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RESUMO 

 
MONTEIRO, B. T. Caracterização da proteína dispersina em amostras de 
Escherichia coli não pertencentes ao patótipo de E. coli enteroagregativa. 2008. 
97 f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
 
 
As Escherichia coli que causam infecções intestinais são denominadas E. coli 
diarreiogênicas (EDC) e são classificadas em seis patótipos distintos, de acordo com os 
seus mecanismos de virulência, as síndromes clínicas que causam e/ou os tipos de 
interação com células epiteliais in vitro. A dispersina, uma proteína de 10,2 kDa, 
codificada pelo gene aap, é um importante fator de virulência de E. coli 
enteroagregativa (EAEC). Ela é secretada no meio extracelular e permanece ligada à 
superfície da bactéria permitindo sua dispersão pelo epitélio intestinal. A detecção do 
gene aap tem sido utilizada no diagnóstico molecular de EAEC em associação com 
outros marcadores, como os genes aggR, que codifica um regulador transcricional de 
vários genes de virulência deste patótipo, e aatA, que corresponde ao fragmento sonda 
EAEC e codifica uma proteína de membrana que faz parte de um complexo 
transportador de proteínas. No intuito de verificar a especificidade desses marcadores, 
foi realizada a pesquisa desses genes em uma coleção de 243 amostras pertencentes 
aos vários patótipos de EDC, utilizando a técnica de PCR. Todas as amostras foram 
negativas para os genes aggR e aatA, enquanto 26 amostras foram positivas para aap. 
Tais bactérias haviam sido previamente descritas como pertencentes ao patótipo de E. 
coli enteropatogênica atípica. Entretanto, análises confirmatórias revelaram que elas, na 
verdade, não apresentavam o gene eae, bem como os genes característicos de outros 
patótipos de EDC. Os padrões de adesão dessas 26 amostras foram determinados em 
ensaio de 6 horas em células HEp-2. Três amostras aderiram no padrão agregativo 
(AA), sendo então classificadas como EAEC atípicas, uma vez que não apresentavam o 
gene aggR. Cinco amostras aderiram no padrão difuso, três apresentaram padrão não 
característico de adesão e 15 amostras mostraram-se não aderentes. A pesquisa de 
marcadores de virulência associados ao patótipo EAEC revelou a presença dos genes 
astA em 18, shf em 9, pilS em 7, agg3C em 5 e irp2 em 2 amostras. Não houve 
associação entre a presença e/ou combinação desses marcadores com algum dos 
padrões de adesão em células HEp-2. O seqüenciamento do gene aap de 6 amostras 
revelou alta homologia entre as seqüências obtidas e a seqüência da amostra protótipo 
de EAEC 042. Entretanto, a expressão desse gene foi observada em apenas 7 das 26 
amostras. A proteína dispersina parece não estar relacionada à adesão dessas 
bactérias, uma vez que um anti-soro específico obtido neste trabalho não alterou o 
fenótipo observado em células HEp-2. Este estudo revelou que o gene aap não é 
exclusivo de EAEC, tendo sido encontrado em amostras de E. coli que não aderem no 
padrão agregativo em células HEp-2 nem apresentam a seqüência do fragmento sonda 
EAEC. 
 
Palavras-chave: Diarréia; Escherichia coli; Virulência. 
 



 

 
ABTRACT 

 
MONTEIRO, B. T. Characterization of the dispersin protein in Escherichia coli 
strains that do not belong to the enteroaggregative E. coli pathotype. 2008, 97 f. 
Master thesis (Microbiology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2008. 
 
Escherichia coli that cause diarrhea are known as diarrheagenic E. coli (DEC) and are 
classified into six distinct pathotypes, based on their virulence mechanisms, clinical 
syndromes they provoke and/or the type of interaction with epithelial cells. Dispersin, 
which has been characterized as a 10.2 kDa protein encoded by the aap gene, is an 
important virulence factor of enteroaggregative E. coli (EAEC). This protein is secreted 
to the extra cellular milieu where it remains attached to the surface of the bacterium, 
allowing its dispersal throughout the intestinal epithelium. The detection of aap has been 
used along with others genes, as aggR and aatA, for the molecular diagnosis of EAEC. 
aggR encodes a transcriptional activator of several EAEC virulence genes and aatA, 
which corresponds to the EAEC probe fragment, encodes an outer membrane protein 
that is part of a protein transporter system. In order to verify the specificity of these 
markers, the search of aap, aggR and aatA was performed in a collection of 243 strains 
belonging to different DEC pathotypes, using the PCR technique. All of them were 
negative for aggR and aatA, whereas 26 strains were positive for aap. These strains 
were previously described as atypical enteropathogenic E. coli. However, confirmatory 
analysis reveled that they did not harbor the eae gene, as well as the genes that 
characterize the other DEC pathotypes. The adherence patterns to HEp-2 of these 26 
strains were evaluated in a six-hour assay. Three samples showed the aggregative 
adherence (AA) pattern and could be therefore classified as EAEC. Five strains 
displayed the diffuse adherence pattern, 3 strains showed a non-characteristic pattern 
and 15 were non-adherent. The search of EAEC-associated virulence markers 
demonstrated the presence of astA in 18, shf in 9, pilS in 7, agg3C in 5 and irp2 in 2 
strains. There was no association between the presence and/or combinations of these 
markers and any of the adherence patterns to HEp-2 cells. The DNA sequence analysis 
of six aap-harboring strains showed high homology between the sequence of these 
strains and the prototype EAEC 042. However, expression of this gene was detected in 
only 7 out of the 26 strains. Dispersin did not seem to be related to bacterial adhesion of 
these strains, since a specific antiserum obtained in this work did not change the 
phenotype observed in HEp-2 cells. This study revealed that aap is not exclusive of 
EAEC, since it was detected in E. coli strains that do not express the AA pattern in HEp-
2 cells neither harbor the EAEC probe sequence. 
 
Key words: Diarrhea; Escherichia coli; Virulence. 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

 Nenhum ser vive sozinho. Cada organismo interage não só com outros 

indivíduos de sua própria espécie, como com outros de uma variedade de diferentes 

espécies (TRAGER, 1970). 

No curso da evolução, muitos tipos de interação entre espécies se 

estabeleceram. Nas comunidades pioneiras, relações negativas como a predação e o 

parasitismo predominavam. Na evolução e desenvolvimento dos ecossistemas, os 

organismos passaram a adotar novas associações em que uns dependem dos outros, 

ganhando e gerando benefícios mútuos (ODUM, 1988). 

 Dentre as associações entre organismos de diferentes espécies que deram certo 

durante a evolução, certamente está a entre os mamíferos e os microrganismos que 

habitam seu trato gastrointestinal. A natureza simbiótica da relação entre a microbiota 

do intestino e seu hospedeiro promove benefícios para ambos. O hospedeiro oferece 

abrigo e alimento para a microbiota e, em troca, os microorganismos produzem 

substâncias benéficas como vitaminas e ácidos graxos de cadeia curta (NOVERR et al., 

2004).  

 Nos seres humanos a microbiota intestinal começa a se estabelecer na criança 

com poucas horas de vida. O processo de colonização do trato gastrointestinal após o 

nascimento leva a uma série de sucessões ecológicas, que resultam na formação de 

uma microbiota estável e única para cada indivíduo (NOVERR et al., 2004). 

Muitas espécies evoluíram e se adaptaram para viver e crescer no trato 

gastrointestinal do homem. O número de células microbianas no lúmen intestinal é 

cerca de 10 vezes maior que o número de células eucarióticas no corpo humano 

(GUARNER et al., 2003). O estômago e o intestino delgado concentram pouca 

quantidade e variedade de espécies microbianas, provavelmente por causa da 

composição inóspita do meio. Em contrapartida, o intestino grosso contém um 

ecossistema complexo e dinâmico com alta densidade de bactérias vivas (GUARNER et 

al., 2003). 
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A microbiota do intestino tem importante papel na saúde do homem. Além de 

produzirem nutrientes como a vitamina K e ácidos graxos, a circulação constante de 

microorganismos no intestino é importante para desenvolver e manter o sistema imune 

ativo (NOWROUZIAN et al., 2003).  

Os microorganismos intestinais também têm papel na proteção do hospedeiro 

contra patógenos diversos (GUARNER et al., 2003). Bactérias aderentes da microbiota 

podem prevenir a adesão e conseqüentemente a entrada de bactérias enteroinvasoras 

em células epiteliais. Além disso, as bactérias competem com possíveis patógenos por 

nutrientes disponíveis no nicho e podem inibir o crescimento de outras produzindo 

substâncias antimicrobianas (GUARNER et al., 2003). 

A população microbiana no intestino é basicamente constante, embora haja 

variação na quantidade de cada espécie de acordo com a idade (HOPKINS; 

MACFARLANE, 2002). As maiores mudanças na microbiota intestinal ocorrem durante 

os primeiros meses de vida. Ao nascer os intestinos são estéreis. Em poucas horas, 

bactérias começam a aparecer nas fezes (PENDERS et al., 2006). Como o intestino 

dos recém-nascidos apresenta um potencial positivo de óxido-redução, é primeiramente 

colonizado por organismos anaeróbios facultativos. Gradualmente, o consumo de 

oxigênio por estes microorganismos muda o ambiente intestinal, permitindo o 

desenvolvimento de anaeróbios estritos (PENDERS et al., 2006).  

Em um homem adulto, a microbiota intestinal consiste de centenas de diferentes 

espécies de microorganismos (variando de 400 a 1000 espécies) dentre as quais mais 

da metade não pode ser cultivada fora desse ambiente (PENDERS et al., 2005). A 

microbiota humana é composta de espécies permanentes, que habitam o intestino por 

meses ou anos, e de membros transitórios, que o colonizam por poucas semanas 

(NOVERR et al., 2004). Tanto células procarióticas como eucarióticas habitam os 

intestinos, mas as espécies bacterianas predominam (NOVERR et al., 2004).  

A grande maioria das espécies que habitam o intestino humano consiste de 

anaeróbios estritos (cerca de 97%), enquanto apenas 3% correspondem às bactérias 

anaeróbias facultativas (NOVERR et al., 2004). Dentre os gêneros de organismos 

anaeróbios que predominam na microbiota intestinal humana estão Bacteroides, 

Bifidobacterium, Eubacterium e Clostridium. Escherichia coli, Enterococcus spp., 
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Klebsiella spp., Lactobacillus spp. e Proteus spp. estão entre os anaeróbios facultativos 

presentes em menor quantidade no trato gastrointestinal do homem (GUARNER et al., 

2003). 

E. coli é uma das primeiras bactérias a colonizar o intestino da criança. Este 

microorganismo provavelmente é transmitido através do contato do recém-nascido com 

a flora fecal da mãe durante o parto, mas esta espécie também pode ser disseminada 

nas maternidades através dos médicos e enfermeiros que estão em contato direto com 

a criança (NOWROUZIAN et al., 2003). A população de E. coli se mantém alta durante 

os seis primeiros meses de vida, mas cai cerca de dez vezes entre os seis e doze 

meses. A população de facultativos diminui enquanto a de anaeróbios se torna mais 

complexa (NOWROUZIAN et al., 2003). 

E. coli e seu hospedeiro coexistem há milhares de anos em perfeita harmonia 

gerando benefícios mútuos. Entretanto, durante a evolução, alguns clones dessa 

espécie adquiriram uma série de fatores de virulência que lhes conferiram adaptação a 

novos nichos e capacidade de causar um amplo espectro de doenças (KAPER et al., 

2004). Cepas patogênicas de E. coli têm sido associadas com infecções urinárias e 

intestinais, meningites e até mesmo infecções sistêmicas (NATARO; KAPER, 1998). 

As amostras de E. coli associadas à infecção intestinal, tanto em crianças como 

em adultos, são conhecidas como E. coli diarreiogênicas (ECD) e são classificadas em 

seis patótipos, considerando os seus mecanismos de virulência específicos, as 

síndromes clínicas que causam, os sorotipos O:H, os aspectos epidemiológicos e/ou os 

tipos de interação com linhagens celulares (NATARO; KAPER, 1998). Os patótipos de 

ECD são: E. coli enteropatogênica (EPEC), E. coli enterotoxigênica (ETEC), E. coli 

enteroinvasora (EIEC), E. coli enterohemorrágica (EHEC), E. coli enteroagregativa 

(EAEC) e E. coli que adere difusamente a células epiteliais (DAEC). Embora essa 

classificação continue sendo usada pela maioria dos autores, torna-se evidente que 

algumas categorias incluem microorganismos bastante diferentes. Recentemente, as 

EPEC e EAEC foram subdivididas em típicas e atípicas e as EHEC passaram a 

constituir uma subcategoria de STEC ou amostras de E. coli que produzem a toxina de 

Shiga (Stx) (KAPER et al., 2004). 
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Embora a taxa de mortalidade tenha diminuído sensivelmente nos últimos anos, 

ainda são registradas cerca de dois milhões de mortes anualmente por doenças 

diarréicas no mundo. A maior parte dos casos ocorre em crianças com menos de cinco 

anos de idade, residentes de países em desenvolvimento estando, geralmente, 

associados à desnutrição (PETRI et al., 2008). E. coli, com sua variedade de fatores de 

virulência e mecanismos de patogenicidade, é um dos principais microorganismos 

envolvidos em casos de diarréia, sendo responsável por altas taxas de morbidade e 

mortalidade (CLARKE, 2001). 

As EPEC são caracterizadas pela capacidade de causar a lesão histopatológica 

no epitélio intestinal denominada lesão attaching-effacing (lesão A/E), desencadeada 

por proteínas codificadas pelos genes presentes em uma ilha de patogenicidade 

denominada região LEE (locus of enterocyte effacement) (McDANIEL et al. 1995). Esta 

lesão é caracterizada pela destruição das microvilosidades intestinais, aderência íntima 

da bactéria à membrana apical da célula epitelial e formação de estruturas celulares 

semelhantes a pedestais, onde a bactéria está aderida (MOON et al., 1983).   

Atualmente, dividem-se as EPEC em duas categorias: EPEC típicas e EPEC 

atípicas. O termo EPEC atípica foi criado em 1995 para denominar amostras de E. coli 

que diferiam das EPEC típicas, por não transportarem o plasmídeo EAF (EPEC 

adherence factor) e das EHEC, por não produzirem a toxina Stx (KAPER, 1996). O 

plasmídeo EAF contém os genes envolvidos com a biogênese de uma adesina fimbrial 

denominada bundle-forming pilus (BFP), além da seqüência genética referente ao 

fragmento sonda EAF e do operon per (plasmid encoded regulator), o qual codifica um 

complexo regulador dos genes de virulência de EPEC (TRABULSI et al., 2002).   

Além da fímbria BFP, outros fatores de virulência estão associados à formação 

da lesão A/E. A proteína de membrana externa intimina, codificada pelo gene eae, é 

responsável pela íntima aderência da bactéria à membrana da célula. A proteína Tir, 

produzida e translocada pela própria EPEC, se liga à membrana celular e atua como 

um receptor para intimina. Proteínas secretadas da família Esp, codificadas em LEE, 

também são essenciais na patogênese de EPEC (GARMENDIA et al., 2005).  

As EPEC típicas aderem a células epiteliais in vitro no padrão descrito como 

adesão localizada (AL). Nesse padrão, observado após 3 horas de interação bactérias-
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células epiteliais, as bactérias apresentam-se aderidas em grumos compactos em 

pontos localizados da superfície da célula epitelial (SCALETSKY et al., 1984). EPEC 

atípicas podem apresentar adesão em um padrão semelhante ao AL, denominado 

adesão localizada-like (AL-L), que difere do padrão AL por se apresentar como 

grupamentos frouxos das bactérias sobre a superfície da célula epitelial, observado 

após 3 horas adicionais de interação bactérias-células (SCALETSKY et al., 1999). As 

EPEC atípicas podem, ainda, aderir nos padrões difuso (AD) ou agregativo (AA) e mais 

raramente no padrão AL (HERNANDES et al., 2006; TRABULSI et al., 2002). O padrão 

AD, usado para definir o patótipo DAEC, refere-se à adesão bacteriana sobre toda a 

superfície da célula epitelial de forma difusa. O padrão AA, descrito como característico 

do patótipo EAEC, apresenta as bactérias aderidas umas às outras, em uma 

configuração que lembra tijolos empilhados, sobre a superfície das células epiteliais e 

da lamínula (NATARO et al., 1987). 

A Organização Mundial da Saúde reconhece atualmente doze sorogrupos 

clássicos de EPEC. São eles: O26, O55, O86, O111, O114, O119, O125, O126, O127, 

O128, O142 e O158 (TRABULSI et al., 2002). As EPEC típicas geralmente se encaixam 

dentre esses sorogrupos; as EPEC atípicas por sua vez, formam um grupo mais 

heterogêneo, apresentando maior diversidade de antígenos O como, por exemplo, O34, 

O51 e O101 (BLANCO et al., 2006; TRABULSI et al., 2002; VIEIRA et al., 2001). 

EPEC típicas e atípicas têm sido relacionadas a surtos de diarréia aguda, 

especialmente em crianças com menos de dois anos de idade. Em países em 

desenvolvimento, esse patógeno continua sendo uma das principais causas de diarréia 

infantil (CHEN; FRANKEL, 2005). No Brasil, vários estudos demonstram altas taxas da 

doença causada por EPEC em crianças (BUERIS et al. 2007; FRANZOLIN et al., 2005; 

GOMES et al., 1989; GOMES et al., 1991; GOMES et al., 2004; MEDEIROS et al., 

2001). O reservatório das EPEC típicas é o próprio homem. As EPEC atípicas, por outro 

lado, já foram isoladas de animais (TRABULSI et al., 2002). A transmissão é fecal-oral e 

pode ocorrer por alimentos, fômites ou mãos contaminadas (NATARO; KAPER, 1998). 

O diagnóstico de EPEC pode ser realizado pela detecção de um dos doze 

antígenos O através de soroaglutinação. Entretanto, essa metodologia pode levar à 

identificação de amostras pertencentes a diferentes patótipos de ECD. Dessa forma, a 
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detecção genética dos genes eae (que codifica a intimina) e de bfpA (que codifica a 

pilina da fímbria BFP) é necessária para o diagnóstico e diferenciação de EPEC típica e 

atípica (TRABULSI et al., 2002). 

Identificadas em 1982, as EHEC causam diarréia sanguinolenta ou não 

sanguinolenta e síndrome hemolítica urêmica (SHU) em seres humanos (RILEY et al., 

1983). Os reservatórios dessas bactérias são animais, destacando-se os bovinos. A 

transmissão por alimentos como carne mal passada e leite não pasteurizado tem sido 

reportada (KAPER et al., 2004). A maioria dos casos de doenças no mundo é causada 

pelo sorotipo O157:H7, mas sorogrupos como O26,  O11, O103 e O145 também estão 

envolvidos com infecções (CAPRIOLI et al., 2005).  

As EHEC são, na verdade, uma subcategoria de STEC. Ambas produzem a 

toxina Stx, mas EHEC é capaz de causar a lesão A/E, semelhante à induzida por 

EPEC, e está intimamente associada com o desenvolvimento de colite hemorrágica e 

SHU. Embora nem todas as STEC possam provocar doenças, todas as EHEC, segundo 

esta definição, são consideradas patógenos (NATARO; KAPER, 1998). 

Stx de EHEC é similar à mesma toxina elaborada por Shigella dysenteriae tipo 1 

e constitui o principal fator de virulência deste patótipo. O gene que codifica Stx está em 

um profago integrado ao cromossomo da bactéria (CAPRIOLI et al., 2005). A toxina 

produzida no cólon pode chegar aos rins pela corrente sanguínea, provocando danos 

às células e aos vasos renais. Os danos podem levar ao desenvolvimento de SHU, 

caracterizada por anemia, trombocitopenia e falência renal. Em casos menos graves, 

Stx provoca morte das células intestinais, levando à diarréia sanguinolenta ou colite 

hemorrágica (RAZZAG, 2006). 

As EHEC são responsáveis por grandes surtos envolvendo centenas de 

indivíduos, mas casos esporádicos da doença têm sido reportados com freqüência em 

países como os Estados Unidos e Canadá. A EHEC também é uma patógeno 

importante na Europa e no Japão, mas nestes lugares, os casos de infecção parecem 

ser sazonais, ocorrendo no verão (NATARO; KAPER, 1998). A Argentina é o país que 

mais registra casos de SHU no mundo, com aproximadamente 420 novos casos todos 

os anos. Vários agentes etiológicos têm sido associados a esta patologia, mas a 
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infecção por EHEC é a mais comum, estando geralmente associada ao sorotipo 

O157:H7 (RIVERO et al., 2004). 

O diagnóstico de EHEC baseia-se na detecção da toxina Stx através de ensaios 

em culturas celulares, de métodos imunológicos ou mesmo da pesquisa de seqüências 

genéticas que codificam essa toxina (NATARO; KAPER, 1998). 

As EIEC são bioquímica, genética e patogenicamente muito relacionadas a 

Shigella spp. Elas diferem em alguns testes bioquímicos, mas compartilham genes 

essenciais de virulência (PARSOT, 2005).  

Embora as EIEC possam causar colite inflamatória e disenteria, elas geralmente 

causam apenas diarréia aquosa semelhante à causada por outras ECD (KAPER et al., 

2004). O mecanismo de patogênese de EIEC consiste em penetração na célula 

epitelial, seguida de lise do vacúolo endocítico, multiplicação celular, movimentação no 

citoplasma e passagem para a célula adjacente (PARSOT, 2005). Os genes 

necessários para realizar este mecanismo complexo de patogenicidade estão 

codificados num plasmídeo de virulência de 213 kb. Esse plasmídeo codifica um 

sistema de secreção tipo III e uma proteína de membrana externa denominada IcsA. O 

sistema de secreção tipo III secreta várias proteínas, como as proteínas Ipa que 

medeiam eventos de sinalização epitelial, rearranjo do citoesqueleto, lise do vacúolo 

endocítico, entre outras funções (COSSART; SANSONETTI, 2004). 

O diagnóstico de EIEC baseia-se na detecção da capacidade invasora através 

do teste de ceratoconjuntivite em cobaia ou em cultura de células epiteliais, ou na 

pesquisa de genes de virulência associados com o processo de invasão (NATARO; 

KAPER, 1998). 

 As ETEC são conhecidas por sua capacidade de produzirem duas toxinas 

distintas, uma termo-lábil (LT) e outra termo-estável (ST). Dependendo da cepa, pode 

haver a produção de LT ou ST ou de ambas. LT é bastante semelhante à toxina 

colérica e é formada por uma subunidade central e cinco subunidades ligadoras 

idênticas entre si. ST é um peptídeo pequeno, com cerca de 18 aminoácidos. LT leva 

ao aumento de AMP cíclico intracelular, enquanto a ST eleva os níveis de GMP cíclico, 

com conseqüente desequilíbrio no metabolismo hidrossalino, levando à diarréia aquosa 

(TURNER et al., 2006).  
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Além das duas toxinas, outros fatores de virulência estão associados à 

diarreiogenicidade de ETEC. Mais de 22 fatores de colonização (CF) foram identificados 

em amostras de ETEC isoladas de humanos. Os CF podem ser proteínas fimbriais ou 

não-fimbriais, que levam o microrganismo a colonizar a mucosa do intestino e permitem 

assim a expressão de LT e/ou ST (QADRI et al., 2005). A detecção das toxinas LT e/ou 

ST, através de ensaios em modelos animais ou de culturas celulares, ou mesmo da 

pesquisa das seqüências genéticas que codificam essas toxinas, constituem o método 

mais confiável para o diagnóstico de ETEC (NATARO; KAPER, 1998). 

Infecções por ETEC podem ser resultado de ingestão de comida ou água 

contaminada. Casos de diarréia por ETEC são registrados durante o ano todo em áreas 

endêmicas, mas durante as estações quentes os índices aumentam. Além de causar 

diarréia em crianças, ETEC pode causar em adultos a chamada “diarréia do viajante”, 

que também costuma ser mais freqüente nos meses mais quentes e úmidos (QADRI et 

al., 2005).  

As DAEC são definidas pelo padrão difuso de adesão a células HEp-2 (NATARO 

et al., 1987). Alguns autores não consideram as DAEC como um patótipo de ECD pela 

incerteza a respeito de seu real potencial patogênico, uma vez que um grande número 

de estudos não associa estatisticamente DAEC à diarréia (GOMES et al., 1998; 

NATARO et al., 1987; RODRIGUES et al., 2002). Entretanto, a literatura relata casos de 

diarréia, especialmente em crianças, causadas por este microorganismo (GIRÓN et al., 

1991; SCALETSKY et al., 2002; SPANO et al., 2008). Pouco se sabe sobre as 

características de patogenicidade desses microorganismos. A fímbria F1845 foi 

associada ao fenótipo AD da amostra C1845 (O78:HNM) e o gene que a codifica pode 

ser encontrado tanto no cromossomo quanto num plasmídeo (BILGE et al. 1989). A 

adesão difusa na amostra 2787 (O126:H27) foi relacionada à AIDA-I (adhesin involved 

in diffuse adherence). Esta proteína de 100 kDa se liga a células HeLa mediando o 

fenótipo de adesão difuso dessa amostra. O gene que codifica esta adesina está num 

plasmídeo de alto peso molecular (BENZ; SCHMIDT, 1992). 

 Cepas de DAEC são capazes de produzir projeções finger-like na superfície de 

células Caco-2 e HEp-2. Estas projeções parecem envolver a bactéria, protegendo-a 
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sem internalizá-la. Entretanto, o papel deste fenótipo na patogênese de DAEC ainda 

não foi demonstrado (COOKSON et al., 1996). 

 O teste padrão para diagnóstico de DAEC continua sendo feito pela observação 

do padrão de adesão difuso a células HEp-2 ou HeLa. Um fragmento derivado do gene 

daaC, que codifica o usher necessário para a expressão da fímbria F1845, tem sido 

empregado como sonda, para diagnóstico molecular, porém sem muito sucesso, uma 

vez que a sua sensibilidade é muito variável (NATARO; KAPER, 1998). 

EAEC é definida como o patótipo de E. coli que adere a células epiteliais 

cultivadas no padrão AA e que não secreta as enterotoxinas ST e LT elaboradas por 

ETEC (NATARO et al., 1987). O padrão AA foi estabelecido para definir a adesão em 

células HEp-2 de amostras de E. coli isoladas em um estudo epidemiológico 

envolvendo crianças com diarréia no Chile (NATARO et al., 1987).  

Embora EAEC tenha sido inicialmente descrita como causa de diarréia aguda 

(NATARO et al., 1987), sua associação epidemiológica com essa patologia é 

controversa (BUERIS et al., 2007; CRAVIOTO et al., 1991; GOMES et al, 1998; 

NATARO et al., 2006; SPANO et al., 2008; ZAMBONI et al., 2004). Por outro lado em 

países em desenvolvimento EAEC tem sido fortemente associada à diarréia persistente, 

ou seja, com duração igual ou superior a 14 dias (CRAVIOTO et al., 1991; FANG et al., 

1995; LIMA et al., 1992). Também tem sido reportado o envolvimento de EAEC com 

casos de diarréia do viajante (HUANG et al., 2007; VILA et al., 2000). 

Vários potenciais fatores de virulência foram descritos em EAEC, mas a 

patogênese da diarréia causada por esse patótipo ainda não foi esclarecida 

(HARRINGTON et al., 2006). EAEC intensifica a secreção de muco na mucosa 

intestinal formando um denso biofilme no local. O papel da produção de muco na 

patogênese de EAEC não está claro, mas a formação de biofilme pode estar envolvida 

com o caráter persistente da colonização e da diarréia (NATARO; KAPER, 1998).  

Além da formação de biofilme, adesinas, toxinas e vários outros fatores de 

virulência têm sido descritos em EAEC, codificados por genes localizados tanto no 

plasmídeo quanto no cromossomo de amostras consideradas protótipo (WEINTRAUB, 

2006). Dentre elas destaca-se a amostra 042 (sorotipo O44:H18) isolada de um caso de 

diarréia aguda de uma criança no Peru (NATARO et al., 1985). Essa amostra apresenta 
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um plasmídeo de alto peso molecular denominado pAA2, o qual alberga vários genes 

que codificam fatores de virulência (CZECZULIN et al., 1999). 

Duas toxinas são codificadas por genes presentes no mesmo locus do 

cromossomo da amostra 042: Pic, uma serino-protease auto-transportadora com função 

mucinolítica, e ShET1, uma enterotoxina codificada em uma ilha de patogenicidade 

inicialmente identificada em Shigella flexneri (HENDERSON et al., 1999). Além disso, 

irp2, que codifica uma proteína necessária à biossíntese de yersiniabactina em 

espécies de Yersinia, também é encontrado no cromossomo da EAEC 042 

(CZECZULIN et al., 1999). 

O plasmídeo de alto peso molecular (cerca de 65 kDa), pAA, encontrado em 

grande parte das amostras de EAEC codifica uma série de fatores de virulência, como a 

toxina EAST1, as fímbrias AAF/I, AAF/II e AAF/III, o ativador transcricional AggR e a 

proteína dispersina (Aap) (BERNIER et al., 2002; CZECZULIN et al., 1997; NATARO et 

al., 1992; NATARO et al., 1994; SHEIKH et al., 2002). A toxina termo-estável EAST-1 

foi um dos primeiros fatores de virulência descritos em EAEC. Trata-se de um peptídeo 

de 38 aminoácidos originalmente purificado de cultura de EAEC 17-2 (SAVARINO et al., 

1993). É certo que EAST-1 contribui para desencadear diarréia aquosa em EAEC, 

entretanto, o gene astA, que codifica esta toxina não é exclusivo deste patótipo, já 

tendo sido encontrado em EPEC, EHEC O157:H7 e até mesmo em E. coli da microbiota 

intestinal(SAVARINO et al., 1996). 

Nataro et al. (1992) reportaram a primeira fímbria deste patótipo, descrita na 

amostra 17-2. Com a transformação do plasmídeo pAA1 em uma E. coli K12, foi 

possível a visualização das fímbrias por microscopia eletrônica, demonstrando que os 

genes responsáveis pela biogênese desta estrutura estão codificados no plasmídeo. 

AAF/I está envolvida nos processos de hemaglutinação e formação do fenótipo AA 

(NATARO et al., 1992). Entretanto, nem todas as amostras de EAEC expressam a 

fímbria AAF/I (ELIAS et al., 1999). Czeczulin et al. (1997) caracterizaram uma segunda 

fímbria, denominada AAF/II, envolvida com a adesão agregativa da amostra 042 em 

células HEp-2. A subunidade fimbrial aafA apresenta homologia com a subunidade 

aggA de AAF/I. Mutantes em aafA não são capazes de aderir às células, sugerindo que 

esta fímbria esteja envolvida na colonização do intestino (CZECZULIN et al., 1997). 
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Recentemente, uma nova fímbria, denominada AAF/III, foi identificada na amostra de 

EAEC típica 55989. AAF/III também está envolvida com a agregação das bactérias e 

sua adesão às células epiteliais. A sua biogênese é codificada pelo operon agg-3, o 

qual é bastante semelhante ao operon afa das adesinas AFA de E. coli uropatogênicas 

(BERNIER et al., 2002). 

As fímbrias são algumas das proteínas de superfície que podem estar envolvidas 

na autoaglutinação e na formação do padrão agregativo das EAEC. Além destas 

estruturas, algumas proteínas de membrana externa (OMP) já foram descritas com 

funções relacionadas à adesão desses patógenos. Debroy et al. (1995) identificaram 

uma OMP de 30 kDa, relacionada ao fenótipo AA e à hemaglutinação de eritrócitos 

humanos. Monteiro-Neto et al. (2003) descreveram uma proteína de 58 kDa (Ap58) que, 

na amostra 236 do sorotipo O111:H12, apresentava as mesmas funções descritas por 

Debroy et al. (1995). O gene que codifica a Ap58 foi localizado no cromossomo da 

amostra protótipo (MONTEIRO-NETO et al., 2003). 

No plasmídeo pAA, também estão localizados os genes aggR, que codifica um 

regulador de virulência (NATARO et al., 1994), pet, que codifica uma enterotoxina auto-

transportadora (ESLAVA et al., 1998), shf, envolvido na formação de biofilme em EAEC 

042 (FUJIYAMA et al., 2008) e aatA, que codifica uma proteína de membrana externa 

que faz parte de um complexo transportador de proteínas (NISHI et al., 2003). O 

fragmento sonda EAEC (CVD432) desenvolvido por Baudry et al. (1990), corresponde a 

uma porção deste último gene. 

O regulador AggR está envolvido na regulação da expressão de uma série de 

genes presentes no plasmídeo pAA, como os que codificam as fímbrias AAF/I e AAF/II, 

a toxina Pet e a proteína dispersina; por isso é chamado de ativador global de virulência 

de EAEC. As cepas que apresentam aggR são denominadas EAEC típicas e as que 

não albergam este gene são denominadas EAEC atípicas (HARRINGTON et al., 2006). 

A proteína dispersina constitui um importante fator de virulência em EAEC. 

Czeczulin et al. (1999) descreveram o gene aspU como sendo responsável por codificar 

uma proteína secretada, localizado no plasmídeo pAA2 da amostra 042, upstream ao 

gene aggR. Anos mais tarde, Sheikh et al. (2002) identificaram que aspU estava sob 

controle do ativador transcricional aggR e alteraram a nomenclatura deste gene para 
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aap (anti-aggregation protein). Embora o gene tenha sido descrito em 1999 e a proteína 

caracterizada em 2002, Nataro et al. (1992) mostraram a reatividade do soro de 

voluntários que receberam inóculos de amostras de EAEC 17-2 (sorotipo O3:H2) contra 

uma proteína de massa molecular semelhante à da dispersina em extratos bacterianos 

dessa mesma amostra. Isso sugere que a dispersina seja imunogênica. 

O produto de aap, denominado dispersina ou proteína anti-aggregação, 

apresenta 10,2 kDa, possui uma seqüência sinal e é secretado para o meio 

extracelular, onde permanece ligado ao lipopolissacarídeo da bactéria, neutralizando a 

carga negativa da superfície externa e permitindo a projeção das fímbrias (VELARDE et 

al., 2007). Mutantes neste gene possuem uma autoaglutinação muito intensa, indicando 

que a dispersina atua diminuindo a autoagregação das bactérias, permitindo a 

dispersão das mesmas. Além disso, as cepas mutantes em aap apresentam as fímbrias 

que medeiam a adesão agregativa (AAF/II) colabadas sobre a superfície da bactéria, ao 

contrário da amostra selvagem que apresenta as fímbrias projetadas (SHEIHK et al. 

2002). A translocação da dispersina através da membrana externa está relacionada a 

um sistema de transporte dependente de ATP (ATP-binding cassette transporter 

system) (NISHI et al., 2003).   

Recentemente Velarde et al. (2007) descreveram a estrutura da molécula da 

dispersina. Ela é composta por duas estruturas opostas em folhas-β e duas estruturas 

em α-hélice em cada pólo. A molécula é estável por uma única ponte dissulfeto e um 

extenso core hidrofóbico. Até o presente momento a dispersina foi descrita como uma 

proteína imunogênica exclusiva de EAEC, sendo, desta forma, considerada um 

promissor antígeno vacinal para esse patótipo (NISHI et al., 2003; SHEIKH et al., 2002).  

Como EAEC abrange um grupo bastante heterogêneo de bactérias, torna-se 

difícil estabelecer técnicas diagnósticas apropriadas. Albert et al. (1993) demonstraram 

a formação de uma película em caldo Müller-Hinton por cepas de EAEC. As amostras 

não pertencentes ao patótipo EAEC não apresentaram tal película sob as mesmas 

condições de cultivo e o uso deste método foi sugerido para identificação rápida e 

barata destes microorganismos. A detecção da formação de biofilme em poliestireno ou 

vidro também já foi descrita para o diagnóstico de EAEC (BANGAR; MAMATHA, 2008; 

WAKIMOTO et al., 2004). Com o advento da biologia molecular, técnicas rápidas de 
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diagnóstico começaram a ser desenvolvidas. Baudry et al. (1990) desenvolveram uma 

sonda molecular, denominada inicialmente CVD432, para identificar cepas deste 

patótipo. Posteriormente essa sonda passou a ser referida como sonda AA ou sonda 

EAEC. Esse fragmento sonda foi derivado do plasmídeo da amostra 17-2 e mostrou-se 

89% sensível e 99% específico para a detecção de EAEC. Em 1995, Schmidt et al. 

(1995), desenharam um par de iniciadores que amplificam uma região de 630 pb da 

sonda EAEC e padronizaram um teste de PCR para detecção deste fragmento. Cerna 

et al. (2003) desenvolveram um PCR multiplex para detecção simultânea de três genes 

codificados no plasmídeo pAA: fragmento sonda EAEC, aggR e aap. Recentemente, 

Cordeiro et al. (2008) avaliaram a técnica descrita por Cerna et al. (2003) em amostras 

isoladas de fezes de pacientes no Rio de Janeiro e obtiveram especificidade de 81% e 

sensibilidade de 93,5%. 

Apesar das tentativas de criar técnicas fenotípicas e moleculares sensíveis e 

específicas para realizar o diagnóstico de EAEC, o ensaio para detecção do padrão AA 

em células HEp-2 continua sendo o teste padrão para a identificação deste patótipo. 

Torna-se cada vez mais evidente que nenhum dos fatores de virulência descritos até o 

momento para EAEC é encontrado em todos os isolados desse patótipo, o que dificulta 

o desenvolvimento de provas moleculares baseadas em genes plasmidiais ou 

cromossômicos. O ensaio em células HEp-2 requer tempo e profissionais 

especializados, podendo ser feito, com caráter diagnóstico, em apenas alguns 

laboratórios no mundo, mas continua sendo a técnica mais confiável e reprodutível para 

a identificação correta deste patótipo (HARRINGTON et al., 2006). 

O ensaio de PCR descrito por Cerna et al. (2003) demonstrou ser sensível para a 

detecção de amostras de EAEC típicas. Entretanto, tão importante quanto determinar a 

sensibilidade de uma técnica diagnóstica, é verificar a especificidade da mesma, 

assegurando que amostras negativas não reajam aos marcadores utilizados. Desta 

forma, a presença dos três marcadores de EAEC (aatA, aap e aggR) foi pesquisada 

neste estudo em amostras de E. coli pertencentes aos diversos patótipos de ECD, no 

intuito de determinar a especificidade dos mesmos na detecção de amostras de EAEC. 
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2 OBJETIVOS 

 

 Os objetivos deste trabalho foram: 

 

1. Pesquisar a presença de três marcadores de virulência de EAEC (aatA, aggR e 

aap) em amostras de outros patótipos de E. coli diarreiogênica; 

 

2. Caracterizar o gene aap encontrados nas amostras pesquisadas; 

 

3. Avaliar a expressão da proteína Dispersina nas amostras que albergam o gene 

aap e seu possível envolvimento na adesão in vitro dessas bactérias. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Meios de cultura e soluções 

 

 Todos os meios de cultura utilizados para o cultivo e manutenção das amostras 

bacterianas, assim como as soluções utilizadas nas diversas técnicas descritas a 

seguir, exceto quando indicado, foram preparados de acordo com Sambrook et al. 

(1989). 

 

3.2 Amostras bacterianas 

 

 A pesquisa dos genes aap, aatA e aggR em outros patótipos de E. coli 

diarreiogênica foi realizada em 149 amostras de EPEC atípica, 26 amostras de EPEC 

típica, 7 amostras de EHEC, 14 amostras de EIEC, 23 amostras de DAEC e 24 

amostras de ETEC. O isolamento e caracterização dessas amostras foram descritos 

previamente (BUERIS et al., 2007; MAIRENA et al., 2004; MARTINEZ et al., 1999; 

MENEZES et al., 2006; TADDEI et al., 2003).  

As amostras utilizadas como controles positivos nos experimentos de PCR estão 

listadas na tabela 1. Como controle negativo foi empregada a amostra de E. coli DH5α 

(HANAHAN, 1983). 

 Nos experimentos de clonagem foram empregadas as amostras E. coli JM109, 

como hospedeira do vetor pGEM-T Easy (Promega, EUA) e E. coli BL21(DE), como 

hospedeira do vetor pET28a (Novagen, EUA). 

 As amostras E2348/69 e 042, descritas na tabela 1, e as amostras C1845 / 

sorotipo O78:HNM (BILGE et al., 1989) e 29-HSP-147 / sorotipo O111ab:H9 (PELAYO 

et al., 1999) foram empregadas como controles na determinação dos padrões de 

adesão em células HEp-2 das amostras deste estudo. 
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Tabela 1 - Amostras utilizadas como controle positivo nas reações de PCR deste estudo 

Amostra 

Sorotipo ou 

sorogrupo Controle positivo para detecção dos genes Referência 

E2348/69 
 

O127:H6 
 

eae 
 

LEVINE et al., 1978 
 

042 
 

O44:H18 
 

aatA, aap, aggR, aafA, aafC, shf, irp2, astA, pet e pic 
 

NATARO et al., 1985 
 

17-2 
 

03:H2 
 

aggA e aggC 
 

NATARO et al., 1987 
 

A30 
 

O75 
 

agg3C 
 

LABIGNE-ROUSSEL; FALKOW, 1988 
 

RN785-1 
 

O1:HNT a 

 
agg3A 
 

ZAMBONI et al., 2004 
 

236 
 

O111:H12 
 

ap58 
 

MONTEIRO-NETO et al., 2005 
 

C1096 
 

O4:HNT 
 

pilS 
 

COBELJIC et al., 1996 
 

H10407 
 

O78:H11 
 

lta 
 

EVANS; EVANS, 1973 
 

3950 
 

O6 
 

sta 
 

BUERIS et al., 2007 
 

FBC124-13 
 

O124:HNM b 
 

ipaH 
 

MARTINEZ et al., 1999 
 

3104-88 O157:H7 stx WHITTAM; WILSON, 1988 

a HNT, antígeno H não tipável; b HNM, amostra imóvel. 

 

 

3.3 Pesquisa dos genes aap, aggR e aatA 

 

3.3.1 Reação de polimerase em cadeia (PCR) 

 

Os genes aap, aggR e aatA foram pesquisados através da técnica de PCR em 

uma coleção de 149 amostras de EPEC atípicas, 26 EPEC típicas, 7 EHEC, 24 ETEC, 

14 EIEC e 23 DAEC de diversos sorotipos. As amostras 042 e DH5α foram utilizadas 

como controle positivo e negativo, respectivamente. Os pares de iniciadores e os ciclos 

de amplificação utilizados, bem como os tamanhos dos fragmentos amplificados em 

cada reação, encontram-se descritos na tabela 2.  

Os lisados bacterianos utilizados como DNA molde nas reações de amplificação 

foram obtidos da seguinte forma: uma colônia isolada de uma placa de ágar Luria 

Bertani (LB) foi transferida para um tubo de polipropileno contendo 300 µL de água 
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MilliQ estéril, submetida à fervura por 10 min e imediatamente resfriada em banho de 

gelo. Para cada reação foram utilizados 0,2 µM de cada um dos iniciadores (foward e 

reverse), 2,5 U de Taq DNA Polymerase (Invitrogen, EUA), 1,5 mM de cloreto de 

magnésio, tampão de PCR 1X e 0,2 mM da mistura de dNTPs (Invitrogen). Em cada 

reação foi utilizado 1 µL do DNA molde. Após a amplificação, os produtos obtidos foram 

analisados através de eletroforese em gel de agarose. 

 

Tabela 2 - Seqüência dos iniciadores utilizados para detecção dos genes aap, aggR e aatA, 
ciclos de amplificação e tamanho dos fragmentos amplificados 

Genes Seqüências dos iniciadores Ciclo Amplicon Referência 
aap 232 pb CZECZULIN et al., 1999 

 

(F) CTTTTCTGGCATCTTGGGT 
(R) GTAACAACCCCTTTGGAAGT 
 
 

30 x (1 min 94 ºC, 1 min 
51 ºC, 1 min 72 ºC), 8 
min 72 ºC 
   

aggR 308 pb CZECZULIN et al., 1999 

 

(F) CTAATTGTACAATCGATGTA 
(R) ATGAAGTAATTCTTGAAT 
 
 

30 x (1 min 94 ºC, 1 min 
40 ºC, 1 min 72 ºC), 8 
min 72 ºC 
   

aatA 630 pb SCHMIDT et al., 1995 

 

(F) CTGGCGAAAGACTGTATCAT 
(R) CAATGTATAGAAATCCGCTGTT 
 

30 x (40 s 94 ºC, 1 min 
53 ºC, 1 min 72 ºC), 8 
min 72 ºC   

(F), iniciador forward; (R), iniciador reverse. 

 

 

3.3.2 Eletroforese em gel de agarose 

 

Os géis foram preparados por aquecimento, fundindo-se agarose (Invitrogen) em 

tampão TBE 0,5x (tris (hidroximetil)aminometano 44,5 mM; ácido bórico 44,5 mM; ácido 

etilenodiaminotetracético [EDTA] 1mM), na concentração final de 0,8 ou 1%. Os 

fragmentos de DNA resultantes das PCR foram acrescidos de tampão de amostra 1x 

(azul de bromofenol 0,25%; xileno cianol 0,25%; glicerol 30%). Como marcador de peso 

molecular foi utilizado o 1 kb DNA Ladder (Invitrogen) ou o Low DNA Mass Ladder 

(Invitrogen). Após a corrida eletroforética, realizada sob corrente constante de 75 V em 

tampão TBE 0,5x, os géis foram corados em solução de brometo de etídio na 

concentração de 10 µg/mL durante 10 min, observados em transiluminador de luz 

ultravioleta e as imagens foram registradas através do sistema de captação de imagem 

AlphaImager 2200 (Alpha Innotech, EUA). 
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3.4 Confirmação da presença do gene aap 

 

 Inicialmente o gene aap, que codifica a dispersina, foi detectado nas amostras 

deste estudo utilizando os iniciadores descritos por Czeczulin et al. (1999). Diante dos 

resultados positivos obtidos, o experimento foi repetido com iniciadores desenhados 

para este estudo [disp1(F) e disp1(R)]. Estes iniciadores amplificam um fragmento de 

347 pb, do nucleotídeo 29, partindo do códon de iniciação, ao nucleotídeo 391, 

localizado 24 bases downstream ao códon de terminação do gene aap (número de 

acesso no GenBank: Z32523). A seqüência desses iniciadores está descrita a seguir: 

disp1(F) CTGGCATCTTGGGTATCAG; disp1(R) TGAAATTTTAGCTAGAGCTCG. A 

amplificação desse fragmento foi realizada em 30 ciclos de 1 min a 94 ºC, 1 min a 55 ºC 

e 1 min a 72 ºC, seguidos de uma extensão de 8 min a 72 ºC. As reações de PCR e a 

eletroforese em gel de agarose foram realizadas conforme descrito nos itens 3.3.1 e 

3.3.2. 

 

3.5 Seqüenciamento do gene aap  

 

Seis amostras deste estudo, positivas para o gene aap, foram selecionadas 

aleatoriamente para seqüenciamento do amplicon do referido gene. O amplicon aap da 

amostra 042 foi seqüenciado em conjunto a fim de servir como controle para análise 

dos resultados. O seqüenciamento foi realizado no Centro de Estudos do Genoma 

Humano (Universidade de São Paulo). Os produtos de PCR foram obtidos com os 

iniciadores disp1(F) e disp1(R). Os amplicons foram purificados a partir do gel de 

agarose utilizando-se o DNA and Gel Band Purification Kit (GE Healthcare, EUA). As 

duas fitas de DNA foram seqüenciadas para todas as amostras. Para as reações de 

seqüenciamento foi utilizado o seqüenciador automático MegaBACE 1000 (Amersham 

Pharmacia Biotech, EUA). As reações foram realizadas de acordo com o protocolo do 

fabricante, utilizando o kit APBiotech DYEnamic ET Dye Terminator Cycle Sequencing 

(empregando a Thermo Sequenase™ II DNA Polimerase) e os iniciadores disp1(F) e 

disp1(R). As seqüências obtidas foram analisadas e alinhadas com auxílio dos 

softwares GeneDoc e ClustalX. Todas as seqüências de aminoácidos deduzidas foram 
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alinhadas com a seqüência de aminoácidos deduzida da proteína Aap da amostra 

protótipo de EAEC 042 (número de acesso no GenBank: Z32523). 

 

3.6 Amplificação e seqüenciamento do gene eae 

 

A presença do gene eae, que codifica a proteína intimina, foi pesquisada através 

da técnica de PCR (item 3.3.1) nas amostras positivas para o gene aap. As amostras 

E2348/69 e DH5α foram utilizadas como controle positivo e negativo, respectivamente. 

Essas amostras tiveram os fragmentos amplificados a partir dos iniciadores IntFc e IntRc 

(BATCHELOR et al., 1999), os quais amplificam a porção conservada da intimina (Int388-

667). As amostras também foram testadas utilizando um par de iniciadores descritos por 

Aranda et al. (2004) e outro par de iniciadores gentilmente cedidos pelo Dr. Miguel 

Blanco (Universidade de Santiago de Compostela, Lugo, Espanha). Os iniciadores e 

ciclos de amplificação utilizados, bem como os fragmentos gerados, encontram-se 

descritos na tabela 3.  

Para o seqüenciamento do amplicon referente ao gene eae foram selecionadas 

aleatoriamente as amostras 84, 179, 227, 251, 268, 300, 427, 901, 1045, 1296, 1437, 

1646, 1719 e 1923. Os fragmentos amplificados foram purificados, quantificados e 

seqüenciados conforme descrito no item 3.5. 

 

3.7 Pesquisa de genes de virulência de outros patótipos de E. coli 

 

Foram pesquisados os genes stx, lta, sta e ipaH nas amostras positivas para 

aap, previamente caracterizadas como EPEC atípica. As seqüências dos iniciadores, 

ciclos de amplificação e os fragmentos gerados estão descritos na tabela 3. 
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Tabela 3 - Seqüência dos iniciadores utilizados para detecção dos genes eae, lta, sta, stx e ipaH, 
ciclos de amplificação e tamanho dos fragmentos amplificados 

Gene Seqüências dos iniciadores Ciclo Amplicon Referência 

eae 840 pb 

 

(IntFC) CCGGAATTCGGGATCGATTACCGTCAT 
(IntRC) CCCAAGCTTTTATTTATCAGCCTTAATCTC 
 
 

30 x (20 s 94 ºC, 1 min 
45 ºC, 1 min 72 ºC), 8 
min 72 ºC 
  

BATCHELOR 
et al., 1999 
 
 

eae 
a 510 pb 

 

(EAE-V3F) CATTGATCAGGATTTTTCTGGT 
(EAE-MBR) TCCAGAATAATATTGTTATTACG 
 
 

35 x (1 min 94 ºC, 40 s 
55 ºC, 1 min 72 ºC), 8 
min 72 ºC 
  

No de acesso 
no GenBank: 
AF453441 
 

eae 917 pb 

 

(EAE1) CTGAACGGCGATTACGCGAA 
(EAE2) CCAGACGATACGATCCAG 
 
 
 

50 ºC 2 min, 95 ºC 5 
min, 40 x (1 min 95 ºC, 1 
min 50 ºC, 1 min 72 ºC), 
8 min 72 ºC 
  

ARANDA et 
al., 2004 
 
 
 

lta 696 pb 

 

(F) GGCGACAGATTATACCGTGC 
(R) CCGAATTCTGTTATATATGTC 
 
 

30 x (1 min 94 ºC, 1 min 
50 ºC, 1 min 72 ºC), 8 
min 72 ºC 
  

SCHULTSZ et 
al., 1994 
 
 

sta 240 pb 

 

(F) TCCCTCAGGATGCTAAAC 
(R) GCAACAGGTACATACGTCAT 
 
 

30 x (40 s 94 ºC, 1 min 
57 ºC, 1 min 72 ºC), 8 
min 72 ºC 
  

MOSELEY et 
al., 1983 
 
 

stx 500 pb 

 

(F) GAACGAAATAATTTATATGT 
(R) TTTGATTGTTACAGTCAT 
 
 

30 x (1 min 94 ºC, 1 min 
43 ºC, 1 min 72 ºC), 8 
min 72 ºC 
  

YAMASAKI et 
al., 1996 
 
 

ipaH 620 pb 

 

(F) GTTCCTTGACCGCCTTTCCGATACCGTC 
(R) GCCGGTCAGCCACCCTCTGAGAGTAC 
 

30 x (40 s 94 ºC, 1 min 
60 ºC, 1 min 72 ºC), 8 
min 72 ºC  

HARTMAN et 
al., 1990 
 

a Seqüência dos iniciadores e condições de amplificação gentilmente cedidas pelo Dr. Miguel Blanco 
(Universidade de Santiago de Compostela, Lugo, Espanha). 
IntFC, iniciador forward; IntFR, iniciador reverse; EAE-V3F, iniciador forward; EAE-MBR, iniciador 
reverse; (F), iniciador forward; (R), iniciador reverse. 
 

 

3.8 Ensaio de adesão em células HEp-2 

 

3.8.1 Preparo das células e das amostras bacterianas 

 

 Células HEp-2 foram cultivadas em garrafas de 50 mL (Nunc, EUA) contendo 12 

mL de Meio Mínimo Essencial de Eagle, modificado por Dulbeco (DMEM; Cultilab, 

Brasil) contendo antibióticos (penicilina, 1000 U/mL; estreptomicina, 1 mg/mL), 

acrescido de 10% de soro fetal bovino (SFB; Cultilab), e mantidas por 2 a 3 dias a 37 ºC 

sob atmosfera de 5% de CO2. Após o período de incubação, as células foram 
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transferidas para placas de 24 orifícios contendo lamínulas de vidro, em uma 

concentração de 5 x 104 células/mL, e incubadas por 48h sob as mesmas condições. 

As amostras bacterianas foram inoculadas em 3 mL de caldo tripticase de soja (TSB) e 

incubadas a 37 ºC por 18h. 

 

3.8.2 Ensaio de adesão 

 

O teste foi realizado de acordo com o protocolo descrito por Cravioto et al (1979). 

Uma alíquota de 40 µL da cultura bacteriana foi adicionada a cada orifício da placa 

contendo a cultura de células, previamente lavadas por 5 vezes com tampão salina-

fosfato (PBS) 1x (cloreto de sódio 137 mM; cloreto de potássio 2,7 mM; fosfato de sódio 

dibásico 8,1 mM; fosfato de potássio monobásico 1,5 mM; pH 7,4), e acrescidas de 960 

µL de meio DMEM sem antibiótico, contendo 2% de SFB e 1% de D-manose. Após 

incubação por 3 ou 6h a 37 ºC, as placas foram novamente lavadas por 5 vezes com 

PBS 1x, a fim de remover as bactérias que não aderiram às células. Nos os ensaios de 

3h, as células foram fixadas com metanol absoluto durante 30 min à temperatura 

ambiente. Nos ensaios de 6h, após as 3 primeiras horas de incubação, as placas foram 

lavadas por 5 vezes com PBS 1x, acrescidas de 1 mL de meio DMEM sem antibiótico 

(2% de SFB e 1% de D-manose), e incubadas por mais 3h a 37 ºC em atmosfera de 

CO2. Em seguida, foram novamente lavadas por 5 vezes com PBS 1x e fixadas com 

metanol absoluto durante 30 min à temperatura ambiente. 

Após a fixação, as células foram coradas por 5 min com o corante eosina-azul de 

metileno em solução segundo May-Grünwald (Merck, Alemanha), diluído na razão 1:2 

em tampão Sørensen (fosfato de potássio monobásico 8,6 mM; fosfato de sódio 

dibásico 28,6 mM). Em seguida, esse corante foi desprezado sendo então 

acrescentada a solução corante de azur-eosina-azul de metileno segundo Giemsa 

(Merck) diluída na razão 1:3 em tampão Sørensen, por 20 min. Após lavagem para 

retirada do excesso de corante, as lamínulas foram secas à temperatura ambiente e 

montadas em lâminas para microscopia com Entellan (Merck). As lâminas foram 

analisadas através de microscopia óptica, em aumento de 1.000 vezes. 
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Os padrões de adesão foram determinados em comparação aos apresentados 

pelas amostras padrão E2348/69 (adesão localizada), 042 (adesão agregativa), C1845 

(adesão difusa) e 29-HSP-147 (adesão localizada-like), segundo as definições de 

Scaletsky et al. (1984), Nataro et al. (1987) e Scaletsky et al. (1999). 

 

3.9 Sorotipagem das amostras 

 

A sorotipagem das amostras foi realizada em colaboração com o Dr. Jorge 

Blanco Alvarez (Laboratório de Referência de Escherichia coli, Departamento de 

Microbiologia e Parasitologia da Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de 

Santiago de Compostela, Lugo, Espanha), utilizando a metodologia descrita por Guinée 

et al. (1981) e anti-soros específicos para os antígenos O (O1 a O185) e H (H1 a H56). 

 

3.10 Detecção de genes de virulência de EAEC 

 

 Os genes aagA , aggC, aafA, aafC, agg3A, agg3C, astA, pet, pic, irp2, shf, pilS e 

ap58 foram pesquisados através da técnica de PCR, utilizando-se iniciadores descritos 

na literatura ou construídos para este estudo. As seqüências, ciclos de amplificação, 

tamanho dos fragmentos obtidos e referências estão listados na tabela 4. As reações 

de PCR e corrida eletroforética foram realizadas conforme descrito nos itens 3.3.1. e 

3.3.2. Os controles positivos para cada uma das reações estão descritos na tabela 1. 
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Tabela 4 - Seqüência dos iniciadores, ciclos de amplificação e tamanho dos fragmentos amplificados nas reações de PCR utilizados para 
a pesquisa de fatores de virulência de EAEC 

Gene Seqüências dos iniciadores Ciclo Amplicon Referência 

aggA (F) TTAGTCTTCTATCTAGGG 
(R) AAATTAATTCCGGCATGG 
 

30 x (1 min 94 ºC, 1 min 55 ºC, 1 min 72 ºC), 8 min 72 ºC 450 pb CZECZULIN et al., 1999 

aggC (F) TATTAAACCATGGTAAGC 
(R) ACCAAGATCCGAGATTGA 
 

30 x (1 min 94 ºC, 1 min 45 ºC, 1 min 72 ºC), 8 min 72 ºC 538 pb GIOPPO et al., 2000 

aafA (F) TCAGAATGTTTGCGATTGCT 
(R) ATTTGTCACAAGCTCAGCAT 
 

30 x (1 min 94 ºC, 1 min 59 ºC, 1 min 72 ºC), 8 min 72 ºC 470 pb Este estudo (No de acesso 
no GenBank: AF012835) 

aafC (F) GTTATAGCTCGCACATATTC 
(R) TGCAGACTGATAATGCTC 
 

30 x (1 min 94 ºC, 1 min 48 ºC, 1min 72 ºC), 8 min 72 ºC 1.144 pb ELIAS et al., 2002 

agg3A (F) GTATCATTGCGAGTCTGGTATTCAG 
(R) GGGCTGTTATAGAGTAACTTCCAG 
 

30 x (1 min 94 ºC, 1 min 68 ºC, 1 min 72 ºC), 8 min 72 ºC 462 pb BERNIER et al., 2002 

agg3C (F) GTTTGGAACCGGGAATTAACATTG 
(R) ATACTTTAGATACCCCTCACGCAG 
 

30 x (1 min 94 ºC, 1 min 65 ºC, 1 min 72 ºC), 8 min 72 ºC 485 pb BERNIER et al., 2002 

astA (F) CCATCAACACAGTATATCCGA 
(R) GGTCGCGAGTGACGGCTTTGT 
 

30 x (1 min 94 ºC, 1 min 58 ºC, 1 min e 30 s 72 ºC), 8 min 72 ºC 111 pb YAMAMOTO et al., 1997 

pet (F) GTGTTTCAACCAGGTTCAACA 
(R) CCTTCACCAATTTTATGCAGT 
 

30 x (1 min 94 ºC, 1 min 52 ºC, 1 min e 30 s 72 ºC), 8 min 72 ºC 1.037 pb GIOPPO et al., 2000 

pic (F) GGGTATTGTCCGTTCCGAT 
(R) ACAACGATACCGTCTCCCG 
 

30 x (45 seg 94 ºC, 1 min 55 ºC, 1 min e 30 s 72 ºC), 8 min 72 ºC 1.175 pb HENDERSON et al., 1999 

irp2 (F) AAGGATTCGCTGTTACCGGAC 
(R) TCGTCGGGCAGCGTTTCTTCT 
 

30 x (1 min 94 ºC, 1 min 55 ºC, 1 min 72 ºC), 8 min 72 ºC 264 pb CZECZULIN et al. (1999) 

shf (F) ACTTTCTCCCGAGACATTC 
(R) CTTTAGCGGGAGCATTCAT 
 

30 x (1 min 94 ºC, 1 min 51 ºC, 1 min 72 ºC), 8 min 72 ºC 613 pb CZECZULIN et al. (1999) 

pilS (F) ATGAGCGTCATAACCTGTTC 
(R) CTGTTGGTTTCCAGTTTGAT 
 

30 x (1 min 94 ºC, 1 min 50 ºC, 2 min 72 ºC), 8 min 72 ºC 534 pb DUDLEY et al., 2006a 

ap58 (F) GGATGGCGCGGGTTTCAGAGG 
(R) CCGCCCGGGCATTTGTCAGA 

30 x (1 min 94 ºC, 1 min 62,8 ºC, 2 min 72 ºC), 8 min 72 ºC 591 pb MONTEIRO-NETO et al., 
2003 

(F), iniciador forward; (R), iniciador reverse. 
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3.11 Obtenção do clone para expressão da proteína dispersina 

 

3.11.1 Clonagem do gene aap no vetor pGEM-T 

 

3.11.1.1 Obtenção do inserto aap 

 

 O gene aap foi inicialmente clonado no vetor pGEM-T Easy (Promega). Para 

isso, a partir do DNA da amostra 042 e utilizando os iniciadores disp4(F) e disp4(R), 

o gene aap foi amplificado através de PCR (item 3.3.1). Estes iniciadores amplificam 

um fragmento de 343 pb, do códon de iniciação ao códon de terminação do gene 

aap. A seqüência desses iniciadores foi baseada na seqüência publicada do gene 

aap (número de acesso no GenBank: Z32523) e está descrita a seguir: disp4(F) 

ATGAAAAAAATTAAGTTTGTTATCTTT e disp4(R) AACCCATTCGGTTAGAGCACT. 

A amplificação desse gene foi realizada em 30 ciclos de 1 min a 94 ºC, 30 seg a 60 

ºC e 1 min a 72 ºC, seguidos de uma extensão de 8 min a 72 ºC, utilizando Taq 

platinum (Invitrogen). Após a eletroforese em gel de agarose (item 3.3.2) o 

fragmento foi purificado a partir do gel, utilizando-se o DNA and Gel Band 

Purification Kit (GE Healthcare) e quantificado, comparando-se a intensidade das 

bandas obtidas com as bandas do marcador Low DNA Mass Ladder (Invitrogen) em 

eletroforese em gel de agarose a 1% (item 3.3.2).  

 

3.11.1.2 Ligação do inserto ao vetor pGEM-T 

 

 O gene aap foi clonado no vetor comercial pGEM-T Easy (Promega) seguindo 

as recomendações do fabricante. A quantidade de inserto adicionada à mistura foi 

calculada de forma que representasse aproximadamente três vezes a concentração 

do vetor. A reação foi incubada durante 18h a 4 ºC.  

 

3.11.1.3 Transformação por eletroporação 

 

 Para a eletroporação da reação de ligação descrita anteriormente as células 

eletrocompetentes foram preparadas conforme descrição a seguir. A amostra de E. 

coli JM109 (Promega) foi cultivada em 3 mL de caldo LB acrescido de ampicilina 

(100 µg/mL) por 18h a 37 ºC sob agitação constante de 300 rpm. Uma alíquota de 2 
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mL do pré-inóculo foi transferida para 250 mL de LB também acrescidos de 

ampicilina (100 µg/mL), sendo então cultivada sob as mesmas condições anteriores, 

até que atingisse a absorbância de 0,5 a 0,6 em comprimento de onda de 600 nm. 

As células bacterianas foram então incubadas em banho de gelo por 15 min, 

transferidas para um tubo de centrifugação pré-resfriado e centrifugadas por 20 min 

a 5.000 g sob refrigeração de 4 ºC. O sobrenadante foi descartado e o sedimento foi 

lavado duas vezes com 250 mL de água MilliQ estéril resfriada a 4 ºC. As células 

foram gentilmente ressuspensas em 30 mL de glicerol 10% resfriado a 4 ºC e 

centrifugadas a 5.000 g por 10 min sob refrigeração a 4 ºC. Ao sedimento bacteriano 

foram adicionados 300 µl de glicerol resfriado (4 ºC) para ressuspender gentilmente 

as células bacterianas. A suspensão foi aliquotada (50 µL) em tubos de polipropileno 

pré-resfriados e imediatamente congelada a -80 ºC. 

Para a eletroporação, 1 µL da reação de ligação foi adicionado a 50 µL de 

células JM109 eletrocompetentes descongeladas em banho de gelo. O eletroporador 

GenePulser (Biorad, EUA) foi ajustado para 2,5 kV, 25 µF e pulso de 200 Ω. Após o 

pulso foram adicionados 950 µL de meio de cultivo SOC (cloreto de sódio 10 mM; 

cloreto de potássio 2,5 mM; cloreto de magnésio 10 mM; sulfato de magnésio 20 

mM; glicose 20 mM; triptona 2%; extrato de levedura 0,5%) e essa suspensão foi 

incubada a 37 ºC sob agitação de 250 rpm durante 1h. A suspensão foi semeada em 

volumes de 50, 100 e 200 µL em ágar LB acrescido de 40 µg/mL de 5-bromo-4-

cloro-3-indolil-β-D-galactosídio (X-Gal), 1 mM de isopropil-β-D-tiogalactosidase 

(IPTG) e 100 µg/mL de ampicilina e as placas foram incubadas a 37 ºC por 24h. 

 

3.11.1.4 Seleção do clone contendo o inserto aap no vetor pGEM-T Easy 

 

Dez colônias brancas, indicando a clonagem de um inserto no vetor, foram 

selecionadas para confirmação da clonagem de aap. Lisados bacterianos dessas 

colônias foram obtidos (item 3.3.1) e utilizados em reações de PCR com os 

iniciadores disp4(F) e disp4(R), seguindo-se o procedimento descrito para 

amplificação do inserto a partir da amostra 042. Após análise através de eletroforese 

em gel de agarose (item 3.3.2), uma amostra apresentando o amplicon 

correspondente ao gene aap foi selecionada para cultivo em caldo LB contendo 

ampicilina (100 µg/mL) e 15% de glicerol e mantida a -80 ºC. Essa amostra foi 

denominada JM109(pBTM1). 
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Para confirmar a inserção correta do gene aap no sítio de clonagem do vetor, 

o plasmídeo pBTM1 foi extraído da amostra hospedeira para análise. A extração foi 

realizada com auxílio do Qiagen Plasmid Midi Kit (Qiagen, EUA), a partir de um 

volume de 200 mL de cultura em caldo LB contendo ampicilina (100 µg/mL). O 

plasmídeo pBTM1 foi digerido com a enzima EcoRI (Invitrogen), seguindo as 

recomendações do fabricante. O produto da digestão do pBTM1 foi analisado 

através de eletroforese em gel de agarose (item 3.3.2). Após a confirmação da 

clonagem, o fragmento liberado pela digestão com a enzima, contendo o gene 

flanqueado pelas seqüências de restrição para EcoRI, foi purificado a partir do gel 

(item 3.11.1.1) e mantido a -20 ºC para posterior clonagem no vetor de expressão 

pET28a. 

 

3.11.2 Sub-clonagem de aap no vetor de expressão pET28a 

 

3.11.2.1 Extração e preparo do vetor pET28a 

 

 O plasmídeo pET28a foi extraído da amostra hospedeira BL21(DE3) com 

auxílio do Qiagen Plasmid Midi Kit, a partir de um volume de 200 mL de cultura em 

caldo LB contendo canamicina (50 µg/mL). O plasmídeo extraído foi digerido com a 

enzima EcoRI (Invitrogen), seguindo as recomendações do fabricante e em seguida 

quantificado em gel de agarose a 0,8%, comparando-se a intensidade da banda 

obtida com o marcador Low DNA Mass Ladder (Invitrogen). 

 Para aumentar a eficiência da ligação, evitando que o vetor religasse suas 

duas extremidades coesivas ao invés de se ligar ao inserto desejado, 

aproximadamente 1 pmol de pET28a linearizado foi tratado com fosfatase alcalina 

(Invitrogen), seguindo as recomendações do fabricante. Para inativar a ação da 

enzima, o vetor tratado foi purificado através de uma eletroforese em gel de agarose 

a 0,8% e eluído do gel utilizando-se o DNA and Gel Band Purification Kit (GE 

Healthcare). 

 

3.11.2.2 Ligação do inserto ao vetor pET28a 

 

 O inserto flanqueado pela região de restrição para a enzima EcoRI foi liberado 

do vetor pGEM-T Easy (item 3.11.1.4) e ligado ao vetor pET28a utilizando-se T4 
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DNA ligase (Invitrogen), segundo recomendações do fabricante. A concentração de 

inserto utilizada foi cerca de 5 vezes maior que a concentração de vetor. A reação 

de ligação foi incubada por 18h a 16 ºC. 

 

3.11.2.3 Transformação por eletroporação 

 

 A amostra de E. coli BL21(DE3) foi cultivada em 3 mL de caldo LB acrescido 

de canamicina (50 µg/mL) por 18h a 37 ºC sob agitação constante de 300 rpm. Uma 

alíquota de 2 mL desse pré-inóculo foi transferida para 250 mL de LB, contendo 

canamicina (50 µg/mL) e a cultura foi cultivada sob agitação de 300 rpm a 37 ºC até 

que atingisse a absorbância de 0,5 a 0,6 em comprimento de onda de 600 nm. O 

preparo das células eletrocompetentes ocorreu conforme descrito no item 3.11.1.3. 

Para a eletroporação, 1 µL da ligação foi adicionado a 50 µL de células 

BL21(DE3) eletrocompetentes descongeladas em banho de gelo. O procedimento 

de eletroporação ocorreu seguindo os parâmetros descritos no item 3.11.1.3. 

 As bactérias transformadas foram semeadas em placas de ágar LB 

acrescidas de canamicina (50 µg/mL). Foram utilizadas quatro placas, nas quais 

foram semeados 50, 100, 200 e 300 µl da cultura das células transformadas e as 

mesmas foram incubadas por 18h a 37 ºC. 

 

3.11.2.4 Seleção do clone contendo o inserto aap no vetor pET28a 

 

Cinqüenta colônias resistentes à canamicina, indicando a presença do 

pET28a, foram selecionadas para confirmação da correta clonagem de aap.  Lisados 

bacterianos dessas colônias foram obtidos (item 3.3.1) e utilizados em reações de 

PCR com os iniciadores disp4(F) e disp4(R), seguindo-se o procedimento descrito 

para amplificação do inserto a partir da amostra 042. Após análise através de 

eletroforese em gel de agarose (item 3.3.2), dez amostras apresentando o amplicon 

correspondente ao gene aap foram selecionadas para a extração dos seus 

plasmídeos com auxílio do Qiagen Plasmid Midi Kit, conforme descrito no item 

3.11.2.1. 

Uma vez que a clonagem no vetor pET28a foi realizada no sítio de EcoRI, o 

fragmento contendo o gene aap poderia inserir-se em dois sentidos distintos, ou 

seja, 5’-3’ ou 3’-5’. Entretanto, a proteína correta só seria expressa se o gene 
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estivesse na orientação 5’-3’ para transcrição. Para verificar a inserção do fragmento 

clonado no vetor, os mapas de restrição do plasmídeo e do inserto foram analisados 

quanto a possíveis enzimas que poderiam indicar, através dos fragmentos gerados, 

em qual sentido teria ocorrido a inserção. A enzima escolhida foi AccI. 

Os plasmídeos das amostras positivas para disp4 foram extraídos, utilizando-

se o Qiagen Plasmid Mini Kit (Qiagen) e digeridos com a enzima AccI (Invitrogen), 

segundo recomendações do fabricante. 

De acordo com as análises dos perfis de restrição do vetor e inserto, se o 

sentido da inserção estivesse correto a digestão geraria três fragmentos: um de 225 

pb, um de 2.232 pb e outro de 3.255 pb. Após análise através de eletroforese em gel 

de agarose (item 3.3.2), uma amostra apresentando os fragmentos corretos foi 

selecionada para cultivo em caldo LB contendo canamicina (50 µg/mL) e 15% de 

glicerol e mantida a -80 ºC. Essa amostra foi denominada BL21(DE3)-pBTM2. 

 

3.12 Expressão e purificação da proteína His6-Aap 

 

3.12.1 Indução da expressão e localização da proteína recombinante na amostra 

hospedeira BL21(DE3)-pBTM2 

 

 Para que a proteína recombinante pudesse ser purificada foi necessário 

inicialmente determinar em qual fração His6-Aap estava sendo liberada. Foi 

pesquisado se a proteína era secretada no meio de cultura, se estava em 

corpúsculos insolúveis ou se estava solúvel no citoplasma. Para isso, a primeira 

etapa deste protocolo consistiu em induzir a expressão da proteína desejada. 

A bactéria BL21(DE3)-pBTM2 foi cultivada em 3 mL de caldo LB contendo 

canamicina (50 µg/mL) por 18h a 37 ºC sob agitação constante de 250 rpm. Essa 

pré-cultura foi inoculada na diluição de 1:10 em 200 mL de caldo LB contendo 

canamicina (50 µg/mL) e incubada a 37 ºC sob agitação de 300 rpm. O crescimento 

foi acompanhado até que a absorbância estivesse entre 0,6 e 0,8 em comprimento 

de onda de 600 nm.  Um mL desse cultivo foi retirado, centrifugado a 5.000 g por 5 

min e armazenado a –20 ºC. Essa fração foi denominada “fração não induzida”.  Em 

seguida, para induzir a expressão da proteína recombinante, foi adicionado 1 mM de 

isopropil-β-D-tiogalactosidase (IPTG) ao restante da cultura e esta foi incubada por 
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3h a 37 ºC sob agitação de 300 rpm. Após este período, uma alíquota de 1 mL foi 

retirada, centrifugada a 5.000 g por 5 min a 4 ºC e armazenada a -20 ºC. Essa 

fração foi denominada “fração induzida”. 

O restante da cultura induzida foi centrifugada a 5.000 g por 15 min a 4 ºC e o 

sedimento e sobrenadante foram separados. Para verificar se a proteína estava 

sendo liberada no meio de cultura foram adicionados 5 volumes de acetona para 1 

volume do sobrenadante e a mistura foi incubada a -20 ºC por 30 min. A fração foi 

centrifugada a 11.000 g por 30 min a 4 ºC. A acetona foi descartada, o sedimento foi 

ressuspenso em água e mantido a -20 ºC. Essa fração foi denominada “fração 

secretada”. Para verificar se a proteína estava no interior de corpúsculos insolúveis o 

sedimento resultante dessa centrifugação foi ressuspenso em 30 mL de tampão de 

ligação (fosfato de sódio monobásico 20 mM; cloreto de sódio 0,5 M; imidazol 5 

mM). As células foram rompidas por pressão em French Press Cell Disruptor 

(Thermo Electron Corporation, EUA) sob pressão de 2.000 ψ e acondicionadas em 

banho de gelo. Foi adicionado 1 mM do inibidor de protease fluoreto de α-

toluenosulfonila (PMSF). Essa suspensão foi então centrifugada a 5.000 g por 30 

min a 4 ºC. Para determinar se a proteína estava solúvel no citoplasma da bactéria, 

o sobrenadante foi filtrado em membrana de 0,4 µm (Millipore, EUA) e resfriado a –

20 ºC. Essa fração foi denominada “fração solúvel”. Em seguida, o sedimento dessa 

última centrifugação foi lavado duas vezes com tampão de lise (hipofosfito de sódio 

20 mM; cloreto de sódio 500 mM; Triton X-100 0,1%; β-mercaptoetanol 5 mM; uréia 

2 M) e centrifugado a 5.000 g por 30 min a 4 ºC. O sobrenadante foi coletado e 

resfriado a –20 ºC. Essa fração foi denominada “fração insolúvel”. 

 

3.12.2 Análise das proteínas através de eletroforese em gel de poliacrilamida com 

dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) 

 

Todas as alíquotas reservadas foram analisadas através de SDS-PAGE 

(20%) em condições desnaturantes, segundo o protocolo descrito por LaemmLi et al. 

(1970). Os extratos de proteínas das frações “não-induzida”, “induzida”, “secretada”, 

“solúvel” e “insolúvel” foram misturadas ao tampão de corrida (tris 

(hidroximetil)aminometano hidrocloreto 0,25 M; dodecil sulfato de sódio 8%; glicerol 

80%; azul de bromofenol 0,04%; pH 6,8) acrescido de β-mercaptoetanol (Sigma, 

EUA) na proporção de 1:20. Como padrão de massa molecular foi utilizado o Protein 
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Mixture (GE Healthcare). A corrida eletroforética ocorreu em corrente constante de 

60 V por aproximadamente 3h em tampão Tris-Glicina (tris 

(hidroximetil)aminometano 3%; glicina 14%; dodecil sulfato de sódio 1%). Após a 

corrida, o gel foi corado com corante Comassie Brilliant Blue (Biorad) por cerca de 

1h sob leve agitação. Depois de corado, o gel foi incubado com solução descorante 

(metanol 45%; ácido acético glacial 10%) sob leve agitação, até que as bandas 

correspondentes às proteínas fossem observadas. 

 

3.12.3 Purificação da proteína His6-Aap 

 

Depois de determinada da fração onde a proteína recombinante estava sendo 

expressa, a proteína foi purificada por cromatografia de afinidade em coluna de 

níquel modelo. A expressão da proteína foi novamente induzida, como descrito no 

item 3.12.1. Após a lise das células em French Press (item 3.12.1), o sobrenadante 

foi filtrado em membranas de 0,4 µm (Millipore) e homogeneizado com 5 mL da 

resina Ni Sepharose High Performance (GE Healthcare). A suspensão foi transferida 

para uma coluna de plástico contendo um filtro na extremidade. Após a 

sedimentação da resina na base da coluna foram feitas sucessivas lavagens com 

tampão de lavagem (fosfato de sódio monobásico 20 mM; cloreto de sódio 0,5 M; 

imidazol 20 mM). A proteína foi eluída com 10 mL de tampão de eluição (fosfato de 

sódio monobásico 20 mM; cloreto de sódio 0,5 M; imidazol 500 mM), coletando-se 1 

mL por vez em tubos diferentes. As alíquotas foram armazenadas a -20 ºC. Em 

todas as etapas, a concentração de proteína presente nas frações coletadas foi 

monitorada visualmente, misturando-se 20 µL da amostra com 100 µL do corante de 

Bradford (Sigma). As reações foram comparadas ao corante misturado com o 

tampão de ligação, lavagem ou eluição, conforme a etapa em andamento. Todas as 

frações coletadas foram analisadas em SDS-PAGE, coradas por Comassie Brilliant 

Blue e descoradas com solução descorante, conforme descrito no item 3.12.2. As 

frações obtidas da etapa de eluição foram colocadas em sacos de diálise de 

membrana com poro de 3 µm (Spectrum Laboratories, EUA) e dialisadas em água 

destilada por 48h a 4 ºC, trocando-se a água em intervalos de tempo. A amostra foi 

concentrada, envolvendo-se a membrana de diálise em polietilenoglicol (Synth, 

Brasil) a 4 ºC durante 18h, ressuspensa em 2 mL de água estéril e armazenada a     
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-20 ºC. A concentração da proteína foi estimada em 1 mg/mL através da leitura de 

absorbância no comprimento de onda de 280 nm. 

 

3.13 Produção do soro anti-dispersina 

 

 Ratos da raça Wistar foram imunizados com a proteína recombinante His6-

Aap para obtenção do soro policlonal anti-dispersina. Anteriormente à imunização foi 

coletado 0,5 mL de sangue de cada um dos animais para obtenção do soro pré-

imune. Em seguida, dez ratos foram imunizados com aproximadamente 10 µg da 

proteína recombinante purificada. Duzentos microlitros da solução protéica foram 

diluídas em 800 µL de tampão PBS 1x e misturadas a 1 mL de adjuvante de Marcol-

MontanideTM ISA 50V (SEPPIC, França). Cada animal recebeu 100 µL dessa 

suspensão por via intraperitoneal. Um reforço da imunização foi realizado com a 

mesma suspensão da proteína 21 dias após a primeira imunização. A concentração 

e volume do antígeno administrado e o procedimento utilizado foram os mesmos 

descritos anteriormente. Após sete dias da segunda imunização, foi coletado 

aproximadamente 1 mL de sangue de cada rato por punção na veia caudal. O 

sangue foi centrifugado por 15 min a 11.000 g e o soro foi separado para 

determinação do título através de ELISA.  

Após a determinação do título dos soros, procedeu-se a sangria total dos 

animais. Os ratos foram pré-anestesiados com xilazina (10 mg/kg) e anestesiados 

com ketamina (90 mg/ kg) por via intramuscular. O volume de sangue coletado foi 

centrifugado por 15 min a 11.000 g e o soro foi separado. Após inativação das 

proteínas do complemento a 56 ºC durante 30 min, o soro foi mantido a –20 ºC até o 

momento do uso. 

 

3.14 Imunoblotting para detecção da proteína dispersina 

 

Para detectar a expressão da dispersina nas amostras que albergam o gene 

aap foi realizado um immunoblotting empregando o soro anti-Aap obtido neste 

estudo. Inicialmente, para testar a especificidade do soro produzido foi realizado um 

ensaio de padronização do immunoblotting, utilizando-se as amostra EAEC 042 
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(controle positivo), E. coli DH5α (controle negativo) e E. coli BL21(DE3)-pBTM2 

(clone de expressão da proteína His6-Aap). 

 As amostras 042 e DH5α foram cultivadas em caldo LB acrescido de 0,5% de 

glicose sob agitação constante de 250 rpm a 37 ºC, até entrarem em fase log de 

crescimento, determinada através da leitura da absorbância de 0,5 a 0,6 em 

comprimento de onda de 600 nm. A amostra BL21(DE3)-pBTM2 foi cultivada em 

caldo LB acrescido de canamicina (50 µg/mL) sob agitação constante de 250 rpm a 

37 ºC até que atingisse a absorbância de 0,7 em comprimento de onda de 600 nm. 

Em seguida, a expressão da proteína foi induzida com 1 mM de IPTG e o cultivo foi 

realizado por mais 3h a 37 ºC, sob agitação constante de 300 rpm. Um mL do 

crescimento de cada uma das três amostras foi centrifugado a 11.000 g a 4 ºC 

durante 4 min. O sobrenadante foi descartado e as amostras foram ressuspensas 

em 100 µL de tampão de corrida de SDS-PAGE (3.12.2) acrescido de β-

mercaptoetanol na proporção de 1:20. A eletroforese ocorreu conforme descrito no 

item 3.12.2. 

 Após a padronização do experimento, as 26 amostras aap-positivas deste 

estudo foram avaliadas quanto à expressão da proteína dispersina. As amostras, 

juntamente com os controles positivo (EAEC 042) e negativo (E. coli DH5α e EPEC 

E23), foram cultivadas em caldo LB acrescido de glicose 0,5% nas mesmas 

condições descritas anteriormente. As amostras foram preparadas para análise em 

SDS-PAGE conforme descrito acima. Em seguida, sem que fossem coradas com 

Comassie Blue, as proteínas separadas nos géis foram transferidas para membrana 

de fluoreto de polivinilideno (PVDF) (Millipore), segundo Towbin et al. (1970), 

durante 1h a 60 V, utilizando o aparato de transferência (BioRad) e tampão de 

transferência (tris (hidroximetil)aminometano hidrocloreto 250 mM pH 8,3; glicina 192 

mM; metanol 20%, v/v). A membrana foi bloqueada por 2h com solução de bloqueio 

(item 3.13.1). Após este período, a membrana foi incubada por 2h com o soro anti-

dispersina diluído 1:100 em solução de leite em pó Molico®-PBS 1x. A membrana foi 

lavada 3 vezes com PBS/Tween 20 a 0,05% e mantida sob agitação durante 1h com 

o soro anti-imunoglobulina de rato produzida em cabra e conjugada à peroxidase 

(Zymed, EUA) diluído 1:5.000 em solução de leite em pó Molico®-PBS 1x. Após 

mais três lavagens com PBS/Tween 20 a 0,05%, as membranas foram reveladas 

com solução reveladora (3,3-diaminobenzidina, 5 µg; peróxido de hidrogênio, 150 

µL; PBS/Tween 20 – q.s.p. 30 mL). 
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3.15 Inibição da adesão em células HEp-2 

 

 O teste para verificar se o soro anti-Aap era capaz de inibir a adesão das 

amostras aderentes foi realizado inicialmente com a amostra 042, a fim de titular a 

melhor diluição do soro a ser usada. 

O soro anti-Aap foi diluído em meio DMEM nas proporções de 1:10, 1:20, 1:50 

e 1:100. A amostra 042 foi cultivada em caldo TSB a 37 ºC por 18h. Uma alíquota de 

40 µL foi adicionada a 1 mL de cada uma das quatro diluições do soro e pré-

incubada durante 1h a 37 ºC. As suspensões foram colocadas em contado com 

células HEp-2 e incubadas por 6h, procedendo-se o teste de adesão conforme 

descrito no item 3.8.2.  

Em seguida à determinação da diluição do soro com a amostra 042, as 

amostras aderentes 84, 268, 901, 936, 994, 1045, 1056, 1102, 1167, 1923 e 2523 

foram pré-incubadas com soro diluído 1:10 em meio DMEM e submetidas ao mesmo 

procedimento descrito acima.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Pesquisa dos genes aap, aggR e aatA 

  

Recentemente foi desenvolvido um ensaio de PCR multiplex para a detecção 

simultânea dos genes aap, aggR e aatA. A técnica foi sugerida como ferramenta 

molecular para diagnóstico de EAEC (CERNA et al., 2003). No intuito de verificar a 

possível prevalência dos genes aap, aggR e aatA em outros patótipos de E. coli, foi 

realizada uma pesquisa em uma coleção de 149 amostras de EPEC atípicas, 26 

EPEC típicas, 7 EHEC, 24 ETEC, 14 EIEC e 23 DAEC de diversos sorotipos.  

Nenhuma das amostras de EPEC típica, EHEC, ETEC, EIEC ou DAEC 

apresentou amplificação para as seqüências genéticas aap, aggR e aatA. 

Entretanto, das 149 amostras de EPEC atípica pesquisadas, 26 foram positivas para 

o gene aap. Essas 26 amostras pertenciam ao total de 113 amostras de EPEC 

atípicas recentemente isoladas de um estudo epidemiológico sobre a etiologia da 

diarréia aguda em crianças, realizado na cidade de Salvador, Bahia (BUERIS et al., 

2007). Os 26 isolados positivos para aap foram negativos para os outros dois genes 

pesquisados (aggR e aatA). 

 

4.2 Confirmação da presença do gene aap 

 

Com o objetivo de confirmar a amplificação do gene aap nas 26 amostras de 

EPEC atípicas, utilizando o par de iniciadores descritos por Czeczulin et al. (1999), 

as reações de PCR foram repetidas utilizando outro par de iniciadores desenhados 

neste estudo. Essas 26 amostras positivas também apresentaram amplificação nas 

reações de PCR empregando os iniciadores disp1(F) e disp1(R). A figura 1 

apresenta a eletroforese em gel de agarose dos fragmentos amplificados por esses 

iniciadores. Conforme se observa, houve a amplificação do fragmento esperado de 

347 pb em todas as amostras, incluindo a amostra protótipo de EAEC 042. 

 



 

 50 

 

Figura 1 - Eletroforese em gel de agarose a 1%, após coloração com brometo de etídio, 
dos produtos de PCR amplificados referentes ao gene aap empregando os 
iniciadores disp1(F) e disp1(R). Linhas 1 e 21: marcador de peso molecular 1 kb 
ladder (Invitrogen). Linhas 2 e 22: amostra protótipo de EAEC 042 (controle 
positivo). Linhas 3 e 23: amostra E. coli DH5α (controle negativo). Linha 4: 
amostra 84. Linha 5: amostra 179. Linha 6: amostra 227. Linha 7: amostra 251. 
Linha 8: amostra 268. Linha 9: amostra 300. Linha 10: amostra 427. Linha 11: 
amostra 901. Linha 12: amostra 925. Linha 13: amostra 936. Linha 14: amostra 
994. Linha 15: amostra 1045. Linha 16: amostra 1056. Linha 17: amostra 1102. 
Linha 18: amostra 1160. Linha 19: amostra 1167. Linha 20: amostra 1205. Linha 
24: amostra 1296. Linha 25: amostra 1368. Linha 26: amostra 1437. Linha 27: 
amostra 1467. Linha 28: amostra 1646. Linha 29: amostra 1719. Linha 30: 
amostra 1923. Linha 31: amostra 1958. Linha 32: amostra 2523. 

 

4.3 Seqüenciamento do gene aap 

 

Para confirmar a especificidade do produto amplificado nas reações de 

detecção do gene aap, os amplicons de seis amostras positivas, selecionadas 

aleatoriamente, foram submetidos ao seqüenciamento de nucleotídeos. O 

seqüenciamento dessas amostras retornou uma seqüência de 300 nucleotídeos (do 

nucleotídeo 52 ao 351). A partir das seqüências de DNA, foram obtidas as 

seqüências deduzidas de aminoácidos. A figura 2 mostra o alinhamento da 

seqüência de aminoácidos deduzidos dessas amostras, com relação à seqüência de 

347pb 

347pb 

1     2    3    4    5     6     7    8    9    10   11  12  13   14  15   16  17  18  19   20 

21  22  23   24   25  26  27   28   29  30   31   32 
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aminoácidos da proteína Aap da amostra 042 de EAEC, também seqüenciada neste 

estudo. 

O alinhamento de 99 aminoácidos demonstrou uma identidade de 

aproximadamente 95% entre a seqüência do gene das amostras deste estudo em 

comparação com a seqüência da amostra 042. A homologia das seqüências de aap 

também é observada entre as amostras seqüenciadas. Isso confirma a 

especificidade do produto amplificado e a presença do gene aap nessas amostras. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 2 - Alinhamento das seqüências de aminoácidos deduzidas a partir do 
seqüenciamento do produto referente ao gene aap amplificado com auxílio 
dos iniciadores disp1(F) e disp1(R) das amostras 84, 179, 227, 268, 901 e 
1205, em comparação com a seqüência deduzida da amostra protótipo de 
EAEC 042. 

 

4.4 Amplificação e seqüenciamento do gene eae das amostras aap-positivas 

 

As 26 amostras que albergam o gene aap foram previamente caracterizadas 

como pertencentes ao patótipo EPEC atípica (BUERIS et al., 2007). Mesmo assim, 

a detecção do gene eae foi novamente realizada neste trabalho. Os fragmentos 

amplificados nas amostras de EPEC atípica, empregando os mesmos iniciadores 

IntFC e IntRC (BATCHELOR et al., 1999) utilizados por Bueris et al. (2007) no 

isolamento das amostras, apresentaram-se com cerca de 60 pb a menos quando 

comparados ao amplicon do controle positivo (amostra protótipo de EPEC típica 

E2348/69). A figura 3 demonstra o perfil de amplificação obtido por PCR para esse 

marcador genético nas amostras aap-positivas. Pode-se notar que esse padrão de 

amplificação foi similar em todas as amostras pesquisadas. 



 

 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Eletroforese em gel de agarose a 0,8%, após coloração com brometo de etídio, 
dos produtos de PCR amplificados referentes ao gene eae empregando os 
iniciadores IntFC e IntRC. Linhas 1 e 21: marcador de peso molecular 1 kb ladder 
(Invitrogen). Linhas 2 e 22: amostra protótipo de EPEC típica E2348/69 (controle 
positivo). Linhas 3 e 23: amostra E. coli DH5α (controle negativo). Linha 4: 
amostra 84. Linha 5: amostra 179. Linha 6: amostra 227. Linha 7: amostra 251. 
Linha 8: amostra 268. Linha 9: amostra 300. Linha 10: amostra 427. Linha 11: 
amostra 901. Linha 12: amostra 925. Linha 13: amostra 936. Linha 14: amostra 
994. Linha 15: amostra 1045. Linha 16: amostra 1056. Linha 17: amostra 1102. 
Linha 18: amostra 1160. Linha 19: amostra 1167. Linha 20: amostra 1205. Linha 
24: amostra 1296. Linha 25: amostra 1368. Linha 26: amostra 1437. Linha 27: 
amostra 1467. Linha 28: amostra 1646. Linha 29: amostra 1719. Linha 30: 
amostra 1923. Linha 31: amostra 1958. Linha 32: amostra 2523. 

 

Para verificar se o fragmento amplificado pelos iniciadores utilizados era 

verdadeiro, ou se havia alguma deleção no gene eae dessas amostras, foram 

selecionadas aleatoriamente as amostras 84, 179, 227, 251, 268, 300, 427, 901, 

1045, 1296, 1437, 1646, 1719 e 1923 para análises de seqüenciamento de 

nucleotídeos. A análise das seqüências forward e reverse dos produtos amplificados 

dessas amostras demonstrou a inespecificidade dos amplicons obtidos com os 

iniciadores descritos por Batchelor et al. (1999), ou seja, não houve similaridade 

com nenhuma das seqüências do gene eae depositadas no GenBank. Ao contrário, 

houve uma alta similaridade (95%) com seqüências de inserção (IS21) de algumas 

enterobactérias, dentre elas Shigella sonnei Ss046 (Número de acesso: CP000038), 

840 pb 

840 pb 

 1   2   3   4   5   6    7   8   9  10  11 12  13 14 15  16 17 18 19  20 
 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
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Shigella sonnei BS523 (Número de acesso: EF473661), plasmídeo p1658/97 de E. 

coli (Número de acesso: AF550679), plasmídeo pU302L de Salmonella 

Typhimurium (Número de acesso: AY333434), plasmídeo pAPEC-01-ColBM de E. 

coli aviária O1 (Número de acesso: DQ381420). A figura 4 mostra o alinhamento 

entre as seqüências de nucleotídeos das 14 amostras aap-positivas e a seqüência 

de inserção IS21 de Shigella sonnei obtida no banco de dados (Número de acesso 

no GenBank: CP000038). 

 

 

gi|1453437 : CGCGAAGATAACCTCGCTATTCCAGACATTC-TCTGCCAGGCGCATGTCG :  49 
84-Int-R   : T-TATC.TACT..CNATACC.T...CG..-.G................T. :  48 
179-Int-R  : ..........-....................-................T. :  48 
251-Int-R  : .ATANTNNCGT..N.TACC......CGN.A.G......T........... :  50 
227-Int-R  : .-TANT.CGCCNGANC.AC.C-...NGN.CTGCG..............T. :  48 
268-Int-R  : A-TACT---CC.--TN..CC.-...CGTC..---..............T. :  40 
300-Int-R  : ..........-.-.......-..........-................T. :  46 
427-Int-R  : ..........-.-..................-................T. :  47 
901-Int-R  : ..........-.-......-.T.........-................T. :  46 
1045-Int-R : .-AACT.CGCCT--GA.ACC.-..CGAT.CT--...............T. :  44 
1296-Int-R : ..........-.-.....CA...........-................T. :  47 
1437-Int-R : --........-.-..................-................T. :  45 
1646-Int-R : ..........-.-......-...........-................T. :  46 
1719-Int-R : --........-.-......-...........-................T. :  44 
1923-Int-R : ..........-.-......-...........-................T. :  46 
                                                                      
                                                                      
                     60         *        80         *       100       
gi|1453437 : ATGTAATCCATAAACGGTTTCAGCTTAACCATTTTGTGGCGGGTCTTTCT :  99 
84-Int-R   : .............G.........................N..A....... :  98 
179-Int-R  : ..........................................A....... :  98 
227-Int-R  : ..........................................A....... :  98 
251-Int-R  : .................................................. : 100 
268-Int-R  : ..........................................A....... :  90 
300-Int-R  : ..........................................A....... :  96 
427-Int-R  : ..........................................A....... :  97 
901-Int-R  : ..........................................A....... :  96 
1045-Int-R : ..........................................A....... :  94 
1296-Int-R : ..........................................A....... :  97 
1437-Int-R : ..........................................A....... :  95 
1646-Int-R : ..........................................A....... :  96 
1719-Int-R : ..........................................A....... :  94 
1923-Int-R : ..........................................A....... :  96 
                                                                      
                                                                      
                      *       120         *       140         *       
gi|1453437 : GGCTGGCGGTTCAGGGTATTTGAGGTAGCGTCTGACCGTCCGTTCAGAGC : 149 
84-Int-R   : .................................................. : 148 
179-Int-R  : .................................................. : 148 
227-Int-R  : .................................................. : 148 
251-Int-R  : .....................A............................ : 150 
268-Int-R  : .................................................. : 140 
300-Int-R  : .................................................. : 146 
427-Int-R  : .................................................. : 147 
901-Int-R  : .................................................. : 146 
1045-Int-R : .................................................. : 144 
1296-Int-R : .................................................. : 147 
1437-Int-R : .................................................. : 145 
1646-Int-R : .................................................. : 146 
1719-Int-R : .................................................. : 144 
1923-Int-R : ...............-.................................. : 145 
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                    160         *       180         *       200       
gi|1453437 : AACCAATCTGAGTCGCAATATCGACGATGTACGCGCCCTGCTGGCGCATT : 199 
84-Int-R   : .........................A........................ : 198 
179-Int-R  : .........................A........................ : 198 
227-Int-R  : .........................A........................ : 198 
251-Int-R  : ............C............A........................ : 200 
268-Int-R  : .........................A........................ : 190 
300-Int-R  : .........................A........................ : 196 
427-Int-R  : .........................A........................ : 197 
901-Int-R  : ...T.....................A........................ : 196 
1045-Int-R : .........................A........................ : 194 
1296-Int-R : .........................A........................ : 197 
1437-Int-R : .........................A........................ : 195 
1646-Int-R : .........................A........................ : 196 
1719-Int-R : .........................A........................ : 194 
1923-Int-R : .........................A........................ : 195 
                                                                      
                      *       220         *       240         *       
gi|1453437 : TGCTTTATCATGTAAAAGTCCTCTCTGCTCAGCATGTTGATGT-CCTTTC : 248 
84-Int-R   : ...........................................-...... : 247 
179-Int-R  : .........................................TGT....CT : 248 
227-Int-R  : ....................................AGTG.TC-.....G : 247 
251-Int-R  : ...........................................-...... : 249 
268-Int-R  : ....................................AGTG.TC-.....G : 239 
300-Int-R  : ...........................................A...... : 246 
427-Int-R  : ...........................................A...... : 247 
901-Int-R  : ...........................................-...... : 245 
1045-Int-R : ...........................................-...... : 243 
1296-Int-R : ..................C........................-...... : 246 
1437-Int-R : ....................................AGTG.TC-.....G : 244 
1646-Int-R : ...........................................-...... : 245 
1719-Int-R : ...........................................-...... : 243 
1923-Int-R : ...........................................-...... : 244 
                                                                      
                                                                      
                    260         *       280         *       300       
gi|1453437 : TGGTGTGAGAACCTTAAGGAAACAACAT-GTTGGGTGGAGCGGACAATCC : 297 
84-Int-R   : .......G....................-..................... : 296 
179-Int-R  : .......G..................CAT..A..AG...........A.A : 298 
227-Int-R  : .......G....................-..................... : 296 
251-Int-R  : ............................-..................... : 298 
268-Int-R  : .......G....................-..................... : 288 
300-Int-R  : .......G....................A..A.................. : 296 
427-Int-R  : .......G....................-..................... : 296 
901-Int-R  : .......G....................-..................... : 294 
1045-Int-R : .......G....................-..................... : 292 
1296-Int-R : .......G....................-..................... : 295 
1437-Int-R : .......G....................-..................... : 293 
1646-Int-R : .......G....................-..................... : 294 
1719-Int-R : .......G....................-..................... : 292 
1923-Int-R : .......G....................-..................... : 293 
                                       
                                               
                      *       320              
gi|1453437 : AAATGG-CGAATTA-CCGT-CTTATAT : 321 
84-Int-R   : ......-.......-....-....... : 320 
179-Int-R  : ....A.G....A..A.A.AA......A : 325 
227-Int-R  : ......-.......-....-....... : 320 
251-Int-R  : ......-T......-....-....... : 322 
268-Int-R  : ......-.......-....-....... : 312 
300-Int-R  : ......-.....A.C.A..-..A.... : 321 
427-Int-R  : ......A.......C.-..-....... : 321 
901-Int-R  : ......-.....A.A...ACTA..... : 320 
1045-Int-R : ......-.......-....-....... : 316 
1296-Int-R : ......-.......-....-....... : 319 
1437-Int-R : ......-.......-....-....... : 317 
1646-Int-R : ......-.......-....-....... : 318 
1719-Int-R : ......-.......-....-....... : 316 
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1923-Int-R : ......-.......-....A....... : 318 
 

 

Figura 4 - Alinhamento entre a seqüência de nucleotídeos da IS21 de Shigella sonnei 
disponível no GenBank e as seqüências dos produtos amplificados referente ao 
gene eae utilizando os iniciadores IntFC e IntRC de 14 amostras aap-positivas 
deste estudo. 

 

 Com o intuito de confirmar essa inespecificidade da reação de PCR para 

detecção do gene eae, descrita por Batchelor et al. (1999), a amplificação desses 

fragmentos foi realizada empregando dois outros pares de iniciadores que também 

amplificam fragmentos correspondentes à região aminoterminal do eae. O primeiro 

par de iniciadores, descritos por Aranda et al. (2004), amplificou o fragmento 

esperado de 917 pb na amostra protótipo de EPEC E2348/69, mas nenhuma 

amplificação foi obtida em todas as amostras aap-positivas. Resultados similares 

foram obtidos com o par de iniciadores gentilmente cedidos pelo Dr. Miguel Blanco 

(Universidade de Santiago de Compostela, Lugo, Espanha), onde foi possível 

amplificar o produto esperado de 510 pb na amostra E2348/69, mas sem 

amplificação nas amostras aap-positivas. 

 

 

4.5 Pesquisa de genes de virulência associados a outros patótipos de E. coli 

diarreiogênicas 

 

Diante dos resultados obtidos no seqüenciamento do fragmento amplificado 

por IntFC e IntRC, foram pesquisados genes que caracterizam os patótipos de STEC 

(gene stx), ETEC (gene lta e sta) e EIEC (gene ipaH) nas amostras positivas para 

aap. Tais genes codificam, respectivamente, a toxina Stx de STEC, as toxinas LT e 

ST de ETEC e uma das proteínas responsáveis pelos eventos de invasão de EIEC. 

Nenhuma das 26 amostras apresentou amplificação para qualquer um dos genes 

pesquisados. 

 

 

4.6 Padrões de adesão e sorotipos 
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Os padrões de adesão das amostras aap-positivas foram avaliados em 

células HEp-2 em ensaios de 6 h de interação bactéria-células epiteliais. A maioria 

das amostras (15) não foi capaz de aderir a células HEp-2 (Figura 5). Além de 

amostras não aderentes (NA), os padrões difuso (AD) e agregativo (AA) também 

foram encontrados em um menor número de amostras (cinco e três, 

respectivamente) e três amostras apresentaram um padrão de adesão com 

bactérias aderidas de forma não característica (NC). Os padrões de adesão AA, AD 

e NC, além de um ensaio com uma amostra não aderente, estão representados na 

figura 6. 

57,70%
11,50%

19,30%

11,50%
Amostras não
aderentes

Padrão agregativo

Padrão difuso

Padrão não
característico

 
Figura 5 - Distribuição percentual das amostras aap-positivas deste estudo quanto ao 

padrão de adesão a células HEp-2 em ensaios de 6h de interação bactérias-
células epiteliais. 
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Figura 6 - Padrões de interação com células HEp-2 representativos dos padrões 

encontrados nas amostras deste estudo após 6h de interação bactérias-
células epiteliais. As células foram coradas com solução de May-
Grünwald/Giemsa. A, padrão agregativo (amostra 268); B, padrão difuso 
(amostra 84); C, padrão não característico (amostra 901); D, padrão não 
aderente (amostra 427). Aumento: 1.000 vezes. 

 

A determinação sorológica dos antígenos somático (O) e flagelar (H) das 

amostras positivas para o gene aap mostrou que as mesmas pertencem a sorotipos 

diversos. Não houve predomínio de nenhum antígeno O ou mesmo de antígeno H. 

Seis amostras não puderam ter seus antígenos O tipados pelos soros disponíveis e 

duas amostras apresentaram-se não-móveis. O resultado da sorotipagem das 26 

amostras e dos padrões de adesão a células HEp-2 observados estão listados na 

tabela 5. Também não houve associação entre sorogrupo e/ou sorotipo com 

qualquer um dos padrões de adesão determinados. 

 

 

 

A 

C 

B 

D 
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Tabela 5 - Sorotipos e padrões de adesão em células HEp-2 determinados nas amostras 
positivas para o gene aap 

No da amostra Sorotipo (O:H) Padrão de adesão em 
ensaios de 6h em 

células HEp-2 
84 O86:H11 DA 

179 O23:H16 NA 
227 O155:H10 NA 
251 O11:H10 NA 
268 O49:H6 AA 
300 O1:H10 NA 
427 O73:H19 NA 
901 ONT:H15 NC 
925 O163:H19 NA 
936 O1:H45 NC 
994 ONT:H18 NC 
1045 O153:H7 AA 
1056 O36:HNM DA 
1102 O142:HNM AA 
1160 O23:H15 NA 
1167 O86:H11 DA 
1205 O9:H11 NA 
1296 ONT:H6 NA 
1368 ONT:H18 NA 
1437 O34:H45 NA 
1467 ONT:H21 NA 
1646 O23:H38 NA 
1719 O1:H45 NA 
1923 O21:H38 DA 
1958 O120:H48 NA 
2523 ONT:H11 DA 

 

ONT, antígeno O não tipável. 
HNM, amostra imóvel. 
NA, amostra não aderente. 
DA, padrão de adesão difuso. 
AA, padrão de adesão agregativo. 
NC, padrão de adesão não característico. 

 

4.7 Análise da presença de outros genes de EAEC 

 

Uma vez que a dispersina é uma proteína descrita no patótipo EAEC, a 

pesquisa de outros fatores de virulência de EAEC foi realizada nas amostras aap-

positivas deste estudo. Nenhuma delas apresentou amplificação para os seguintes 

genes: pet, pic, aggA, aggC, aafA, aafC, agg3A e ap58. Esses genes codificam os 

seguintes fatores de virulência associados a EAEC: enterotoxina Pet, proteína 

mucinolítica Pic, pilina e usher da fímbria AAF/I, pilina e usher da fímbria AAF/II, 
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pilina da fímbria AAF/III e a adesina não fimbrial Ap58, respectivamente (BERNIER 

et al., 2003; CZECZULIN et al., 1999; ELIAS et al., 1999;  ESLAVA et al., 1998; 

MONTEIRO-NETO et al., 2003). 

Em contrapartida, houve amplificação dos genes astA em 18 (69,2%) 

amostras, de shf em 9 (30,7%) amostras, de agg3C em 5 (19,2%) amostras e de irp2 

em 2 (7,7%) amostras. Tais genes codificam a toxina termoestável EAST-1, a 

proteína Shf, envolvida na formação de biofilme, o usher da fímbria AAF/III e uma 

proteína envolvida na biossíntese de yersiniabactina, respectivamente (BERNIER et 

al., 2003; CZECZULIN et al., 1999; FUJIYAMA et al, 2008; SAVARINO et al., 1993). 

Além dos genes citados anteriormente, as amostras também foram avaliadas para a 

presença da subunidade principal (pilS) do pili tipo IV de EAEC atípica (DUDLEY et 

al., 2006a), o qual foi detectado em 7 (27%) amostras. 

A tabela 6 apresenta as diversas combinações de marcadores de virulência 

de EAEC determinados em cada uma das amostras em associação com os padrões 

de adesão em células HEp-2. As seqüências astA e pilS ocorreram em amostras AA, 

AD, NC e NA, shf ocorreu em amostras DA e NA, irp2 ocorreu em amostras DA e 

NC e agg3C ocorreu em amostras DA e NC. Cinco amostras (4 NA e 1 DA) foram 

desprovidas de todos os marcadores pesquisados. Não houve associação entre as 

combinações de marcadores com algum dos padrões de adesão em células HEp-2. 

 
Tabela 6 – Combinações dos marcadores de virulência de EAEC detectado em 21 amostras 

aap-positivas em associação com o padrão de adesão em células HEp-2 
 

Padrão de adesão 
em células HEp-2 Marcadores de virulência de EAEC (Nº de amostras) 

astA (2) AA 
astA e pilS (1) 

  
shf e agg3C (1) 

astA, shf e agg3C (1) 
astA, shf, agg3C e pilS (1) 

DA 

astA, irp2, shf e agg3C (1) 
  

astA (1) 
astA e pilS (1) 

NC 

astA, irp2, agg3C e pilS (1) 
  

astA (5) 
pilS (1) 

astA e shf (3) 
shf e pilS (1) 

NA 

astA, shf e pilS (1) 
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4.8 Obtenção do clone de expressão da proteína recombinante His6-Aap 

 

 Para a obtenção da proteína dispersina recombinante, com o objetivo de 

produzir um soro policlonal anti-dispersina, foi utilizada a estratégia de clonagem do 

gene aap no vetor pGEM-T Easy seguida da subclonagem no vetor pET-28a. 

Na clonagem em pGEM-T Easy foram selecionadas dez colônias brancas e 

resistentes à ampicilina em meio de cultura contendo X-Gal e ampicilina para 

confirmação da clonagem de aap. Esses transformantes apresentaram amplicons 

referentes ao gene aap quando testadas por PCR utilizando os iniciadores disp4. 

Um desses transformantes foi selecionado para a continuação dos experimentos e 

confirmação da correta clonagem. Para isso, o plasmídeo desse transformante foi 

extraído e digerido com a enzima EcoR1. A figura 7 mostra a confirmação da 

inserção de aap no vetor pGEM-T Easy através da liberação do inserto aap de 343 

pb do vetor. Esse plasmídeo foi denominado pBTM1 e a amostra que o alberga foi 

denominada JM109(pBTM1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Eletroforese em gel de agarose a 0,8%, após coloração com brometo de etídio, 
caracterizando o inserto aap amplificado pelos iniciadores disp4(F) e disp4(R) 
clonado no vetor pGEM-T Easy. Linha 1: marcador de peso molecular 1 kb ladder 
(Invitrogen). Linha 2: amplicon aap da amostra protótipo de EAEC 042 utilizado 
para a clonagem. Linha 3: fragmento na amostra JM109(pBTM1). Linha 4: 
extração do plasmídeo pBTM1. Linha 5: plasmídeo pBTM1 digerido com a 
enzima EcoR1. 
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Em seguida, o inserto clonado em pBTM1 foi subclonado no vetor pET-28a. O 

vetor pGEM-T Easy apresenta dois sítios de restrição para a enzima EcoR1, o que 

permitem a sub-clonagem do inserto em outros vetores contendo os mesmos sítios. 

Na clonagem em pET-28a não há diferenciação por cor da colônia, como no caso 

dos transformantes com o vetor pGEM-T. Desta forma, 50 transformantes 

apresentando resistência à canamicina foram selecionadas. Todos foram avaliados 

por PCR utilizando-se o par de iniciadores disp4 (F e R). Em 11 desses 

transformantes houve amplificação de aap. Dois desses transformantes (14 e 16) 

foram selecionados para a extração dos seus plasmídeos para a digestão com a 

enzima AccI. A digestão do plasmídio do transformante 16 originou os três 

fragmentos esperados (225, 2.232 e 3.255 pb), indicando a clonagem do inserto no 

sentido 5’-3’, e foi então denominado pBMT2. A amostra que alberga esse 

plasmídeo foi denominada BL21(DE3)-pBTM2. Na figura 8 os perfis de restrição com 

a enzima AccI dos plasmídeos dos transformantes 14 e 16 são mostrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Eletroforese em gel de agarose a 0,8%, após coloração com brometo de etídio, 
dos fragmentos gerados pela digestão dos plasmídios dos transformantes 14 e 16 
com a enzima AccI. Linha 1: marcador de peso molecular 1 kb ladder (Invitrogen). 
Linha 2: digestão do plasmídeo do transformante 14. Linha 3: digestão do 
plasmídeo do transformante 16. 

 

3.255 pb 

 

2.232 pb 

225 pb 

  1     2     3 



 

 62 

4.9 Expressão e purificação da proteína recombinante His6-Aap 

 

 Os extratos de proteínas das frações “não-induzida”, “induzida”, “secretada”, 

“solúvel” e “insolúvel” foram analisados através de SDS-PAGE. A figura 9 mostra 

essas análises, onde se observa que após a indução, a proteína recombinante His6-

Aap foi localizada na “fração solúvel”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Eletroforese em gel de poliacrilamida, na concentração de 20%, com dodecil 
sulfato de sódio das frações protéicas obtidas antes e após a indução do cultivo 
da amostra BL21(DE3)-pBTM2 com isopropil-β-D-tiogalactosidase, seguida da 
coloração com Comassie Brilliant Blue. Linha 1: marcador de massa molecular 
Protein Mixture (GE Healthcare). Linha 2: componentes protéicos da fração não 
induzida. Linha 3: componentes protéicos da fração induzida. Linha 4: 
componentes protéicos da fração secretada. Linha 5: componentes protéicos da 
fração correspondente insolúvel (após a primeira lavagem com o tampão de 
lavagem). Linha 6: componentes protéicos da fração insolúvel (após a segunda 
lavagem com o tampão de lavagem). Linha 7: componentes protéicos da fração 
solúvel. 

 
 

A proteína Dispersina foi descrita na literatura como apresentando massa 

molecular de 10,2 kDa (SHEIKH et al., 2002). Curiosamente, após a eluição e diálise 

da “fração solúvel” a análise em SDS-PAGE revelou um peptídeo com 

aproximadamente o dobro da massa molecular esperada para a proteína 

recombinante, ou seja, aproximadamente 20 kDa. A figura 10 mostra tal análise em 

SDS-PAGE. 

A indução de expressão e a purificação da proteína Dispersina foram 

repetidas, utilizando-se concentrações crescentes de imidazol nos tampões da 

14 kDa 
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lavagem (5 mM, 50 mM e 100 mM) e eluindo-se com tampão de imidazol a 1 M e os 

resultados foram semelhantes aos obtidos na primeira purificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Eletroforese em gel de poliacrilamida, na concentração de 20%, com dodecil 
sulfato de sódio da proteína isolada na fração solúvel da amostra BL21(DE3)-
pBTM2 após indução com isopropil-β-D-tiogalactosidase, purificação em 
colunas de níquel, diálise e concentração, seguida de coloração com Comassie 
Brilliant Blue. Linha 1: marcador de massa molecular Protein Mixture (GE 
Healthcare). Linha 2: proteína Dispersina purificada. 

 
 

4.10 Immunoblotting para detecção de Dispersina nas amostras que albergam 

o gene aap 

 

 Após a sangria total dos animais imunizados com a proteína His6-Aap, os 

soros obtidos foram titulados por ELISA e agrupados em um pool de 

aproximadamente 18 mL. Após a inativação das proteínas do sistema complemento, 

o soro anti-Aap foi empregado em experimentos de imunodetecção da expressão de 

Dispersina. 

Com o intuito de verificar a especificidade do soro anti-Dispersina, o soro pré-

imune dos animais imunizados foi utilizado na imunodetecção de extratos protéicos 

totais da amostra protótipo de EAEC 042 e da E. coli DH5α. Não houve reatividade 

do pool de soros pré-imune com nenhuma das proteínas presentes nos extratos 

avaliados (Figura 11). 
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Figura 11 – Reatividade dos soros pré-imune dos ratos imunizados com a proteína His6-Aap 
contra os extratos protéicos das amostras 042 e DH5α. Os extratos foram 
obtidos após cultivo das amostras em caldo LB contendo 0,5% de glicose, 
separados em eletroforese em gel de poliacrilamida, na concentração de 20%, 
com dodecil sulfato de sódio e transferidos para membrana de PVDF. A 
imunodetecção foi realizada com o soro pré-imune (1:100) e o anticorpo 
secundário anti-imunoglobulina de rato produzida em cabra conjugada à 
peroxidase (1:5.000), seguida da revelação com 3,3-diaminobenzidina e 
peróxido de hidrogênio. Linha 1: marcador de massa molecular Full Range 
RainbowTM Recombinant Protein Molecular Weight Marker (GE Healthcare). 
Linha 2: reatividade do extrato protéico da amostra protótipo de EAEC 042 
(controle positivo). Linha 3: reatividade do extrato protéico da amostra de E. coli 
DH5α (controle negativo). 

 
 

Após a constatação de que o soro dos ratos antes da imunização não 

identificava proteínas inespecíficas nos extratos bacterianos, foi realizada uma 

padronização do experimento de immunoblotting utilizando amostras controle. A 

figura 12 mostra a reatividade do soro com um peptídeo de massa molecular de 

aproximadamente 10 kDa nas amostras que expressam a dispersina (protótipo de 

EAEC 042 e clone que expressa a proteína His6-Aap BL21(DE3)-pBTM2) e a 

ausência da expressão na amostra de E. coli K12 (DH5α). 
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Figura 12 - Padronização do ensaio de imunodetecção da proteína dispersina com o soro 

anti-Dispersina. Reatividade dos extratos protéicos obtidos após cultivo das 
amostras em caldo LB contendo 0,5% de glicose, separados em eletroforese 
em gel de poliacrilamida, na concentração de 20%, com dodecil sulfato de 
sódio e transferidos para membrana de PVDF. A imunodetecção foi realizada 
com o soro anti-dispersina (1:100) e o anticorpo secundário anti-imunoglobulina 
de rato produzida em cabra conjugada à peroxidase (1:5.000), seguida da 
revelação com 3,3-diaminobenzidina e peróxido de hidrogênio. Linha 1: 
marcador de massa molecular Full Range RainbowTM Recombinant Protein 
Molecular Weight Marker (GE Healthcare). Linha 2: reatividade do extrato 
protéico da amostra protótipo de EAEC 042 (controle positivo). Linha 3: 
reatividade do extrato protéico da amostra de E. coli DH5α (controle negativo). 
Linha 4: reatividade do extrato protéico da amostra BL21(DE3)-pBTM2 (clone 
que expressa a proteína recombinante His6-Aap). 

 
 

Após essa padronização, a expressão da dispersina foi verificada nas 26 

amostras deste estudo. A expressão da proteína dispersina foi detectada apenas em 

sete amostras. Na figura 13 observa-se a reatividade do soro anti-Dispersina com 

um peptídeo de massa molecular de aproximadamente 10 kDa nas amostras que 

expressaram a dispersina (84, 179, 227, 268, 901, 1205 e 1958) e na amostra EAEC 

042. 
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4.11 Inibição da adesão 

 

 Inicialmente foi realizada uma titulação do soro anti-Dispersina com o intuito 

de determinar a melhor diluição a ser usada nos ensaios de inibição da adesão com 

todas as amostras aderentes (AA, AD e NC). Foram realizados ensaios de adesão 

em células HEp-2 com a amostra protótipo 042 pré-incubada com diferentes 

diluições do anti-soro obtido neste estudo. Na diluição 1:10 houve inibição de 100% 

da adesão da amostra 042 (Figura 13). Nas demais diluições avaliadas a inibição 

também ocorreu, mas não totalmente. 

A fim de facilitar a comparação entre a amostra 042 e as demais amostras 

aderentes, a diluição do soro 1:10 foi selecionada para a continuação dos 

 

Figura 13 - Imunodetecção da proteína dispersina com soro anti-Dispersina. Reatividade dos 
extratos protéicos obtidos após cultivo das amostras em caldo LB contendo 0,5% 
de glicose, separados em eletroforese em gel de poliacrilamida, na concentração 
de 20%, com dodecil sulfato de sódio e transferidos para uma membrana de 
PVDF. A imunodetecção foi realizada com o soro anti-dispersina (1:100) e o 
anticorpo secundário anti-imunoglobulina de rato produzida em cabra conjugada 
à peroxidase (1:5.000), seguida da revelação com 3,3-diaminobenzidina e 
peróxido de hidrogênio. Linhas 1 e 12: marcador de massa molecular Full Range 
RainbowTM Recombinant Protein Molecular Weight Marker (GE Healthcare, EUA). 
Linhas 2 e 10: reatividade do extrato protéico da amostra protótipo de EAEC 042 
(controle positivo). Linha 3: reatividade do extrato protéico da amostra 84. Linha 
4: reatividade do extrato protéico da amostra 179. Linha 5: reatividade do extrato 
protéico da amostra 227. Linha 6: reatividade do extrato protéico da amostra 268. 
Linha 7: reatividade do extrato protéico da amostra 901. Linha 8: reatividade do 
extrato protéico da amostra 1205. Linha 9: reatividade do extrato protéico da 
amostra 1958. Linha 11: reatividade do extrato protéico da amostra de E. coli 
DH5α (controle negativo). 
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experimentos. Ensaios de adesão dessas mesmas amostras foram realizados 

simultaneamente servindo como controle dos fenótipos de adesão. 

 Não houve inibição nem alteração do padrão de adesão de nenhuma das 11 

amostras aderentes, inclusive das três amostras que apresentaram o padrão AA. A 

figura 13 apresenta a adesão da amostra protótipo 042 e de um representante de 

cada um dos padrões de adesão encontrados (AA, AD e NC) em comparação aos 

ensaios de inibição da adesão (pré-incubação do inóculo bacteriano com o soro anti-

Dispersina antes da interação com as células HEp-2). Embora não mostrados, os 

resultados das inibições das outras 8 amostras aderentes foram similares aos 

resultados das amostras 268 (AA), 84 (AD) e 901 (NC) apresentados na figura 14, 

sendo então esses resultados representativos. 
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Figura 14 – Ensaios de adesão e de inibição da adesão com o soro anti-Dispersina (1:10) 

em células HEp-2 após 6h de interação bactérias-células epiteliais. As células 
foram coradas com solução de May-Grünwald/Giemsa. A, padrão de adesão da 
amostra protótipo de EAEC 042; B, inibição da adesão da amostra 042; C, 
padrão de adesão da amostra 268 (representativa do padrão AA); D, inibição 
da adesão da amostra 268; E, padrão de adesão da amostra 84 (representativa 
do padrão AD); F, inibição da adesão da amostra 84; G, padrão de adesão da 
amostra 901 (representativa do padrão NC); H, inibição da adesão da amostra 
901. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Devido a sua importância epidemiológica como agente de diarréia aguda e 

persistente, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, EAEC é 

atualmente considerada um enteropatógeno emergente (HARRINGTON et al., 2006; 

KAPER et al., 2004; NATARO; KAPER, 1998). Levando-se esse dado em 

consideração, aliado ao fato de que diarréia aguda e persistente ainda são causa de 

mortalidade infantil, a identificação desse agente etiológico de diarréia pode ajudar 

na conduta terapêutica, bem como na intervenção em ações de prevenção 

(CLARKE, 2001; PETRI et al., 2008). 

 O diagnóstico de EAEC considerado gold-standard baseia-se no achado do 

padrão AA em ensaios de adesão em células epiteliais cultivadas, geralmente HEp-2 

ou HeLa (NATARO; KAPER, 1998). Entretanto, esse ensaio demanda uma infra-

estrutura laboratorial específica, além de ser demorado e oneroso, limitando a sua 

aplicação a laboratórios de referência. Neste sentido, diagnósticos moleculares têm 

sido desenvolvidos na tentativa de substituir o ensaio de adesão em células 

epiteliais. Dentre eles, vários testes de PCR que se fundamentam na detecção de 

fatores de virulência associados a EAEC foram elaborados e vêm sendo 

empregados no diagnóstico desse patótipo (CERNA et al., 2003; CORDEIRO et al., 

2008; JENKINS et al., 2006b; RÜTTLER et al., 2006; SCHIMIDT et al., 1995). Alguns 

desses testes baseiam-se na detecção simultânea de dois ou três marcadores de 

virulência de EAEC (CERNA et al., 2003; JENKINS et al., 2006b; RÜTTLER et al., 

2006), ou seja, na técnica de PCR multiplex. 

 Desta forma, o objetivo inicial deste estudo foi avaliar a especificidade do 

ensaio de PCR multiplex descrito por Cerna et al. (2003), verificando a presença dos 

genes aatA, aap e aggR em amostras de E. coli pertencentes aos diversos patótipos 

de ECD isoladas em nosso meio. Esta pesquisa fundamentou-se no fato de que 

esses autores avaliaram um pequeno número de amostras não caracterizadas como 

EAEC para a padronização desse ensaio. 

Nenhuma das amostras de EPEC típica, EHEC, ETEC, EIEC ou DAEC 

avaliadas neste estudo apresentou amplificação para as seqüências genéticas aap, 

aggR e aatA. Entretanto, o gene aap foi detectado em 26 amostras inicialmente 

classificadas como EPEC atípica. 
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No relato de Cerna et al. (2003), nenhuma das 12 cepas de ECD (3 EPEC, 3 

ETEC, 3 STEC e 3 EIEC) apresentou amplificação dos genes pesquisados. 

Contudo, esse número de amostras é bastante inferior ao avaliado no presente 

estudo. 

Jenkins et al. (2006a) determinaram através da genotipagem que dentre os 9 

genes plasmidiais de EAEC avaliados, aatA, aap e aggR foram apropriados para a 

detecção de EAEC típica. Embora nem todos os patótipos de ECD tenham sido 

incluidos, um número maior de amostras de EPEC e DAEC (29 amostras de cada) 

foi avaliado. Os três marcadores também não foram detectados nessas amostras. 

O mesmo PCR multiplex descrito por Cerna et al. (2003) apresentou alta 

especificidade e sensibilidade na detecção de EAEC caracterizadas pelo padrão AA 

em células HEp-2, embora essas amostras não tenham sido avaliadas quanto à 

presença de marcadores de virulência dos outros patótipos de ECD (CORDEIRO et 

al., 2008). 

Com exceção do gene aap, os dados obtidos neste trabalho estão de acordo 

com os relatados por esses autores, ou seja, aggR e aatA parecem ser exclusivos e 

bem característicos de EAEC e representam bons marcadores de virulência para 

ensaios diagnósticos. 

Os genes escolhidos por Cerna et al. (2003) para o diagnóstico no multiplex 

são adequados para a detecção de EAEC típica, uma vez que os três marcadores 

detectados estão localizados no plasmídeo pAA (CZECZULIN et al., 1999). No 

entanto, amostras de EAEC que não apresentam o gene que codifica o regulador 

global de virulência AggR foram descritas em vários estudos (COBELJIC et al., 

1996; ELIAS et al., 2002; GIOPPO et al., 2000; ZAMBONI et al., 2004). Estas 

amostras foram recentemente denominadas EAEC atípicas e representam um 

subgrupo de EAEC pouco caracterizado em termos de virulência (HARRINGTON et 

al., 2006). 

Jenkins et al. (2006b) desenvolveram um PCR multiplex para a detecção de 

EAEC baseada na pesquisa dos genes aatA, aaiA e astA. aaiA faz parte de um 

operon regulado por AggR localizado em uma ilha de patogenicidade inserida no 

cromossomo da amostra protótipo de EAEC 042 (DUDLEY et al., 2006b). Desta 

forma, a sua detecção isolada indicaria que a amostra de EAEC não alberga o 

plasmídio pAA, pertencendo ao subgrupo de EAEC atípicas. O PCR multiplex com a 

combinação desses três genes detectaria, então, EAEC típicas e atípicas. Por outro 
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lado detecção isolada do gene astA, já demonstrado presente em outros patótipos 

de ECD, em outras enterobactérias e mesmo em E. coli da microbiota, pode 

aumentar a detecção de amostras não EAEC. 

O gene que codifica a proteína dispersina é bastante prevalente em amostras 

de EAEC. aap, geralmente está associado a outros marcadores de virulência, 

principalmente aggR e aatA (CZECZULIN et al., 1999; SARANTUYA et al., 2004; 

SUZART et al., 2001; ZAMBONI et al., 2004). Entretanto, já houve descrição de 

amostras que apresentavam o gene aap isoladamente ou em associação com genes 

menos específicos de EAEC. No estudo realizado por Cerna et al. (2003), uma das 

amostras testadas no desenvolvimento do PCR multiplex apresentou amplificação 

apenas para aap. Czeczulin et al. (1999), Jenkins et al. (2006a) e Huang et al. 

(2007) também detectaram amostras nas quais o gene aap não estava associado à 

presença aggR ou aatA. 

As 26 amostras positivas para o gene aap identificadas no presente estudo 

foram isoladas de um estudo epidemiológico realizado na cidade de Salvador, Bahia 

(BUERIS et al., 2007) e haviam sido descritas como pertencentes ao patótipo EPEC 

atípica, por possuírem o gene eae, mas não o plasmídeo EAF. 

Após o achado do gene aap nessas amostras, a segunda etapa deste 

trabalho foi a caracterização dessas amostras de EPEC atípica, iniciada pela análise 

da presença do gene eae que codifica a adesina intimina. Os iniciadores utilizados 

para a pesquisa do gene eae no trabalho de Bueris et al. (2007) foram descritos por 

Batchelor et al. (1999) e amplificam a porção Int388-667, descrita como a região 

conservada da molécula da intimina. 

A observação de que os fragmentos amplificados com estes mesmos 

iniciadores apresentavam-se com cerca de 60 pb a menos quando comparados ao 

amplicon do controle positivo (amostra protótipo de EPEC típica), motivou a 

investigação mais detalhada dessa reação. A hipótese inicialmente levantada foi a 

de que poderia haver uma deleção em parte do gene eae, fenômeno que explicaria 

o amplicon menor e a ausência de expressão da proteína intimina nestas amostras 

(Dra. Roxane M. F. Piazza, Instituto Butantan – dados não publicados). Por esse 

motivo o fragmento amplificado de 14 das 26 amostras foi submetido ao 

seqüenciamento de DNA.  

O resultado dessas análises demonstrou a total inespecificidade dos 

fragmentos amplificados, correspondentes à seqüência de inserção IS21 de algumas 
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enterobactérias, dentre elas Shigella sonnei (Número de acesso no GenBank: 

EF473661). Os iniciadores desenhados por Batchelor et al. (1999) foram descritos 

como “universais” para detecção de todos os subtipos de intimina e têm sido 

amplamente empregados na literatura para a detecção do gene eae. A análise da 

seqüência desses iniciadores revelou a presença de seqüências para a enzima de 

restrição EcoRI, incluindo 9 e 6 nucleotídeos extras nas seqüências forward e 

reverse, respectivamente. Essas seqüências foram incluídas pelos autores para a 

clonagem do fragmento amplificado em um vetor de expressão para obtenção da 

proteína intimina recombinante. A presença desses nucleotídeos permite que os 

iniciadores anelem em regiões do DNA na ausência do gene eae. De fato, nestas 

amostras, a amplificação do fragmento referente à IS21 ocorre exatamente pela 

hibridização dos iniciadores ao genoma bacteriano através da seqüência para a 

enzima de restrição. Esses achados demonstram que os iniciadores descritos por 

Batchelor et al. (1999) são inespecíficos, uma vez que podem anelar em seqüências 

que não o gene eae.  

Tomando por base que os iniciadores de todas as 26 amostras apresentaram-

se menores em relação ao da amostra E2348/69, pôde-se deduzir que as outras 12 

amostras não seqüenciadas também apresentaram amplicons inespecíficos. Além 

disso, todas as 26 amostras foram avaliadas em reações de PCR para detecção do 

gene eae utilizando outros iniciadores descritos na literatura. Os iniciadores 

empregados foram descritos por Aranda et al. (2004) e pelo Dr. Miguel Blanco 

(comunicação pessoal) e amplificam fragmentos de 917 e 510 pb, respectivamente. 

As regiões que ambos os iniciadores amplificam correspondem à porção conservada 

da intimina, mesma região que os iniciadores de Batchelor et al. (1999) amplificam. 

Entretanto, esses outros iniciadores não apresentam seqüências para enzimas de 

restrição. As reações com os novos pares de iniciadores confirmaram a ausência do 

gene eae em todas as 26 amostras aap-positivas deste estudo. 

Além da ausência do gene eae, as amostras aap-positivas não apresentaram 

amplificação para nenhum dos marcadores genéticos dos patótipos ETEC, EHEC e 

EIEC. Esses dados nos levaram a reclassificação das amostras deste estudo como 

não portadoras de marcadores de virulência que caracterizam os patótipos de E. coli 

diarreiogênica não sendo, portanto, EPEC atípica.  

Todas as amostras classificadas como EPEC atípica, isoladas no estudo 

epidemiológico de Salvador (BUERIS et al., 2007) foram reavaliadas quanto à 
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amplificação do gene eae. Pode-se dizer que em algumas amostras os fragmentos 

amplificados são semelhantes ao amplicon da EPEC típica E2348/69, sendo, 

portanto, específicos. Estes fragmentos apresentaram homologia com o gene eae 

em análises de seqüenciamento (Dra. Silvia Y. Bando, Instituto Butantan – dados 

não publicados). 

Batchelor et al. (1999) pesquisaram o gene eae através desses iniciadores 

em 75 amostras isoladas de humanos (todas pertencentes aos sorogrupos clássicos 

de EPEC) e em 42 amostras isoladas de animais. Embora os autores relatem que 

amostras pertencentes a outros patótipos que não EPEC ou pertencentes a outras 

espécies bacterianas foram negativas para a pesquisa do gene eae, não é revelada 

a quantidade testada dessas amostras. O sucesso do emprego de uma técnica 

molecular como o PCR na detecção de um gene de virulência não depende só da 

quantidade de amostras verdadeiramente positivas que amplificam o fragmento 

esperado. É preciso garantir também, que amostras negativas não reajam 

inespecificamente com os iniciadores utilizados. Essa garantia só é conseguida 

mediante o teste em uma grande quantidade de isolados, tanto positivos quanto 

negativos para o gene em questão. A quantidade de amostras utilizadas no estudo 

conduzido por Batchelor et al. (1999) não parece ser suficiente para classificar tais 

iniciadores como “universais”. Os estudos conduzidos em nosso laboratório indicam 

que quando as amostras apresentam o gene eae, os iniciadores anelam no local 

correto, mas na sua ausência o anelamento pode ocorrer em uma seqüência de 

inserção (IS), gerando um fragmento falso positivo. 

A ausência do gene eae e de marcadores genéticos de outros patótipos de 

ECD nas amostras aap-positivas dificulta sua classificação nos patótipos descritos 

até o momento. Entretanto, alguns patótipos de ECD são classificados de acordo 

com o padrão de adesão apresentado em células epiteliais cultivadas. 

Pela definição, o patótipo EAEC é constituído por amostras de E. coli que não 

secretam as toxinas LT e ST de ETEC e que aderem no padrão AA em células HEp-

2 (NATARO et al., 1987). A definição de DAEC também leva em conta o tipo de 

interação das bactérias com as células epiteliais. Neste caso, o padrão característico 

refere-se à adesão bacteriana sobre toda a superfície das células de forma difusa 

(NATARO et al., 1987). Tomando-se por base essas definições, três das 26 

amostras aap-positivas podem ser classificadas como pertencentes ao patótipo 

EAEC, já que apresentam o padrão de adesão AA, característico deste patótipo. 
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As cinco amostras que apresentaram padrão de adesão difuso podem ser 

classificadas como DAEC, levando-se em conta este fenótipo observado in vitro. 

Entretanto, genes que codificam adesinas ou outras proteínas envolvidas na 

virulência de DAEC não foram pesquisados neste estudo. Observar apenas o 

fenótipo de adesão difusa pode levar à classificação equivocada dessas amostras. 

Scaletsky et al. (1984) relataram a presença de E. coli uropatogênica (UPEC) e 

ETEC que aderiam de forma difusa em células epiteliais. Também já houve 

descrição de amostras de EPEC atípica apresentando o padrão AD de adesão 

(DULGUER et al., 2003; GOMES et al., 2004; IDE et al., 2003). A ausência de 

marcadores de outros patótipos de ECD foi confirmada, mas somente uma pesquisa 

mais apurada com relação aos genes de virulência de DAEC poderá esclarecer se 

essas amostras pertencem realmente a esta categoria. As amostras com padrão não 

característico de adesão em células HEp-2 e aquelas que se mostraram não 

aderentes (três e 15, respectivamente) representam amostras de E. coli não 

pertencentes aos patótipos descritos até o momento. 

Não há relatos na literatura de amostras com padrão de adesão difuso que 

albergassem o gene aap, sendo as amostras aqui descritas, as primeiras a 

apresentarem tal característica. Cordeiro et al. (2008) descreveram o achado de 

amostras de E. coli aap-positivas não aderentes e apresentando padrão de adesão 

não característico. Duas cepas não aderentes, positivas apenas para o gene aap 

também foram descritas por Jiang et al. (2002). Entretanto, esses últimos autores 

não discutem este dado, classificando tais amostras como EAEC apesar da 

ausência da adesão agregativa que define o patótipo. 

Independente da classificação adotada para essas bactérias, o gene aap 

encontrado mostrou-se bastante conservado neste estudo. As 26 amostras 

apresentaram amplificação nas reações de PCR empregando os iniciadores 

descritos por Czeczulin et al. (1999) e os desenhados neste estudo (disp1 forward e 

reverse). A combinação desses novos iniciadores permitiu a amplificação de um 

fragmento de 347 pb, o que abrange 113 nucleotídeos a mais que a região 

amplificada pelos iniciadores descritos por Czeczulin et al. (1999). O amplicon obtido 

engloba o códon de terminação, além de 24 nucleotídeos downstream ao gene. 

Quando submetidos ao seqüenciamento, os fragmentos amplificados pelos 

iniciadores disp1 apresentaram alta homologia entre as seis amostras seqüenciadas 

e em relação ao fragmento derivado da amostra protótipo 042. O mesmo grau de 
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similaridade foi observado com relação à proteína deduzida das seqüências de 

nucleotídeos. Estes resultados confirmam a presença do gene aap e refletem sua 

elevada conservação nessas amostras. 

A sorotipagem das amostras aap-positivas mostrou uma grande diversidade 

de antígenos O e H. Não houve associação entre sorotipo e padrão de adesão, o 

que é uma característica de EAEC (PIVA et al., 2003; UBER et al., 2006; ZAMBONI 

et al., 2004) e EPEC atípica (DULGUER et al., 2003; GOMES et al., 2004; VIEIRA et 

al., 2001). 

As três amostras classificadas como EAEC no presente estudo apresentam o 

gene aap sem associação com aggR, semelhante ao encontrado por outros autores 

(CERNA et al., 2003; CZECZULIN et al., 1999; JENKINS et al., 2006a).  

O gene aggR codifica uma proteína da família AraC de ativadores 

transcricionais que foi descrita como reguladora global dos genes de virulência da 

amostra protótipo de EAEC 042 (HARRINGTON et al., 2006). Entretanto essa 

amostra é uma EAEC típica e a presença de aap em amostras de EAEC atípicas 

(CZECZULIN et al., 1999; ELIAS et al., 2002; ZAMBONI et al., 2004) sugere que a 

dispersina não seja regulada apenas por AggR. 

Com o intuito de verificar se o gene aap detectado nessas amostras estava 

sendo expresso, foi obtida uma proteína recombinante His6-Aap para a produção de 

um soro polivalente específico para a dispersina. 

A análise da proteína recombinante purificada através de eletroforese em gel 

de poliacrilamida demonstrou a presença de uma proteína de massa molecular de 

aproximadamente 20 kDa, ou seja, o dobro da massa molecular esperada para a 

molécula da dispersina (SHEIKH et al., 2002). Não houve descrição até o momento, 

de que a proteína Aap pudesse formar dímeros, o que poderia explicar a presença 

da proteína com o dobro da massa molecular esperada. Entretanto, há descrição 

deste tipo de fenômeno na literatura para outras proteínas. EibG, uma proteína com 

função de adesina em algumas amostras de STEC LEE-negativas, foi descrita 

recentemente como capaz de formar multímeros (LU et al., 2006). Ela é revelada 

nos immunoblottings com cerca de cinco vezes o tamanho da proteína esperada. 

Esta capacidade de agregar e formar multímeros já havia sido descrita para algumas 

proteínas de Yersinia enterocolitica (ZALESKA et al., 1985; BLISKA et al., 1993; 

TAMM et al., 1993). Como o produto eluído nas duas purificações realizadas 
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correspondeu a uma proteína de cerca de 20 kDa, sugere-se que possa ter ocorrido 

a formação de dímeros da proteína Aap. 

Foi realizado um experimento de RT-PCR, para verificar a transcrição do RNA 

mensageiro correspondente ao gene aap clonado em pET28a. Esse experimento foi 

realizado como RNA extraído da amostra BL21(DE3)-pBTM2 e houve a detecção do 

cDNA correspondente (dados não apresentados). 

O soro produzido a partir da proteína purificada revelou em ensaios de 

immunoblotting que sete das 26 amostras expressaram a proteína dispersina. Muitos 

genes de virulência de EAEC estão sob controle do regulador AggR. Este regulador 

é responsável pela expressão de vários genes, cromossômicos e plasmidiais, 

inclusive o gene que codifica a proteína dispersina (HARRINGTON et al., 2006). O 

gene que codifica este regulador, aggR, não está presente em nenhuma das 

amostras deste estudo, como descrito previamente. É possível que, neste caso, haja 

um outro regulador atuando no controle da expressão da proteína dispersina nestas 

sete amostras. No restante das amostras, embora presente, o gene aap não está 

sendo expresso. 

 O soro produzido também revelou informações sobre a interação da 

dispersina no fenótipo de adesão em célula HEp-2. Não houve inibição ou alteração 

do padrão observado em nenhuma das amostras aderentes quando estas foram 

submetidas à incubação com soro anti-Dispersina, inclusive nas três amostras cuja 

expressão da proteína se mostrou positiva na análise por immunoblotting. Por outro 

lado, na amostras protótipo 042 a inibição da adesão foi total. Esta bactéria 

apresenta a fímbria AAF/II (CZECZULIN et al., 1997), enquanto em nenhuma das 

amostras deste estudo essa fímbria foi detectada. A diferença nos resultados 

observados pode ter ocorrido devido à interação entre a dispersina e a fímbria da 

amostra 042. 

Sheikh et al. (2002) avaliaram o comportamento de mutantes no gene aap 

quando em contato com células epiteliais. As bactérias formaram grandes 

agregados, maiores do que os visualizados na amostra selvagem. A microscopia 

eletrônica mostrou que essa agregação acontecia porque, na ausência de 

dispersina, as fímbrias encontravam-se colabadas no corpo da bactéria, impedindo 

sua dispersão pela superfície das células.  

Diferente do observado nos mutantes de Sheikh et al. (2002), quando em 

contato com soro anti-Dispersina, ao invés de formar agregados maiores a amostra 
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042 não aderiu às células epiteliais. O mecanismo nessas duas técnicas não é o 

mesmo. Enquanto na mutagênese Aap não é formada, na inibição da adesão, Aap é 

expressa e secretada, estando covalentemente ligada ao LPS da bactéria no 

momento da incubação com o soro. A ligação da dispersina com seu anti-soro pode 

ter ocasionado alguma mudança conformacional na fímbria AAF/II que interferiu não 

só na sua interação com as outras bactérias, mas também na interação com as 

células HEp-2. Como as 11 amostras aderentes não apresentam os genes que 

codificam AAF/II, a presença ou ausência de dispersina não interferiu no padrão de 

adesão observado. A mutagênese no gene aap poderá esclarecer melhor o papel da 

dispersina na interação dessas bactérias com as células epiteliais. 

Além de aap, aggR e aatA, outros genes são relacionados ao patótipo EAEC. 

Para verificar se as 26 amostras aap-positivas possuíam outros marcadores de 

virulência de EAEC, foram pesquisados os genes aagA, aggC, aafA, aafC, agg3A, 

agg3C, astA, pet, pic, irp2, shf, pilS e ap58. Em algumas amostras houve 

amplificação de astA, agg3C, irp2, shf ou pilS em diferentes combinações.  

Alguns desses genes, embora frequentemente detectados em EAEC, não são 

exclusivos deste patótipo. O gene astA tem sido descrito em amostras pertencentes 

a vários patótipos de ECD. Savarino et al. (1996) reconheceu que astA era 

encontrado em cepas de EHEC, ETEC, EPEC e até mesmo em E. coli isoladas de 

pacientes assintomáticos. Em um estudo realizado por Dulguer et al. (2003), 45% 

das amostras de EPEC atípica estudadas foram positivas para o gene astA. Outros 

estudos também relataram a presença de cepas de EPEC que albergam a 

seqüência astA (GOMES et al. 2004; VIEIRA et al. 2001; YATSUYANAGUI et al., 

2003). Os genes shf e irp2 também já foram encontrados em outros 

microorganismos. Bach et al. (2000) descreveram que a ilha de patogenicidade de 

Yersinia spp., responsável pela aquisição de ferro, é encontrada em vários membros 

da família Enterobacteriaceae; o gene irp2 faz parte dessa ilha. Murinda et al. (2004) 

descreveram amostras de STEC O26 que albergavam o gene irp2. Gomes et al. 

(2004) descreveram amostras de EPEC atípica, isoladas em São Paulo e no Rio de 

Janeiro, positivas para os genes irp2 e shf. A ORF shf também é encontrada em 

Shigella flexneri e no plasmídeo pO157 de EHEC (BURLAND et al., 1998; LUCK et 

al., 2001). Entretanto, a função desses genes em amostras não EAEC não está 

estabelecida. 
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Um dos marcadores intimamente associados a EAEC detectado nas amostras 

aap-positivas foi agg3C. Curiosamente, as cinco amostras positivas para este gene 

que codifica o usher da fímbria AAF/III (BERNIER et al., 2002) não apresentaram 

amplificação para a unidade de pilina correspondente, agg3A. Jenkins et al. (2005) 

reportaram em seu estudo duas amostras positivas para agg3C, mas negativas para 

agg3A. Os autores especulam que nessas cepas de EAEC pode ter havido 

recombinação entre os alelos de AAF. Entretanto, no presente estudo, quatro das 

cinco amostras positivas para agg3C apresentam o padrão difuso de adesão em 

células HEp-2. A fímbria AAF/III pertence à família das adesinas Afa/Dr que engloba 

adesinas presentes em DAEC e UPEC (SERVIN, 2005). Uma vez que ushers de 

diversas adesinas de E. coli da família Afa/Dr são extremamente conservados entre 

si, agg3C pode estar reagindo de forma cruzada com o usher de outra adesina da 

mesma família. Amostras que carregam o operon afa comumente hibridizam com 

sondas AAF. Bernier et al. (2002) obtiveram resultados positivos na hibridização de 

agg3C com as amostras C1845, AL845 e AL851 que albergam, respectivamente, os 

operons daa (pertencente à família dos operons afa), afa-3 e afa-5. A amostra A30 

utilizada como controle positivo neste estudo para a detecção de agg3C possui o 

operon afa-3 e hibridiza corretamente com o gene do usher de AAF/III. Estes dados 

reforçam a idéia de que nas quatro amostras agg3C-positivas, que apresentam o 

padrão difuso de adesão, pode ter ocorrido reação cruzada com algum usher da 

família Afa/Dr. 

Outro gene relacionado a EAEC encontrado nas amostras deste estudo foi 

pilS, que codifica a pilina correspondente à subunidade principal do pili tipo IV 

descrita em uma amostra de EAEC atípica (DUDLEY et al., 2006a). Embora 

recentemente tenham sido identificadas cepas de E. coli uropatogênica que 

carregam o gene pilS (ABE et al., 2008), a prevalência desse pili em outros patótipos 

de E. coli diarreiogênica ainda não foi investigada. 

 As amostras aap-positivas do presente estudo foram isoladas de crianças 

com diarréia aguda (BUERIS et al., 2007). Entretanto é difícil estabelecer se essas 

bactérias eram realmente os enteropatógenos ou se eram habitantes da flora 

intestinal desses pacientes. A análise das amostras de fezes das crianças revelou, 

em alguns casos, associação entre as E. coli aap-positivas com outros patógenos 

intestinais (BUERIS et al., 2007). Amostras de oito crianças apresentaram 

associação com rotavírus, duas crianças apresentaram EAEC em suas fezes e uma 
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estava infectada por Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura (Dra. Márcia R. 

Franzolin, Instituto Butantan – comunicação pessoal). Nesses casos é difícil 

determinar qual patógeno estava de fato causando a doença diarréica nos 

pacientes. 

A fim de melhor avaliar o potencial patogênico dessas amostras, foi realizada 

uma análise filogenética baseada no PCR multiplex descrito por Clermont et al. 

(2000), que possibilita a classificação de amostras de E. coli nos grupos 

filogenéticos A, B1, B2 e D (HERZER et al., 1990; SELANDER et al., 1987), 

estabelecidos previamente com base em análises de Multilocus Enzime 

Eletrophoresis (MLEE). Os grupos B2 e D compreendem diversas linhagens de E. 

coli chamadas de clones virulentos devido a sua freqüente associação com 

infecções intestinais e extra-intestinais. A maior parte das E. coli extra-intestinais 

pertence ao grupo B2, embora algumas pertençam ao grupo D (CLERMONT et al., 

2000; JOHNSON; STELL, 2000). Os verdadeiros enteropatógenos, como as EHEC 

O157:H7, pertencem ao grupo D (CLERMONT et al., 2000) e as E. coli comensais 

pertencem ao grupo filogenético A (HERZER et al., 1990). 

Clermont et al. (2000) desenvolveram um método rápido de classificação 

filogenética que substitui a análise das amostras por MLEE ou ribotipagem. A 

técnica de PCR multiplex analisa a presença ou ausência dos genes chuA de E. coli 

O157:H7, yjaA de E. coli K-12 e de um fragmento anônimo de DNA, denominado 

TSPE4.C2. A combinação entre esses três marcadores classifica as amostras nos 

grupos filogenéticos descritos. 

Catorze das 26 amostras aap-positivas do presente trabalho, pertencem ao 

grupo D, enquanto apenas 2, 6 e 4 pertencem aos grupos A, B1 e B2, 

respectivamente (dados não apresentados). Entre as amostras do grupo D, 9 não 

estavam associadas a outros patógenos. Segundo Afset et al. (2008), as amostras 

classificadas no grupo D apresentavam maior quantidade de genes de virulência do 

que as representantes dos grupos A, B1 e B2 e houve associação entre essas 

amostras e o desenvolvimento de diarréia na criança. Poucos estudos determinam 

se a análise dos grupos filogenéticos feita por PCR corresponde aos dados 

encontrados pelas técnicas clássicas. Entretanto, os dados aqui discutidos sugerem 

que as amostras do presente estudo, pertencentes ao grupo D, apresentam 

potencial patogênico e possivelmente foram causadoras do quadro diarréico nos 

pacientes. 
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Grande parte das 26 amostras apresentou altos índices de resistência in vitro 

a diversos antimicrobianos (Dra. Márcia R. Franzolin, Instituto Butantan - dados não 

publicados). A maior taxa de resistência ocorreu para cotrimoxazol (sulfametoxazol 

associado à trimetoprima), onde 80,8% das amostras se mostraram resistentes. 

Também houve resistência à ampicilina, estreptomicina, tetraciclina, cefalotina e 

clorafenicol. Resistência a antimicrobianos é comum em enterobactérias, inclusive 

em habitantes da flora intestinal. Genes de resistência a antimicrobianos geralmente 

estão associados a plasmídeos conjugativos ou transposons que codificam as 

proteínas necessárias para iniciar e completar sua transferência para o novo 

hospedeiro (KARAMI et al., 2007).  

Um estudo conduzido com indivíduos saudáveis, pacientes e idosos 

hospitalizados há mais de um ano, revelou cepas de E. coli altamente resistentes a 

antibióticos. Nesse estudo, 12% das amostras apresentaram resistência à 

ampicilina, 18% à estreptomicina, 4% ao clorafenicol, 14% à tetraciclina, 16% ao 

sulfametoxazol, 9% ao trimetoprim e 8% ao cotrimoxazol. A resistência foi presente 

mesmo entre as pessoas saudáveis (ÖSTERBLAD et al., 2000).  

A ausência do gene aatA, que corresponde ao fragmento sonda AA ou EAEC 

(BAUDRY et al., 1990; NISHI et al., 2003) pode ser indicativo da ausência do 

plasmídeo pAA nas amostras aqui estudadas. Porém, Czeczulin et al. (1999) inferem 

que, apesar da ausência da seqüência relativa ao fragmento sonda AA, algumas 

amostras evidenciam a presença de pAA por albergarem outros genes codificados 

no mesmo plasmídeo. Entretanto, seqüências responsáveis pelas fímbrias AAF/I, 

AAF/II e AAF/III, pelo regulador AggR e pela toxina Pet, codificados no plasmídeo 

pAA também não foram encontradas nas 26 amostras aap-positivas deste estudo, 

sugerindo que tal plasmídeo deva estar realmente ausente nestas amostras. 

Segundo análises das seqüências de nucleotídeos dos plasmídeos pAA1 e pAA2 

das amostras 17-2 e 042, respectivamente, entre os genes aap e aggR há uma 

seqüência de inserção (SHEIKH et al., 2002). A possível presença de outra IS 

upstream ao gene aap poderia conferir a habilidade de transposição deste fragmento 

para outros locais do genoma, inclusive plasmídeos e transposons conjugativos. 

Associações entre genes de resistência à ampicilina, tetraciclina, sulfametoxazol, 

trimetoprim, estreptomicina e clorafenicol (multiresistência a drogas) são 

freqüentemente encontradas em elementos transponíveis como Tn21 e transposons 

correlatos (MARTINEZ; DE LA CRUZ, 1990; ÖSTERBLAD et al., 2000). Uma vez 
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que grande parte das amostras aap-positivas deste estudo apresentou resistência a 

uma ou mais dessas drogas, é possível que haja a presença de elementos 

transponíveis integrados ao genoma dessas bactérias. A aquisição do gene aap 

pode ter ocorrido junto com a aquisição dos genes de resistência por meio desses 

transposons. Determinar se aap está integrado no cromossomo ou está presente em 

outro plasmídeo que não pAA merece investigação. Este estudo está em andamento 

em nosso laboratório. 

A proteína dispersina foi descrita como sendo altamente imunogênica. Nataro 

et al. (1992) descreveram uma proteína críptica contra a qual voluntários 

apresentaram resposta imunológica. Mais tarde, constatou-se que esta proteína era 

a dispersina (SHEIKH et al.; 2002). Zamboni et al. (2004), em seu estudo, relataram 

que o gene aap estava presente na maioria das amostras relacionadas aos casos de 

diarréia. Para Huang et al. (2007) esta associação também é verdadeira. 

Recentemente, Huang et al. (2008), em um estudo realizado com viajantes 

americanos que visitaram o México, determinaram que a taxa de soro conversão 

para a proteína dispersina foi elevada tanto em pessoas que desenvolveram 

diarréia, quanto nas que se mantiveram assintomáticas. Esses dados sustentam a 

idéia de que a dispersina tem alto potencial imunogênico sendo, portanto, um 

promissor antígeno vacinal. Entretanto, segundo os resultados aqui apresentados, 

sua utilização como fator único para diagnóstico deve ser evitada, uma vez que o 

gene que a codifica foi encontrado em amostras que não apresentam nem o padrão 

agregativo de adesão em células HEp-2, nem o gene aatA, correspondente ao 

fragmento sonda AA. 

Até o presente momento a dispersina foi descrita como uma proteína 

exclusiva de EAEC, mas os achados aqui relatados indicam que a dispersina não é 

exclusiva deste patótipo e, diferente do que foi descrito para EAEC, o gene aap 

encontrado nas amostras deste estudo não está sob regulação de aggR.  

Genes comuns a todas as EAEC não foram relatados até o momento, visto a 

heterogeneidade deste grupo (HARRINGTON et al., 2006). A combinação de 

marcadores genéticos cromossômicos e plasmidiais em um PCR multiplex parece 

unir sensibilidade e especificidade, sendo mais adequado para detectar amostras 

desse patótipo. Os dados obtidos no presente estudo aliados aos da literatura 

permitem propor a elaboração de um PCR multiplex que detecte simultaneamente 

aatA, aggR e aaiA, para a detecção de EAEC típicas e atípicas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

1. O gene aap não é exclusivo de EAEC, tendo sido encontrado em amostras de 

DAEC e de E. coli desprovidas de marcadores de virulência de E. coli 

diarreiogênicas, enquanto aggR e aatA parecem ser bem específicos deste 

patótipo; 

 

2. Uma vez que o gene aggR está ausente em todas as 26 amostras aap-

positivas, deve haver outro regulador gênico atuando nas amostras que 

expressam a proteína dispersina; 

 

3. A ausência de marcadores como aatA, aagR, pet e de genes que codificam 

as fímbrias AAF, sugere a ausência do plasmídeo de virulência de EAEC 

(pAA) nessas amostras, indicando que o gene aap deve estar inserido em 

outro plasmídeo ou no cromossomo dessas bactérias; 

 

4. A dispersina não está envolvida na adesão in vitro, possivelmente devido à 

ausência das fímbrias AAF nessas bactérias. 
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