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RESUMO

Sampaio J. L. M. Caracterização de betalactamases de espectro ampliado e KPC
em Enterobacter cloacae e Enterobacter aerogenes isoladas de casos de infecções
relacionadas aos cuidados com a saúde em pacientes atendidos em hospitais da
cidade de São Paulo [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2010.

INTRODUÇÃO: O tratamento das infecções relacionadas à assistência à saúde,
causadas por enterobactérias, representa um desafio crescente, em função do
aumento da prevalência de resistência aos betalactâmicos, em particular às
cefalosporinas de terceira e quarta gerações e carbapenêmicos. Os mecanismos de
resistência mais relevantes a essas classes de antimicrobianos, em
enterobactérias, é a produção de betalactamases de espectro ampliado e
carbapenemases. Os objetivos do estudo foram: (1) determinar a frequência e
caracterizar betalactamases de espectro ampliado (ESBL); (2) determinar a
frequência e caracterizar o gene blaKPC-2; (3) avaliar a relação clonal entre isolados
produtores de ESBL ou KPC, uma coleção de isolados do gênero Enterobacter
cultivadas de casos de infecções relacionadas aos cuidados com a saúde
diagnosticadas em pacientes atendidos em hospitais da cidade de São Paulo.
MÉTODOS: Foram estudadas 141 isolados do gênero Enterobacter quanto à
produção de ESBL pelo método de Jarlier e colaboradores, concentrações
inibitórias mínimas para cefotaxima, cefepima e ceftazidima pelo método da diluição
em ágar, halo de inibição para ertapenem pelo método de Kirby-Bauer e presença
de genes que codificam ESBL ou KPC, por PCR. RESULTADOS: A frequência de
isolados produtores de ESBL, quando utilizado o método de Jarlier e colaboradores
foi de 22,7%. Os genes que codificam cefotaximases foram detectados em 34,4%
dos isolados com teste fenotípico positivo para ESBL, e houve predomínio do grupo
da CTX-M-8, enquanto os genes que codificam variantes SHV foram detectados em
18,7% dos produtores de ESBL. Os genes blaTEM-1 e blaOXA-1 foram detectados em
62,5%; 12,5% dos isolados com teste fenotípico positivo para ESBL, mas não são
ESBLs. Não houve detecção do gene que codifica a enzima BES-1 na amostragem.
O gene blaKPC-2 foi detectado em três dos 15 isolados produtores de ESBL e
resistentes ao ertapenem. Os perfis obtidos por ERIC-PCR sugerem a
disseminação de um clone de E. aerogenes entre instituições hospitalares.
CONCLUSÕES: Os determinantes genéticos de ESBLs predominantes na
amostragem analisada são derivados de blaCTX-M. A presença de grupos clonais em
instituições hospitalares distintas, evidencia disseminação entre hospitais. A
presença de KPC em Enterobacter é reportada pela primeira vez em São Paulo.

Descritores: Enterobacter cloacae. Enterobacter aerogenes. Beta-lactamases.

Farmacorresistência. KPC. ESBL.
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ABSTRACT

Sampaio J. L. M. Characterization of extended spectrum beta-lactamases and KPC
in Enterobacter cloacae and Enterobacter aerogenes cultivated from cases of
healthcare-associated infections in patients from hospitals in the city of São Paulo
[Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2010.

INTRODUCTION: The treatment of healthcare associated infections caused by
enterobacteria represents a growing challenge due to the increasing prevalence of
beta-lactam resistance, particularly to third and fourth generations cephalosporins
and carbapenems. The main mechanisms of resistance to these antimicrobial
classes are the production of extended spectrum beta-lactamases and
carbapenemases. The objectives of this study were: (1) determine the frequency
and characterize extended spectrum beta-lactamases; (2) determine the frequency
and characterize blaKPC; (3) evaluate the clonal relation among ESBL or KPC
producers, in a collection of Enterobacter isolates cultivated from cases of
healthcare associated infections in patients from hospitals located in the city of São
Paulo. METHODS: A total of 141 Enterobacter isolates were studied concerning
ESBL production using the method from Jarlier and colleagues, minimum inhibitory
concentrations for cefotaxime, ceftazidime and cefepime by agar dilution method,
inhibition zone for ertapenem by by Kirby-Bauer method and the presence of genes
coding for ESBLs or KPCs, by PCR. RESULTS: The frequency of ESBL producers
using Jarlier´s method was 22.7%. Genes coding for cefotaximases were detected
in 34.4% of isolates with a positive test for ESBl and CTX-M-8 group was
predominant, but blaSHV variants were also detected in 18.7% of the ESBL
producres. blaTEM-1, and blaOXA-1 genes were detected in 62.5%; 12.5% of all isolates
with a positive phenotypic test for ESBL, but there are not ESBLs. The blaKPC-2 gene
was detected in three among 15 ESBL producers that were also resistant to
ertapenem. ERIC-PCR profiles suggest the dissemination of an E. aerogenes clone
among hospitals. CONCLUSIONS: The predominant ESBL determinants in the
sample analyzed derive from blaCTX-M. The presence of the same clonal groups in
different hospitals indicates inter-hospital dissemination. The presence of KPC
producing Enterobacter is reported for the first time in São Paulo.

Descriptors: Enterobacter cloacae. Enterobacter aerogenes. Beta-lactamases. Drug
resistance, bacterial. ESBL. KPC.
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1 INTRODUÇÃO

As enterobactérias têm grande incidência em infecções relacionadas à assistência

à saúde (IRAS) em âmbito mundial, assim como no Brasil. Se por um lado os

betalactâmicos são a classe de antimicrobianos mais segura em uso clínico

atualmente, em função de atuarem bloqueando a síntese da parede celular,

estrutura bacteriana sem homólogo em células eucarióticas, o tratamento das

infecções por esses agentes representa um desafio crescente. Diversas

publicações nos últimos dez anos tem evidenciado um aumento progressivo das

taxas de resistência antimicrobiana às cefalosporinas de terceira e quarta gerações,

e recentemente aos carbapenêmicos [1-8].

Há quatro tipos conhecidos de mecanismos de resistência aos betalactâmicos:

alteração da expressão de porinas, sistemas de efluxo, alteração do alvo e as

betalactamases [9]. A redução da expressão ou alteração da conformação do canal

das porinas frequentemente resulta em redução da permeabilidade bacteriana e,

portanto, entrada do antimicrobiano. As alterações de permeabilidade podem ter um

elevado custo metabólico para célula bacteriana, pois nutrientes frequentemente

são transportados para o citoplasma pela mesma via. Essas alterações são

usualmente decorrentes de mutações que acarretam parada da tradução ou

alteração na sequência de aminoácidos na região correspondente ao canal da

porina. Como os genes que codificam essas proteínas tem localização

cromossômica, a sua disseminação por transferência horizontal não é significativa e

não explica as crescentes taxas de resistência antimicrobiana em bacilos gram-

negativos [10].

Os sistemas de efluxo são capazes de transportar para fora da célula bacteriana

múltiplos substratos, mas tem atividade dependente de ATP, resultando em

consumo energético [11]. A expressão de proteínas ligadoras de penicilinas (PBPs)

com baixa afinidade por betalactâmicos é decorrente de mutações em genes
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cromossômicos, e de modo análogo ao que ocorre com as porinas, os genes que

as codificam tem localização cromossômica, a sua disseminação por transferência

horizontal não é significativa e não explica as crescentes taxas de resistência

antimicrobiana em bacilos gram-negativos [9].

O mecanismo com maior impacto na epidemiologia da resistência bacteriana e que

apresenta a maior eficiência contra essa classe de antimicrobianos é a produção de

betalactamases. Essas enzimas são capazes e hidrolisar o anel betalactâmico,

estrutura essencial para a atividade antimicrobiana dessa classe de fármacos. Há

uma grande diversidade dessas enzimas, com mais de 450 já descritas [12]. As

betalactamases em gram-negativos localizam-se predominantemente no espaço

periplasmático, mesma localização das transpeptidades alvos dos betalactãmicos.

Esses dois aspectos conferem maior eficiência em comparação com os gram-

positivos, que secretam as betalactamases.

Dentre as betalactamases os dois grupos mais importantes são o grupo das

betalactamases de espectro ampliado e o das carbapenemases, em função da

capacidade do primeiro grupo de degradar cefalosporinas de terceira e quarta

gerações e monobactâmicos, e do segundo grupo de degradar carbapenêmicos

[13], fármacos amplamente utilizados na prática clínica.

As betalactamases de espectro ampliado mais prevalentes em todo o mundo são

codificadas por genes do grupo blaTEM, blaSHV e blaCTX-M. Outras betalactamases

menos prevalentes são codificadas por genes dos grupos blaOXA, blaGES, blaPER,

blaVEB, blaBEL, blaTLA e blaSFO [14].

As carbapenemases mais prevalentes em enterobactérias são codificadas por

genes dos grupos blaKPC, blaIMP, blaVIM [15], e mais recentemente blaNDM [16].

Os laboratórios de microbiologia clínica têm papel fundamental na detecção desses

mecanismos de resistência, pois os laudos por eles emitidos orientam condutas

terapêuticas e de controle de infecções relacionadas aos cuidados com a saúde.
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Tradicionalmente as diretrizes do Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) têm

sido seguidas para realização dos testes de susceptibilidade aos antimicrobianos

na maioria dos laboratórios brasileiros [17, 18]. Nesses documentos constam

critérios para a detecção de produção de ESBLs em Klebsiella pneumoniae, K.

oxytoca, Escherichia coli e Proteus mirabilis, mas neles não há critérios

recomendados para as demais espécies de enterobactérias, incluindo o grupo

CESP. O grupo CESP compreende espécies que possuem o operon amp em seu

cromossomo e expressam níveis basais significativos de AmpC. Os gêneros e

espécies compreendidos neste grupo são: Citrobacter, Enterobacter, Serratia,

Providencia, Proteus vulgaris. A conduta que tem sido adotada pela maioria dos

laboratórios de microbiologia no Brasil é a utilização do método proposto por Jarlier

e colaboradores, que se fundamenta na inibição das ESBLs pelo clavulanato de

potássio e disposição de discos de cefalosporinas a uma distância de 25 a 30 mm

de um disco contendo amoxicilina-clavulanato. A presença de distorção com

aumento da área de inibição indica a presença de ESBL [19]. Não há, até o

presente, consenso quanto à detecção de ESBLs em outras espécies de

enterobactérias.

O Clinical and Laboratory Standards Institute publicou em janeiro de 2010 o

documento M100-S20 no qual foram alterados os pontos de corte para

cefalosporinas e tornada dispensável a realização de teste para detecção de ESBL

para interpretação dos halos de inibição. A princípio os novos pontos de corte são

capazes de separar a maior parte dos isolados produtores de ESBL daqueles não

produtores dessas enzimas, mas não há no Brasil estudo evidenciando a

correlação entre CIMs para cefalosporinas e genes de ESBLs. Um melhor

conhecimento dos determinantes genéticos predominantes em amostras do Brasil,

e sua correlação com CIMs poderiam auxiliar na decisão quanto à adequação dos

novos pontos de corte à realidade nacional.
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1.1 Objetivo geral:

Caracterizar as ESBLs e KPCs produzidas por E. cloacae e E. aerogenes, isoladas

de casos de infecções relacionadas à assistência à saúde.

1.1.1 Objetivos específicos:

- Determinar as concentrações inibitórias mínimas para cefotaxima, ceftazidima e

cefepima;

- Verificar a presença dos genes dos grupos blaTEM, blaSHV, blaCTX-M, por PCR

multiplex, nos isolados com perfil fenotípico de produção de ESBL;

- Avaliar o valor preditivo positivo do método de Jarlier para detecção de ESBLs em

E. cloacae e E. aerogenes;

- Avaliar a susceptibilidade dos isolados com perfil fenotípico de produção de ESBL,

ao ertapenem;

- Verificar a presença do gene blaKPC, por PCR, nos isolados com perfil fenotípico

de produção de ESBL e intermediários ou resistentes ao ertapenem;

- Avaliar a clonalidade de E. cloacae e E. aerogenes produtores de ESBL, por

ERIC-PCR.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Importância dos antibióticos betalactâmicos:

A descoberta do primeiro betalactâmico – penicilina - por Alexander Fleming em

1928 [20], e seu sucesso no tratamento de infecções bacterianas em modelo animal

estimularam a realização de pesquisas que evidenciaram sua estrutura química, e a

estrutura essencial para sua ação – o anel betalactâmico [21-24]. A penicilina, após

70 anos de uso clínico continua sendo o fármaco de primeira escolha no tratamento

de algumas doenças como a sífilis e a faringite estreptocócica, e atualmente a

família dos betalactâmicos é a mais utilizada no tratamento de infecções, tanto em

pacientes ambulatoriais como em pacientes internados, correspondendo a mais e

60% do consumo total de antimicrobianos em países como a Espanha [25].

2.2 Desenvolvimento e descoberta de outros betalactâmicos:

A obtenção do ácido 6-amino-penicilânico por hidrólise da penicilina, permitiu a

síntese de diversos betalactâmicos por adição e/ou substituição de radicais (Figura

1), resultando, por exemplo, na síntese de derivados isoxazolil – oxacilina -

resistente à ação de penicilinases produzidas por espécies do gênero

Staphylococcus. Outros compostos a exemplo da ampicilina – aminopeniclina – e

piperacilina – ureidopenicilina – ambas ativas contra bacilos gram-negativos, foram

sintetizados e seu uso clínico implementado [25-27]. Em pouco tempo de uso

clínico da penicilina e nas avaliações microbiológicas iniciais da ampicilina ficou

evidente a importância das enzimas capazes de degradar os betalactâmicos: as

betalactamases [27, 28]. A busca por compostos que pudessem inibir a atividade

dessas enzimas bacterianas resultou na descoberta do clavulanato, um

betalactâmico produzido por Streptomyces clavuligerous, que atua como inibidor

suicida de grande parte das betalactamases [27].
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Figura 1 – Penicilinas semi-sintéticas desenvolvidas a partir do ácido 6-amino-penicilânico.

Reproduzido de Rolinson [27]

Outros grupos de betalactâmicos foram descobertos buscando-se ativamente por

fungos ou actinomicetos que produzissem substâncias com ação antimicrobiana,

como foi o caso da primeira cefalosporina e do primeiro carbapenêmico. A primeira

cefalosporina foi isolada de Cefasloporium acremonium em 1948, mas apenas após

caracterização do ácido cefalosporânico e modificações das cadeias laterais, teve

seu uso clínico iniciado em 1964. As cefalosporinas, junto com as cefamicinas,
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constituem o subgrupo dos cefens. Possuem em sua estrutura básica o anel

betalactâmico associado a um anel dihidrotiazínico, denominados em conjunto

ácido cefalosporânico (Figura 2) e são subdivididas em gerações. As cefalosporinas

de primeira geração são as mais ativas contra Staphylococcus do que as demais

gerações; por outro lado as cefalosporinas de terceira e quarta gerações são mais

ativas contra o gênero Streptococcus e contra bacilos gram-negativos, além de ter

boa penetração no sistema nervoso central [29, 30].

As cefalosporinas de terceira geração, ceftazidima, cefotaxima e ceftriaxona e a de

quarta geração cefepima tem sido amplamente utilizadas na prática clínica, pois

são as cefalosporinas com maior atividade contra enterobactérias.

Figura 2 – Estrutura dos betalactâmicos. Modificado de Suárez [25].
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2.3 Mecanismo de ação dos betalactâmicos:

A parede celular bacteriana é composta por unidades alternadas de ácido N-

acetilmurâmico (NAM) e N-acetilglicosamina (NAG), cuja ligação covalente é

catalisada por transglicosidades. A ligação entre as cadeias com repetições de

NAM e NAG é feita entre os terminais pentapetídicos das moléculas de NAM. Cada

NAM possui um terminal pentapeptídico com dois resíduos de D-alanina na sua

extremidade. A ligação covalente entre esses dois resíduos – transpeptidação - é

catalisada pelas transpeptidades (PBPs), também denominadas proteínas ligadoras

de penicilina. Essas ligações, que se repetem ao longo de toda a parede celular,

são essencais para conferir à mesma rigidez e estabilidade.

O anel betalactâmico tem estrutura semelhante ao terminal D-alanina-D-alanina do

NAM, o que permite a sua ligação às PBPs, que por sua vez sofrem acilação

durante essa interação, o que as torna incapazes de catalisar outras reações de

transpeptidação [31]. Como a parede celular é uma estrutura dinâmica e duplicada

a cada 20 ou 30 minutos, para a divisão bacteriana, e a primeira etapa da síntese

da parede inclui a autólise para inserção de novas unidades de NAM e NAG, a

parada da síntese causada pelo betalactâmico resulta indiretamente na

desestruturação da parede e predispõe a célula à lise osmótica (Figura 3).
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Figura 3 – Mecanismo de ação dos betalactâmicos. Reproduzido de Suárez [25].

2.4 Betalactamases:

Compostos betalactâmicos são produzidos por diversos microrganismos presentes

no solo e provavelmente sua produção pode representar uma vantagem competitiva

pelo nicho ecológico. De modo análogo, a produção de betalactamases (BLE) pode

representar uma vantagem adaptativa para garantir a integridade da parede celular.

BLE constituem um grupo diverso de enzimas, mas tem em comum a capacidade

de hidrolisar o anel betalactâmico. As BLE inicialmente acilam os betalactâmicos e

a seguir atuam hidrolisando-os, o que permite a regeneração de sua capacidade

catalítica, tornando-as disponíveis para atuar em outra catálise [31].

Os genes que codificam as BL podem ter localização cromossômica ou plasmidial,

e diversos gêneros de enterobactérias produzem BL codificadas por genes de

localização cromossômica. Considerando a localização cromossômica de alguns

genes, a similaridade de sequência com genes que codificam PBPs, e a presença

de resíduo de serina no sítio catalítico de algumas BL e nas PBPs, é provável que
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alguns grupos de BL tenham evoluído das PBPs, devido à pressão seletiva

exercida por betalactâmicos sintetizados por microorganismos presentes no solo.

Na verdade, BL são enzimas em defesa da parede celular bacteriana [12]. Outra

evidência que subsidia tal hipótese é a descrição da primeira BL antes do início do

uso clínico da penicilina [28].

2.5 Betalactamases codificadas por genes de localização cromossômica:

AmpC e SHV-1 são exemplos de enzimas codificadas por genes de localização

cromossômica, e a primeira é expressa virtualmente por todas as espécies de

Enterobacter, gênero objeto deste estudo. O operon amp, de localização

cromossômica, é um exemplo de regulação vinculada à integridade da parede

celular (Figura 4).

Figura 4- Regulação da expressão de ampC. Reproduzido de Walsh, C. [32].
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Os genes ampG, ampD e ampR controlam a expressão do principal gene do operon

– ampC - permitindo o aumento da transcrição quando há indícios de degradação

da parede celular. AmpG é uma permease, que importa para o citosol fragmentos

de peptidoglicano (dissacaril tripeptídeo), subprodutos secundários à interrupção da

síntese da parede celular, quando um betalactâmico acila as PBPs. A ligação do

dissacaril tripeptídeo a AmpR, converte este ativador transcricional para sua forma

ativa, que por sua vez ativa a transcrição de ampC. A proteína AmpD degrada boa

parte do tripeptídeo produzido em níveis basais, de modo que a transcrição de

ampC ocorre em níveis basais e só aumenta quando o acúmulo de substrato

ultrapassa a capacidade de degradação de AmpD. Esse acúmulo de tripeptídeo

resulta na ativação de AmpR [32]. No gênero Enterobacter a produção basal de

AmpC é o principal mecanismo de resistência a aminopenicilinas, cefalosporinas de

primeira e segunda gerações e cefamicinas. Esse circuito é responsável pela

resistência indutiva a cefalosporinas de terceira geração (C3G) que pode ser

observada durante o tratamento de infeções por Enterobacter spp., quando o

fármaco utilizado é uma C3G. Esse mecanismo não leva à resistência à cefepima -

cefalosporina de quarta geração - a não ser que ocorra concomitantemente

alteração na expressão de porinas [33]. Mutantes em ampR produzem níveis

elevados de AmpC e o fenótipo não é reversível com a retirada da pressão seletiva.

O fenótipo desses mutantes é, usualmente, de resistência a cefalosporinas de

terceira e quarta gerações.

Em outros gêneros, as AmpCs podem ser também codificadas por genes de

localização plasmidial. Neste caso os genes que regulam a expressão de ampC

estão ausentes, sendo a expressão, portanto, constitutiva, levando à resistência às

cefamicinas e cefalosporinas de segunda e terceira gerações. Em Escherichia coli e

Klebsiella pneumoniae, uma das características fenotípicas que sugere a presença

de AmpC plasmidial é a resistência concomitante às cefamicinas e cefalosporinas
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de terceira e/ou quarta gerações; entretanto não é um marcador com grande

especificidade, pois a resistência às cefamicinas pode estar presente em mutantes

deficientes em porinas OmpF ou OmpC [34].

2.6 Betalactamases codificadas por genes extracromossômicos e definição

de betalactamase de espectro ampliado:

A primeira descrição de uma BL codificada por um elemento genético transferível

foi publicada em 1965 [35]. A enzima isolada de uma E. coli foi denominada TEM-1,

pois foi cultivada de uma amostra de sangue de um paciente denominado

Temoniera, na Grécia. A localização dos genes, que codificam BL, em plasmídeos

ou transposons permitiu a rápida disseminação por transferência horizontal de

material genético entre espécies bacterianas, o que é evidenciado pela presença do

gene blaTEM-1 em diferentes espécies de enterobactérias, Pseudomonas aeruginosa,

Haemophilus influenzae e Neisseria gonorrhoeae. Apesar de TEM-2 diferir de TEM-

1 por um resíduo de aminoácido seu perfil de hidrólise é o mesmo que o de TEM-1

[36].

SHV-1 (variante sulfidrila) foi descrita de modo incompleto por Pitton em

1972 [37], mas a caracterização molecular e a denominação definitiva foram

publicadas por Matthew e colaboradores em 1979, que evidenciaram que a

atividade enzimática era afetada por inibidores de grupos sulfidrila, como o

benzoato de p-cloromercúrio [38]. A localização do gene blaSHV-1 é usualmente

cromossômica em K. pneumoniae e plasmidial em E. coli. É provável que a

localização desses determinantes genéticos em plasmídeos e a pressão seletiva de

antimicrobianos tenham contribuído para que cerca de três anos após o início do

uso clínico da cefotaxima na Europa, Knothe e colaboradores descrevessem pela

primeira vez a detecção de isolados de K. pneumoniae que apresentavam

resistência transferível a cefotaxima [39]. A caracterização molecular da enzima,
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assim como a denominação SHV-2 foi publicada por Kliebe e colaboradores [40].

As enzimas SHV-1 e SHV-2 diferem em apenas um resíduo de aminoácido, na

posição 238, sendo uma glicina na SHV-1 e uma serina na SHV-2 [41]. Esta única

substituição aumenta a eficiência de hidrólise, pois está situada no sítio catalítico. A

SHV-2 foi a primeira descrição de um grupo de enzimas denominado

betalactamases de espectro estendido (ESBL), em função de sua capacidade de

hidrolisar oxiiminocefalosporinas [36].

2.7 Classificação das betalactamases:

Duas classificações de BL são amplamente utilizadas, enquanto uma terceira,

proposta recentemente, não encontrou adesão no meio científico, face à mudança

de conceitos, como incluir carbapenemases como ESBLs [42]. A primeira proposta

foi a de Ambler, que se baseia na similaridade de sequências de aminoácidos,

sendo as enzimas agrupadas em quatro classes principais A, B, C e D [43]; nessa

classificação as ESBLs pertencem à classe A. A segunda classificação, proposta

por Bush-Jacoby-Medeiros [13] foi revisada recentemente, e se baseia na

homologia, ou seja, substratos preferenciais e bloqueio da atividade enzimática por

inibidores. Nesta classificação, as ESBLs pertencem ao subgrupo 2be, indicando

que derivam das enzimas TEM-1, TEM-2, e SHV-1, mas possuem um espectro de

hidrólise mais amplo, indicado pela letra “e” na sigla. Outra particularidade funcional

é que, em sua maioria, sofrem inibição por clavulanato, sulbactam e tazobactam, o

que facilita sua detecção laboratorial. Os genes que codificam essas enzimas

localizam-se em plasmídeos ou transposons e são originados, por uma ou mais

mutações em um dos genes blaTEM-1, blaTEM-2 e blaSHV-1 [41]. Foram descritas, até a

data de preparo deste texto, 140 derivados de SHV-1 e 185 derivados de TEM-1 ou

TEM-2 [44].
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Outro grupo de enzimas com propriedades funcionais semelhantes àquelas das

derivadas de TEM-1, TEM-2 e SHV-1 são as cefotaximases (CTX-M).

Considerando as propriedades funcionais, e perfil de hidrólise de substratos, essas

enzimas pertencem ao grupo 2be da classificação de Bush-Jacoby-Medeiros,

apesar de não serem derivadas de TEM ou SHV. Nesse aspecto, a classificação de

Ambler é mais apropriada, pois segundo ela pertencem à mesma classe A os

grupos TEM, SHV, CTX-M, BES, BEL, GES, PER, SFO, TLA e VEB. A exceção é o

grupo das carbapenemases do grupo KPC, que podem ser inibidas pelo

clavulanato, mas em contraste às ESBLs, hidrolisam carbapenêmicos

eficientemente [45]. Quando as sequências dos genes que codificam CTX-M são

comparadas com aquelas disponíveis no GenBank, as maiores similaridades (62 –

75%) são observadas com genes que codificam betalactamases cromossômicas de

Klebsiella oxytoca, Serratia fonticola, Proteus vulgaris, Kluyvera spp. e Citrobacter

koseri [46]. Os primeiros relatos de enzimas distintas de TEM e SHV com perfil de

hidrólise de cefalosporinas de terceira geração datam de 1991 [47, 48], mas a

descrições detalhadas de CTX-M-1 e CTX-M-2 foram realizadas em 1996 [49]. As

CTX-Ms podem ser subclassificadas, em função de sua similaridade de sequência

de aminoácidos, em cinco grupos: grupo da CTX-M-1, grupo da CTX-M-2, grupo da

CTX-M-8, grupo da CTX-M-9 e grupo da CTX-M-25. Essa subclassificação é

importante para a detecção dos genes com iniciadores genéricos para cada grupo

[50]. Até o presente já foram descritas 111 enzimas diferentes - CTX-M-14 e CTX-

M-18; CTX-M-55 e CTX-M-57 tem sequências idênticas. Assim como as ESBLs

derivadas de SHV-1 e TEM-1/TEM-2, as CTX-Ms são inibidas por clavulanato,

sulbactam e piperacilina. Isolados produtores de CTX-Ms usualmente têm

concentrações inibitórias mínimas (CIM) para cefotaxima iguais ou superiores a 64

µg/ml enquanto as CIMs para ceftazidima estão distribuídas na faixa de 2 a 8 µg/ml,
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apesar de algumas enzimas, como CTX-M-15 e CTX-M-23 hidrolisarem ceftazidima

de modo efetivo, gerando CIMs na faixa de 64 a 256 µg/ml [51, 52].

As betalactamases do tipo OXA receberam esta denominação em função da maior

eficiência de hidrólise de oxacilina e cloxacilina, em comparação com a aquela

observada quando o substrato é a penicilina. Apesar de ocorrerem

predominantemente em Pseudomonas aeruginosa, a OXA-1 é encontrada em até

10% dos isolados de E. coli, mas não é considerada uma ESBL, pois não é capaz

de hidrolisar oxiiminocefalosporinas. Já foram descritas 205 enzimas do tipo OXA

diferentes, mas apenas parte delas é classificada como ESBL. Aquelas

classificadas como ESBLs, descritas até o momento, são derivadas de OXA-10

(OXA-11, 14, 16, 17, 19, 28, 35, 142, 145 e 147) ou de OXA-2 (OXA-15, 32, 34, 36,

141 e 161) [44]. Seu substrato preferencial é a cefotaxima, e em menor grau a

ceftazidima e o aztreonam [53-58].

Outros grupos de ESBLs ditas minoritárias são: PER, VEB, BES, BEL, TLA, GES e

SFO. São detectadas em freqüência muito inferior àquela observada para

derivadas de TEM, SHV, CTX-M e OXA. Uma das suposições para a menor

frequência é a localização em plasmídeos não conjugativos [14].

À semelhança das enzimas do grupo OXA, a primeira descrição da enzima PER-1,

refere-se a P. aeruginosa [59], mas assim como PER-2, já foi isolada em

enterobactérias [60-62].

BES foi descrita em Serratia marcescens no Rio de janeiro em 1996 e até hoje não

há nenhuma descrição adicional da ocorrência dessa enzima [63]. A enzima tem

alta afinidade por aztreonam e baixa eficiência hidrolítica para ceftazidima e

cefepima.

A primeira enzima do grupo VEB foi detectada em uma E. coli isolada de um

paciente oriundo do Vietnã. O isolado apresentava resistência ao aztreonam,
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cefotaxima e ceftazidima, e inibição da atividade enzimática pelo clavulanato [64].

VEB-2 foi descrita em P. aeruginosa [65], VEB-3 em Enterobacter cloacae [66],

VEB-4 em Proteus mirabilis e VEB-5 em E. coli [67].

GES, também denominada IBC, dentre as ESBLs minoritárias, tem sido descrita

mais frequentemente, inclusive no Brasil [68, 69]. Tal como a maioria das ESBLs é

inibida pelo clavulanato. A eficiência de hidrólise do aztreonam é variável, estando

presente em GES-9, mas ausente em GES-1 [14]. GES-4, GES-5 e GES-6

apresentam uma substituição Gli170Ser que resulta em baixa eficiência hidrolítica

para carbapenêmicos, menor sensibilidade aos inibidores, mas hidrolizam

cefamicinas, o que não é usual em ESBLs.

Os genes que codificam as ESBLs, assim como seus produtos, já foram detectados

em diversas espécies de enterobactérias, mas a maior prevalência é observada em

K. pneumoniae, E. coli e espécies do gênero Enterobacter [45].

2.8 Correlação entre achados clínicos e infecção por enterobactérias

produtoras de ESBL:

A utilização de cefalosporinas de terceira ou quarta gerações no tratamento de

infecções causadas por isolados produtores deste tipo de BL tem sido associada a

aumento de mortalidade caso a terapêutica não seja ajustada em até 72 horas, mas

há relatos de sucesso no tratamento dessas infecções com utilização de cefepima

[70]. Nenhum estudo randomizado avaliou a eficácia das diferentes opções para

tratamento das infecções causadas por isolados produtores de ESBL; logo as

condutas terapêuticas têm sido baseadas em relatos de casos, e a maioria desses

estudos tem como limitação a ausência de dados quanto à identificação do gene

que codifica a enzima, não permitindo uma generalização. Uma das evidências

experimentais que aponta a necessidade de conhecermos quais as enzimas

predominantes nas diferentes espécies de enterobactérias avaliou o impacto da
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densidade do inóculo bacteriano nos valores de CIMs. Thomson e colaboradores

evidenciaram que o efeito inóculo é marcante nos isolados produtores de ESBLs do

tipo SHV, quando testados frente à piperacilina-tazobactam ou cefepima, ou seja,

quando são utilizadas no teste de susceptibilidade inóculos com maior densidade,

há elevação significativa das CIMs nos isolados produtores de ESBLs derivadas de

SHV, mas não nos isolados produtores de TEM [71], o que pode implicar em falha

terapêutica. Se por um lado algumas publicações evidenciam a superioridade dos

carbapenêmicos no tratamento das infecções causadas por enterobactérias

produtoras de ESBLs, quando são consideradas a sobrevida e a cura bacteriológica

[72-74], o uso indiscriminado de carbapenêmicos gera uma pressão seletiva e

facilita a disseminação de cepas resistentes aos carbapenêmicos no ambiente

hospitalar [75]. Outro racional para a necessidade de conhecermos as ESBLs

predominantes no Brasil é a diferença existente quanto aos tipos de ESBLs

predominantes na Europa – SHV e CTX – em contraste à América do Norte, onde o

predomínio é de derivados de TEM [45]. Provavelmente na América do Sul o

predomínio é de CTX-M e SHV, a julgar pelos dados disponíveis de publicações da

Argentina [76]. Há poucos dados brasileiros sobre os tipos de ESBL predominantes;

há publicações quanto à ocorrência de enzimas do tipo SHV, CTX-M e BES-1 em

P. mirabilis, E. aerogenes, E. cloace e S. marcescens, indicando a disseminação

desses determinantes genéticos entre diferentes espécies de enterobactérias [63,

77-79]. Há publicações nacionais descrevendo a incidência crescente de infecções

causadas por diferentes espécies de enterobactérias produtoras de ESBL,

caracterizadas pela inibição pelo clavulanato, mas poucas são as publicações nas

quais há caracterização molecular dessas enzimas [63, 69, 77, 78, 80-82]. A

compilação das publicações nacionais, indexadas no PubMed, evidencia um

predomínio de CTX-M e SHV. Há apenas um relato de isolamento de derivado de

TEM (Tabela 1). Considerando a resistência às cefalosporinas de terceira geração
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como um marcador de produção de ESBLs em E. coli e K. pneumoniae, dados de

publicações nacionais evidenciam prevalência de isolados produtores de ESBL

superior a 50% em unidades de tratamento intensivo. Apesar de esse mecanismo

de resistência ser mais prevalente em K. pneumoniae e E. coli, diversas

publicações evidenciam sua relevância em outras espécies de enterobactérias,

inclusive no Brasil [66, 77, 83-96].
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Tabela 1 – Betalactamases de Espectro Ampliado Detectadas no Brasil

Enzima Espécies Autor Referência

BES-1 Serratia marcescens Bonnet, R. [63]

CTX-M-2 E. coli; S. marcescens; Proteus mirabilis Andrade, L. N. [97]

CTX-M-2 Klebsiella pneumoniae Lopes, A. C. [98]

CTX-M-2 K. pneumoniae Tollentino, F. M. [81]

CTX-M-2 P. mirabilis Bonnet, R. [77]

CTX-M-2 E. coli Minarini, L. A. [99]

CTX-M-2 Salmonella Typhimurium Fernandes, S. A. [100]

CTX-M-2 Pseudomonas aeruginosa Picão, R. [101]

CTX-M-2 E. coli Minarini, L. A. [102]

CTX-M-2 E. coli Warren, R. E. [103]

CTX-M-2 K. pneumoniae Carmo Filho, J. R. [104]

CTX-M-2 K. pneumoniae Oliveira Garcia, D. [105]

CTX-M-8 Enterobacter cloacae; E. aerogenes;
C. amalonaticus

Bonnet, R. [77]

CTX-M-8 E. coli
Minarini, L. A. [102]

CTX-M-9 E. coli

CTX-M-15 K. pneumoniae Tollentino, F. M. [81]

CTX-M-16 E. coli; E. cloacae Bonnet, R. [78]

CTX-M-28 K. pneumoniae Lopes, A. C. [98]

CTX-M-59 K. pneumoniae Tollentino, F. M. [81]

CTX-M-59 K. pneumoniae Oliveira Garcia, D. [105]

CTX-M-74 E. coli
Minarini, L. A. [102]

CTX-M-75 E. coli

GES-1 P. aeruginosa
Picão, R. [68, 106]

GES-5 P. aeruginosa; K. pneumoniae

GES-7 K. pneumoniae Dropa, M. [69]

SHV-2 K. pneumoniae

Tollentino, F. M. [81]SHV-2a K. pneumoniae

SHV-5 K. pneumoniae

SHV-5 E. coli Minarini, L. A. [99]

SHV-11 K. pneumoniae Veras, D. L. [107]

SHV-12 K. pneumoniae
Tollentino, F. M. [81]

SHV-12 K. pneumoniae

SHV-27 K. pneumoniae Corkill, J. E. [79]

SHV-28 K. pneumoniae Veras, D. L. [107]

SHV-31 K. pneumoniae
Tollentino, F. M. [81]

SHV-38 K. pneumoniae

SHV-40 K. pneumoniae Dropa, M. [69]

SHV-56 K. pneumoniae Minarini, L. A. [108]

SHV-108 K. pneumoniae
Veras, D. L. [107]

SHV-122 K. pneumoniae

TEM-116 K. pneumoniae Dropa, M. [69]
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2.9 Epidemiologia das infecções por enterobactérias produtoras de

betalactamases no Brasil:

As enterobactérias produtores de ESBLs tem sido detectadas no Brasil desde 1993,

mas a primeira descrição de sua ocorrência no Brasil foi feita em 1997, com

isolados detectados nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo [109].

Não há estudo nacional de prevalência de ESBLs baseado em detecção fenotípica

e confirmação genotípica; entretanto as publicações indexadas no PubMed indicam

K. pneumoniae como a espécie predominante, e blaCTX-M como o determinante

genético mais frequentemente identificado (Tabela 1). Estimando-se a prevalência

produção de ESBL em enterobactérias isoladas de pacientes com infecção,

internados em unidades de terapia intensiva, pela taxa de resistência às

cefalosporinas de terceira geração, em E. coli a prevalência em 2003 foi de 14,6% e

em K. pneumoniae foi de 51,9%. Esses dados se referem à publicação mais

recente dos dados do programa MYSTIC [110]. Essa taxa de produção de ESBL

difere daquela descrita nos resultados do estudo SENTRY para o período de 1997

a 2001, que indica 3,8% para E. coli e 40,6% para K. pneumoniae [1]. Os dois

estudos incluem amostragens distintas, mas há uma consistência na elevada taxa

de produção de ESBL em K. pneumoniae.

Em pacientes da comunidade os dados são ainda mais escassos, e evidenciam em

que na cidade de Juiz e Fora, estado de Minas Gerais, a prevalência de

enterobactérias produtoras de ESBL isoladas de casos de infecção urinária é de

1,48%, com predomínio de K. pneumoniae [111].

Alguns surtos, em sua maioria causados por K. pneumoniae e havendo

predominância de um único clone, tem sido relatados no Brasil [112-117];

entretanto há relatos de surtos policlonais [105].

Um reservatório importante para colonização é o trato digestório. Estudos

evidenciam que em neonatos a colonização do trato digestório precede o
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surgimento do quadro infeccioso [118]. Esses achados são compatíveis com a

recentemente descrição na Espanha, de colonização precoce de pacientes

hospitalizados, secundária a contaminação de superfícies da cozinha hospitalar e

do trato digestório de manipuladores de alimentos [119]. Outros fatores de risco

independentes para infecção por ESBL, evidenciados em diferentes instituições e

no Brasil são: uso prévio de antimicrobiano, doença maligna, diabetes, ventilação

mecânica e internação em unidade de terapia intensiva [120, 121].

2.10 KPC - Carbapenemase de K. pneumoniae:

As enzimas do tipo KPC são carbapenemases pertencentes à classe A de Ambler,

são capazes de degradar carbapenêmicos e possuem um resíduo de serina em seu

sítio ativo. O primeiro isolamento ocorreu em 1996 em K. pneumoniae nos Estados

Unidos da América do Norte, mas a publicação com a caracterização da enzima só

ocorreu em 2001 [122]. Em função de um erro na sequência depositada

originalmente, prevalece a designação KPC-2 [123]. Já foram descritas até o

momento 10 variantes [44], sendo duas delas em Acinetobacter baumanii e

Pseudomonas aeruginosa, o que evidencia a disseminação de determinantes

genéticos móveis entre gêneros bacterianos distintos, dada a localização plasmidial

dos genes descritos até o momento [124]. Estudo recente, que incluiu um isolado

do Brasil e países de outros continentes, evidenciou que integrons com grande

similaridade, contendo o gene blaKPC, estão localizados em diferentes plasmídeos

[124]. Evidências adicionais, publicadas recentemente, indicam a disseminação de

um grupo clonal, com predomínio do tipo 437 de MLST [125]; portanto além da

disseminação intercontinental de integrons, há no Brasil disseminação clonal, como

já evidenciado em outros países [126].

A primeira descrição no Brasil se refere a K. pneumoniae com blaKPC-2, isolada na

cidade de Recife em 2006 [127], mas publicação em 2009 descreve isolamento de
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K. pneumoniae produtora de KPC, na cidade de São Paulo, em 2005 [128].

Subsequentemente várias publicações relataram a ocorrência desses genes em E.

coli e Enterobacter cloacae, outros estados do Brasil [128-134].

Tabela 2 – Distribuição dos genes blaKPC segundo a espécie bacteriana na qual foi

originalmente isolado.

Gene Espécie

blaKPC-1 K. pneumoniae

blaKPC-2 K. pneumoniae

blaKPC-3 K. pneumoniae

blaKPC-4 E. cancerogenus

blaKPC-5 P. aeruginosa

blaKPC-6 K. pneumoniae

blaKPC-7 K. pneumoniae

blaKPC-8 K. pneumoniae

blaKPC-9 E. coli

blaKPC-10 A. baumanii

blaKPC-11 K. pneumoniae
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Aspectos éticos:

O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa do Instituto Fleury e da

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Um registro numérico único

foi atribuído a cada isolado, e as únicas informações do paciente utilizadas foram

data da cultura, tipo de amostra clínica e hospital no qual foi atendido. Os hospitais

foram identificados por letras, sem vínculo com sua designação original.

3.2 Isolados utilizados no estudo:

Os isolados utilizados no estudo pertencem à coleção de culturas do Instituto

Fleury, todos agentes de IRAS. Foram estudadas Enterobacter cloacae e

Enterobacter aerogenes de um banco de isolados coletados durante o período de

janeiro de 2004 a dezembro de 2010. Todos os isolados foram previamente triados

para a produção de ESBL pelo método de Jarlier e colaboradores. Foram utilizados

como substratos a cefotaxima, ceftazidima e cefepima, com distância de 25 mm

entre a borda dos discos e o disco central com amoxicilina-clavulanato. Qualquer

aumento do halo de inibição foi considerado positivo [19]. Foi avaliado um total de

141 isolados do gênero Enterobacter, sendo 109 negativos e 32 positivos para o

teste fenotípico para detecção de ESBL. Foi incluído no estudo um isolado por

paciente, e um registro único foi atribuído a cada isolado. Todos os isolados foram

cultivados casos de infecções relacionadas aos cuidados com a saúde.

Os isolados foram cultivados em ágar CPS e verificados quanto à sua pureza e a

seguir a identificação da espécie foi confirmada utilizando-se o sistema Vitek2.
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3.3 Cepas de referência

Para controle de qualidade dos testes de sensibilidade foi utilizada a cepa E. coli

25922 e critérios definidos pelo CLSI - Clinical and Laboratory Standards Institute

no documento M100-S20 [135].

Para padronização e avaliação da especificidade das reações de PCR, para os

diversos genes de BL, foram utilizadas cepas de referência gentilmente cedidas

pelos professores Ana Cristina Gales e Nilton Lincopan (Tabela 3).

Tabela 3 – Cepas de Referência Utilizadas para PCR

Cepa de referência Gene Pesquisador ou Instituição

RIO-5 blaBES-1 Jorge Sampaio

CTX-M-16 blaCTX-M-16 Jorge Sampaio

CTX-M-2 blaCTX-M-2 Jorge Sampaio

CTX-M-8 blaCTX-M-8 Jorge Sampaio

CTX-M-9 blaCTX-M-9 Jorge Sampaio

GES-1 blaGES-1 Nilton Lincopan

GES-2 blaGES-2 Nilton Lincopan

IMP-1 blaIMP-1 Ana Gales

KPC-2 blaKPC-2 College of American Pathologists

OXA-1 blaOXA-1 Ana Gales

SHV-2 blaSHV-2 Jorge Sampaio

SHV-5 blaSHV-5 Jorge Sampaio

TEM-24 blaTEM-24 Jorge Sampaio

VIM-1 blaVIM-1 Ana Gales
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3.4 Determinação da Concentração Inibitória Mínima:

As suscetibilidades à cefepima, cefotaxima e ceftazidima foram avaliadas pelo

método da diluição em ágar [136]. Os critérios interpretativos utilizados foram

aqueles descritos nos documentos do CLSI e do EUCAST - European Committee

on Antimicrobial Susceptibility Testing [137, 138]. Alíquotas de 100 ml de ágar

Mueller-Hinton foram esterilizadas e a seguir estabilizadas a 45 a 50ºC. Foi

adicionada a solução de antimicrobiano, homogeneizar e distribuir em placas de

Petri. Após a solidificação as placas foram armazenadas sob refrigeração 2 a 8ºC

por até cinco dias. As concentrações finais testadas de cada antimicrobiano foram:

128 µg/ml a 0,125 µg/ml em diluições sucessivas ½. Foram inoculadas cerca de

cinco colônias distintas de uma cultura pura e recente em 10 ml de caldo Mueller-

Hinton. Incubadas a 35ºC por 18 a 24 horas. Utilizando o crescimento bacteriano

obtido, foi preparada suspensão com turbidez equivalente ao padrão 0.5 da escala

de MacFarland. Diluir 1/10 em caldo Mueller-Hinton. Cada suspensão foi transferida

para a base do replicador previamente esterilizado. Utilizando o replicador, as

suspensões foram inoculadas em placas com diferentes concentrações de

antimicrobianos, iniciando-se da placa com menor concentração de antimicrobiano.

As placas inoculadas foram incubadas em ar ambiente a 35ºC por 18 a 20 horas. A

CIM foi interpretada como a menor concentração do antimicrobiano capaz de inibir

totalmente o crescimento bacteriano. Foi utilizada como controle de qualidade a

cepa Escherichia coli ATCC 25922.

3.5 Avaliação da susceptibilidade ao ertapenem:

Para avaliação da suceptibilidade ao ertapenem foi utilizado o método de Kirby-

Bauer, conforme descrito no documento M2-A10 do CLSI [139]. Foram utilizadas

placas de Petri descartáveis de 15 x 90 mm contendo ágar Mueller-Hinton (BBL -

Becton-Dickinson) com espessura média de 4 mm e discos de ertapenem com
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potência de 10 µg (Oxoid). As suspensões bacterianas, equivalentes ao padrão 1

da escala de McFarland foram preparadas a partir de crescimento de 18 a 24 horas

obtido em ágar MacConkey. Para controle de qualidade do teste foi utilizada a cepa

E. coli ATCC 25922 com os critérios preconizados pelo documento M100-S20 do

CLSI [138].

3.6 Detecção de genes que codificam ESBLs e carbapenemases:

Para extração do DNA foi transferida uma colônia isolada obtida de crescimento

recente para tubo com 100 µl de água destilada estéril, e a suspensão resultante foi

incubada 95ºC por 10 minutos. A suspensão foi centrifugada a 12.000 g por cinco

minutos e o sobrenadante foi utilizado nas reações de PCR. Para as reações de

PCR foram utilizados os oligonucleotídeos listados na Tabela 3 ou Tabela 4. Todos

os iniciadores foram retirados da publicação de Dallenne e colaboradores [50]. As

reações de PCR tiveram volume final de 20 µl e foram realizadas com as seguintes

concentrações finais: MgCl2 1,5 mM, dNTPs 100µM, tampão da PCR 1x (Tris-HCl

50 mM pH 8,3 e KCl 50 mM); 0,2 a 0,5 pmol/µl de cada iniciador e 0,4 U de

Platinum Taq DNA polimerase (Invitrogen). A amplificação foi realizada nas

seguintes condições, exceto para o multiplex para pesquisa de blaKPC com

anelamento a 55 ºC e para blaGES anelamento a 57 ºC: desnaturação inical a 94 ºC

por 10 min; 30 ciclos de 94 ºC por 40 s, 60º C por 40 s e 72 ºC por 1 min; e

extensão final a 72 ºC por 7 min [50]. Visando avaliar a qualidade do DNA utilizado,

na reação multiplex par genes que codificam IMP, VIM ou KPC, foram adicionados

os iniciadores específicos para o gene rrs (rRNA 16S). Os produtos de PCR foram

submetidos a eletroforese em gel de agarose contendo 8 µl de solução de GelRed

para cada 100 ml de agarose, utilizando uma escala de 100 bp (Invitrogen) como

referência. O gel foi fotografado sob luz ultravioleta e analisado quanto à presença

de amplicons com tamanho semelhante àqueles listados nas Tabelas 4 e Tabela 5.
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Em função do tamanho do produto amplificado obtido, foram utilizados

oligonucleotídeos específicos para cada gene.
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Tabela 4 – Iniciadores Utilizados para Detecção de Genes que Codificam ESBLs

Reação Iniciador Sequência 5´- 3´ Produto amplificado Concentração na reação
(pmol/µl)

Multiplex TEM/SHV/OXA TSO-T-fw CATTTCCGTGTCGCCCTTATTC
800 0,4

TSO-T-rv CGTTCATCCATAGTTGCCTGAC

TSO-S-fw AGCCGCTTGAGCAAATTAAAC
713 0,4

TSO-S-rv ATCCCGCAGATAAATCACCAC

TSO-O-fw GGCACCAGATTCAACTTTCAAG
564 0,4

TSO-O-rv GACCCCAAGTTTCCTGTAAGTG

Multiplex CTX-M 1, 2, 3,9, 14 e
15

MultiCTXMGp1_for TTAGGAARTGTGCCGCTGYA

688 0,2
MultiCTXMGp1-2_rev CGATATCGTTGGTGGTRCCAT

MultiCTXMGp2_for CGTTAACGGCACGATGAC
404 0,2

MultiCTXMGp1-2_rev CGATATCGTTGGTGGTRCCAT

MultiCTXMGp9_for TCAAGCCTGCCGATCTGGT
561 0,4

MultiCTXMGp9_rev TGATTCTCGCCGCTGAAG

CTX-M grupo 8, 25, 26, 39, 41 CTX-Mg8/25_for AACRCRCAGACGCTCTAC
326 0,4

CTX-Mg8/25_rev TCGAGCCGGAASGTGTYAT
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Tabela 5 – Iniciadores Utilizados para Detecção de Genes que Codificam ESBLs ou Carbapenemases

Reação Iniciador Sequência 5´- 3´ Produto amplificado Concentração na
reação (pmol/µl)

Multiplex VEB, PER, GES MultiGES_for AGTCGGCTAGACCGGAAAG
399 0,3

MultiGES_rev TTTGTCCGTGCTCAGGAT

MultiPER_for GCTCCGATAATGAAAGCGT
520 0,3

MultiPER_rev TTCGGCTTGACTCGGCTGA

MultiVEB_for CATTTCCCGATGCAAAGCGT
648 0,3

MultiVEB_rev CGAAGTTTCTTTGGACTCTG

Multiplex IMP, VIM, KPC MultiIMP_for TTGACACTCCATTTACDG
139 0,5

MultiIMP_rev GATYGAGAATTAAGCCACYCT

MultiVIM_for GATGGTGTTTGGTCGCATA
390 0,2

MultiVIM_rev CGAATGCGCAGCACCAG

MultiKPC_for CATTCAAGGGCTTTCTTGCTGC
538 0,2

MultiKPC_rev ACGACGGCATAGTCATTTGC

rrs-27FW AGA GTT TGA TYM TGG CTC AG
1465 0,2

rrs-1492RV GGT TAC CTT GTT ACG ACT T
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3.7 Sequenciamento de DNA:

A purificação do DNA para a reação de sequenciamento foi realizada utilizando-se

o kit GFX (G&E Healthcare). Os produtos amplificados (45 µl) foram misturados a

250 µL de tampão de captura e a solução resultante foi transferida para tubo com

coluna de sílica. Os tubos foram centrifugados a 12.000 g por 30 s. Foram

pipetados 250 µL de tampão de lavagem a cada coluna. Os tubos foram

centrifugados 12.000 g por 30 s e a seguir a o tubo contendo as soluções coletadas

foi descartado. A coluna foi transferida par um novo tubo de 1,5 ml a cada uma das

colunas foram adicionados 30 µl de tampão de eluição. Após um minuto em

temperatura ambiente as colunas foram centrifugadas a 16.000 g por 1 minuto. A

concentração de DNA na amostra obtida após purificação foi determinada em

equipamento NanoDrop (Uniscience). Quando necessário, a concentração da

solução de DNA foi ajustada para 8,0 ng/µl adicionando-se tampão de eluição.

As reações de sequenciamento foram preparadas em placas de 96 tubos de 200

µL. Cada reação continha 2,0 µL de BigDye versão 3.1 (Applied Biosystems) 1,0 µL

de tampão fornecido com o kit BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready

Reaction versão 3.1 (Applied Biosystems), 2,0 µL de solução de iniciador na

concentração de 1,6 pmol/µL, e 5,0 µL de solução de DNA na concentração de 8ng/

µL. As condições de sequenciamento foram: 5 min a 96 ºC; 30 ciclos de 1 min a 96

ºC, 30 s a 50 ºC, e 4 min a 60 ºC.

As reações foram precipitadas adicionando-se 1,0 µL de solução de acetato de

sódio (3,0 M ; pH 4,6) e 25 µL de etanol absoluto. A mistura foi incubada à

temperatura ambiente ao abrigo da luz por 15 minutos antes de centrifugação a

2.000 g por 45 minutos. A placa foi invertida sobre papel absorvente, e foi

novamente centrifugada a 150 g por 1 minuto. Foram adicionados a cada tubo 150

µL de etanol a 70% antes de centrifugação a 2.000 g por 15 minutos. A placa foi
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novamente invertida sobre papel absorvente e centrifugada a 150 g por 1 minuto.

Foram adicionados 10 µL de formamida Hi-Di (Applied Biosystems) a cada tubo e a

seguir a placa foi mantida ao abrigo da luz a -15ºC até o momento de sua

introdução no sequenciador.

Uma vez obtidos os eletroferogramas, a sequência consenso foi determinada

utilizando-se o programa DNABaser. As sequências foram então comparadas com

aquelas disponíveis no GenBank, utilizando o programa BLAST.

Para os isolados positivos para blaKPC foram realizadas reações adicionais com os

iniciadores descritos por Smith Moland et al. [123] de modo a seqüenciar toda a

região codificante.

3.8 ERIC-PCR:

Os isolados produtores de betalactamases foram avaliados quanto à sua

clonalidade. Foi utilizado o iniciador ERIC2 5′ AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG 

[140], com algumas modificações [141]. O volume total da reação foi de 30 µL, com

100 μM de cada dNTP; 0,75 U de Taq DNA polimerase Platinum (Invitrogen); 3,0 

mM MgCl2; tampão fornecido com a Taq na concentração final de 1X (Tris-HCl 50

mM pH 8,3 e KCl 50 mM); 0,2 μM do iniciador e 2,0 µl de solução de DNA obtida 

por lise térmica (95 ºC por 10 minutos) de suspensão bacteriana equivalente ao

padrão 1 da escala de MacFarland. A amplificação foi realizada com o seguinte

protocolo: 94°C por 4 min, 45 ciclos de 1 min at 94 °C, 1 min a 45 °C, e 3 min a 70

°C e um ciclo de 70 °C por 10 min. O produto amplificado foi submetido a

eletroforese em gel de agarose a 1%, contendo 8,0 µl de solução de GelRed para

cada 100 ml de agarose. A imagem obtida em sistema de transiluminação UV. Os
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perfis obtidos foram comparados utilizando-se o programa Bionumerics

(AppliedMaths).

3.9 Cálculo do valor preditivo positivo:

O valor preditivo positivo do teste de Jarlier, expresso em porcentagem, foi

calculado segundo a equação abaixo, na qual VPP é o valor preditivo positivo, nVP

é o número de verdadeiros positivos e nFP é o número de falsos positivos:

VPP = nVP x 100 / nVP + nFP
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4 RESULTADOS

4.1 Distribuição dos isolados segundo material clínico e espécie:

Do total de 141 isolados, 75,9% (107) corresponderam à espécie E. cloacae e

24,1% (34) corresponderam à espécie E. aerogenes. As amostras clínicas das

quais mais frequentemente foram cultivados os isolados foram sangue, urina,

secreção de ferida cirúrgica e cateter venoso, que consistiram em 75,9% do total

das amostras (Figura 5).

Figura 5 – Distribuição dos isolados segundo o tipo de amostra clínica.
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4.2 Distribuição dos isolados segundo a positividade para o teste de Jarlier

(produção de ESBL) e concentração inibitória mínima para cefepima,

ceftazidima e cefotaxima:

Um total de 32 isolados (22,7%) apresentou teste fenotípico positivo para a

produção de ESBL, com distorção (aumento) do halo de inibição com um ou mais

dos substratos. As distribuições de CIMs, para cada substrato, apresentaram

superposição, não sendo, portanto, possível diferenciar isolados produtores de

ESBL e não produtores de ESBL (Figuras 6, 7 e 8).

Caso o teste de Jarlier fosse considerado o padrão ouro para detecção de ESBL, e

fosse utilizado o ponto de corte para sensibilidade preconizado pelo CLSI para

cefepima (≤ 8 µg/ml), 13 de um total de 32 isolados (40,6%) seriam interpretados 

como sensíveis. Caso fosse utilizado o ponto de corte para sensibilidade (≤ 1 µg/ml) 

3 em 32 isolados (9,4%) seriam considerados sensíveis pelo EUCAST (Figura 6).

Figura 6 – Distribuição dos isolados segundo produção de ESBL e concentração inibitória
mínima para cefepima. Total de isolados ESBL positivo = 32 e total de isolados ESBL
negativo = 109.
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Para ceftazidima, caso o teste de Jarlier fosse considerado o padrão ouro para

detecção de ESBL, e fosse utilizado o ponto de corte para sensibilidade

preconizado pelo CLSI para ceftazidima (≤ 4 µg/ml), 2 de um total de 32 isolados 

(6,2%) seriam interpretados como sensíveis. Caso fosse utilizado o ponto de corte

para sensibilidade (≤ 1 µg/ml) apenas 1 em 32 isolados (3,1%) seria considerado 

sensível pelo EUCAST (Figura 7).

Figura 7 - Distribuição dos isolados segundo produção de ESBL e concentração inibitória
mínima para ceftazidima. Total de isolados ESBL positivo = 32 e total de isolados ESBL
negativo = 109.
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As CIMs para cefotaxima apresentaram-se em sua maioria absoluta igual ou maior

que 256 µg/ml. O menor valor de CIM para cefotaxima apresentado por um isolado

produtor de ESBL foi 4 µg/ml; portanto todos seriam classificados como resistentes

(Figura 8).

Figura 8 - Distribuição dos isolados segundo produção de ESBL e concentração inibitória
mínima para cefotaxima. Total de isolados ESBL positivo = 32 e total de isolados ESBL
negativo = 109.

4.3 Valor preditivo positivo do teste de Jarlier:

Na amostragem analisada, o valor preditivo positivo foi de 46,9% para a presença

de genes que codificam betalactamases de espectro ampliado, já descritos na

literatura (Tabela 6).
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4.4 Detecção de genes que codificam betalactamases de espectro ampliado:

As reações de PCR multiplex evidenciaram a presença de genes derivados de

blaTEM, blaSHV, blaOXA (Figura 9) e blaCTX-M em 24 dos 32 isolados testados (Tabela 6).

Os derivados de blaTEM, blaSHV, blaOXA e blaCTX-M foram detectados em 56,3% (18),

18,7% (6), 15,6% (5) e 34,4% (11) dos isolados, respectivamente (Tabela 6).

O sequenciamento dos produtos amplificados de blaTEM evidenciou substituições

nas posições 228CT e 396GT, quando comparado com o depósito de

referência de blaTEM-1 (GenBank J01749.1); entretanto são mutações silenciosas,

pois há 100% de identidade entre as sequências de aminoácidos.

O seqüenciamento dos produtos amplificados de blaSHV evidenciaram a presença de

blaSHV-12 nos isolados A0071667, A3140017 e 36080487, tenho havido 100% de

similaridade com o depósito do GenBank CAI76927.1. Nos isolados 37120007,

40050440 e 98110731 (Tabela 6), o seqüenciamento do fragmento de 780 pares de

bases não permitiu a diferenciação entre blaSHV-11, blaSHV-36, com cujas sequências

de aminoácidos houve 100% de similaridade (depósitos no GenBank AF47947.1 e

Y_001335268.1).

O sequenciamento dos produtos de amplificação de derivados de blaOXA evidenciou

exclusivamente a presença de blaOXA-1 (Tabela 6), tendo havido 100% de

similaridade entre as sequências obtidas e aquela disponível no GenBank no

depósito GU189577.2.

A qualidade das sequências obtidas para os derivados de blaCTX-M-8 e o tamanho

das sequências obtidas para os derivados de blaCTX-M-1 e blaCTX-M-2 não permitiram a

diferenciação entre as variantes, mas permitiram tratar-se de variante de blaCTX-M

(Tabela 6).
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Tabela 6 – Distribuição dos isolados positivos para o teste de Jarlier, segundo

perfil de sensibilidade e presença de genes que codificam betalactamases

Registro Espécie FEP
(µg/ml)

CAZ
(µg/ml)

CTX
(µg/ml)

blaCTX-M blaTEM - OXA

- SHV

ERT
(mm)

bla KPC

97200020

E.
aerogenes

32 64 >256 CTX-M-g2 TEM-1 24 neg

98271800 64 8 >256 CTX-M-g8 TEM-1 31 neg

81220210 16 8 64 neg TEM-1 6 neg

55160148 8 64 256 neg neg 25 neg

A3190971 1 256 256 neg neg 18 neg

98110731 256 256 256 neg TEM-1 e
SHV-like

6 KPC-2

A3040350 64 32 >256 neg neg 6 neg

A8271144 >256 >256 >256 neg neg 6 KPC-2

A7180855 >256 >256 >256 neg TEM-1 6 neg

37120007

E. cloacae

2 64 32 CTX-M-g2 TEM-1 e
SHV-like

25 neg

26090323 2 128 32 CTX-M-g2 neg 25 neg

38130098 2 64 256 CTX-M-g2 e
CTX-M-g8

TEM-1 16 neg

36080487 2 64 8 CTX-M-g8 TEM-1 e
SHV-12

23 neg

44110586 4 1 16 CTX-M-g8 TEM-1 21 neg

A6030288 16 8 64 CTX-M-g8 TEM-1 27 neg

82230340 16 8 64 CTX-M-g8 TEM-1 25 neg

A3241597 0,5 256 64 CTX-M-g8 TEM-1 21 neg

99051754 64 8 >256 CTX-M-g9 TEM-1 22 neg

34190311 1 64 4 neg TEM-1 22 Neg

A3140017 2 64 32 neg TEM-1 e
SHV-12

27 Neg

82200595 16 8 64 neg TEM-1 24 Neg

27290364 2 128 64 neg neg 19 Neg

49040086 4 2 256 neg neg 22 Neg

83040785 16 16 256 neg OXA-1 23 Neg

84060431 32 16 256 neg TEM-1 e
OXA-1

23 Neg

87010271 32 32 >256 neg neg 22 Neg

A3060028 64 64 >256 neg neg 20 Neg

32170561 64 64 >256 neg TEM-1 11 Neg

40050440 2 256 >256 neg SHV-like 22 Neg

A0071667 >256 >256 >256 neg SHV-12 12 KPC-2

A3110360 >256 >256 >256 neg TEM-1 e
OXA-1

6 Neg

A3270973 >256 >256 >256 neg TEM-1 e
OXA-1

6 Neg

Legenda: FEP – cefepima; CAZ- ceftazidima; CTX – cefotaxima; ERT - ertapenem
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4.5 Detecção de blaGES, blaVEB, blaPER:

Não foi detectada a presença de derivados de blaGES, blaVEB, blaPER em nenhum dos

32 isolados testados; entretanto foi possível obter apenas os controle positivos para

blaGES. Nesses houve amplificação de fragmento com aproximadamente 399 pares

de bae quais foi (Figura 9).

Figura 9 – Perfil eletroforético de produtos de PCR multiplex para detecção dos
genes blaGES, blaVEB, blaPER. 1 e 18 – Escala 1 kb plus (Invitrogen); 2 a 15 – isolados
26090323 a 83040785; 16 – cepa GES-1; cepa GES-2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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4.6 Modificação da PCR multiplex para blaIMP, blaVIM, blaKPC e detecção de

derivados de blaKPC

A adição dos iniciadores rrs27FW e rrs1492RV não gerou bandas inespecíficas e

permitiu comprovar a ausência de inibidores da PCR, assim como a qualidade do

DNA utilizado para o teste. Houve amplificação do fragmento de aproximadamente

1465 pares de bases em todos os isolados negativos para blaKPC (Figura 10). Não

houve amplificação inespecífica do gene rrs no controle negativo. Na canaleta 6,

referente ao controle positivo, é possível observar todos os fragmentos esperados

amplificados: 1465 bp (rrs), blaKPC (538 bp), blaVIM (390 bp) e blaIMP (139 bp).

O gene blaKPC foi detectado em três dentre os 32 isolados analisados, sendo dois E.

aerogenes e um E. cloacae (Tabela 6).

As sequências obtidas para os três isolados apresentaram 100% de identidade com

a sequência de aminoácidos de KPC-2 (depósito GenBank EU784136.1). Este é o

primeiro relato da detecção de blaKPC em E. aerogenes e E. cloacae na cidade de

São Paulo.
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Figura 10 – Perfil eletroforético, de produtos de PCR multiplex para detecção dos
genes blaIMP, blaVIM e blaKPC, em gel de agarose a 1%. 1 e 8 – escala 1 kb plus
(Invitrogen); 2- 97200020; 3 – 98271800; 4- 98110731; 5- A3190971; 6- mistura
soluções de DNA extraídos das cepas padrão produtoras de KPC-2, VIM-1 e IMP-1;
7 – controle negativo da amplificação.

4.7 Clonalidade dos isolados:

A análise dos perfis gerados por ERIC-PCR evidencia grande diversidade clonal,

exceto quanto a nove isolados pertencentes a quatro grupos clonais; portanto a

amostragem não tem um viés significativo de clonalidade e as conclusões quanto

1 2 3 4 5 6 7 8
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aos determinantes genéticos, com predomínio de blaSHV e blaSHV não são resultado

de disseminação clonal.

Digno de nota, mas necessitando de comprovação por eletroforese de campos

pulsados, dois isolados de E. aerogenes, um albergando o gene blaKPC e outro não,

tem perfis de ERIC-PCR indistinguíveis, sugerindo a aquisição de determinante

genético móvel (Figura 11).
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Figura 11. Perfis eletroforéticos dos produtos de amplificação obtidos por ERIC-

PCR. 1- escala 1kb plus (Invitrogen); 2- E. aerogenes 98110731 (blaKPC positivo); 3-

E. aerogenes 98271800 (blaKPC negativo).
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5 DISCUSSÃO

Neste estudo foram analisadas 141 isolados do gênero Enterobacter quanto ao

perfil de sensibilidade à cefalosporinas de terceira e quarta gerações e produção de

ESBLs. Uma das suas limitações é quanto a amostragem, pois o montante

analisado representa apenas parte do total de casos de IRAS do período de 2004 a

2010 e não a sua totalidade; entretanto consistem no grupo de isolados disponíveis

no banco de microrganismo do Fleury Medicina Diagnostica. Apesar de todos os

isolados terem sido cultivados de casos de IRAS, a taxa de resistência às

cefalosporinas é superior àquela observada em estudos multicêntricos como o

SENTRY[1]. Tratando-se de uma coleção de isolados não consecutivos não é

possível estabelecer a prevalência de produção de ESBLs, o que seria interessante

para avaliação de tendência ao longo desse período.

A mudança dos critérios interpretativos para as cefalosporinas de terceira geração,

mas não para a cefepima, eximindo os laboratórios da necessidade de realizar o

teste para detecção de ESBLs para a liberação e interpretação dos testes de

sensibilidade de enterobactérias [135] tem gerado grande discussão,

particularmente pela divergência em relação aos critérios europeus, que utilizam o

valor de 1 µg/ml para todas as cefalosporinas de terceira e quarta gerações [137].

Este parece ser um critério mais seguro para permitir o uso desse fármaco em

infecções por isolados produtores de ESBL, segundo resultados de simulações de

ensaios de farmacodinâmicos e farmacocinéticos [142, 143]. Caso fossem

aplicados os critérios preconizados pelo CLSI para o grupo produtor de ESBL deste

estudo. Outro aspecto importante é que considerando a detecção de genes por

PCR como o padrão ouro, nove em 15 isolados que albergam genes que codificam

para belatactamases apresentaram CIM para cefepima igual ou inferior a 8 µg/ml, e

seriam considerados sensíveis pelos critérios preconizados pelo CLSI [138].
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Os critérios do EUCAST, sensível ≤ 1 µg/ml, deixariam de detectar apenas três 

dentre 15 isolados com PCR positiva para genes que codificam ESBLs. Esses

achados são compatíveis com outras publicações que estudaram a correlação entre

CIMs para cefalosporinas de terceira e quarta gerações e presença de genes de

resistência [144]. Um outro aspecto que tem sido discutido é o efeito inoculo, ou

seja a elevação de CIMs quando a densidade bacteriana é maior do que a

usualmente utilizada nos testes de sensibilidade in vitro de enterobactérias

produtoras de ESBLs do tipo SHV, mas não com as demais ESBL; entretanto esses

achados ainda não foram confirmados in vivo [145].

A nosso ver, apesar de a presença do mecanismo de resistência ser um fator a ser

considerado, principalmente quanto à estabilidade do antimicrobiano utilizado no

tratamento frente à hidrólise por betalactamases, a CIM e a identificação da espécie

bacteriana são os dados microbiológicos mais importantes para a decisão

terapêutica.

A revisão da literatura indexada com estudos realizados com isolados do Brasil

evidencia um predomínio de cefotaximases e em segundo lugar a ocorrência de

derivados de SHV-1. Nossos achados são consistentes com aqueles publicados

quando da descrição da CTX-M-8, evidenciando a presença de do gene blaCTX-M-8

em Enterobacter aerogenes e E. cloacae detectados na cidade do Rio de Janeiro

em 1996 [77]. Essa primeira publicação já evidenciava a presença do mesmo

determinante em Proteus mirabilis e Citrobacter amalonaticus, sugerindo a

disseminação de elementos genéticos móveis. Em nossa amostragem, tal como

sugerido pela publicação de 2000, houve predomínio de derivados de blaCTX-M-8. O

achado no Brasil, em 1996 e sua descrição em 2000 anteciparam a ocorrência da

grande disseminação de genes derivados de blaCTX-M em todo o mundo [46].

O teste da disco-aproximação tem sido utilizado para a triagem fenotípica da

produção de ESBL e varias publicações evidenciam sua alta sensibilidade. Neste
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estudo o baixo valor preditivo positivo observado pode ser devido ao fato de que

outras ESBLs não detectadas com os iniciadores utilizados possam estar

presentes. A metodologia da detecção de novas betalactamases deve incluir a

eletroforese de ponto isoelétrico de extrato protéico bacteriano, assim como ensaios

de conjugação e ou transformação com plasmídios extraídos dos isolados a serem

estudados, mas essas metodologias não fizeram parte da proposta deste estudo,

sendo, portanto, uma de suas limitações.

A grande maioria dos isolados detectados côo positivos pelo teste de Jarlier

albergavam o gene blaTEM-1, que no gênero Enterobacter tem localização plasmidial.

Esse achado reforça a hipótese de que outros determinantes genéticos de

betalactamases possam ser albergados por esses isolados, uma vez que é

freqüente a presença de integrons em plasmideos, que atuam como verdadeiras

máquinas de capturas de genes de resistência [146]. Novos experimentos serão

realizados para elucidar essa discrepância.

O gene blaKPC-2 foi detectado em três isolados, sendo, curiosamente, dois isolados

da espécie E. aerogenes, que representava uma fração menor dos isolados. Estudo

incluindo cepas de diferentes países evidenciou que variantes de um mesmo

transposon albergavam o gene blaKPC-2 em diferentes plasmídeos. Essa evidência

pode explicar a predominância de blaKPC-2 nos estudos realizados com amostras do

Brasil [125, 127-129, 131, 132].

A ocorrência de dois isolados de E. aerogenes com perfis de ERIC-PCR

indistinguíveis, isolados de pacientes atendidos em hospitais distintos, um deles

isolado de amostra de urina e outro de uma ponta de cateter venoso central

evidenciam a disseminação de um mesmo clone entre hospitais. Mais relevante

para o entendimento da disseminação de elementos genéticos móveis é o fato de

um dos isolados alberga os genes blaKPC-2 e blaTEM-1, enquanto o outro isolado

alberga apenas o gene blaTEM-1. Esse achado pode indicar a presença de um
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integron e a subseqüente captura do gene blaKPC-2, mas pode indicar também a

presença de outro plasmídeo. Para a elucidação desses achados são necessários

experimentos adicionais com seqüenciamento de integrons ou transposons.

Outro aspecto detectado neste trabalho foi a presença concomitante de diferentes

genes que codificam betalactamases em um mesmo isolado. Foram observados

isolados que albergam os genes blaCTX-M e blaTEM; blaCTX-M, blaTEM e blaSHV; blaSHV e

blaTEM; blaOXA e blaTEM. Essas evidências podem corresponder à presença de

múltiplos plasmídeos ou de integrons com múltilplos genes de betalactamases. A

presença de diversos determinantes genéticos é um achado relativamente

freqüente nos produtores de ESBL e evidenciam a ampla disseminação desses

determinantes [146].

Diversas publicações tem evidenciado que disseminação de bactérias

pertencentes a um mesmo clone é um dos indicadores de qualidade no controle

das IRAS. Neste trabalho observado a identidade de perfis gerados por ERIC-PCR

entre isolados cultivados de amostras pacientes internados em hospitais localizados

na mesma região na cidade de São Paulo. Para que se pudesse ter uma idéia se

este achado é pontual ou se existe uma significativa disseminação clonal o ideal

seria a coleta prospectiva de todos os isolados de E. aerogenes e E. cloacae dos

dois hospitais para que pudesse ser avaliada corretamente a extensão da

disseminação. Outro aspecto curioso é que a espécie produtora de KPC

predominante no Brasil e no mundo é a K. pneumoniae enquanto que na região sul

as evidências indicam a presença de Enterobacter . A comparação entre os

isolados produtores de KPC de São Paulo e da região sul do Brasil poderia

contribuir para o entendimento da disseminação dos genes blaKPC no território

nacional.



54

6 CONCLUSÕES

- Isolados do gênero Enterobacter com CIM igual ou inferior a 1 µg/ml para

cefepima ou ceftazidima podem albergar genes que codificam para ESBLs;

- Os genes que codificam para ESBL, predominantes na amostragem, foram os

derivados de blaCTX-M e os derivados de blaSHV;

- Não foram detectados genes que codificam para ESBLs derivados de blaTEM,

blaPER ou blaVEB;

- O valor preditivo positivo do método de Jarlier para detecção de ESBLs nessa

amostragem de E. cloacae e E. aerogenes foi de 46,9% quando comparado com a

detecção por PCR de genes já descritos na literatura;

- O gene blaKPC-2 foi detectado em três isolados, sendo duas E. aerogenes e uma E.

cloacae, todas de um mesmo hospital;

- Avaliar a clonalidade de E. cloacae e E. aerogenes produtores de ESBL, por

ERIC-PCR.
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