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Resumo 

 

 

OSUGUI L. Pesquisa e Caracterização de Amostras de ExPEC (“ Extraintestinal 
Pathogenic Escherichia coli ”) Isoladas de Infecções do Trato Urinário (ITU) de 
Cães e Gatos. 2008 76 f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
 

As infecções causadas por cepas de ExPEC (“Extraintestinal Pathogenic Escherichia 

coli”) incluem meningite neonatal, pneumonia, bacteremia, além das infecções do 

trato urinário (ITU), sendo estas últimas as mais freqüentes. Entre os fatores de 

virulência (FV) presentes nestas cepas encontram-se adesinas, toxinas, sideróforos, 

invasinas e evasinas, localizados em plasmídios ou ilhas de patogenecidade (PAI). 

O objetivo deste estudo foi a caracterização de 45 cepas de E. coli isoladas de 33 

cães e 7 gatos com ITU, quanto aos FV, sorotipos e grupos filogenéticos. Entre os 

isolados, 64% tiveram os sorogrupos determinados, dos quais relacionados foram 

encontrados os seguintes relacionados a infecções extra-intestinais: O6 (20%), O2 

(16%), O25 (4%), O4 e O11 (4% cada um). Dos genes relacionados às adesinas, 

fimH apresentou-se em 100% das cepas, pap em 47%, sfa em 33% e iha em 4%; 

nenhuma amostra foi positiva para afaI. Em 29% das cepas identificou-se o gene 

ibeA. Dos marcadores para toxinas, cnf1 e hlyA apresentaram as freqüências de 

31% e 27%, respectivamente. Dentre os sideróforos, fyuA foi mais freqüente (80%) 

que iucD (22%), ocorrendo associação de ambos em 18% das cepas. 51% das 

cepas possuíam o gene traT. O plasmídio ColV (cvaC) foi encontrado em 20% das 

amostras e a seqüência relacionada a PAI ICFT073 (malX) de UPEC foi identificada em 

67% destas. Todos os isolados felinos foram agrupados em B2 (89%) e D (11%), 

enquanto que os caninos foram classificados nos grupos A (5,5%), B1 (19,5%), B2 

(55,5%) e D (19,5%). Estes resultados sugerem que as ExPEC isoladas de cães e 

gatos apresentam potencial patogênico para ocasionar doenças mais graves que as 

ITU, à semelhança do que ocorre em humanos. Além disso, a similitude com as 

amostras de ExPEC humana reforça a hipótese acerca de seu potencial zoonótico. 

 

Palavras-chave: Infecções do Trato Urinário (ITU). Cães e gatos. ExPEC 

(“Extraintestinal Pathogenic Escherichia coli”). UPEC (“Uropathogenic Escherichia 

coli”), Fatores de virulência. Grupos Filogenéticos de E. coli. 



Abstract 

 

 

OSUGUI L. Characterization of ExPEC (“ Extraintestinal Pathogenic Escherichia 
coli ”) Isolated from Dogs and Cats with Urinary Tract Infections (UTI). 2008 78 
f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
 

The ability of ExPEC to cause extraintestinal infections in humans, dogs, and cats is 

associated with the expression of a variety of virulence factors (VF), including 

adhesins, invasins, toxins, siderophores, and evasins, located at plasmids or 

pathogenicity islands (PAI). The aim of this study was to evaluate the frequency of 

VF related to ExPEC, serotypes, and phylogenetic groups in 45 strains isolated from 

33 dogs and 7 cats with UTI. 64% of the isolates presented serogroups related with 

extraintestinal infections, e.g. O6 (20%), O2 (16%), O25 (4%), O4 e O11 (4% each 

one). Among adhesins coding genes, fimH was found in all strains, 21 isolates (47%) 

were positive for pap, 15 (33%) for sfa, and 2 for iha (4%). None of the 45 strains 

presented afaI. The yersiniabactin siderophore was more frequent (36 strains) than 

aerobactin (10 strains). These two genes were found together in 18% of the strains. 

The frequency of the toxin genes was 31% for cnf1 and 27% for hlyA. 20% of the 

strains presented cvaC gene, a ColV plasmid marker, 51% the traT gene and 29% 

the ibeA gene. The PAI ICFT073 related sequence (malX) was found in 67% of the 

strains.  All feline strains were concentrated in B2 (89%) and D (11%) phylogenetic 

groups, whereas the canine ones were distributed in the four groups, A (5,5%), B1 

(19,5%), B2 (55,5%) and D (19,5%). These findings suggesting that ExPEC isolated 

from dog and cat contain virulence markers that may cause diseases, more severe 

than UTI, likewise in humans. Besides, these close similarity between human and 

animal ExPEC supports the hypotesis of zoonotic potencial of them. 

 

Key words: Urinary Tract Infections (UTI). Dogs and Cats. ExPEC (“Extraintestinal 

Pathogenic Escherichia coli”). UPEC (“Uropathogenic Escherichia coli”). Virulence 

Factors. E. coli Phylogenetic Groups. 
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1 Introdução 
 

 

As infecções do trato urinário (ITU) de origem bacteriana ocorrem devido a 

dois fatores concomitantes: a ruptura nos mecanismos de defesa do organismo 

hospedeiro e a presença de um número suficiente de microrganismos virulentos 

capaz de aderir, multiplicar e persistir em uma porção do trato urinário (BARTGES, 

2004). 

Estima-se que aproximadamente de 10 a 14% dos cães serão afetados 

durante sua vida por ITU ocasionadas por bactérias, com maior prevalência em 

fêmeas. Nos felinos, as ITU são menos freqüentes, afetando principalmente animais 

mais idosos, acima de 10 anos, relacionadas principalmente com indivíduos 

submetidos a procedimentos cirúrgicos (BARTGES, 2004; CETIN et al., 2003; 

GREENE, 2006; LEES, 1996; LULICH e OSBORNE, 2004; NORRIS et al., 2000). 

As ITU geralmente iniciam-se na bexiga, mas podem evoluir para os rins, ou 

disseminar-se para o sangue. De acordo com o sítio da infecção podem ser 

classificadas como: bacteriúria, com a presença de bactérias na urina, na maioria 

dos casos, assintomática (“Asymptomatic Bacteriuria” – ABU); cistite, quando 

acomete o trato urinário inferior (bexiga e uretra) ou pielonefrite, quando a infecção 

propaga-se para o trato urinário superior, instalando-se nos rins e ureteres 

adjacentes (GREENE, 2006; POLZIN, 1994; ROOS et al., 2006). 

A manifestação de sinais clínicos em cães e gatos pode ou não estar 

presente, variando de acordo com a predisposição do animal, o sítio e a duração da 

infecção, como também a quantidade de microrganismos e seus fatores de 

virulência. As cadelas com anormalidades vulvares, dermatites perivulvares e 

estenose vaginal podem apresentar um maior risco ao desenvolvimento das ITU, 

assim como gatos machos com uretrostomia no períneo. Polaciúria, estrangúria ou 

disúria, dor associada à palpação, turvação da urina e/ou hematúria, podem ser 

observadas em infecções do trato urinário inferior. Animais com infecção no trato 

urinário superior podem apresentar pirexia, letargia, anorexia, dor localizada em um 
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ou ambos os rins, hematúria, septicemia ou falência renal. (BARTGES, 2004; 

POLZIN, 1994). 

O trato urinário é usualmente um ambiente estéril, excetuando-se a uretra 

distal que apresenta, naturalmente, microrganismos residentes. A manutenção deste 

ambiente ocorre devido à presença de uma série de mecanismos que atuam na 

prevenção das ITU. As propriedades antibacterianas da urina, como a alta 

osmolaridade, baixo pH, presença de ácidos orgânicos e concentração de uréia, 

além do fluxo e produção constantes, os quais possibilitam a eliminação mecânica 

de microrganismos, são alguns destes. Devem ser consideradas ainda as barreiras 

de defesa das mucosas e a imunocompetência sistêmica do hospedeiro 

(BARSANTI, 1998; BARTGES, 2004; BLANCO e BARTGES, 2001; SEGUIN et al., 

2003). 

Os organismos constituintes da microbiota do intestino e do trato urogenital 

inferior estão entre os principais agentes das ITU, onde o desenvolvimento de tais 

infecções indica o desequilíbrio entre a relação do hospedeiro com sua microbiota 

(BUSH, 1976; POLZIN, 1994). Para que ocorra a infecção, a bactéria deve fixar-se e 

colonizar a mucosa do orifício uretral, com posterior ascensão pela uretra, até a 

bexiga. A pielonefrite é a conseqüência da ascensão da infecção aos rins (GREENE, 

2006). 

Dentre os vários microrganismos referidos na literatura como agentes 

etiológicos de ITU, as Gram positivas Staphylococcus spp., Streptococcus spp. e 

Enterococcus spp., são as encontradas com maior freqüência. Entretanto, as 

bactérias Gram negativas (Escherichia coli, Proteus spp., Klebsiella spp., 

Pseudomonas spp. e Enterobacter spp.) respondem por 75% dos casos de ITU 

(BARSANTI, 1998; SEGUIN et al., 2003). 

Entre as Gram negativas, a Escherichia coli é considerada a bactéria mais 

comumente isolada, tanto de animais como do homem, possivelmente por sua 

“habilidade” em ultrapassar algumas das barreiras do sistema urinário (BARTGES, 

2004; BLANCO e BARTGES, 2001; BOWER et al., 2005; JOHNSON et al., 2003; 

LING et al., 2001; LOW et al., 1988; SEGUIN et al., 2003). 
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A E. coli é um bacilo fermentativo, pertencente à família Enterobacteriaceae, 

que cresce rapidamente em meios bacteriológicos simples, incluindo o ágar 

MacConkey, no qual forma colônias, na maioria das vezes, fermentadoras de 

lactose. Entre outras características que auxiliam sua identificação estão: a reação 

positiva para indol, testes negativos para a produção de urease e H2S e a não 

utilização de citrato como única fonte de carbono. É o principal organismo anaeróbio 

facultativo presente no trato intestinal da maioria das espécies animais de sangue 

quente, na proporção de 107 a 109 microrganismos por grama de fezes. O intestino 

estéril de animais recém-nascidos torna-se rapidamente colonizado, pelas bactérias, 

provenientes das mães e do próprio ambiente (GYLES e FAIRBROTHER, 2004). 

As infecções do trato urinário, ocasionadas por E. coli uropatogênica 

(“Uropathogenic E. coli” – UPEC), encontram-se entre as mais freqüentes infecções 

extra-intestinais tanto em animais como no homem (BARTGES, 2004; DOWLING, 

1996; JOHNSON et al., 2003; LULICH e OSBORNE, 2004). No entanto, os isolados 

de UPEC apresentam fatores de virulência (FV) encontrados também em cepas de 

E. coli associada a sépsis (“Sepsis-Associated E. coli” – SEPEC) e E. coli associada 

a meningite neonatal (“Neonatal Meningitis-Associated E. coli” – NEMEC). Assim, 

Russo e Johnson (2000) sugeriram a substituição desses acrônimos pelo de ExPEC 

(“Extraintestinal Pathogenic E. coli”), uma designação mais inclusiva para cepas 

capazes de colonizar e ocasionar doenças nos mais diferentes sítios anatômicos. 

A classificação tradicional de amostras de E. coli baseia-se na determinação 

de antígenos somáticos (O), polissacarídeos capsulares (K) e flagelares (H), 

permitindo a diferenciação entre amostras patogênicas das comensais (GYLES e 

FAIRBROTHER, 2004; WILES et al., 2008). 

O lipopolissacarídeo (LPS), também conhecido como endotoxina, é um 

componente essencial e característico da membrana externa das bactérias Gram 

negativas, responsável por diversos efeitos biológicos, incluindo a inflamação e a 

resistência ao soro. Constituí-se por três partes: lipídeo A, o componente tóxico, a 

região do cerne e o antígeno O, específico para cada um dos mais de 176 

sorogrupos. A diversidade deste antígeno provém da ordem, composição e ligação 

entre os oligossacarídeos, compostos por resíduos de dois a seis açúcares 

(unidades O), repetidos de 10 a 30 vezes (MÜHLDORFER e HACKER, 1994; 
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REEVES et al., 1996; SAMUEL e REEVES, 2003; STENUTZ et al., 2006; 

WHITFIELD, 1995). 

Na década de 1940, Kauffmann utilizou as mesmas técnicas sorológicas 

empregadas para tipagem de salmonelas em cepas de E. coli estabelecendo o 

primeiro esquema de tipagem desta bactéria. Já nesta época observou-se a 

freqüência de determinados sorogrupos nas infecções extra-intestinais (ORSKOV e 

ORSKOV, 1985). 

Dentre os sorogrupos relatados por diversos pesquisadores como os mais 

freqüentemente relacionados às ExPEC, em especial às infecções urogenitais de 

humanos, cães e gatos, encontram-se: O2, O4, O6, O11, O18, O25, O75 e O102 

(BIDET et al., 2007; GRINDLAY et al., 1973; JOHNSON, 1991, 2001b; ORSKOV e 

ORSKOV, 1985; SMITH et al., 2007; WESTERLUNG et al., 1987; WILKINSON, 

1974; WILSON et al., 1988; YURI et al.,1998b). 

Embora certos antígenos O e K proporcionem uma vantagem adaptativa às 

amostras de ExPEC, os mecanismos exatos de como estes antígenos atuam na 

virulência ainda não foram totalmente esclarecidos (WILES et al., 2008). 

Na patogênese das ITU ocasionadas por ExPEC, como ilustrada na Figura 

1, foram identificados fatores de virulência (FV) que possibilitam as amostras 

colonizar, invadir e/ou evadir o sistema imunológico do hospedeiro. Entre estes FV 

estão adesinas, invasinas, toxinas, sideróforos e evasinas, contidos em plasmídios 

ou ilhas de patogenecidade (BOWER et al., 2005; JOHNSON, 1991; KAPER et al., 

2004; MULVEY et al., 2000). 
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Figura 1. Patogênese da infecção do trato urinário ocasionada por E. coli uropatogênica, onde são 
ilustrados os diferentes estágios da infecção (adaptado de Kaper et al., 2004). 

 

Um pré-requisito para as ExPEC colonizarem o trato urinário relaciona-se 

com a habilidade destas amostras se aderirem à superfície do epitélio do 

hospedeiro, constantemente submetido às forças hidrodinâmicas (LE BOUGUÉNEC 

et al., 1992; ROOS et al., 2006). 

A adesão se faz através de estruturas protéicas presentes na superfície 

bacteriana que permitem a ligação da bactéria a receptores específicos, presentes 

nas células do hospedeiro. Estas estruturas, também chamadas adesinas, podem 

ser organelas filamentosas denominadas pili ou fímbrias, ou se caracterizarem como 

moléculas monoméricas ou multiméricas ancoradas na parede celular bacteriana, 

chamadas de adesinas afimbriais (BLANCO e BARTGES, 2001; BOWER et al., 

2005). 
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Quatro principais tipos de adesinas têm sido associados às ExPEC: fímbria 

do tipo 1, pilus associado à pielonefrite (fímbrias P), fímbrias S e Afa adesinas 

(JOHNSON, 1991; KURAZONO et al. 2003; YURI et al., 1998a). 

As fímbrias do tipo 1 são encontradas em diversas espécies de bactérias 

patogênicas e comensais e têm sido detectados na maioria das amostras que 

ocasionam infecções urinárias no homem e animais (BOWER et al., 2005; 

MARTINEZ et al., 2000; YURI et al., 1998a, 2000). 

É composta por uma estrutura helicoidal formada por repetidas subunidades 

da proteína estrutural FimA, ligadas as proteínas FimG e FimF, com uma adesina 

FimH, codificada pelo gene fimH (SCHILLING et al., 2001; SOKURENKO, 1994). 

Esta se liga a proteínas α-D-manosilatadas, como as uroplaquinas, abundantes na 

bexiga (BOWER et al., 2005; JOHNSON, 1991; MULVEY et al., 2000; WU et al., 

1996). Receptores para esta fímbria também estão presentes em eritrócitos de 

várias espécies; células do epitélio bucal, intestinal e vaginal; camadas musculares e 

parede dos vasos sangüíneos. Nos rins são encontrados receptores, principalmente, 

em túbulos proximais e parede de vasos. Já na bexiga, em camadas musculares e 

vasos sangüíneos (JOHNSON, 1991). 

No teste de hemglutinação, utilizado para verificar a expressão adesinas, a 

atividade hemaglutinante está associada ligação destas fímbrias a receptores 

específicos, que podem ser inibidas na presença de D-manose, apresentando o 

padrão de hemaglutinação MSHA (“Mannose-Sensitive Hemagglutination”) (DUGUID 

et al., 1979; FEIN, 1981; HAGBERG et al., 1981; LE BOUGUÉNEC et al., 2001). 

Existem evidências que esta adesina atue como uma invasina. Sua 

interação com receptores da membrana do hospedeiro desencadeariam vários 

sinais, entre eles o rearranjo do citoesqueleto da célula eucariótica, que culminaria 

com a internalização da bactéria (BOWER et al., 2005; MARTINEZ et al., 2000; 

MULVEY et al., 2000). 

O operon pap, que codifica a fímbria P, é composto por 11 genes, seis deles 

relacionados a proteínas estruturais (PapA, PapH, PapK, PapE, PapF e PapG). Esta 

fímbria constitui-se na principal adesina associada ao padrão MRHA (“Mannose-

Resistent Hemagglutination”), ou seja, quando a aglutinação ocorre mesmo na 
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presença de D-manose. A fímbria P liga-se à porção α-D-Gal (1-4)- β-D-Gal 

glicolípide dos receptores presentes tanto nos rins como nos eritrócitos, e sua 

expressão é mais frequentemente encontrada em isolados de pacientes acometidos 

de pielonefrite (BERGSTEN et al. 2005; JOHNSON, 1991). No homem esta fímbria 

está principalmente associada a processos de pielonefrite (70%), sendo menos 

freqüente em pacientes com cistite (36%), bacterúria assintomática (24%) e 

portadores fecais (19%). Além disso, 71% dos isolados com este genótipo foram 

associados à bacteremia decorrente de ITU (JOHNSON, 1991). Em cães e gatos 

também foram detectados altos percentuais (ao redor de 50%) de amostras positivas 

para este fator de virulência em animais doentes (LOW et al., 1988; YURI et al., 

1998a). 

Um terceiro grupo de adesinas – fímbrias S – é encontrado com uma alta 

incidência em isolados de meningite e utilizam como receptor o ácido siálico, 

presente nas células epiteliais de túbulos contorcidos proximais e distais, ductos 

coletores, glomérulos, interstício e endotélio vascular renal (JOHNSON, 1991; OTT 

et al., 1986). Amostras com este genótipo estiveram presentes em 54% e 27% das 

amostras de UPEC de cães doentes e sadios, respectivamente, estudadas por Yuri 

et al. (1998a). No mesmo estudo o percentual encontrado em gatos doentes e 

sadios foi de 60% e 45%. 

Algumas adesinas, denominadas como adesinas afimbriais ou não-fimbriais, 

estão relacionadas com uma estrutura amorfa associada à membrana externa. 

Labigne-Roussel et al. em 1984 relataram a presença de uma adesina não fimbrial, 

com padrão MRHA, em uma amostra que não possuía o operon pap, mas com 

capacidade de aglutinar eritrócitos de todos os grupos sanguíneos humanos, 

designando-a como AFA-I (“Afimbrial Adhesin”). O operon para afa apresenta um 

segmento de 4,1 Kb, altamente conservado, contendo os genes afaB, afaC e afaD, 

com uma grande variação no gene afaE (LE BOUGUÉNEC e BERTIN, 1999, LE 

BOUGUÉNEC, 2005). 

Esta fímbria, contudo, tem sido associada principalmente à cistite, estando 

presente em 30-50% dos pacientes humanos com esta afecção (JOHNSON, 1991). 

Já em cães e gatos doentes, os percentuais de amostras com este perfil parecem 

ser baixos, 4% e 8%, respectivamente (YURI et al., 1998a). 
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Em 2000, TARR e colaboradores descreveram a presença de uma adesina 

não hemaglutinante em E. coli O157:H7. Neste estudo, os autores verificaram a 

existência de uma ORF (“Open Reading Frame”) capaz de conferir aderência à cepa 

de O157:H7, com um conteúdo de G + C de 52%. Os aminoácidos codificado por 

este gene apresentavam 53% de emparelhamento com os aminoácidos de IrgA. 

Este atua como receptor do sideróforo enterobactina de Vibrio cholerae, codificado 

pelo gene irgA (“Iron-Regulated Gene A”). Desta forma, esta proteína de E. coli foi 

designada como Iha (“IrgA Homologue Adhesin”). 

Devido à homologia apresentada pela seqüência do gene iha com a ORF R4 

na PAI I de E. coli CFT073 – amostra protótipo de UPEC, isolada de sangue e urina 

de uma paciente com pielonefrite (MOBLEY et al., 1990), este gene passou a ser 

pesquisado como marcador para esta ilha de patogenecidade. Além disso, é 

também considerado um fator envolvido na virulência, uma vez que apresenta alta 

prevalência em isolados de pacientes com bacteremia, não comprometidos 

imunologicamente (JOHNSON et al., 2000). 

As invasinas constituem um importante fator de virulência, especialmente em 

amostras de E. coli relacionadas à meningite neonatal. A proteína codificada pelo 

gene ibeA, presente na amostra protótipo de meningite RS 218, exerce papel 

fundamental na invasão do endotélio cerebral sendo, depois da adesão, constitui um 

dos fatores cruciais da patogênese (BONACORSI e BIGEN, 2005; HUANG et al., 

1995). 

Na década de 1980 Caprioli e colaboradores descreveram uma toxina 

produzida por cepas de E. coli isoladas de crianças com diarréia. Demonstrou-se 

que esta toxina era citotóxica para células HeLa, ocasionando multinucleação em 

linhagens celulares e necrose em pele de coelho, recebendo a denominação de 

CNF1 ("Cytotoxic Necrotizing Factor 1"). 

Esta toxina impede a divisão celular, sem interferir na replicação do ácido 

nucléico, formando células dez vezes maiores, com vários núcleos (BLANCO et al., 

1992; BLANCO et al., 1996). Após a purificação, o CNF1 foi identificado como uma 

proteína de membrana de 115 kDa, de cadeia simples. Esta toxina do tipo AB, tem a 

porção N-terminal responsável pela ligação com o receptor celular e a porção C-

terminal catalítica, com atividade desamidase e entre elas, uma porção com duas 
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alças hidrofóbicas, responsável pela translocação na membrana (BLUMENTHAL et 

al., 2007; FALBO et al., 1992). 

CNF1 pertence à família de toxinas que ativam GTPases através da 

desamidação da glutamina 63 de RhoA e glutamina 61 de Rac1 e Cdc 42. Esta 

ativação induz a formação de fibras de estresse e adesão focal (RhoA), lamelipodia 

(Rac1) e filopodia (Cdc42), resultando em um rearranjo do citoesqueleto 

(MCNICHOL et al., 2007). 

Além de enterite, observou-se a associação de amostras CNF positivas com 

infecções extra-intestinais, incluindo septicemia e infecções do trato urinário, tanto 

em homens como em animais, (ALONSO et al., 1987, 1992; CAPRIOLI et al., 1983). 

Há grande correlação entre a produção de CNF1 com outra toxina, a α-

hemolisina (BOWER et al., 2005; DE RYCKE et al., 1999; SALYERS e WHITT, 2002; 

YURI et al., 1998a). 

A habilidade de algumas amostras de E. coli lisarem eritrócitos de diferentes 

espécies de mamíferos, conhecida como hemólise, foi primeiramente descrita por 

Kayser em 1903. Em 1921 foi descrita uma associação entre amostras E. coli e a 

produção de hemólise em pacientes com infecção do trato urinário (BEUTIN et al., 

1991). 

A α-hemolisina recebe essa designação graças à sua capacidade de lise de 

glóbulos vermelhos, formando poros na membrana, promovendo a ruptura da célula 

com conseqüente liberação de ferro (CAVALIERI et al., 1984; KUCHERIA et al., 

2005; SALYERS e WHITT, 2002; YURI et al., 1998a). Vários estudos já 

comprovaram que a -hemolisina é um importante fator de virulência em amostras 

isoladas de infecção urinária em cães, gatos e humanos (DRAZENOVICH, 2004; 

LOW et al, 1988; WILSON et al, 1988; YURI et al, 1998a). 

Para atender a necessidade de ferro, geralmente escasso em sua forma 

livre, alguns microrganismos desenvolveram estratégias de captação e transporte de 

ferro, como os sideróforos. Alguns sideróforos foram identificados em amostras de E. 

coli que ocasionam ITU, sendo o mais eficiente destes a aerobactina, pequena 

molécula que extrai o Fe3+ ligado às proteínas dos fluídos do hospedeiro (CROSA, 

1989; JOHNSON, 1991; SALYERS e WHITT, 2002). 
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A aerobactina é um sistema de seqüestro e transporte de ferro, permitindo o 

crescimento de E. coli em ambientes limitados deste nutriente. Este sistema de 

captação de ferro está geralmente associado ao plasmídio ColV-K30 e apresenta 

alta incidência em isolados de pacientes com bacteremia, septicemia, pielonefrite e 

meningite (CARBONETTI et al., 1986; JOHNSON, et al., 1988). O operon para 

aerobactina é composto por cinco genes, cuja transcrição é controlada pelo produto 

do gene fur, uma proteína repressora que usa o Fe2+ como um co-repressor. Quatro 

genes (iucA a iucD) estão envolvidos na biosíntese do sideróforo, enquanto o gene 

iutA determina yn receptor de membrana externa para o complexo ferro-aerobactina 

(HERRERO et al., 1988). 

Estudos recentes identificaram o sistema de captação de ferro utilizado por 

cepas patogênicas de Yersinia spp., a yersiniabactina, em cepas de ExPEC 

(JOHNSON e STELL, 2000; KOCZURA e KAZNOWISKI, 2003; SCHUBERT et al., 

1998). De fato, uma grande variedade de enterobactérias possui um cluster de 

genes denominado de HPI ("High-Pathogenicity Island") que codifica proteínas para 

a biossíntese da yersiniabactina. Neste cluster está presente o gene fyuA ("Ferric 

Yersiniabactin Uptake"), que codifica FyuA, uma proteína de membrana externa, 

com função de receptar o complexo Fe-Ybt (ferro-yersiniabactina) (HANCOCK et al., 

2008). 

Além de aderir e invadir as células do hospedeiro, algumas cepas de ExPEC 

têm a capacidade de se evadir do sistema imune, sobrevivendo ao soro, devido a 

presença de componentes na superfície bacteriana, como a proteína de membrana 

externa TraT, que inibe a ativação do complemento (PRAMOONJAGO et al., 1992; 

SUKUPOLVI e O’CONNOR, 1990). 

O plasmídio ColV tem sido relacionado com aumento de virulência, mais 

freqüentemente em amostras isoladas de pielonefrite, por apresentar genes de 

resistência à fagocitose (iss) e complemento (traT), além do sideróforo aerobactina 

(FERNANDEZ-BEROS et al., 1990; JOHNSON, 1991). 

Os genes de virulência podem ser encontrados em transposons, 

bacteriófagos, plasmídios ou ainda estar inseridos em regiões específicas no 

cromossomo bacteriano, denominadas Ilhas de Patogenecidade (PAI). Em UPEC já 

foram descritas PAI nas amostras protótipo de UPEC J96, 536 e CFT073, nas quais 
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se encontram genes que codificam adesinas, sideróforos e a α-hemolisina 

(OELSCHLAEGER et al., 2002; SCHMIDT e HENSEL, 2004). 

Através de estudos epidemiológicos, clínicos e de caracterização genética 

as cepas de Escherichia coli podem ser classificadas em três categorias: comensal, 

patógeno intestinal e patógeno extra-intestinal. A barreira entre o comensalismo e a 

virulência resulta de um complexo balanço do estado do hospedeiro com a presença 

e a expressão de fatores de virulência na bactéria (PICARD et al., 1999; KAPER et 

al., 2004; EWERS et al., 2007). 

Amostras de ExPEC são filogeneticamente e epidemiologicamente distintas 

das comensais e patogênicas intestinais, pois não são capazes de provocar doenças 

entéricas, no entanto, podem colonizar assintomaticamente o trato intestinal, 

correspondendo a 20% da população em indivíduos normais (SMITH et al., 2007). 

Baseado em resultados obtidos por MLEE ("Multi-Locus Enzyme 

Electrophoresis") demonstrou-se que as amostras de E. coli podem ser agrupadas 

em quatro principais grupos filogenéticos: A, B1, B2 e D. Uma grande variedade de 

fatores de virulência associados a isolados de infecções extra-intestinais concentra-

se em amostras pertencentes aos grupos B2 e D, apresentando maior freqüência e 

variabilidade do que aquelas pertencentes ao grupo A e B1, associados a amostras 

comensais (JOHNSON et al., 2001a; JOHNSON e RUSSO, 2002; LE GALL et al., 

2007). 

Embora este patógeno seja estudado extensivamente, principalmente em 

infecções humanas, em nosso país não há pesquisa acerca da caracterização de 

isolados em animais de companhia. 
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2 Objetivo 
 

 

Este trabalho teve como objetivo a caracterização de amostras de 

Escherichia coli isoladas em nosso meio, de infecções do trato urinário de cães e 

gatos, quanto aos sorotipos, genes de virulência e grupos filogenéticos. 
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3 Material e Métodos 
 

 

3.1 Animais 

 

Durante o período de setembro de 2005 a setembro de 2006 foram colhidas 

100 amostras de urina de animais (86 cães e 14 gatos), com suspeita de infecção no 

trato urinário, provenientes de clínicas de diferentes regiões da cidade de São Paulo. 

Tais amostras foram oriundas da parceria com a Dra. Maria Christina Christovão 

Ramos do Laboratório LAB&VET Diagnóstico e Consultoria LTDA. 

Após a colheita, realizada por cistocentese, cateterização ou micção 

espontânea, as amostras foram acondicionadas em recipientes estéreis, 

transportadas sob refrigeração e processadas no prazo máximo de 6 horas 

(BARTGES, 2004; BLANCO e BARTGES, 2001). A urinálise foi realizada pelo 

LAB&VET, de acordo as técnicas laboratoriais rotineiras (BARTGES, 2004; MEYER 

et al., 1995) e, para a cultura, as amostras foram enviadas ao  Labora tó r io  de  

Pesqu isa  em C l ín i ca  e  Doenças  In fecc iosas ,  Cl in infec ,  da  

Un ive rs idade  Pau l i s ta  (UNIP) .  

 

3.2 Cultura e Identificação Bacteriana 

 

As amostras de urina foram semeadas em ágar sangue e ágar MacConkey 

(Difco1). A identificação dos isolados foi realizada de acordo com as técnicas 

rotineiras de identificação bioquímica (KONEMAN et al., 1997), incluindo os kits de 

identificação bioquímica EPM, MILi, Citrato, kit para a identificação de Enterococcus 

spp. e Staphy test (todos da Probac2). 

                                             

1
 BD Difco, New Jersey, EUA 

2
 Probac do Brasil, São Paulo, Brasil 
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A avaliação quantitativa, considerada padrão de referência para ITU 

(BARTGES, 2004; LULICH e OSBORNE, 2004) determinou o número de colônias 

bacterianas (Unidades Formadoras de Colônias – UFC) por mililitro de urina. A 

quantificação bacteriana foi realizada em duas placas de ágar TSA (“Tryptic Soy 

Agar”, Difco), através da semeadura e espalhamento com alça de Drigalski de 10 L 

e 100 L de urina, respectivamente. Realizou-se a interpretação dos resultados 

obtidos nas avaliações quantitativas conforme o preconizado por Polzin (1994) e 

descrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Interpretação da avaliação quantitativa das culturas bacterianas de urina de cães e gatos. 

Método de 

colheita de 

urina 

Interpretação dos resultados obtidos na cultura (UFC/ml) 

Significante  Suspeito  Contaminante 

Cães Gatos  Cães Gatos  Cães Gatos 

Cistocentese >1.000 >1.000 

 

100 – 1.000 100 – 1.000 

 

<100 <100 

Cateterização >10.000 >1.000 

 

1.000 – 10.000 100 – 1.000 

 

<1.000 <100 

Micção 

Voluntária 
>100.000 >10.000 

 

10.000 – 90.000 1.000 – 10.000 

 

<10.000 <1.000 

Compressão 

manual 
>100.000 >10.000 

 

10.000 – 90.000 1.000 – 10.000 

 

<10.000 <1.000 

 

Do total das 100 amostras de urina colhidas, 43 tiveram o isolamento de 

bactéria identificada bioquimicamente como Escherichia coli. Três colônias de cada 

uma das amostras de urina foram enviadas para o Laboratório de Bacteriologia 

Médica e Veterinária, no Instituto de Ciências Biomédicas II, USP para 

caracterização genotípica. As colônias foram mantidas tanto em meio de 

manutenção Ligniéres3 como congeladas a -86 °C em 1:1 (v/v) de meio BHI (“Brain 

Heart Infusion”, Difco) e 80% de glicerol em solução salina (0,85%). 

                                             

3
 Composição: extrato de carne (5g), peptona (10g), NaCl (5g), gelatina (5g), ágar bacteriológico (7g), água destilada (1 L). 

Todos os meios provenientes da Difco 
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3.3 Amostras-Padrão 

 

Em cada um dos experimentos realizados utilizaram-se como controle 

positivo e negativo as amostras-padrão, conforme descrito na Tabela 2. Antes de 

cada teste, as cepas foram semeadas em meio TSA e incubadas por 18-24 horas a 

37 ºC. 

 

3.4 Sorotipagem 

 

As amostras de E. coli foram sorotipadas, pela Dra. Kinue Irino no 

Laboratório de Referência para E. coli do Instituto Adolfo Lutz, com a utilização 

de anti-soros para os antígenos O (anti-soros O1 a O181) e H (anti-soros H1 a H56), 

de acordo com as técnicas sorológicas internacionalmente padronizadas. 
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Tabela 2. Amostras padrão utilizadas na caracterização de E. coli isolada de infecção urinária de cães e gatos, segundo os testes em que foram empregadas, 

características de virulência, sorotipo e procedência. 

Designação 
Teste 

Característica Sorotipo Origem PCR 
HL3 HM4 

FV1 GF2 

K12c600 X X X X 
controle negativo 

GF A 
NF5 Silveira, W. D., Brasil 

JJ055 X X  X 
controle negativo 

derivada de K12, GF A 
NF5 

Johnson, J. R., EUA 

isolado fecal humano de paciente saudável 

C7 X    pap+, sfa+, cnf1+, hly+ O18:K1:H7 
Yamamoto, S., Japão 

isolado humano de cistite 

C149 X    afa1+, aer+, hly+ O75:H5 
Yamamoto, S., Japão 

isolado humano de cistite 

JJ079 (J96) X X X X 
pap+, sfa+, fimH+, hly+, cnf1+, 

fyuA+, traT+, PAICFT073+, GF B2 
O4:K-:H5 

Johnson, J. R., EUA 

isolado humano de pielonefrite 

BUTI 3-1-4 X    
sfa+, hly+, cnf1+, fyuA+, traT+ 

ibeA+, PAICFT073+ 
O18ac:K1:H7 

Johnson, J. R., EUA 

isolado humano de urosépsis 

BUTI 1-7-6 X    fimH+, fyuA+, cvaC+, traT+ O9:K34:H- 
Johnson, J. R., EUA 

isolado humano de urosépsis 

BUTI 1-5-1 X    pap+, sfa+, iha+, fimH+, fyuA+ O2:K5:H1 
Johnson, J. R., EUA 

isolado humano de urosépsis 

EDL933  X X  stx1+, stx2+, eae+, ehx+, GF D O157:H7 
amostra de coleção 

Lab. De Bacteriologia Médica e Veterinária - USP 

EC15  X   GF B1 NF5 Silva, R. S., Brasil 

Legenda: 1. FV – fator de virulência; 2. GF – Grupo Filogenético; 3. HL – Hemólise; 4. HM – Hemaglutinação; 5. NF – não fornecido 
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3.5 Reação em Cadeia da Polimerase 

 

3.5.1 Pesquisa de Fatores de Virulência 

 

A pesquisa de genes que codificam os fatores de virulência reconhecidos de 

ExPEC foi realizada pela PCR em reações de 50 μL contendo: 5 μL de DNA molde, 

lisado por fervura a 10 minutos; 1,5 mM de MgCl2; 0,2 mM de cada uma das 4 dNTP; 

1,5 u de Taq DNA polimerase (Fermentas4) em 10X Taq Buffer com HCl (100 mM 

Tris-HCl, pH 8.8 a 25 ºC, 500 mM KCl, 0,8% Nonidet P40 TM5) e água mili-Q qsp. Os 

iniciadores para os genes papC, afaI, sfa, papEF, iucD, cnf1 foram utilizados na 

concentração de 0,4 μM cada um. Já para os genes hlyA, fyuA e iha a concentração 

de cada um dos iniciadores foi de 0,6 μM. As reações foram submetidas ao ciclo de 

amplificação, no termociclador Eppendorf Mastercycler GradientTM, sendo 

inicialmente aquecidas à 94 °C por 3 minutos, em seguida a 30 ciclos de 

desnaturação à 94 °C por 1 minuto, 30 segundos à 63 °C no anelamento, extensão à 

72 °C por 3 minutos e um ciclo de extensão final de 7 minutos. 

Em reações de PCR Multiplex, contendo 2 μL de DNA molde, lisado por 

fervura, 4 mM MgCl2; 0,8 mM de cada um dos 4 dNTPs; 2,5 u de AmpliTaq Gold 

(Applied Biosystems6) em GeneAmp 10X PCR Buffer II (100 mM Tris-HCl, pH 8.3, 

500 mM KCl) foram testados os genes fimH, malX (marcador para PAI ICFT073 ), ibeA, 

traT, cvaC, em dois “pools” diferentes, conforme descrito por Johnson e Stell (2000). 

O primeiro “pool” foi composto pelos iniciadores FimH f, FimH r, RPAi f, RPAi r, ibe10 

f, ibe10 r e o segundo pelos TraT f, TraT r, ColV-Cf e ColV-Cr, todos com 

concentração individual de 0,6 μM. O volume final de cada reação foi de 25 μL. Os 

ciclos de amplificação consistiram em uma etapa inicial de 12 minutos à 95 °C para 

ativação da AmpliTaq Gold, seguida de 25 ciclos de desnaturação (94 °C, 30s), 

                                             

4
 Fermentas, Inc., Maryland, EUA 

5
 Trademark: Shell Chemical Co. 

6
 Manufactured for Applied Biosystems by Roche Molecular Systems, Inc., New Jersey, EUA 
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anelamento (63 °C, 30s) e extensão (68 °C, 3min) e uma etapa de extensão final à 

72 °C por 10 minutos. 

Na Tabela 3 encontram-se descritas as seqüências, tamanho do produto 

amplificado e referências de cada um dos iniciadores utilizados. 

Após a amplificação, as amostras foram submetidas à eletroforese em gel de 

agarose a 2% (Bio Basic7), coradas em brometo de etídio8, visualizadas em 

transiluminador UV e fotografadas pelo sistema EDAS Kodak™. 

 

                                             

7
 Bio Basic, Inc., Ontario, Canada 

8
 Invitrogen Corporation, Carlsbad, EUA 
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Tabela 3. Descrição dos genes pesquisados nas amostras de E. coli isoladas de ITU de cães e gatos, com as respectivas seqüências, posição, tamanho dos 
amplificados e referências bibliográficas. 

 Gene Marcador Iniciador Seqüência Posição 
Tamanho 

(pb)
1 Ref.2 

A
D

E
S

IN
A

S
 

fimH fímbria do tipo 1 
FimH f 5’ TGCAGAACGGATAAGCCGTGG 3’ 1814 – 1839 

508 
e 

FimH r 5’ GCAGTCACCTGCCCTCCGGTA 3’ 2256 – 2278 e 

papC fímbria P 
pap 1 5’ GACGGCTGTACTGCAGGGTGTGGCG 3’ (papC) 

328 
a 

pap 2 5’ ATATCCTTTCTGCAGGGATGCAATA 3’ (papC) a 

papEF fímbria P 
pap 3 5’ GCAACAGCAACGCTGGTTGCATCAT 3’ 490 – 514 

336 
c 

pap 4 5’ AGAGAGAGCCACTCTTATACGGACA 3 229 – 205 c 

sfa / foc fímbria S 
sfa 1 5’ CTCCGGAGAACTGGGTGCATCTTAC 3’ (sfaD) 

410 
a 

sfa 2 5’ CGGAGGAGTAATTACAAACCTGGCA 3’ (sfaE) a 

afaI adesina afimbrial 
afa 1 5’ GCTGGGCAGCAAACTGATAACTCTC 3’ (afaB) 

750 
a 

afa 2 5’ CATCAAGCTGTTTGTTCGTCCGCCG 3’ (afaC) a 

iha adesina não hemaglutinante 
IHA f 5’ CTG GCG GAG GCT CTG AGA TCA 3’ 3219 – 3239 

829 
f 

IHA r 5’ TCC TTA AGC TCC CGC GGC TGA 3’ 4025 – 4045 f 

IN
V

A
S

IN
A

 

ibeA “invasion of brain endothelial cells” 

ibe10 f 5’ AGG CAG GTG TGC GCC GCG TAC 3’ 261 – 281 

171 

b 

ibe10 r 5’ TGG TGC TCC GGC AAA CCA TGC 3’ 419 – 439 e 

(continua) 
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Tabela 3 (continuação) 

 Gene Marcador Iniciador Seqüência Posição 
Tamanho 

(pb)
1 Ref.2 

T
O

X
IN

A
S

 cnf1 fator citotóxico necrotizante I 
cnf1 5’ AAGATGGAGTTTCCTATGCAGGAG 3’ 794 – 817 

498 
c 

cnf2 5’ CATTCAGAGTCCTGCCCTCATTATT 3’ 1291-1267 c 

hlyA -hemolisina 
hly 1 5’ AACAAGGATAAGCACTGTTCTGGCR 3’ 1101 – 1125 

1177 
c 

hly 2 5’ ACCATATAAGCGGTCATTCCCGTCA 3’ 2277 – 2253 c 

S
ID

E
R

Ó
F

O
R

O
 

iucD aerobactina 
aer 1 5’ TACCGGATTGTCATATGCAGACCGT 3’ 143 – 167 

602 
c 

aer 2 5’ AATATCTTCCTCCAGTCCGGAGAAG 3’ 744 – 720 c 

fyuA yersiniabactina 
FyuA f 5’ TGA TTA ACC CCG CGA CGG GAA 3’ 775 – 795 

787 
e 

FyuA r 5’ CGC AGT AGG CAC GAT GTT GTA 3’ 1539 – 1559 d 

R
E

S
IS

T
Ê

N
C

IA
 

A
O

 S
O

R
O

 

traT proteína de membrana externa TraT 

TraT f 5’ GGT GTG GTG CGA TGA GCA CAG 3’ 461 – 481 

290 

e 

TraT r 5’ CAC GGT TCA GCC ATC CCT GAG 3’ 728 – 748 e 

P
L
A

M
ÍD

IO
 

cvaC Plasmídio ColV 

ColV-Cf 5’ CAC ACA CAA ACG GGA GCT GTT 3’ 23 – 43 

679 
e 

ColV-Cr 5’ CTT CCC GCA GCA TAG TTC CAT 3’ 679 – 699 e 

P
A

I 

malX PAI ICFT073 

RPAi f 5’ GGA CAT CCT GTT ACA GCG CGC A 3’ 1021 – 1042 

925 
e 

RPAi r 5’ TCG CCA CCA ATC ACA GCC GAA C 3’ 1921 – 1942 e 

(conclusão) 
1. pb = Pares de Bases; 2. Referências: a. Le Bouguenec et al., 1992; b. Huang et al., 1995; c. Yamamoto et al., 1995; d. Schubert et al., 1998; e. Johnson e Stell, 2000; f. Johnson 
et al., 2000. 
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3.5.2 Determinação de Grupos Filogenéticos 

 

A classificação dos isolados entre os quatro principais grupos filogenéticos 

de E. coli (A, B1, B2 e D) foi realizada através da PCR, de acordo com a 

metodologia descrita por Clermont e colaboradores (2000). 

Cada um dos marcadores descritos na Tabela 4 foi testado individualmente, 

em reações de 50 μL contendo: 5 μL de DNA molde, lisado por fervura a 10 minutos; 

1,5 mM de MgCl2; 0,2 mM de cada uma das 4 dNTP; 0,4 μM de cada iniciador; 1,5 u 

de Taq DNA polimerase (Fermentas) em 10X PCR Buffer e água mili-Q qsp. Após o 

ciclo de amplificação, que consistiu de 94 °C por 5 minutos para a desnaturação 

inicial e 30 ciclos de desnaturação (30 segundos a 94 °C), anelamento (55 °C a 30 

segundos), extensão (72 °C a 30 segundos) e 7 minutos a 72 °C para extensão final, 

as amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose (2%), coradas em 

brometo de etídio, visualizadas em transiluminador UV e fotografadas pelo sistema 

EDAS Kodak. 

 

Tabela 4. Descrição dos genes utilizados para classificação de grupos filogenéticos de E. coli, 

seqüência dos iniciadores e tamanho do fragmento amplificado. 

Gene /  

Fragmento 
Descrição Iniciador Seqüência 

Tamanho 

(pb) 

chuaA 
gene necessário para o 

transporte de heme em 

O157:H7 

ChuA.1 5’ GACGAACCAACGTCAGGAT 3’ 

279 
ChuA.2 5’ TGCCGCCAGTACCAAAGACA 3’ 

yjaA 
gene identificado no genoma 

de E. coli K-12, com função 

desconhecida 

YjaA.1 5’ TGAAGTGTCAGGAGACGCTG 3’ 

211 
YjaA.2 5’ ATGGAGAATGCGTTCCTCAAC 3’ 

TSPE.4C2 fragmento anônimo de DNA 

TspE4C2.1 5’ GAGTAATGTTCGGGGCATTCA 3’ 

152 
TspE4C2.2 5’ CGCGCCAACAAAGTATTACG 3’ 
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Classificou-se as amostras em um dos grupos filogenéticos A, B1, B2 ou D 

de acordo com a interpretação dos resultados das PCRs, segundo a árvore de 

decisão dicotômica (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Árvore de decisão dicotômica para determinação do grupo filogenético em amostras de E. 
coli, de acordo com os resultados de PCR para os genes chuA, yjaA e o fragmento de DNA 
TSPE4.C2 (adaptado de Clermont et al., 2000). 

chuA 

+ 
B2 ou D 

─ 
B1 ou A 

yjaA 

+ 

B2 

─ 

D 

 

TspE4.C2 

+ 

B1 

─ 

A 
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3.6 Teste de Produção de Hemolisina 

 

Para detecção da hemólise, utilizou-se placas de ágar sangue preparadas 

com base para ágar sangue (“Blood Agar Base”, BBL9) suplementada com 10 mM de 

CaCl2 e 5% de hemácias de carneiro, lavadas 3 vezes em PBS10 (pH 7,2). 

Após o crescimento bacteriano em placas de TSA (37 ºC por 18-24 horas) 

as colônias foram semeadas nas placas de ágar sangue e incubadas a 37 ºC, 

realizando-se a leitura das mesmas em 3 e 24 horas. As amostras que apresentaram 

zona de hemólise em 3 horas foram classificadas como -hemolíticas e aquelas que 

só apresentaram hemólise após 24 horas de incubação, como enterohemolíticas 

(BEUTIN et al., 1986). 

 

3.7 Teste de Hemaglutinação 

 

Verificou-se a expressão de adesinas fimbriais através da técnica de 

hemaglutinação em lâmina, descrita por Evans e colaboradores em 1979. 

Inicialmente, as amostras de E. coli foram semeadas em ágar TSA (Difco) e 

incubadas por 18 – 24 horas a 37 ºC. A suspensão bacteriana foi preparada 

adicionando-se a 100 L de solução de PBS (pH 7,2), alíquota da cultura preparada 

em ágar TSA, retirada com auxílio de um palito de dente estéril. 

O sangue humano do tipo A foi colhido de voluntários, em tubos contendo 

citrato de sódio (Vacuum II) e diluído em 1:4 em PBS para testar a aglutinação 

sensível a manose (MSHA) e em 1:4 em 1% de D-manose11 (peso / volume) em PBS 

para verificação de hemaglutinação resistente à manose (MRHA). 

O teste foi realizado em temperatura ambiente, adicionando-se à lâmina de 

vidro para microscopia, 20 L da suspensão de hemácias com manose e, ao lado, 

                                             

9
 BD-BBL, New Jersey, EUA 

10
 Composição PBS: KH2PO4 – 210 mg; NaCl – 9000 mg; Na2HPO4.7H2O – 726 mg; água destilada – 1 L. 

11
 Bio Basic, Ontario, Canadá 
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outros 20 L da suspensão de hemácias sem manose. Sobre cada suspensão foram 

acrescidos 20 L da suspensão bacteriana, homogeneizando-as com o auxílio da 

ponteira. Nos casos em que a hemaglutinação não ocorreu em até 1 minuto, as 

lâminas foram colocadas sobre gelo e observadas durante 2 minutos, com rotação 

constante da lâmina. 

Os resultados foram avaliados segundo a seguinte escala crescente: 0, 

quando não houve nenhuma aglutinação, 1+ (aglutinação lenta e fraca), 2+ 

(moderada), 3+ (intensa) e 4+, caracterizada por uma hemaglutinação instantânea e 

completa, envolvendo todos os eritrócitos.  

As amostras foram consideradas como MRHA quando a hemaglutinação 

apresentou o mesmo valor tanto na presença como na ausência de manose. Desta 

mesma forma, foram consideradas MSHA as amostras cuja presença da manose 

inibiu ou reduziu a hemaglutinação. 
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4 Resultados 
 

 

Das 100 colheitas de urina realizadas, confirmou-se através da urinálise e 

avaliação microbiológica a presença de ITU em 72 animais, correspondendo a 61 

cães e 11 gatos. 

Os resultados da urinálise, associados à quantificação de bactérias 

presentes na urina, demonstraram que todas as colheitas eram compatíveis com o 

quadro de ITU. A grande maioria das amostras, independente do tipo de colheita, 

apresentou contagens bacterianas acima de 100.000 UFC/mL. Três indivíduos, que 

foram classificados como “suspeitos” (80, 89 e 95) pela avaliação bacteriana 

quantitativa, tiveram resultados de urinálise compatíveis com infecções das vias 

urinárias (hematúria e/ou piúria) (Tabela 5). 

Dos 72 animais, 33 cães (33/61 = 54%) e sete gatos (7/11 = 64%) 

apresentaram E. coli como agente etiológico da infecção. Em dois cães ocorreram 

respectivamente, duas (70 e 77) e três (23, 42 e 49) colheitas, com intervalos de 

aproximadamente 20 dias, para acompanhamento após a terapia antibacteriana, 

obtendo-se o isolamento de E. coli em todas essas. Desta forma, dos 40 animais 

com ITU, o número de colheitas estudadas foi de 43, sete provenientes de animais 

da espécie felina e 36 de origem canina. 

Dentre as 43 amostras, a E. coli apresentou-se como o único microrganismo 

isolado em 34 amostras (79%). As infecções mistas foram encontradas em uma 

amostra de origem felina (amostra 36) e oito amostras caninas (amostras 53, 58, 60, 

64, 75, 82, 90 e 97), correspondendo respectivamente a 14% (1/7) e 22% (8/36) do 

total de amostras de cada espécie. 

Na Tabela 5 encontram-se descritas a caracterização completa das 43 

colheitas de urina, os principais dados da urinálise e a avaliação quantitativa e 

qualitativa das culturas de urina. 
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Tabela 5. Caracterização dos animais amostrados devido a suspeita de infecção do trato urinário, tipo de colheita da urina, resultados da urinálise e 

microrganismos isolados. 

Amostra Espécie
1
 Idade

2 
Raça

2,3
 Sexo 

Tipo de 

Colheita
3,4

 

Urinálise Isolamento 

Densidade Proteína
 Hemácias 

(campo de 400x)
5
 

Leucócitos 

(campo de 400x)
6 

Contagem 

(UFC/mL)
7 Nº da colônia / agente 

9 C 8a7m Poodle ♂ Ci 1038 + ─ ─ 1-3 6-8 >10.000 9/1 E. coli 

11 C 9a7m SRD ♂ Ci 1020 + + campo cheio 35-38 >100.000 11/1 E. coli 

15 C 8a SRD ♂ Ci 1014 + + ─ incontáveis 14-16 >100.000 15/1 E. coli 

20 C 11a9m SRD ♂ Ci 1035 + + + campo cheio campo cheio >100.000 20/1 E. coli 

23a 
C 7a Beagle ♂ Ca 1008 negativo 10-15 10-13 >100.000 23/1 E. coli 

29 C 7a1m SRD ♀ Ci 1028 negativo 1-3 12-15 >100.000 29/1 E. coli 

36 F 10a SRD ♂ Ca 1018 negativo 2-4 8-10 25.000 

36/1 E. coli 

36/2 Chryseobacterium 

meningosepticum 

38 C 16a SRD ♂ Ca 1018 negativo 7-10 campo cheio >100.000 38/1 E. coli 

40 C 12a SRD ♀ ME 1046 negativo 0-2 20-23 >100.000 40/1 E. coli 

41 C NR Rottweiler ♂ Ca 1040 + + ─ 1-3 6-8 >100.000 41/1 E. coli 

42a 
C 7a Beagle ♂ Ci 1022 + ─ campo cheio campo cheio >100.000 42/1 E. coli 

45 C NR NR ♂ NR   NR NR >100.000 45/1 E. coli 

46 C NR Schnauzer ♀ Ci >1050 + + + + 1-3 10-15 >100.000 46/1 E. coli 

(continua) 
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Tabela 5 (continuação) 

Amostra Espécie
1
 Idade

2
 Raça

2,3
 Sexo 

Tipo de 

Colheita
3,4

 

Urinálise Isolamento 

Densidade Proteína
 Hemácias 

(campo de 400x)
5
 

Leucócitos 

(campo de 400x)
6 

Contagem 

(UFC/mL)
7 Nº da colônia / agente 

49a 
C 7a Beagle ♂ Ca 1012 negativo 10-13 campo cheio >100.000 49/1 E. coli 

50 F 12a Siamês ♀ Ci 1010 + ─ 2-4 8-12 >100.000 50/1 E. coli 

52 F 6a SRD ♂ ME >1050 + + + 10-13 campo cheio >100.000 52/1 E. coli 

53 C NR 
Pastor 

Alemão ♂ Ca 1020 + + + campo cheio campo cheio >100.000 
53/1 E. coli 

53/2 Citrobacter freundii 

55 C 5a8m SRD ♂ Ci 1050 + + + + campo cheio campo cheio >100.000 55/1 E. coli 

56 C 9a SRD ♀ Ci 1010 + 10-15 campo cheio >100.000 56/1 E. coli 

57 F 16a Siamês ♀ Ci 1014 + + ─ campo cheio campo cheio >100.000 57/1 E. coli 

58 C 11a8m Dachshund ♀ Ci 1024 + ─ ─ campo cheio campo cheio >100.000 

58/1 Streptococcus sp 

58/2 Proteus mirabilis 

58/3 E. coli 

59 C 13a SRD ♂ ME 1012 + ─ ─ 0-3 campo cheio >100.000 59/1 E. coli 

60 C 7a Schnauzer ♀ Ci 1014 + + + 1-3 6-8 >100.000 
60/1 Staphylococcus coag- 

60/2 E. coli 

61 F 11a Siamês ♂ ME 1018 + + ─ campo cheio campo cheio >100.000 61/1 E. coli 

64 C 10a SRD ♂ ME 1010 negativo campo cheio 35-40 >100.000 
64/1 Staphylococcus sp 

64/2 E. coli 

(continua) 
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Tabela 5 (continuação) 

Amostra Espécie
1
 Idade

2
 Raça

2,3
 Sexo 

Tipo de 

Colheita
3,4

 

Urinálise Isolamento 

Densidade Proteína
 Hemácias 

(campo de 400x)
5
 

Leucócitos 

(campo de 400x)
6 

Contagem 

(UFC/mL)
7 Nº da colônia / agente 

70b C 13a Bichon Frisé ♀ ME 1030 + + ─ 1-3 campo cheio >100.000 70/1 E. coli 

71 C 20a 
Cocker 

Spaniel ♂ ME 1026 + + + campo cheio 30-35 >100.000 71/1 E. coli 

73 F 5a6m Siamês ♀ Ci >1050 negativo 18-20 20-25 >100.000 73/1 E. coli 

74 C 13a SRD ♀ ME 1014 + + + campo cheio campo cheio >100.000 74/1 E. coli 

75 C 3a 
Golden 

Retriever ♀ ME 1020 negativo 6-10 25-30 >100.000 
75/1 E. coli 

75/2 Proteus mirabilis 

77b 
C 13a Bichon Frisé ♀ Ci 1040 + + + 6-8 campo cheio >100.000 77/1 E. coli 

80 C 5a Bichon Frisé ♀ ME 1040 negativo 0-2 5-8 12.200 80/1 E. coli 

81 C 3a SRD ♀ Ci 1044 + + + campo cheio campo cheio >100.000 81/1 E. coli 

82 C 10a 
Pastor 

Alemão ♀ Ca 1022 + ─ ─ 3-5 8-10 17.000 
82/1 Proteus mirabilis 

82/2 E. coli 

83 C 6a9m Pinsher ♂ Ca 1026 negativo 8-10 40-45 >100.000 83/1 E. coli 

84 C 14a Dachshund ♀ Ci 1010 traços campo cheio campo cheio >100.000 84/1 E. coli 

87 C 16a SRD ♂ Ci 1022 + ─ ─ 12-15 17-20 >100.000 87/1 E. coli 

89 C 10a SRD ♂ Ci >1050 negativo 16-20 18-22 800 89/1 E. coli 

(continua) 
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Tabela 5 (continuação) 

Amostra Espécie
1
 Idade

2
 Raça

2,3
 Sexo 

Tipo de 

Colheita
3,4

 

Urinálise Isolamento 

Densidade
5 

Proteína
 Hemácias 

(campo de 400x)
6
 

Leucócitos 

(campo de 400x)
7 

Contagem 

(UFC/mL)
8 

Nº da colônia / agente 

90 C 9a1m 
Cocker 

Spaniel ♂ Ci 1022 + + + 3-5 5-7 >100.000 

90/1 E. coli 

90/2 Enterobacter 

aerogenes 

93 C 6a8m Dachshund ♀ NR 1020 + + + campo cheio 20-25 >100.000 93/1 E. coli 

95 C 12a 
Pastor 

alemão ♀ NR 1038 negativo 1-3 20-25 14.300 95/1 E. coli 

97 C 13a9m SRD ♀ ME 1012 + + + 8-10 campo cheio >100.000 
97/1 C. freundii 

97/2 E. coli 

99 F 1a Siamês ♂ Ca 1018 + ─ ─ campo cheio campo cheio >100.000 99/1 E. coli 

(conclusão) 

Legenda: 
(a) Amostras colhidas do mesmo animal, nas seguintes datas: 12/08/2005 (23); 23/09/2005 (42); 10/10/2005 (49); 
(b) Amostras colhidas do mesmo animal, nas seguintes datas: 04/03/2006 (70); 24/03/2006 (77) 
(1) C – canina; F – felina; 
(2) NR – não relatado; 
(3) SRD – sem raça definida; 
(4) C – cistocentese; Ca – cateterismo; ME – micção espontânea; 
Valores de referência: 
(5) Densidade específica = 1030 (cão) e 1035 (gato) (MEYER et al., 1995) 
(6) Normal = 0-3 eritrócitos / cga; hematúria = acima de 3 eritrócitos / cga (BARSANTI E FINCO, 1979) 
(7) Normal = 0-3 leucócitos/ cga (cistocentese) / 5 -8 leucócitos / cga (cateterismo ou micção espontânea); piúria = acima de 3 leucócitos / cga (cistocentese) / acima de 8 leucócitos / 
cga (cateterismo ou micção espontânea) (BARSANTI E FINCO, 1979) 
(8) Cistocentese – SIGNIFICANTE: cães > 1.000 UFC / mL; gatos > 1.000 UFC / mL; SUSPEITO: cães 100 – 1.000 UFC / mL; gatos 100 – 1.000 UFC / mL; CONTAMINANTE: cães 
< 100 UFC / mL; gatos < 100 UFC / mL (POLZIN, 1994); 
Cateterização – SIGNIFICANTE: cães > 10.000 UFC / mL; gatos > 1.000 UFC / mL; SUSPEITO: cães 1.000 – 10.000 UFC / mL; gatos 100 – 1.000 UFC / mL; CONTAMINANTE: 
cães < 1.000 UFC / mL; gatos < 100 UFC / mL (POLZIN, 1994); 
Micção espontânea – SIGNIFICANTE: cães > 100.000 UFC / mL; gatos >10.000 UFC / mL; SUSPEITO: cães 10.000 – 90.000 UFC / mL; gatos 1.000 – 10.000 UFC / mL; 
CONTAMINANTE: cães < 10.000 UFC / mL; gatos < 1.000 UFC / mL (POLZIN, 1994) 
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Considerando-se que das 43 colheitas isolaram-se três colônias de E. coli de 

cada uma, 129 cepas foram sorotipadas e submetidas à pesquisa de genes de 

virulência. A pesquisa de FV pela PCR e a sorotipagem de cada uma das três 

colônias isoladas indicou a predominância de um único clone, com o mesmo perfil de 

virulência, excetuando-se a amostra 50, onde cada colônia apresentou um sorotipo 

diferente (O2:H4, O2:H8 e O2:H-), embora semelhantes quanto ao perfil genotípico 

de virulência (Figura 3). Assim, o universo dos isolados pesquisados correspondeu a 

45 cepas, ou seja, um isolado para cada uma das 42 colheitas e três isolados da 

colheita de n° 50 (Tabela 6). 

Das 45 cepas de E. coli, foi possível determinar o sorogrupo de 29 (29/45 = 

64%) cepas. Três cepas (3/45 = 7%) apresentaram O rugoso (OR) e em 13 (13/45 = 

29%) amostras não foi possível tipificar o antígeno O. 

Dentre as amostras tipificadas, foram encontrados os seguintes sorogrupos, 

relacionados às infecções extra-intestinais, em especial as ITU: O6 com nove 

isolados, sete pertencentes ao sorogrupo O2, duas amostras dos sorogrupos O21, 

O25, O83 e uma amostra de cada um dos sorogrupos O4, O11, O15, O18, O20, O23 

e O153 (Tabela 6). 

A caracterização genotípica dos isolados demonstrou que todas as amostras 

estudadas apresentavam pelo menos um dos genes que codificam os FV 

pesquisados. Entre estes fatores, a fímbria do tipo 1, detectada através da PCR para 

o gene fimH, esteve presente em 100% das amostras. As demais adesinas 

apresentaram a seguinte freqüência: 47% (21/45) de amostras positivas para pelo 

menos um dos genes pesquisados do operon pap (papC e papEF), 33% (15/45) de 

amostras positivas para o gene sfa e 4% (2/45) para o gene iha. Nenhuma amostra 

foi positiva para o gene afaI. Observou-se uma correlação entre a presença dos 

genes pap e sfa nas amostras dos sorogrupos O2, O4, O6, O18, O21 e O25, com 16 

das 19 amostras pap+ e 13 das 15 amostras sfa+ (Tabela 6). 

Dentre os genes relacionados aos sideróforos pesquisados (Tabela 6), a 

yersiniabactina foi mais freqüente (36/45 = 80%) do que a aerobactina (10/45 = 

22%). Das amostras fyuA+, 89% (32/36) apresentaram somente este sideróforo; por 

outro lado a freqüência das amostras positivas apenas para iucD foi de 20% (2/10). 
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Oito amostras (49, 50a, 50b, 50c, 57, 61, 64, 83) foram positivas tanto para 

fyuA como para iucD (18%). Em 13% (6/45) das cepas nenhum dos dois genes 

pesquisados foi identificado. 

Dos marcadores para toxinas, cnf1 apresentou a freqüência de 31% (14/45) 

e hlyA, de 27% (12/45). Observou-se uma correlação entre os dois genes, onde 

todas as amostras hlyA+ também apresentaram o gene cnf1. A exceção ocorreu 

apenas em duas amostras (38 e 93) que possuíam apenas a seqüência para o gene 

cnf1+ (Tabela 6). A presença destes marcadores restringiu-se às amostras 

pertencentes aos sorogrupos O2, O4, O6, O21 e O25. 

O plasmídio ColV (cvaC) mostrou-se presente em 20% (9/45) das amostras; 

em 23 dos 45 isolados (51%) detectou-se o gene traT, relacionado à sobrevivência 

ao soro e 67% (30/45) apresentaram a seqüência relacionada a PAI de amostras 

uropatogênicas (malX). A freqüência de ibeA foi de 29% (13/45), conforme dados 

apresentados na Tabela 6. 

Das 45 amostras, três (amostras 15, 45 e 75) apresentaram apenas o gene 

fimH; 93% (42/45) apresentaram mais de um dos genes pesquisados. Houve uma 

grande variação de genótipos em relação aos 14 genes pesquisados, com 

associações de dois a nove genes em 26 combinações diferentes. 

Observou-se que associações entre os genes sfa + hlyA + cnf 1+ malX + 

fimH + fyuA apresentaram-se em 27% (12/45) das amostras e os genes cvaC e traT 

apresentaram-se em conjunto em 6 das 45 amostras (13%). Todas as amostras 

positivas para PAI ICFT073 (malX) também apresentavam o gene fyuA. 

As amostras 70 e 77 (Figura 4), provenientes de um mesmo animal, 

apresentaram o mesmo perfil genético (sfa+ papC+ papEF+ fimH+ fyuA+ hlyA+ cnf1+ 

traT+ malX+) e o mesmo sorogrupo (O6). Da mesma forma, observou-se a 

semelhança entre as duas primeiras amostras (23 e 42) colhidas do cão da raça 

Beagle, genótipo papC+ fimH+ fyuA+ traT+ cvaC+ malX+ e sorogrupo O2. A terceira 

amostra (49), entretanto, apresentou dois outros marcadores (papEF+ iucD+) além 

dos seis anteriores, e o sorogrupo não pode ser determinado (ONT:HNT). 

 



43 

 

Tabela 6. Amostras de Escherichia coli isoladas de gatos e cães com ITU, com determinação do grupamento filogenético, de acordo com os resultados da PCR e 

análise de acordo com a árvore de decisão dicotômica, sorotipo e resultado da pesquisa de marcadores de FV pela PCR. 

Espécie 
PCR Grupo 

Amostra Sorotipo 
Adesinas Invasina Toxina Sideróforo Evasina Plasmídio PAI 

chuA yjaA TSPE4.C2 Filogenético fimH papC papEF sfa afa iha ibeA cnf1 hlyA iucD fyuA traT cvaC malX 

F
E

L
IN

A
 

+ + + 

B2 

50a O2:H4 + + +       + + + + + 
+ + + 50b O2:H8 + + +       + + + + + 
+ + + 50c O2:H− + + +       + + + + + 
+ + + 57 O6:H- + + + +    + + + +   + 
+ + + 36 O6:H1 +   +    + +  +   + 
+ + + 73 O18:H- + + +   +     + +  + 
+ + + 52 O21:H14 + + + +   + + +  +   + 
+ + + 61 ONT:HNT +      +   + + + + + 
+  + D 99 O15:H45 +           +   

                     

C
A

N
IN

A
 

 +  A 
64 ONT:H- +         + + +   

   83 O11:H4 +         + +  +  
  + 

B1 

82 O20:H12 +          +    
  + 56 O23:H16 +          + +   
  + 58 ONT:H8 +           +   
  + 53 ONT:H21 +         +  + +  
  + 45 ONT:H23 +              
 + + 46 ONT:H45 +           +   
  + 75 OR:H16 +              

(continua) 



44 

 

Tabela 6 (continuação) 

Espécie 
PCR Grupo 

Amostra Sorotipo 
Adesinas Invasina Toxina Sideróforo Evasina Plasmídio PAI 

chuA yjaA TSPE4.C2 Filogenético fimH papC papEF sfa afa iha ibeA cnf1 hlyA iucD fyuA traT cvaC malX 

C
A

N
IN

A
 

+ + + 

B2 

29 O2:H6 +   +   + + +  +   + 
+ + + 84 O2:H31 +      +    + +  + 
+ +  38 O4:H- + + + +    +   +   + 
+ + + 9 O6:H- + + + +       +   + 
+ + + 40 O6:H- + + + +    + +  +   + 
+ + + 59 O6:H- + + + +    + +  +   + 
+ + + 70b 

O6:H- + + + +    + +  + +  + 
+ + + 80 O6:H- + + + +    + +  +   + 
+ + + 77b 

O6:H31 + + + +    + +  + +  + 
+ + + 93 O6:H31 + + +    + +   + +  + 
+ + + 55 O21:H14 + + + +   + + +  +   + 
+ + + 11 O25:H11 + + + +  +  + +  +   + 
+ + + 71 O25:HNT +      +    + +  + 
+ + + 41 O83:H31 +      +    + +  + 
+ + + 60 O83:H31 +      +    + +  + 
+ + + 95 ONT:H4 +   +   +    + +  + 
+ + + 89 ONT:H45 +          +   + 
+ + + 90 ONT:H45 +          +   + 
+ + + 74 ONT:HNT +      +    + +   
+ + + 87 OR:H? + + + +   + + +  +   + 

(continua) 
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Tabela 6 (continuação) 

Espécie 
PCR Grupo 

Amostra Sorotipo 
Adesinas Invasina Toxina Sideróforo Evasina Plasmídio PAI 

chuA yjaA TSPE4.C2 Filogenético fimH papC papEF sfa afa iha ibeA cnf1 hlyA iucD fyuA traT cvaC malX 

C
A

N
IN

A
 

+   

D 

23a 
O2:HNT + +         + + + + 

+   42a 
O2:HNT + +         + + + + 

+   81 O153:H34 +      +   +     

+  + 20 ONT:H4 + + +            

+  + 15 ONT:H6 +              

+   49a 
ONT:HNT + + +       + + + + + 

+  + 97 OR:H- +          +    
(conclusão) 

Legenda: 

(a) Amostras colhidas do mesmo animal, nas seguintes datas: 12/08/2005 (23); 23/09/2005 (42); 10/10/2005 (49); 

(b) Amostras colhidas do mesmo animal, nas seguintes datas: 04/03/2006 (70); 24/03/2006 (77) 
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Figura 3. Produtos de PCR Multiplex para detecção dos genes ibeA (171 pb), fimH (508 pb), malX 

(925 pb) e traT (290 pb), colV (679 pb). Canaletas M, marcador de peso molecular 100 

pb
12

; canaleta 1. amostra-padrão JJ079, positiva para os genes fimH e malX; canaleta 2. 

amostra-padrão BUTI 3-1-4, positiva para os genes ibeA, fimH e malX; canaleta 3. 

amostra-padrão JJ079, positiva para o gene cvaC; canaleta 4. amostra-padrão BUTI 1-7-6, 

positiva para os genes traT e cvaC, canaleta 5. amostra-padrão JJ055, negativa para todos 

os genes; canaleta 6. amostra 50a; canaleta 7. amostra 50b; canaleta 8. amostra 50c, 

todas positivas para os genes fimH e malX; canaleta 9. amostra 50a; canaleta 10. amostra 

50b; canaleta 11. amostra 50c, todas positivas para os genes traT e cvaC. 

 

                                             

12
 100 bp DNA Ladder, Invitrogen Corporation, Carlsbad, EUA 

malX 

cvaC 

fimH 

traT 

ibeA 

 M      1       2        3        4       5       6       7      8       9      10        11      M 

1000 pb  

600 pb  

500 pb  

400 pb  

300 pb  

100 pb  

200 pb  
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Figura 4. Produtos de PCR Multiplex para detecção dos genes genes papC (328 pb), sfa (410 pb), 

cnf1 (498 pb) e hly (1177 pb). Canaletas M, marcador de peso molecular 100 pb; canaleta 

1. amostra-padrão C7, positiva para os papC e sfa; canaleta 2. amostra –padrão C7, 

positiva para os genes cnf1 e hlyA; canaleta 3. Amostra-padrão K12c600, negativa para 

todos os genes; canaletas 4 e 5. amostra 70; canaletas 6 e 7. amostra 77, ambas com o 

mesmo perfil de virulência para os genes testados (papC+, sfa+, cnf1, hlyA+)  

 

papC 

sfa 

cnf1 

hlyA 

  M      1        2        3       4        5        6       7      M 

1200 pb   

1000 pb   

600 pb  

300 pb  

400 pb  

100 pb  

200 pb  
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Os resultados das amplificações para os genes chuA e yjaA, além do 

fragmento TspE4.C2, apresentados na Tabela 6, foram interpretados segundo a 

árvore de decisão dicotômica (Figura 2) possibilitando o agrupamento das 45 cepas 

entre os quatro principais grupos de E. coli da seguinte forma: 4,5% (2/45) no grupo 

A, 15,5% (7/45) no grupo B1, 62% (28/45) no grupo B2 e 18% (8/45) no grupo D. As 

cepas isoladas de gatos concentraram-se no grupo B2 (8/9 = 89%), com apenas 

uma amostra (11%) classificada como pertencente ao grupo D. Por outro lado, os 36 

isolados caninos distribuíram-se entre os quatro grupos, com duas amostras no 

grupo A (5,5%), sete (19,5%) amostras em B1, 20 (55,5%) cepas agrupadas em B2 

e as sete restantes (19,5%) no grupo D. 

Observou-se no agrupamento das 45 cepas entre os quatro principais 

grupos filogenéticos de E. coli que as amostras com maior número de FVs 

pertenciam ao grupo B2. Os marcadores para a fímbria P, toxinas, invasina (IbeA) e 

para a PAICFT073 restringiram-se aos grupos B2 e D, assim como os sorogrupos O2, 

O4, O6, O18, O21, O25, O83 e O153 (Tabela 6). Todas as amostras pertencentes 

ao grupo B2 apresentavam marcador para o sideróforo yersiniabactina e para a ilha 

de patogenecidade pesquisada, com exceção da amostra 74, negativa para o gene 

malX. O marcador para a fímbria S também foi encontrado apenas nas amostras 

pertencentes ao grupo B2. 

Houve uma correlação de 100% entre as 12 amostras (11, 29, 36, 40, 52, 

55, 57, 59, 70, 77, 80 e 87) positivas para a o gene hlyA e a expressão da -

hemolisina. Somente a amostra 97 apresentou zona de hemólise após incubação 

por 24 horas, caracterizando a presença da enterohemolisina. 

No teste de hemaglutinação, utilizado para verificação da expressão das 

fímbrias do tipo 1 e P, das 45 cepas não foi detectada a hemaglutinação tanto na 

ausência como na presença da D-manose em 7% (3/45) destas (Tabela 7). Embora 

todos os isolados estudados apresentassem a seqüência para o gene fimH, a 

expressão desta fímbria não foi detectada nas amostras de n° 20, 58 e 83.  

Excluindo-se as cepas sem aglutinação, nas outras 42 cepas, 60% (25/42) 

apresentaram hemaglutinação somente na ausência da D-manose, com escore de 

1+ a 4+. Todas as cepas da espécie felina (9/9) apresentaram hemaglutinação, com 
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escore de 1+ a 3+. As da espécie canina, 33 das 36 (92%) apresentaram 

hemaglutinação, com escore de 1+ a 4+. 

Nos 17 isolados restantes, observou-se a hemaglutinação na presença de D-

manose, mas com escore mais baixos, variando de 1+ a no máximo 2+, 

correspondendo a 67% (6/9) das amostras felinas e 30,5% (11/36) das caninas. 

Destas, somente sete cepas (50a, 50b, 50c, 73, 59, 87 e 42) apresentaram escore 

igual à hemaglutinação sem este açúcar, sendo classificadas como MRHA. 
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Tabela 7. Amostras isoladas de gatos e cães com ITU, em relação ao grupamento filogenético, sorotipo, presença de FV que codificam a produção de 

adesinas e a expressão destas através do teste de hemaglutinação. 

Espécie 

Grupo 
Amostra Sorotipo 

Adesina Hemaglutinação 

Filogenético fimH papC papEF sfa afa iha sem manose com manose classificação
1 

F
E

L
IN

A
 

B2 

50a O2:H4 + + +    2+ 2+ MRHA 
50b O2:H8 + + +    2+ 2+ MRHA 

50c O2:H− + + +    2+ 2+ MRHA 

57 O6:H- + + + +   3+ 2+ MSHA 

36 O6:H1 +   +   3+ 0 MSHA 

73 O18:H- + + +   + 1+ 1+ MRHA 

52 O21:H14 + + + +   2+ 1+ MSHA 

61 ONT:HNT +      2+ 0 MSHA 

D 99 O15:H45 +      3+ 0 MSHA 

             

C
A

N
IN

A
 

A 
64 ONT:H- +      1+ 0 MSHA 

83 O11:H4 +      0 0 N 

B1 

82 O20:H12 +      1+ 0 MSHA 

56 O23:H16 +      3+ 0 MSHA 

58 ONT:H8 +      0 0 N 

53 ONT:H21 +      3+ 0 MSHA 

45 ONT:H23 +      1+ 0 MSHA 

46 ONT:H45 +      1+ 0 MSHA 

75 OR:H16 +      3+ 0 MSHA 
(continua) 
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Tabela 7 (continuação) 

Espécie 
Grupo 

Amostra Sorotipo 
Adesina Hemaglutinação 

Filogenético fimH papC papEF sfa afa iha sem manose com manose classificação
1 

C
A

N
IN

A
 

B2 

29 O2:H6 +   +   3+ 0 MSHA 
84 O2:H31 +      1+ 0 MSHA 

38 O4:H- + + + +   3+ 1+ MSHA 

9 O6:H- + + + +   3+ 0 MSHA 

40 O6:H- + + + +   2+ 1+ MSHA 

59 O6:H- + + + +   2+ 2+ MRHA 

70a 
O6:H- + + + +   2+ 1+ MSHA 

80 O6:H- + + + +   2+ 0 MSHA 

77a 
O6:H31 + + + +   2+ 1+ MSHA 

93 O6:H31 + + +    3+ 1+ MSHA 

55 O21:H14 + + + +   4+ 1+ MSHA 

11 O25:H11 + + + +  + 4+ 0 MSHA 

71 O25:HNT +      2+ 0 MSHA 

41 O83:H31 +      2+ 0 MSHA 

60 O83:H31 +      3+ 0 MSHA 

95 ONT:H4 +   +   2+ 0 MSHA 

89 ONT:H45 +      2+ 0 MSHA 

90 ONT:H45 +      3+ 0 MSHA 

74 ONT:HNT +      3+ 0+ MSHA 

87 OR:H? + + + +   1+ 1+ MRHA 
(continua) 
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Tabela 7 (continuação) 

Espécie 
Grupo 

Amostra Sorotipo 
Adesina Hemaglutinação 

Filogenético fimH papC papEF sfa afa iha sem manose com manose classificação
1 

C
A

N
IN

A
 

D 

23b 
O2:HNT + +     2+ 1+ MSHA 

42b 
O2:HNT + +     1+ 1+ MRHA 

81 O153:H34 +      1+ 0 MSHA 

20 ONT:H4 + + +    0 0 N 

15 ONT:H6 +      4+ 0 MSHA 

49b 
ONT:HNT + + +    2+ 1+ MSHA 

97 OR:H- +      4+ 0 MSHA 
(conclusão) 

Legenda: 

1. MSHA – hemaglutinação manose sensível; MRHA – hemaglutinação manose resistente 

(a) Amostras colhidas do mesmo animal, nas seguintes datas: 04/03/2006 (70); 24/03/2006 (77) 

(b) Amostras colhidas do mesmo animal, nas seguintes datas: 12/08/2005 (23); 23/09/2005 (42); 10/10/2005 (49) 
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5 Discussão 
 

 

Desde a sua descoberta, no final do século XIX pelo pediatra Theodor 

Escherich, a Escherichia coli tornou-se o organismo mais bem estudado, tanto pelo 

seu papel como “modelo” em estudos de biologia molecular, mas também por sua 

versatilidade como patógeno, ocasionando infecções nos mais variados sítios 

anatômicos (HACKER e BLUM-OEHLER, 2007). 

As infecções do trato urinário estão entre as mais freqüentes infecções 

extra-intestinais tanto em animais como no homem. A taxa de morbidade entre cães 

é de 10 a 14%; já em felinos as infecções possuem uma menor freqüência, 

associadas geralmente a animais idosos (BARTGES, 2004; DOWLING, 1996; 

JOHNSON et al., 2003; LULICH e OSBORNE, 2004). No presente estudo, das 72 

amostras colhidas de animais com ITU, foram isoladas 43 (60%) cepas de E. coli, 

corroborando com diversos estudos, que apontam este microrganismo como o 

principal agente destas infecções (KURAZONO et al., 2003; WOOLEY e BLUE, 

1976; YURI et al., 2000). 

Para a caracterização de E. coli isoladas neste estudo optou-se, 

inicialmente, pela metodologia descrita por Yamamoto e colaboradores (1995), 

metodologia esta aplicada em diversos estudos epidemiológicos, com a pesquisa de 

sete genes que codificam FV (papC, papEF, sfa, afaI, hlyA, iucD, cnf1). A inclusão 

de mais sete genes (fimH, iha, ibeA, fyuA, traT, cvaC, malX), relacionados não 

apenas a urovirulência, como também a outras infecções extra-intestinais 

(JOHNSON e STELL, 2000), permitiu uma melhor caracterização das amostras, uma 

vez que 35,5% (16/45) das amostras não apresentaram nenhum dos primeiros sete 

genes pesquisados, subestimando-se o potencial de virulência das mesmas. 

Os isolados provenientes de um mesmo animal, colhidos em diferentes 

intervalos de tempo, mostraram duas situações distintas. No caso das duas 

primeiras amostras colhidas de um cão da raça Beagle (23 e 42) e dos isolados de 

outro cão da raça Bichon-Frisé (70 e 77) observou-se possivelmente uma infecção 

recorrente, ou seja, a persistência da mesma bactéria ocasionando a ITU. Já a 
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segunda situação é sugestiva de uma reinfecção, uma vez que o último isolado (49) 

do Beagle apresentou um perfil genotípico diferente dos isolados anteriores (23 e 

42). Esta situação pode ter ocorrido devido a uma nova infecção, ocasionada por 

diferente cepa de E. coli ou, pelo mesmo isolado que adquiriu novos FV. Casos de 

infecção recorrente e reinfecção ocasionados por E. coli com resistência a 

antibióticos são descritos na literatura (BARTGES, 2004; POLZIN, 1994; SEGUIN et 

al., 2003). 

Embora em três colheitas, 80, 89 e 95, a quantificação bacteriana indicou 

uma suspeita de ITU, segundo a classificação preconizada por Polzin (1994), as 

cepas de E. coli isoladas nestes casos apresentaram oito, três e seis marcadores de 

virulência, respectivamente, todas agrupadas no grupo B2, grupo este relacionado 

às ExPEC (JOHNSON et al., 2001a, 2006). 

Dentre os sorogrupos relatados por diversos pesquisadores como os mais 

freqüentemente relacionados às infecções urogenitais de cães, gatos e humanos, 

além de meningite e septicemia no homem encontram-se, O2, O4, O6, O11, O18, 

O25, O75 e O102 (GRINDLAY et al., 1973; JOHNSON, 1991, 2001a, 2001b; LOW et 

al., 1988; WESTERLUNG et al., 1987; WILKINSON, 1974; WILSON et al., 1988; 

YURI et al.,1998b), vários destes identificados neste estudo. 

Johnson e colaboradores (2008) em um estudo comparativo de E. coli do 

sorogrupo O6 isoladas de humanos, cães e gatos, demonstraram que tais isolados 

derivaram do mesmo grupo filogenético (B2). Estas amostras apresentaram 

genótipos de virulência idênticos, além de identidade clonal, reforçando a hipótese 

do potencial zoonótico destes clones e possibilidade de transmissão entre as 

espécies, como em humanos e seus animais de companhia (JOHNSON et al., 2006; 

MURRAY, et al. 2004). Os dados obtidos no presente estudo corroboram com a 

hipótese destes autores, com nove isolados (57, 36, 9, 40, 59, 70, 80, 77 e 93) do 

sorogrupo O6 também pertencentes ao grupo B2, apresentando de cinco a nove 

marcadores de virulência. Todos estes isolados possuíam marcadores para toxinas, 

exceto a amostra 9. Vale ressaltar que o sorotipo O6:H1, encontrado na amostra 36 

e O6:H31, nas amostras 77 e 93, estão entre os mais relacionados a ITU em 

humanos, cães e gatos (CHERIFI et al., 1991; JOHNSON e STELL, 2000; 

JOHNSON et al., 2001a; ORSKOV e ORSKOV, 1983; YURI et al., 1998b). 
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Na amostra protótipo de UPEC, CFT073 (O6:K2:H:1), a ilha de 

patogenecidade associada ao operon pap , localizada em pheV, também codifica a 

produção de hemolisina e alberga os genes para aerobactina (WELCH et al., 2002), 

semelhante perfil foi encontrado na amostra 57, embora sem a identificação do 

antígeno H, substanciando o potencial zoonótico das amostras de origem animal. 

Embora presente tanto em amostras comensais como em patogênicas, o 

operon fim apresenta diferenças em sua expressão, na especificidade do receptor 

com a adesina fimH ou ambos. A freqüência deste é maior em pacientes com cistite 

e o epitélio da bexiga parece induzir a expressão do operon fim (JOHNSON e 

RUSSO, 2002). Todas as amostras testadas foram positivas para o gene fimH, 

utilizado como marcador de virulência para esta fímbria. Resultados semelhantes 

foram obtidos em amostras humanas (JOHNSON e STELL 2000), caninas 

(JOHNSON et al., 2003) e felinas (FREITAG et al., 2005). Em um estudo sobre a 

atividade da amostra de UPEC CFT073 (O6:K2:H11) durante a ITU os autores 

demonstraram que o gene fimA apresentava a quarta maior taxa de expressão, atrás 

somente de três genes relacionados à tradução (fator de enlogamento da cadeia de 

proteínas, proteínas formadoras das subunidades 30S e 50S do ribossomo); dentre 

os 12 clusters fimbriais presentes em CFT073, o da fímbria do tipo 1 era 

preferencialmente ativado (SNYDER et al., 2004), o que explicaria a sua alta 

freqüência em isolados provenientes de ITU, como as deste estudo. 

As fímbrias S, codificadas pelos genes contidos no cluster sfa são 

usualmente associadas a processos generalizados no homem como sepsis e 

meningites (JOHNSON, 1991; MIYAZAKI et al., 2002). Este genótipo esteve 

presente em 33% das amostras de ExPEC deste estudo, dados próximos ao 

verificado por Johnson e colaboradores (2003) em estudo que verificou a presença 

deste gene em 39% das amostras de cães estudadas. 

Outra fímbria também associada a processos sépticos é a fímbria P, 

codificada pelo cluster gênico pap. No homem esta fímbria está principalmente 

associada a processos de pielonefrite (70%), sendo menos freqüente em pacientes 

com cistite (36%), bacterúria assintomática (24%) e portadores fecais (19%). Além 

disso, 71% dos isolados com este genótipo foram associados a bacteremia 

decorrente de ITU (JOHNSON, 1991). Em cães e gatos também foram detectados 
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altos percentuais (ao redor de 50%) de amostras positivas para este fator de 

virulência em animais com ITU (LOW et al., 1988; YURI et al., 1998a), dados 

compatíveis com os obtidos no presente estudo, onde se verificou a presença deste 

marcador em 42% dos isolados pesquisados. 

As adesinas Afa têm sido associadas principalmente à cistite, estando 

presente em 30-50% dos pacientes humanos com esta afecção (JOHNSON, 1991). 

Amostras com este marcador de virulência não foram detectadas neste trabalho de 

pesquisa, dados compatíveis com os demonstrados por Yuri et al. (1998a), que 

verificaram baixos percentuais (4% em cães e 8% em gatos). Em condições de 

hibridização de alta estringência ou em PCR específicas para afa, cujas seqüências 

analisadas eram específicas para o operon afa de amostras humanas, as amostras 

afa animais foram negativas, sugerindo que os operons para este gene são 

estruturalmente diferentes entre animais e humanos (LE BOUGUÉNEC e BERTIN, 

1999). 

O ferro é essencial para o crescimento bacteriano. Hagan e Mobley (2007) 

sugeriram que as células epiteliais da bexiga seqüestram o ferro, tornando o 

ambiente limitado para a bactéria, o que levaria a expressão de proteínas de 

membrana externa com a função de receptar o ferro. Primeiramente descrita em E. 

coli O157:H7, a Iha é uma proteína de membrana externa com função de adesina e 

receptadora de sideróforos (LÉVEILLÉ et al., 2006; TARR et al., 2000;). Os 

resultados obtidos nos isolados pesquisados indicaram uma menor incidência deste 

gene nas amostras animais (4%). No entanto, se considerarmos a freqüência deste 

gene individualmente em cada espécie, a porcentagem de amostras iha+ em felinos 

foi de 11% (1/9), ao passo que na espécie canina, o percentual foi mais baixo, 

correspondendo a 3% (1/36) dos isolados desta espécie. A freqüência deste gene 

nas amostras felinas foi mais próxima ao observado nas amostras humanas, uma 

vez que esta adesina é encontrada em uma freqüência de 37 a 55% em isolados 

humanos de ITU (BAUER et al., 2002; JOHNSON et al., 2000, 2005). 

Neste estudo verificou-se a freqüência de dois sideróforos: yersiniabactina, 

identificado originalmente em cepas de Yersina spp. (SCHUBERT et al., 1998) e 

aerobactina, que tem sido mais comumente detectado em pacientes humanos com 

pielonefrite (JOHNSON, 1991). Snyder et al. (2004) demonstraram que sistemas de 
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aquisição e assimilação de ferro apresentaram uma maior expressão durante a 

infecção, chegando a uma taxa duas vezes maior do que a apresentada in vitro. 

O gene fyuA, que codifica o receptor para yersiniabactina FyuA, apresentou-

se em 80% dos isolados, dados compatíveis com os achados de Johnson et al. 

(2001a) em cães e Freitag et al. em gatos (2005). 

Como marcador para aerobactina utilizou-se o gene iucD (“iron uptake 

chelate”). Os 22% de amostras com este marcador foram superiores ao detectado 

por Yuri et al. (1998a) em cães e semelhantes ao de gatos. A localização de 

determinantes para aerobactina foi descrita tanto em cromossomo como em 

plasmídios; 62,5% das amostras positivas para iucD também apresentavam o gene 

cvaC, indicando a provável localização plasmidial do gene, conforme previamente 

descrito na literatura (FERNANDEZ-BEROS et al., 1990; JOHNSON et al., 1988). 

Em 13% das amostras nenhum dos dois sideróforos foi identificado. Devido 

à importância do ferro no crescimento bacteriano e da escassez deste livre no 

organismo, estes isolados capazes de ocasionar infecções extra-intestinais 

possivelmente apresentem outro sistema de aquisição de ferro não pesquisado. 

O gene cvaC, que está inserido no plasmídio ColV e codifica a produção de 

colicina V (GILSON et al., 1987), foi utilizado como marcador plasmidial. Nas 

amostras pesquisadas, o gene cvaC foi positivo em 20%, das quais 86% também 

apresentavam o gene traT e 71% o iucD, indicando a possível associação destes 

genes no plasmídio ColV, como já demonstrado por Fernandez-Beros e 

colaboradores (1990). 

TraT é uma lipoproteína de membrana externa, codificada pelo gene traT, 

que aumenta a resistência bacteriana à ação lítica do complemento, conferindo 

resistência ao soro (SUKUPOLVI e O’CONNOR, 1990). Esse gene foi identificado 

em 49% das amostras, mas somente 28 % apresentavam o plasmídio ColV. Como 

descrito por Johnson (1991) a presença deste gene já foi descrita em outros F-like 

plasmídios, como R6-5 e R100, indicando a possibilidade de que estes isolados 

possuam o gene traT em outros plasmídios não pesquisados. 

Uma das toxinas produzidas por cepas de ExPEC é o Fator Citotóxico 

Necrotizante 1 (CNF-1). Este gene foi detectado em 32% das amostras deste 
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estudo, percentual mais baixo que o verificado em cães e gatos doentes (52% e 

64%, respectivamente) por Yuri et al.(1998a). 

Vários estudos têm demonstrado que a -hemolisina é um importante fator 

de virulência em amostras isoladas de infecção urinária em cães, gatos e humanos 

(DRAZENOVICH, 2004; LOW et al., 1988; WILSON et al., 1988; YURI et al., 1998a). 

Amostras produtoras de -hemolisina induzem a formação de pequenas aberturas, 

rompendo a integridade do epitélio (“focal leaks”), possibilitando a translocação das 

bactérias do epitélio intestinal para outros sítios, uma das possíveis portas de 

entrada para as infecções extra-intestinais em pacientes imunocomprometidos 

(TROEGER et al., 2007). Somente 28% das amostras estudadas presentemente, 

mostraram positividade para esse gene. Houve, entretanto, grande correlação entre 

a presença de hlyA e cnf1, uma vez que 100% das amostras que apresentaram o 

primeiro, demonstraram também o segundo, fenômeno descrito por outros autores 

(BOWER et al., 2005; DE RYCKE et al., 1997, 1999; SALYERS e WHITT, 2002; 

YURI et al., 1998a). A expressão desta toxina foi observada em ensaio realizado em 

ágar sangue, em todas as amostras positivas na PCR para o gene hlyA, confirmando 

o potencial patogênico destas amostras, quanto à capacidade hemolítica. 

A capacidade de cepas de E. coli de invadir as células cerebrais, 

ocasionando a meningite neonatal foi verificada por Huang e colaboradores (1995), 

que identificaram o gene ibeA como um dos responsáveis por esse fenômeno. A 

invasão ocorre primeiramente com a ligação das bactérias às células endoteliais da 

microcirculação cerebral. Estas passam então a invadi-las pelo mecanismo “zíper-

like”, sem que haja o rompimento das junções intercelulares (XIE et al., 2004). Esta 

invasina apresentou-se em 30% dos isolados de ITU deste estudo. Tal fato reforça a 

idéia de que uma parcela significativa de amostras de E. coli envolvidas em ITU 

animal tem potencial para ocasionar quadros de maior gravidade, a semelhança do 

que é descrito em humanos, onde os isolados com este genótipo ocasionaram 

meningite neonatal, tendo como porta de entrada as vias urinárias (BONACORSI e 

BINGEN, 2005). 

Os resultados obtidos neste estudo corroboram com a proposta de Russo e 

Johnson (2000) para a utilização do acrônimo ExPEC, uma vez que os isolados 

provenientes de ITU apresentaram marcadores de virulência e sorotipos 



59 

 

relacionados a quadros de sépsis e meningite neonatal, demonstrado a plasticidade 

destas bactérias, que através da aquisição de diferentes genes de virulência, 

apresentam uma vantagem competitiva, possibilitando a colonização de diversos 

sítios anatômicos (JOHNSON e RUSSO, 2002) 

A ocorrência de mais de um fator de virulência, em regiões cromossômicas 

das amostras patogênicas foi verificada na década de 80 por Goebel e 

colaboradores, sendo posteriormente denominadas como Ilhas de Patogenicidade 

(PAIs) (HACKER et al., 1997). Em amostras-padrão de UPEC foram identificadas 

cinco ilhas na amostra 536 (PAI I536 a PAI V536), três em J96 (PAI IJ96, PAI IIJ96 e 

high-PAI – HPAI) e CFT073 (PAI ICFT073, PAI IICFT073 e HPAI) (OELSCHLAEGER, et 

al., 2002; SCHMIDT e HENSEL, 2004). 

A razão deste agrupamento de genes poderia ser explicada pela eficácia da 

transmissão dos genes contidos em PAIs ser maior quando em conjunto do que 

espalhados, isoladamente, pelo genoma (JOHNSON e RUSSO, 2002). O gene 

malX, presente na PAI I CFT073, foi utilizado como marcador para presença da ilha que 

contém os operons para pap e hlyA (JOHNSON e STELL, 2000; KAO et al., 1997). O 

marcador para PAI esteve presente em 67% dos isolados. Com exceção da amostra 

20, todas as amostras que apresentaram o gene pap também foram positivas para 

malX. Da mesma forma, o gene hlyA apresentou uma correlação de 100% com a 

ilha. No entanto, a associação dos três genes (malX+pap+hlyA+) foi de apenas 36% 

(10/28). 

A capacidade de adesão pode ser determinada pela aglutinação, um teste 

simples no qual as amostras de E. coli e eritrócitos de diferentes espécies são 

misturados em lâminas ou em placas de microtitulação, tanto na presença como na 

ausência de D-manose (HACKER, 1992). A maioria das adesinas expressas por 

cepas de E. coli exibe uma variação de fase, ou seja, mesmo que a amostra possua 

vários clusters para diferentes fímbrias, a expressão de cada uma delas não ocorre 

simultaneamente e varia de acordo com o ambiente. Esta comunicação ("cross-talk") 

parece evitar a estimulação imunológica excessiva do hospedeiro (HOLDEN, 2006). 

Tem sido demonstrado um mecanismo relacionado à expressão das fímbrias do tipo 

1 e P que, aparentemente, evidencia este fenômeno. Quando o cluster pap é 

acionado, a produção de PapB atuaria tanto como regulador da expressão da 
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fímbria P, como também apresentaria ação sobre o locus fim, prevenindo a 

expressão da fímbria do tipo 1 (HOLDEN et al., 2001; XIA et al., 2000). 

Observou-se tal situação no teste de hemaglutinação, principalmente nas 

amostras positivas para o operon pap. Dos isolados de felinos, seis cepas (50a, 50b, 

50c, 57, 73 e 52) apresentaram marcadores para a fímbria P. Em quatro casos, 

cepas 50a, 50b, 50c e 73, o escore de aglutinação tanto na presença como na 

ausência de D-manose foi o mesmo, indicando apenas a transcrição do cluster de 

genes pap. Embora com variação de apenas um ponto, as cepas 52 e 57 

apresentaram valores menores de hemaglutinação na presença do açúcar, 1+ e 2+, 

respectivamente, do que na sua ausência (2+ e 3+). Mesmo assim, os resultados 

são indicativos de que a presença da fímbria P seria a responsável pela maior 

atividade hemaglutinante, com parcial repressão da fímbria do tipo 1. 

Nos isolados caninos, a situação repetiu-se em oito das 15 (53%) cepas 

positivas para o operon pap (40, 59, 70, 77, 87, 23, 42 e 49), com escore para 

hemaglutinação na presença da D-manose igual ou com apenas 1 ponto de 

diferença em relação aos valores obtidos na ausência do açúcar. 

Em um estudo sobre o grau de severidade das ITU ocasionadas pelas 

amostras de ExPEC, Hagberg e colaboradores (1981) observaram uma grande 

correlação entre a virulência e a MRHA de eritrócitos humanos, com 

aproximadamente 77% de isolados de pacientes com pielonefrite aguda 

expressando tal padrão de hemaglutinação, ilustrando a capacidade da bactéria, que 

expressa a fímbria P, de aderir-se às células uroepiteliais humanas. 

Em 40% das cepas (38, 9, 80, 93, 55 e 11), a hemaglutinação na ausência 

do açúcar foi superior, indicativo da transcrição do operon fim. Notou-se ainda que 

naquelas cepas em que só foi identificado o marcador para a fímbria do tipo 1, os 

escores de hemaglutinação foram maiores. Uma possível explicação para tal 

fenômeno seria que, sem a repressão exercida pela PapB, o operon fim 

permaneceria "ligado", transcrevendo a fímbria do tipo 1, resultando em uma maior 

atividade hemaglutinante, como descrito acima. 

No isolado de nº 20, embora sendo detectados os marcadores para a fímbria 

do tipo 1 e P, não foi observada nenhuma atividade hemaglutinante, indicando a 
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ausência de expressão destas duas fímbrias in vitro. O mesmo ocorreu com a 

amostra 83 que apresentava apenas a fímbria do tipo 1. Porém, os dados clínicos e 

laboratoriais foram condizentes com infecção urinária bacteriana, sendo que a E. coli 

foi o único microrganismo isolado. Esses dados indicam que tais cepas eram os 

agentes destas ITU. Ou seja, os marcadores encontrados neste isolado 

possivelmente estariam expressos in vivo. É possível que a utilização de hemácias 

de outras espécies animais, assim como a semeadura da bactéria em diferentes 

meios de cultura poderiam levar à expressão das fímbrias e a obtenção de um 

padrão diferente do que foi apresentado neste estudo. 

Ao contrário das amostras comensais e patogênicas intestinais, as ExPEC 

são derivadas predominantemente do grupo filogenético B2, com algumas cepas 

provindas do grupo D. Estes clones específicos são caracterizados por determinados 

sorotipos, e apresentam FV que permitem a estas amostras colonizar a mucosa do 

hospedeiro, evitar ou subverter os mecanismos de defesa local ou sistêmico, adquirir 

nutrientes essenciais, invadir as células do tecido hospedeiro e estimular a resposta 

inflamatória (JOHNSON e RUSSO, 2002). 

Neste estudo, os marcadores de virulência pesquisados se distribuíram 

aleatoriamente entre os diversos sorogrupos encontrados. Com a determinação do 

grupamento filogenético foi possível identificar a segregação de marcadores 

virulência a certas linhagens. Das amostras de origem felina, 8 dos 9 isolados foram 

agrupados em B2. Todos os isolados com marcadores para as fímbrias P e S, além 

das toxinas, foram agrupados em B2 ou D. Como já descrito na literatura, a 

presença e a expressão das fímbrias P e S, além da α-hemolisina é mais comum 

entre as amostras pertencentes ao grupo filogenético B2 e D, enquanto outros FV, 

como o operon para afa, aerobactina e traT, encontram-se amplamente distribuídos 

entre os grupos (BINGEN-BIDOIS et al., 2002; JOHNSON et al. 1991, 2001a; 

JOHNSON e RUSSO, 2005). 

Estes resultados sugerem que as ExPEC isoladas de cães e gatos 

apresentam características genotípicas e sorogrupos semelhantes às encontradas 

em infecções humanas. Estes achados são sugestivos de que tais isolados podem 

estar relacionados a outras doenças de cães e gatos, além das ITU, uma vez que o 

diagnóstico e acompanhamento de doenças graves, como meningites e septicemias, 
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ocorre menos freqüentemente em medicina veterinária. No mais, as semelhanças 

quanto aos sorotipos e genes de virulência das ExPEC de origem animal com os 

isolados humanos permitem a especulação da possibilidade de infecções cruzadas 

entre ambos, humanos e animais de companhia, como o referido por outros autores 

(JOHNSON et al., 2001a; 2001b; JOHNSON e CLABOTS, 2006; LOW et al., 1988; 

WHITTAM et al., 1989; YURI et al., 1998; 1999). 
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6 Conclusões 
 

 

 Escherichia coli foi o microrganismo mais comumente associado às ITU em 

animais de companhia. 

 

 Observou-se através de colheitas repetidas de dois animais a ocorrência de 

persistência de infecção em um caso e, um processo de reinfecção por cepa 

diferente em outro, a despeito do tratamento com antibióticos. 

 

 Na grande maioria, as infecções por E. coli ocorreram, provavelmente, devido à 

multiplicação de um único clone patogênico, uma vez que as três colônias isoladas 

de cada indivíduo apresentaram perfis de virulência e sorotipos idênticos. 

 

 Os isolados de E. coli apresentaram sorogrupos relacionados às ITU e outras 

infecções extra-intestinais, sendo os mais prevalentes os sorogrupos O6 e O2. 

 

 A maioria dos isolados pertencentes ao sorogrupo O6 apresentaram marcadores 

para toxinas e fímbrias P e S, assim como ocorre em isolados humanos de ExPEC. 

 

 Todas as cepas estudadas apresentaram pelo menos um dos marcadores de 

virulência pesquisados, sendo que em 47% foram encontrados acima de seis 

marcadores de patogenecidade. 

 

 Todas as amostras felinas foram incluídas nos grupos B2 e D, assim como 27 

(60%) das amostras caninas, à semelhança do que ocorre com amostras isoladas de 

vários sítios extra-intestinais humanos e animais. 

 

 O presente estudo incluiu uma ampla pesquisa de fatores de virulência, em 

amostras de origem animal, pesquisa esta geralmente realizada apenas em 

amostras de origem humana. Além dos fatores já bem caracterizados e relacionados 

às ITU, como fímbrias do tipo1, S, P e toxinas, tal abrangência possibilitou a 

identificação de genes relacionados a outras infecções extra-intestinais, como os 

genes ibeA e traT. Assim, a caracterização destas cepas de E. coli revelou o seu 
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potencial patogênico, sugerindo que este patógeno poderia ocasionar outras 

enfermidades em cães e gatos, até mais severas que as ITU. 

 

 Neste estudo, os isolados de cães e gatos com ITU, quando comparados às 

amostras humanas, isoladas tanto de ITU como de meningite e outras infecções 

exta-intestinais, apresentam sorotipos em comum, compartilham o perfil de 

virulência, além de serem capazes de produzir -hemolisina e expressar as fímbrias 

do tipo 1 e/ou P. Estes dados reforçam a hipótese, defendida por muitos autores, de 

que tais clones encontram-se disseminados entre as espécies, possibilitando as 

infecções cruzadas, tanto de cães gatos para o homem, como do homem para estes 

animais. 
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