efeitos bactericidas do ovo
(CLAVIJO et al., 2006).

1.4.4 – Resistência a antimicrobianos
Usualmente a gastroenterite causada por Salmonella é auto-limitante e não
requer uso de antimicrobianos. Entretanto, em alguns casos a infecção pode evoluir
para quadros mais graves e nesses casos o uso de antibióticos pode ser necessário
(ALCAINE; WARNICK; WIEDMANN, 2007; PARRY; THRELFALL, 2008; NĂŞCUŢIU,
2012).
A resistência a determinado antibiótico implica a não eficácia da droga no
tratamento da doença clínica causada pelo patógeno. Em Salmonella, a resistência
a várias classes de antimicrobianos como aminoglicosídeos, betalactâmicos,
tetraciclinas, sulfonamidas, trimetroprima, quinolonas e fluoroquinolonas têm sido
reportada (ALCAINE; WARNICK; WIEDMANN, 2007; PARRY; THRELFALL, 2008;
CAMPIONI; ZOLDAN; FALCÃO, 2013 - enviado para publicação).
Especificamente, o uso extensivo de fluoroquinolonas como a ciprofloxacina,
a droga de escolha para tratamento clínico de humanos e o uso de quinolonas,
como o ácido nalidíxico, utilizado na área veterinária no tratamento de infecções,
têm levado ao surgimento de linhagens resistentes a quinolonas e com
susceptibilidade reduzida a fluoroquinolonas (ANGULO et al., 2000; CHOI et al.,
2005; BERTRAND et al., 2006; LEE et al., 2009; JEONG et al., 2011; TAMANG et
al., 2011). Esse fato tem levado a falhas no tratamento das infecções por Salmonella
com esses antibióticos (MØLBAK et al., 1999; HELMS et al., 2002).
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As quinolonas têm como alvo a DNA girase da bactéria, uma enzima membro
da classe das topoisomerases tipo II que é essencial na replicação do DNA
bacteriano. A principal função da DNA girase é afrouxar o superenovelamento do
DNA, necessário para o início da síntese do mesmo (STRAHILEVITZ et al., 2009).
Essa enzima é composta de duas subunidades A codificadas pelo gene gyrA e duas
subunidades B codificadas pelo gene gyrB (WOLFSON; HOOPER, 1989). O
segundo alvo do antimicrobiano é a topoisomerase IV (NĂŞCUŢIU, 2012).
A ação das quinolonas está relacionada a ligação desse antimicrobiano a
locais específicos da topoisomerase II, inibindo a síntese do DNA bacteriano
(WOLFSON; HOOPER, 1989).
Os mecanismos ligados à resistência a quinolonas em Salmonella, incluem
alteração do sítio de ligação do antibiótico na enzima, relacionado a mutações na
chamada quinolone-resistance-determining-region (QRDR) dos genes alvo gyrA e
gyrB que codificam a DNA girase e parC e parE que codificam a topoisomerase IV
(NĂŞCUŢIU, 2012).
Usualmente, um único ponto de mutação na QRDR do gene gyrA resulta em
resistência ao ácido nalidíxico. A QRDR da DNA girase A de Salmonella enterica, é
localizada entre os aminoácidos 67 e 122 codificados pelos nucleotídeos 185 a 361.
As substituições mais comuns de aminoácidos na subunidade A da DNA girase
ocorre nos aminoácidos serina 83 e ácido aspártico 87 (KILMARTIN et al., 2005;
GOVINDEN et al., 2009).
Mecanismos adicionais incluem a ação de bombas de efluxo que não
permitem o acúmulo intracelular do antimicrobiano e também à ação dos genes
plamidiais qnr que codificam um grupo de proteínas pentapeptídicas que se ligam à
DNA girase impedindo a ação das quinolonas (STRAHILEVITZ et al., 2009; JEONG
et al., 2011; NĂŞCUŢIU, 2012).

1.4.5 – Métodos de tipagem de Salmonella Enteritidis
Os conhecimentos sobre a epidemiologia de S. Enteritidis advêm das
investigações de surtos e casos esporádicos em que foi demonstrado que a maioria
das infecções humanas é resultante da ingestão de alimentos de origem animal
contaminados com o patógeno (MISHU et al., 1994; ALTEKRUSE; COHEN;
SWERDLOW, 1997; OLSEN et al., 2001).
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Devido à marcante importância de Salmonella Enteritidis como causa de
doença veiculada por alimentos, várias metodologias de tipagem fenotípicas e
genotípicas foram desenvolvidas e utilizadas com o intuito de se descobrir nos
surtos de salmonelose as suas fontes de contaminação e para delinear-se a
epidemiologia das infecções causadas por esse patógeno (THRELFALL; FROST,
1990; HICKMAN-BRENNER; STUBBS; FARMER, 1991; STUBBS et al., 1994;
KOTETISHVILI et al., 2002; NATARO et al., 2007).
Entre os métodos fenotípicos clássicos utilizados na tipagem de linhagens de
Salmonella, estão a biotipagem, a sorotipagem, a fagotipagem e a susceptibilidade a
antimicrobianos. A sorotipagem baseada na identificação de antígenos somáticos
(O) e flagelares (H de fase 1 e 2) é uma das metodologias mais comumente
utilizadas na caracterização de linhagens de Salmonella (NATARO et al., 2007).
Entretanto, os genes que codificam os antígenos O e a flagelina de fase I (HI)
demonstraram ser extremamente variáveis e altamente propícios a recombinações,
fato que explica a identificação de mais de 2500 sorovariedades diferentes de
Salmonella até o momento (REEVES, 1993; LI et al., 1994).
A enorme quantidade de sorotipos existentes, agregados ao fato de alguns
desses darem reações sorológicas cruzadas com Escherichia coli e bactérias de
outros gêneros e, ao fato da necessidade de soros adsorvidos específicos para a
sorologia, limitam a utilização desse ensaio. Outras técnicas fenotípicas como a
fagotipagem, a biotipagem e o teste de susceptibilidade a antimicrobianos, têm sido
usados na tipagem de Salmonella (HICKMAN-BRENNER; STUBBS; FARMER,
1991; STUBBS et al., 1994).
Entretanto, esses métodos convencionais são muitas vezes limitados por sua
baixa capacidade de diferenciação de subtipos dentro de uma determinada espécie
e também devido a problemas referentes à reprodutibilidade (OLIVE; BEAN, 1999).
Alguns desses ensaios falham em discriminar linhagens de Salmonella relacionadas
daquelas não relacionadas epidemiologicamente (THRELFALL; FROST, 1990;
BORREGO et al., 1992; CHMIELEWSKI et al., 2002).
Nas últimas décadas, vários métodos genotípicos têm sido utilizados em
substituição aos fenotípicos, o que tem minimizado problemas de reprodutibilidade e
de baixa capacidade de discriminação de linhagens bacterianas observados nos
métodos clássicos (KOTETISHVILI et al., 2002).
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Tais

estudos

de

investigação

epidemiológica

molecular

possibilitam

determinar qual a fonte e os veículos de transmissão, bem como, informam se os
microrganismos envolvidos nos surtos representam ou não um único clone, entre
outras informações. Somente quando essas informações são obtidas é possível
realizar-se medidas eficientes de prevenção e controle de surtos (HELMUTH;
SCHROETER, 1994; OLIVE; BEAN, 1999).
Os métodos moleculares mais utilizados para a tipagem de Salmonella
Enteritidis têm sido Amplified fragment lenght polymorphism (AFLP), ribotipagem,
Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE), Enterobacterial repetitive intergenic
consensus - PCR (ERIC-PCR); Multiple-locus variable-mumber tandem repeats
analysis (MLVA) e Multilocus Sequence Typing (MLST) (MILLEMANN et al., 1996;
RIDLEY; THRELFALL; ROWE, 1998; OLIVE; BEAN, 1999; CHMIELEWSKI et al.,
2002; FERNANDES et al., 2003; TORPDAHL et al., 2005; SUH; SONG, 2006;
AKTAS et al., 2007; ROMANI et al., 2007; CAO et al., 2008; MALORNY;JUNKER;
HELMUTH, 2008; BERANEK et al., 2009; RIVOAL et al., 2009; ROSS;
HEUZENROEDER, 2009; KILIC et al., 2010; PARKER et al., 2010; SHAH et al.,
2011a; SHAH et al., 2011b; CAMPIONI; BERGAMINI; FALCÃO, 2012; CAMPIONI et
al., 2013).

1.4.5.1 – Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus - PCR (ERIC-PCR)
A família de elementos repetitivos chamada Enterobacterial Repetitive
Intergenic Consensus (ERIC) também conhecida como Intergenic Repeat Units
(IRUs), é um palíndromo imperfeito de 127 pb que ocorre em múltiplas cópias no
genoma de bactérias entéricas e víbrios (Versalovic, Koeuth e Lupski, 1991; Wilson
e Sharp, 2006). Esses elementos ERIC contêm uma região central altamente
conservada e localizada em regiões intergênicas não codificantes do genoma
bacteriano, ou seja, situam-se entre genes transcritos dentro ou fora de operons,
com sua posição variando em relação à posição das sequencias de terminação e
promotora de genes, fazendo com que apenas uma pequena parte destas
sequencias ERIC seja transcrita na forma de mRNA (SHARPLES; LLOYD, 1990;
VERSALOVIC;KOEUTH; LUPSKI, 1991; WILSON; SHARP, 2006).
Sequências ERIC têm sido usadas como base para uma técnica de tipagem
bacteriana denominada ERIC-PCR. Essa metodologia utiliza uma reação em cadeia
da polimerase (PCR) com primers consenso para amplificar regiões entre
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sequencias ERIC do genoma bacteriano (VERSALOVIC; KOEUTH; LUPSKI, 1991;
WILSON; SHARP, 2006).
Essas análises por PCR revelam distâncias inter-ERIC e padrões de bandas
específicos para as espécies bacterianas. Dependendo da distância entre duas
dessas sequencias adjacentes, a porção de DNA compreendida entre elas será
amplificada pela PCR. Se a posição das sequencias ERIC varia entre diferentes
linhagens, os produtos de amplificação caracterizam um perfil específico de cada
linhagem e serão visualizados como bandas de diferentes tamanhos em um gel de
agarose (VERSALOVIC; KOEUTH; LUPSKI, 1991; LUPSKI; WEINSTOCK, 1992;
WILSON; SHARP, 2006).
Como diferentes linhagens bacterianas apresentam polimorfismo quanto ao
número e posição dessas sequencias, esse padrão de bandas resultante da PCR é
utilizado para diferenciá-las. A comparação entre os perfis eletroforéticos de
diferentes linhagens pode, portanto, ser utilizado para determinar o grau de
similaridade entre as linhagens testadas. Considerando que o perfil de bandas
gerado através desta reação é reprodutível e que uma mesma linhagem bacteriana,
testada repetidas vezes apresenta sempre o mesmo padrão, pode-se dizer que esse
método de tipagem é eficiente e que o padrão de bandas obtido é específico para
cada linhagem (LUPSKI; WEINSTOCK, 1992).
A utilização da técnica de ERIC-PCR para tipagem de Salmonella Enteritidis é
pouco relatada, entretanto alguns estudos têm demonstrado que essa metodologia é
rápida

e

eficiente

na

discriminação

de

linhagens

dessa

sorovariedade

(CHMIELEWSKI et al., 2002; AMMARI et al., 2009; CAMPIONI; BERGAMINI;
FALCÃO, 2012).

1.4.5.2 – Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE)
O cromossomo é um componente fundamental de identidade da célula
bacteriana e, portanto, representa um meio para verificar o inter-relacionamento de
linhagens. Um modo de verificar esse inter-relacionamento é clivar o DNA
cromossômico com enzimas de restrição, resultando em uma série de fragmentos de
diferentes tamanhos que formam diferentes perfis de bandas quando resolvidos por
eletroforese em gel de agarose (MAGALHÃES et al., 2005; SINGH et al., 2006).
Enzimas de restrição que clivam o DNA em sítios menos frequentes, geram
fragmentos muito grandes, acima de 50 kb, para serem analisados por uma
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eletroforese convencional (MAGALHÃES et al., 2005; SINGH et al., 2006). Para
solucionar esse problema, um método alternativo chamado Pulsed-field gel
eletrophoresis (PFGE) ou eletroforese em campo pulsado foi desenvolvido por
Schwartz e Cantor para a separação dessas bandas (SCHWARTZ; CANTOR, 1984).
Essa

técnica,

que

originalmente

foi

desenvolvida

para

separar

os

cromossomos de Saccharomyces cerevisae, permite a separação de fragmentos de
DNA maiores que 10 kb, pois ao invés de aplicar a corrente elétrica em uma única
direção do gel, como é feito na eletroforese convencional, a corrente é aplicada em
diferentes ângulos pré-determinados por curtos períodos de tempo (pulsos), através
de grupos de eletrodos (TENOVER; ARBEIT; GOERING, 1997). Quando ocorre a
troca na direção do campo elétrico, as moléculas de DNA são reposicionadas de
forma paralela ao campo de força antes de migrarem para o pólo positivo. Os
fragmentos menores se reorientam mais facilmente que os maiores que levam mais
tempo para se adaptarem à nova direção (MAGALHÃES et al., 2005).
Diferentes métodos de PFGE foram desenvolvidos ao longo do tempo,
incluindo métodos que alternam campos elétricos transversais entre os quais o
countor-clamped homogeneous eletric field (CHEF) é o mais utilizado e também os
que utilizam alternância de campos elétricos invertidos como o field-inversion gel
eletrophoresis (FIGE) (MAGALHÃES et al., 2005).
A análise dos padrões de bandas das diferentes linhagens é realizada por
softwares especializados que comparam as linhagens estabelecendo a similaridade
genômica entre elas (SINGH et al., 2006).
A metodologia de PFGE foi proposta como “padrão-ouro” para tipagem de
linhagens de Salmonella, apresentando bom poder discriminatório e fornecendo
bons dados para estudos epidemiológicos (TENOVER et al., 1995; RIDLEY;
THRELFALL; ROWE, 1998; BENDER et al., 2001; AKTAS et al., 2007; RIVOAL et
al., 2009; PARKER et al., 2010; YANG et al., 2010; ZHENG et al., 2011; CAMPIONI;
BERGAMINI; FALCÃO, 2012; ZOU; KEELARA; THAKUR, 2012; SON et al., 2013).

1.4.5.3 – Multilocus sequence typing (MLST)
A metodologia de MLST foi proposta por Maiden e colaboradores como uma
metodologia capaz de superar os problemas de reprodutibilidade inter-laboratoriais
enfrentados nas metodologias de tipagem tradicionais (MAIDEN et al., 1998).
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Essa metodologia se baseia no sequenciamento de alguns genes essenciais
ou de manutenção, os chamados genes housekeeping. Após o sequenciamento, as
sequências são depositadas em um banco de dados online, sendo cada sequência
correspondente a um alelo. Sequências diferentes são consideradas alelos
diferentes daquele gene e recebem arbitrariamente um número para identificação
daquele alelo (MAIDEN et al., 1998; URWIN; MAIDEN, 2003).
O conjunto de alelos de cada amostra bacteriana dá origem ao sequence
typing

(ST)

que

é

utilizado

para

análises

filogenéticas,

populacionais

e

evolucionárias de patógenos bacterianos (MAIDEN et al., 1998; URWIN; MAIDEN,
2003).
MLST tem as vantagens de ser altamente reprodutivo e menos sujeito a erros
humanos em comparação a outras metodologias, além da grande vantagem de seus
resultados poderem ser disponibilizados em bancos de dados específicos e
compartilhados online, o que possibilita a análise comparativa da diversidade
genética de bactérias isoladas em diferentes partes do mundo (MAIDEN et al.,
1998).
Alguns estudos foram realizados onde MLST foi utilizado para análises
filogenéticas de Salmonella enterica (KOTETISHVILI et al., 2002; FAKHR; NOLAN;
LOGUE, 2005; TORPDAHL et al., 2005; ALCAINE; WARNICK; WIEDMANN, 2007;
TANKOUO-SANDJONG et al., 2007; NODA et al., 2011; ACHTMAN et al., 2012).
Entretanto, somente um trabalho foi realizado especificamente com linhagens de S.
Enteritidis (NODA et al., 2011).

1.4.5.4 – Multilocus variable-number tandem-repeat analysis (MLVA)
O sequenciamento de genomas tanto de procariotos quanto de eucariotos,
revelou uma alta porcentagem do DNA que consiste de repetições. Essas repetições
variam em tamanho, local, complexidade e maneira como ocorrem (LINDSTEDT,
2005).
Muitas regiões do genoma bacteriano contêm esses loci de DNA repetitivo
que podem variar de uma linhagem a outra quanto ao número de unidades
repetitivas. Por isso, essas regiões são chamadas de variable number of tandem
repeat regions (VNTRs) (VAN BELKUM, 2007).
Acredita-se que essa variação nas repetições ocorra, pois ao fazer a cópia de
trechos com unidades repetitivas, a DNA polimerase pode realizar erros de
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pareamento, inserindo ou excluindo unidades repetitivas individuais. A frequência
desse fato vai variar de acordo com a eficácia do sistema de reparo do organismo
em questão (VAN BELKUM, 2007).
Baseado nas variações dessas sequências repetitivas, várias metodologias
de tipagem bacteriana têm sido desenvolvidas. A metodologia de Multilocus variablenumber tandem-repeat (VNTR) analysis (MLVA), desenvolvida por Van Belkum,
baseia-se na quantificação de pequenas sequências repetitivas, em diferentes loci
do genoma bacteriano (VAN BELKUM et al., 1997; VAN BELKUM, 2007).
Essa metodologia utiliza uma PCR convencional onde são amplificadas
regiões que contêm sequências que se repetem em sequencialmente. O produto
dessa PCR pode ser analisado tanto por uma eletroforese convencional quanto
através de eletroforese capilar que permite determinar mais precisamente o tamanho
dos fragmentos amplificados e, posteriormente o cálculo do número de repetições
dentro de determinado locus (KRUY; VAN CUYCK; KOECK, 2011).
MLVA tem demonstrado grande eficiência na discriminação de linhagens de
S. Enteritis, sendo reprodutível, rápida e com dados que são de fácil análise,
demonstrando algumas vezes ser melhor do que a metodologia de PFGE (BOXRUD
et al., 2007; ROSS; HEUZENROEDER, 2009; HOPKINS et al., 2011; SHAH et al.,
2011a; SHAH et al., 2011b; CAMPIONI et al., 2013).

1.4.5.5 – High-resolution melting analysis (HRMA)
High-resolution melting analysis (HRMA) é uma metodologia pós-PCR
utilizada para identificação de variação genética em sequências de DNA (REED;
KENT; WITTWER, 2007). Essa metodologia compreende a análise de uma curva de
dissociação de alta resolução de amplicons para a determinação precisa da relação
entre temperatura e desnaturação da dupla fita de DNA. A técnica de HRMA é
tipicamente realizada em um equipamento de real-time PCR associado a softwares
específicos para análise de dissociação de alta resolução para determinação, entre
outras

coisas,

de

single

nucleotide

polymorphisms

(SNPs)

(RUSKOVA;

RACLAVSKY, 2011; TONG; GIFFARD, 2012).
A análise por HRM se inicia com a amplificação da região de interesse na
presença de um agente intercalante de DNA dupla fita que apresenta elevada
fluorescência quando ligado ao DNA e baixa fluorescência quando não ligado
(RUSKOVA; RACLAVSKY, 2011).
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A amplificação é seguida pela etapa de desnaturação térmica do produto da
PCR, quando ocorre a liberação das moléculas do agente intercalante de DNA. A
taxa de redução na fluorescência ocorre lentamente, porém quando a dupla fita de
DNA está próximo a sua temperatura de melting característica, ocorre uma grande
redução da fluorescência. A temperatura de melting é caracterizada como a
temperatura na qual metade das duplas fitas de DNA encontra-se totalmente
desnaturada (RUSKOVA; RACLAVSKY, 2011).
A curva de melting é determinada através dos dados de fluorescência
registrados durante a dissociação do amplicon em função das temperaturas de
dissociação geradas a partir do aquecimento da amostra (RUSKOVA; RACLAVSKY,
2011).
Fragmentos que possuem troca de bases de A-T para C-G ou vice-versa, são
facilmente detectados pela mudança da temperatura de melting que gerará perfis
diferentes. Quando essa mudança ocorre em bases complementares, A-T para T-A
ou C-G para G-C, geralmente é necessário a inserção de uma sequência de DNA
exógena para a formação de heteroduplexes (CHENG et al., 2011; TONG;
GIFFARD, 2012).

1.5 – Relevância do estudo
Frente a grande importância de Salmonella Enteritidis como causadora de
surtos de origem alimentar em todo o mundo, estudos sobre a epidemiologia,
características de resistência e potencial patogênico de linhagens dessa
sorovariedade isoladas de várias fontes são de grande importância para a
elucidação de rotas de infecção, bem como, importantes na caracterização da
diversidade genotípica que podem ocorrer em linhagens isoladas em diferentes
locais do mundo.
No Brasil, praticamente, não existem estudos de tipagem de Salmonella
Enteritidis em escala nacional sendo que a maioria dos estudos publicados foi
realizada com linhagens isoladas das regiões Sudeste e Sul, em estudos nem
sempre exclusivos dessa sorovariedade (HOFER; DOS REIS, 1994; IRINO et al.,
1996; TAUNAY et al., 1996; TAVECHIO et al., 1996; DE CASTRO et al., 2002;
TAVECHIO et al., 2002; DOS SANTOS et al., 2003; FERNANDES et al., 2003;
FERNANDES et al., 2006; VAZ et al., 2010).
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Além disso, a grande maioria dos trabalhos com Salmonella Enteritidis do
Brasil utilizou metodologias fenotípicas para a tipagem dos isolados dessa
sorovariedade, sobretudo a sorotipagem e a fagotipagem, que apresentaram uma
baixa capacidade de diferenciar as linhagens (HOFER; DOS REIS, 1994; IRINO et
al., 1996; TAUNAY et al., 1996; PERESI et al., 1998; BAÚ; CARVALHAL; ALEIXO,
2001; DE CASTRO et al., 2002; DOS SANTOS et al., 2003; FERNANDES et al.,
2003; GHILARDI; TAVECHIO; FERNANDES, 2006; OLIVEIRA et al., 2007; KOBER
et al., 2011).
Em contrapartida, nos estudos publicados em que metodologias de tipagem
molecular foram utilizadas, observou-se uma maior diferenciação de subtipos dentro
de uma determinada sorovariedade, em comparação à fagotipagem e outros
métodos fenotípicos (FERNANDES et al., 2003; MATSUOKA et al., 2004; KOBER et
al., 2011; KOTTWITZ et al., 2011).
Dessa forma, estudos de tipagem molecular, bem como, a verificação do
potencial patogênico e a susceptibilidade a antimicrobianos de linhagens de
Salmonella Enteritidis isoladas de diversas fontes no Brasil são importantes para
melhor caracterizar a diversidade das linhagens circulantes no país, sua capacidade
de causar doença e de resistir a possíveis antimicrobianos utilizados para
tratamento.
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6. CONCLUSÕES
6.1- A grande prevalência de genes de virulência nas linhagens de Salmonella
Enteritidis de origens diversas estudadas reforça o potencial das mesmas causarem
doenças em humanos e animais, bem como, os riscos de sua presença em
alimentos.

6.2- A grande porcentagem de linhagens resistentes ao ácido nalidíxico observadas
a partir de 1996 sugere o uso de quinolonas no tratamento de infecções por S.
Enteritidis no Brasil.

6.3- Pontos de mutação no gene gyrA foram o principal mecanismo de resistência a
quinolonas e susceptibilidade reduzida a fluoroquinolonas observados nas linhagens
estudadas.

6.4- Os dados de ERIC-PCR e PFGE sugerem que as linhagens de S. Enteritidis
estudadas descendem de um precursor comum que pouco se diferenciou
genotipicamente ao longo de 24 anos no Brasil e que tem contaminado alimentos e
infectado humanos e animais.

6.5- A alta similaridade genotípica entre linhagens isoladas de frangos e do ambiente
da granja por ERIC-PCR e PFGE, sugerem o ambiente como importante fonte de
contaminação de frangos por S. Enteritidis no Brasil e vice-versa.

6.6- As análises de MLST demonstraram que o ST 11 é o principal ST da
sorovariedade Enteritidis no banco de dados de Salmonella enterica, ao qual
pertenceram a maioria das linhagens estudadas, bem como, a maioria das linhagens
isoladas em outros locais do mundo.

6.7- Os resultados de MLVA sugerem que um novo e prevalente subtipo de S.
Enteritidis que pouco se diferenciou geneticamente foi introduzido no Brasil após
1993 que esse tem sido o subtipo prevalente isolado durante as últimas duas
décadas no país. Ademais, linhagens isoladas na América do Norte parecem ser
mais diversificadas com a possibilidade de mais de um subtipo prevalente.
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6.8- Apesar de a metodologia de MLVA ter diferenciado as linhagens isoladas no
Brasil em menos subtipos do que ERIC-PCR e PFGE, a primeira metodologia
permitiu conclusões epidemiológicas mais claras do que as obtidas pelas outras
duas metodologias. Entretanto, ERIC-PCR e PFGE foram mais eficazes em
diferenciar as linhagens estudadas. Já MLST foi mais eficiente em agrupar linhagens
em STs sorovariedade-específicos.
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