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RESUMO 

 

SANCHEZ, D.G. Investigação dos mecanismos de resistência às fluorquinolonas em isolados 

bacterianos ambientais. 2018. 83F. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

As fluorquinolonas são antimicrobianos frequentemente prescritos no Brasil e em 

outros países e utilizados no tratamento de diversos tipos de infecções, principalmente 

naquelas do trato urinário e gastrintestinal. A ação desses compostos ocorre devido a 

interação dos mesmos com a DNA-girase e a topoisomerase IV bacterianas. A DNA girase é 

codificada pelos genes gyrA e gyrB e a topoisomerase IV, pelos genes parE e parC. Estudos 

evidenciaram existir nesses genes regiões nas quais as mutações ocorrem de modo mais 

frequente, sendo esses sítios chamados de Quinolone Resistance Determining Regions 

(QRDR). Mutações nas QRDR levam a substituição de aminoácidos nas topoisomerases, 

diminuindo a afinidade destas enzimas pelas quinolonas, acarretando, portanto, em um 

fenótipo de resistência para essa classe de antimicrobianos. Este mecanismo de resistência 

mostrou-se um dos principais responsáveis pela resistência antimicrobiana para essa classe de 

antimicrobiano em isolados clínicos. Entretanto, outros mecanismos de resistência podem 

estar presentes, entre eles a aquisição de determinantes plasmidiais (qnrA, qnrB, qnrS, qepA, 

oqxA e oqxB). A maioria dos estudos foi realizada utilizando isolados bacterianos clínicos, 

contudo, pouco tem sido investigado sobre os mecanismos de resistência com bactérias de 

origem ambiental. Diante disso, o presente trabalho objetivou identificar os principais 

mecanismos de resistência às quinolonas em isolados bacterianos ambientais e os principais 

gêneros dessa microbiota que os albergam. Para tanto, 69 isolados bacterianos ambientais 

foram selecionados. Os principais gêneros bacterianos selecionados foram Stenotrophomonas, 

Achromobacter, Ochrobactrum e Escherichia para os quais foram pesquisados além dos 

genes Plasmid Mediated Quinolone Resistance (PMQR), mutações nos genes gyrA, gyrB, 

parE e parC e a tipagem plasmidial. No conjunto os resultados permitem evidenciar um 

padrão de mutações nos genes codificadores das topoisomerases semelhante ao observado em 

isolados bacterianos clínicos, atuando os genes PMQR de modo sinérgico na contribuição da 

elevação da concentração inibitória mínima (CIM) frente às fluorquinolonas. No entando, 

mecanismos adicionais que possam contribuir com os níveis de resistência não podem ser 

descartados, sobretudo sistemas de efluxo. A tipagem plasmidial evidenciou que a maioria 

dos isolados apresenta plasmídeos da família ColE-like. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: 1. Resistência 2. Fluorquinolonas 3. Solo 4. Água 5. Bactérias 

ambientais. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SANCHEZ, D.G. Investigation of resistance mechanisms to fluorquinolones in environmental 

bacterial isolates. 2018. 83F. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

Fluoroquinolones are antimicrobials frequently prescribed in Brazil and in other countries 

and used in the treatment of various types of infections, especially those of the urinary tract 

and gastrointestinal tract. The action of these compounds occurs due to their interaction with 

bacterial DNA-gyrase and topoisomerase IV. The DNA gyrase is encoded by the gyrA and 

gyrB genes and the topoisomerase IV, by the parE and parC genes. Studies have shown that 

there are regions in which the mutations occur more frequently, these sites being called 

QRDR (Quinolone Resistance Determining Regions). Mutations in QRDR lead to amino acid 

substitution in topoisomerases, reducing the affinity of these enzymes for the quinolones, thus 

leading to a resistance phenotype for this class of antimicrobials. This mechanism of 

resistance was shown to be one of the main factors responsible for antimicrobial resistance for 

this class of chemotherapy in clinical isolates. However, other mechanisms of resistance may 

be present, among them the acquisition of plasmid determinants (qnrA, qnrB, qnrS, qepA, 

oqxA and oqxB). Most studies were carried out using clinical bacterial isolates, however, little 

research has been done on the mechanisms. The present work aimed to identify the main 

mechanisms of resistance to quinolones in environmental bacterial isolates and the main 

genera of this microbiota that harbor them. For this purpose, 69 bacterial isolates were 

selected from environmental samples. The main bacterial genera selected were 

Stenotrophomonas, Achromobacter, Ochrobactrum and Escherichia for which the genes 

PMQR, gyrA, gyrB, parE and parC and the plasmid typing were investigated. The results 

pattern of mutations in the genes coding for topoisomerases are similar to that observed in 

clinical bacterial isolates, acting PMQR genes synergistically in the contribution of MIC 

elevation to fluoroquinolones. However, additional mechanisms that may contribute to 

resistance levels cannot be discarded, especially efflux systems. Plasmid typing evidenced 

that most of the isolates present plasmids from the ColE-like family. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os antimicrobianos são compostos que apresentam atividade antimicrobiana e podem 

ser denominados quimioterápicos ou antibióticos, dependendo, respectivamente, se são 

sintetizados pelo homem ou extraídos a partir de micro-organismos produtores dessas 

substâncias (SÁEZ-LLORENS et al., 2000). O marco inicial da era dos antibióticos ocorreu 

com a descoberta da penicilina em 1928 por Alexander Fleming. Em 1929 a Penicilina G ou 

benzilpenicilina foi descrita, tendo sido iniciado seu uso terapêutico em meados dos anos 

1940. Essa descoberta inspirou, durante o período de 1940-1960, a prospecção de diversas 

culturas de micro-organismos em busca de novos antibióticos, como as cefalosporinas, a 

estreptomicina, a eritromicina, dentre outros (GUIMARÃES et al., 2010). 

Por outro lado, o marco da síntese dos quimioterápicos é datado de 1910, quando o 

pesquisador Paul Ehrlich sintetizou a primeira droga a base de arsênico, a qual foi utilizada no 

tratamento da sífilis. Posteriormente, o ácido nalidíxico seria a primeira quinolona sintetizada 

a apresentar atividade antimicrobiana e introduzida na clínica médica em 1962. As quinolonas 

são antimicrobianos sintéticos muito eficazes no tratamento de várias infecções bacterianas e 

exercem suas atividades através da interação com as enzimas nucleares denominadas 

topoisomerases (BLONDEAU, 2004). São quimioterápicos estruturalmente constituídos por 

dois anéis quinolônicos com um átomo de nitrogênio na posição 1, um grupo carboxila na 

posição 3 e um grupo carbonila na posição 4 (Figura 1) (EMMERSON & JONES, 2003).  

 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrutura química das 

quinolonas. 
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O avanço na síntese de novos quimioterápicos entre os anos de 1980 a 2000 explorou 

a inserção de diferentes substituintes no anel quinolônico (R1, R2 e R3) (Figura 1), 

permitindo a síntese de novas drogas com características farmacológicas distintas, como por 

exemplo, as fluorquinolonas, as quais possuem um átomo de flúor no carbono 6 do anel 

quinolônico, ampliando assim as aplicações terapêuticas das quinolonas (GUIMARÃES et al., 

2010; BALL, 2000; HAWKEY, 2003). Recentemente foram desenvolvidas novas 

fluorquinolonas com amplo espectro de ação e grande atividade sobre bactérias Gram-

positivas, como o Streptococcus pneumoniae (BOLON, 2011).  

O fenômeno da resistência antimicrobiana tem sido observado desde a introdução da 

penicilina como alternativa terapêutica. A aquisição de resistência aos antimicrobianos pode 

surgir naturalmente através de mutações espontâneas, mesmo na ausência de pressão seletiva. 

Contudo, em condições onde há aumento da pressão seletiva, o equilíbrio natural é rompido, 

favorecendo a seleção de linhagens bacterianas resistentes aos diferentes antimicrobianos, 

inclusive para aqueles utilizados no tratamento de uma grande variedade de infecções, como 

as quinolonas e fluorquinolonas (BLONDEAU, 2004). Algumas pesquisas apontaram que 

isolados clínicos obtidos de hospitais nos Estados Unidos durante os anos de 1997-2001 

apresentaram mais de 10% de resistentência à ciprofloxacina (NEUHAUSER et al., 2003) e o 

estudo de Wang e colaboradores mostrou que 60% dos isolados de E. coli obtidos entre 1997-

1999 na China foram resistentes às fluorquinolonas (WANG et al., 2003).  

 

1.1 Classificação e indicação terapêutica das quinolonas 

De acordo com a classificação proposta por Lee & Kanatani (1999) e Bolon (2011), as 

quinolonas são classificadas em quatro grupos ou quatro gerações, tendo como base o seu 

espectro de atividade (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1. Classificação das quinolonas de acordo com as suas gerações. 

Primeira geração Segunda geração Terceira geração Quarta geração 

Ác. Nalidíxico 

Ác. Pipemídico 

Ac. Oxolínico 

Cinoxacina 

Ciprofloxacina 

Norfloxacina 

Ofloxacina 

Lomefloxacina 

Enoxacina 

      Levofloxacina 

Esparfloxacina 

Grepafloxacina 

Moxifloxacina 

Gemifloxacina 

Gatifloxacina 

      Clinafloxacina 
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A primeira geração de quinolonas apresenta atividade frente a bactérias Gram-

negativas, incluindo membros da família Enterobacteriaceae, contudo, não apresenta 

atividade frente à Pseudomonas aeruginosa, Gram-positivos e anaeróbios obrigatórios. Neste 

grupo se destaca o ácido nalidíxico, primeira quinolona introduzida na clínica médica nos 

anos 60 (Figura 2a). Este antimicrobiano foi utilizado para o tratamento de infecções do trato 

urinário e teve seu uso descontinuado, sobretudo devido a sua pobre distribuição plasmática e 

tecidual (LEE & KANATANI, 1999). 

A norfloxacina e a enoxacina são antimicrobianos representantes da segunda geração 

de quinolonas, patenteados respectivamente em 1978 e 1980 (APPELBAU & HUNTER, 

2000) (Tabela 1). Esses antimicrobianos, assim como outras fluorquinolonas, apresentam 

concomitantemente a adição de um átomo de flúor na posição 6 do anel quinolônico e um 

anel piperazínico na posição 7 (Figura 2). O átomo de flúor nessas quinolonas aumentou a 

penetração dessas drogas na célula bacteriana e a atividade frente a bactérias Gram-negativas 

da família Enterobacteriaceae e também sobre P. aeruginosa. O anel piperazínico na posição 

7 também melhorou a distribuição tecidual e estabilidade metabólica desses fármacos, além 

de possibilitar aumento na absorção por via oral (GUIMARÃES et al., 2010). Além disso, 

essa geração de quimioterápicos também demonstra moderada atividade frente a espécies do 

gênero Staphylococcus.  

A ciprofloxacina e a ofloxacina, que também fazem parte da segunda geração de 

quinolonas, são eficientes no tratamento de infecções do trato urinário, do trato respiratório, 

da pele, de demais tecidos moles e também como primeira escolha para o tratamento tópico 

de queratite oftálmica (LEE & KANATANI, 1999; LEIBOWITZ, 1991; O’BRIEN et al., 

1995). A ciprofloxacina é o antimicrobiano que mais se destaca dentre os representantes da 

segunda geração de quinolonas. Isso ocorre porque houve melhora no espectro de ação dessas 

drogas devido a inserção de um substituinte ciclopropílico ligado ao N na posição 1 do anel e 

a substituição de um nitrogênio da posição 8 por um carbono (Figura 2c). Assim, a 

ciprofloxacina tornou-se o fármaco mais ativo frente a bactérias Gram-negativas, sendo muito 

utilizado em diversas infecções (GUIMARÃES et al., 2010). 
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Figura 2. Estrutura química das quinolonas e fluorquinolonas: a) ácido nalidíxico; b) 

enoxacina; c) ciprofloxacina; d) norfloxacina; e) levofloxacina. 

 

    Fonte: Autor. 

 

A terceira geração de quinolonas apresenta maior atividade frente a bactérias Gram-

positivas, permitindo o tratamento de infecções ocasionadas por bactérias do gênero 

Streptococcus, por exemplo. A grepafloxacina e a esparfloxacina são indicadas para o 

tratamento de pneumonias adquiridas na comunidade e alguns tipos de bronquite; já a 

levofloxacina é indicada para infecções do trato respiratório, urinário, infecções de pele, 

pneumonia, sinusite e pielonefrite aguda (ANDERSON & PERRY 2008;). A levofloxacina é 

um isômero da ofloxacina e apresenta como diferencial um anel entre o N1 e o C8 do anel das 

quinolonas (Figura 2e). A levofloxacina apresenta também boa atividade frente a bactérias 

Gram-positivas, Gram-negativas e anaeróbias, sendo inclusive mais ativa que a ciprofloxacina 

para bactérias Gram-positivas (HURST et al., 2002). 

O desenvolvimento de protótipos da quarta geração de quinolonas, como 

moxifloxacina, trovafloxacina e gemifloxacina, permitiu uma maior eficiência frente aos 

cocos Gram-positivos e às bactérias anaeróbias (APPELBAUM & HUNTER, 2000).  

 

 



22 

 

1.2 Mecanismo de ação das quinolonas 

As topoisomerases são enzimas essenciais envolvidas no processo de replicação do 

material genético e constituem um alvo terapêutico para o tratamento de infecções 

bacterianas, uma vez que as quinolonas e fluorquinolonas atuam inibindo a ação da DNA-

girase, uma topoisomerase do tipo II, e da topoisomerase tipo IV (WANG, 1996). 

A DNA girase é composta por duas subunidades protéicas GyrA (97 kD) e duas 

subunidades GyrB (90 kDa), codificadas pelos genes gyrA e gyrB, respectivamente. A função 

desta enzima é a introdução de superespirais negativos e a retirada dos superespirais positivos 

que são acumulados na frente da forquilha de replicação na molécula de DNA (WANG, 

2003). A ação da DNA girase permite que o DNA atinja uma conformação relaxada para que 

a replicação ocorra. Esta enzima é seletivamente inibida por fluorquinolonas em bactérias 

Gram-negativas (BOLON, 2009). 

A topoisomerase IV consiste em duas subunidades ParC (75 kDa) codificadas pelo 

gene parC e duas subunidades ParE (70 kDa), codificadas pelo gene parE. Esse complexo 

enzimático atua permitindo a separação do cromossomo recém-duplicado através de um 

mecanismo que promove quebras transitórias no DNA bacteriano, liberando a molécula de 

DNA recém-sintetizada. Deste modo, esse mecanismo parece estar envolvido na etapa final 

do processo de replicação do material genético, permitindo que a molécula mãe e a molécula 

filha de DNA atinjam um estado não concatenado (DRLICA et al., 2008; WANG, 1996). A 

topoisomerase IV é a enzima preferencialmente inibida por fluorquinolonas em bactérias 

Gram-positivas (BOLON, 2009). 

Alguns autores definem a atividade das quinolonas frente às bactérias como um efeito 

exclusivo da inibição da replicação do DNA após a interação da droga com a topoisomerase 

bacteriana (BLONDEAU, 2004, HOPKINS et al., 2005). Contudo, em uma revisão elaborada 

por Drlica e colaboradores em 2008 na qual a interação entre a droga e a topoisomerase é 

melhor compreendida, a atividade das quinolonas é constatada como um evento composto por 

duas etapas. A primeira delas, reversível, é a inibição da replicação do DNA bacteriano 

devido à formação do complexo DNA-topoisomerase-droga, o que apenas explica o efeito 

bacteriostático, uma vez que esse processo é mais demorado do que a rápida morte bacteriana 

observada após o tratamento com fluorquinolonas. Já o segundo passo, irreversível, resulta em 

eventos posteriores à liberação de fragmentos de DNA com ligações fosfodiéster 

comprometidas, os quais podem explicar o rápido efeito bactericida observado. Esse passo é 

atribuiído à hipótese da fragmentação do cromossomo (DRLICA et. al., 2008). 
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À esquerda DNA girase composta por duas subunidades GyrA e duas GyrB. 

À direita topoisomerase IV composta por duas subunidades ParE e duas 

ParC. As setas apontam para os sítios de ligação ao ATP em GyrB e ParE 

(“ATP binding sites”) e os sítios catalíticos de ligação ao DNA em GyrA e 

ParC (“DNA binding catalytic sites”). Imagem obtida de Bisacchi et al., 

2016 que utilizou os modelos das referências de Laponogov et al., 2013; 

Bellon et al., 2004; Brino et al., 2000 e Schmidt et al., 2012.  

 

 

1.3  Resistência às quinolonas 

Diferentes mecanismos têm sido descritos e caracterizados como responsáveis pela 

aquisição de resistência microbiana às quinolonas (CHÁVEZ –JACOBO et al., 2018). Esses 

mecanismos podem ser determinados de dois modos: (I) no DNA do cromossomo bacteriano 

e (II) através da aquisição de determinantes plasmidiais de resistência (PMQR), o que 

possibilita a disseminação horizontal de genes de resistência (JACOBY, 2005). 

Um dos mecanismos é a alteração do sítio alvo da droga através de mutações nos 

genes cromossômicos do DNA bacteriano que codificam as topoisomerases, o qual tem sido 

frequentemente pesquisado em isolados bacterianos resistentes (Figura 4.1). Outro mecanismo 

é a presença de sistemas de bombas de efluxo, as quais promovem a diminuição da 

concentração do antimicrobiano no interior da célula bacteriana (Figura 4. 2c, 2b). Além 

disso, existem modificações nos sistemas de influxo através da redução da expressão de 

porinas (Figura 4. 3a) (JACOBY, 2005; HOOPER, 2003) e também a expressão de proteínas 

que atuam protegendo as enzimas da interação com as drogas (Figura 4. 2a) ou pela 

inativação desses quimioterápicos, como exemplo a Aac(6´)-Ib-cr, uma acetil transferase que 

atua inativando a ciprofloxacina e norfloxacina (Figura 4. 2b) (JACOBY, 2018).  

 

Figura 3. Modelos de tetrâmeros de topoisomerases 

bacterianas. 
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(1) Resistência mediada no alvo das quinolonas, mutações na DNA gyrase ou 

topoisomerase IV. (2) Resistência mediada por plasmídeos. (2a) Proteínas Qnr 

que atuam protegendo as enzimas da interação com as drogas. (2b) Aac(6´)-Ib-

cr, uma acetil transferase que atua inativando a ciprofloxacina e norfloxacina. 

(2c) Bombas de efluxo codificadas por plasmídeos que reduzem a concentração 

das drogas no interior da célula. (3) Resistência mediada pelo cromossomo. (3a) 

baixa expressão de porinas. (3b) Superexpressão de bombas de efluxo 

codificadas pelo cromossomo. Imagem obtida de Aldred et al., 2014. 

 

 

1.3.1 Mutações no DNA do cromossomo bacteriano  

As mutações no DNA cromossômico da bactéria ocorrem nos genes que codificam as 

topoisomerases, as quais diminuem a afinidade dessas enzimas em relação aos 

antimicrobianos e permite que a bactéria cresça na presença de quinolonas, tornando-as 

resistentes. Em bactérias Gram-negativas essas mutações tendem a ocorrer primeiramente no 

gene gyrA, enquanto em bactérias Gram-positivas tendem a ocorrer primeiramente no gene 

parC.  

O mecanismo de resistência envolve substituições de aminoácidos numa região 

denominada região determinante de resistência às quinolonas (QRDR) (JACOBY, 2005). As 

mutações mais frequentes em GyrA ocorrem nas posições dos aminoácidos Ser-83 e Asp-87. 

Weigel e seus colaboradores (1998) observaram que uma única mutação no códon da Ser-83 

na regirão QRDR de E. coli está associada a baixos níveis de suscetibilidade a 

fluorquinolonas e que a mutação em ambos os códons (83 e 87) resultou em altos níveis de 

resistência em E. coli para os mesmos antimicrobianos. Em GyrB, as mutações nas posições 

426 e 447 são as mais frequentemente relatadas, contudo, a mutação na posição 447 é 

relacionada apenas com resistência ao ácido nalidíxico (SORLÓZANO et al., 2007).  

 

Figura 4. Mecanismos de resistência às quinolonas em bactérias. 
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1.3.2  Determinantes plasmidiais de resistência às quinolonas 

 

A evidência científica demonstrando que um plasmídeo carreador de genes de 

resistência às quinolonas é capaz de ser transferido de forma horizontal foi demonstrada por 

Martínez-Martínez e colaboradores em 1998. Nesse trabalho foi proposta a denominação de 

“qnr” para o gene no plasmídeo responsável por mediar a resistência às quinolonas. Mais 

tarde, a proteína purificada Qnr demonstrou, in vitro, capacidade de ligar-se às 

topoisomerases e proteger o sítio alvo da interação com as quinolonas (HOOPER, 2005; 

JACOBY, 2003).  

Outros mecanismos de resistência associados a determinantes plasmidiais podem estar 

presentes, entre eles, qepA, oqxA e oqxB, os quais ocorrem de forma isolada ou associada 

(JACOBY, 2005; ROBICSEK et al., 2006; RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ et al., 2011; 

HANSEN et al., 2004). 

 

1.3.2.1 Genes qnr 

 

O primeiro determinante de resistência plasmidial às quinolonas foi descoberto em um 

plasmídeo denominado pMG252. Este plasmídeo foi obtido de um isolado clínico de 

Klebsiella pneumoniae e experimentos de conjugação demonstraram que bactérias não 

resistentes às quinolonas apresentaram um fenótipo resistente após receberem o plasmídeo 

pMG252 (MARTÍNEZ-MARTÍNEZ et al., 1998). Em 2002, após o sequenciamento do vetor, 

foi demonstrado que o gene responsável pela resistência às quinolonas possuía uma sequência 

de 657 nucleotídeos e a proteína codificada por este gene foi chamada de QnrA. Sua 

caracterização permitiu verificar que a mesma possui 218 aminoácidos, a qual exerce sua 

função protegendo a DNA girase e a topoisomerase IV da inibição por quinolonas (TRAN & 

JACOBY, 2002; TRAN et al., 2005). Trabalhos posteriores levaram a descoberta de variantes 

dessa proteína que passaram a ser denominadas sucessivamente de QnrB, QnrC, QnrD, QnrS, 

QnrVC e QnrE (JACOBY et al., 2006; WANG et al., 2009; CAVACO et al., 2009; HATA et 

al., 2005; FONSECA et al., 2008; ALBORNOZ et al., 2017). Cada uma dessas variantes 

representa uma família que geralmente difere em aproximadamente 35% em relação a 

sequência da família de determinantes QnrA. Além disso, cada família agrupa variantes 



26 

 

alélicos que diferem no máximo em 10% entre os seus membros como, por exemplo, os 

determinantes qnrB1, qnrB2, qnrB3, qnrB4, qnrB5, dentre outros (JACOBY et al., 2014).  

O gene qnrB foi descoberto em um plasmídeo contendo também o gene codificador da 

β-lactamase CTX-M-15 em uma linhagem de K. pneumoniae isolada na Índia. O gene qnrB 

apresentou menos de 40% de identidade em seus aminoácidos quando comparado ao gene 

qnrA (JACOBY et al., 2006).  

O gene qnrC foi descoberto e caracterizado em um isolado clínico de Proteus 

mirabilis obtido de um paciente com infecção do trato urinário em um hospital chinês. 

Experimentos de conjugação evidenciaram o fenótipo de baixa susceptibilidade às quinolonas 

na bactéria receptora do plasmídeo carreador do gene qnrC e o sequenciamento deste gene 

demonstrou a existência de uma proteína com 221 aminoácidos, com 64% de identidade com 

QnrA1 e 42% com QnrB2 (WANG et al., 2009). 

A identificação e a caracterização da variante qnrD ocorreu a partir de isolados de 

Salmonella entérica. O fenótipo de baixa resistência às quinolonas foi verificado após 

transformação por eletroporação de linhagens de E. coli e o sequenciamento do gene permitiu 

deduzir uma sequência de 214 aminoácidos com 48% de similaridade com QnrA1 e 61% com 

QnrB1. Assim, se verificou uma relação filogenética mais próxima entre os genes qnrD e 

qnrB (CAVACO et al., 2009). 

A descoberta do determinante qnrS ocorreu em linhagens de Shigella flexneri isoladas 

de pacientes em um surto alimentar que ocorreu no Japão em 2003. Experimentos de 

transconjugação confirmaram a correlação entre o novo determinante descoberto e a aquisição 

de baixos níveis de resistência às quinolonas. O sequenciamento desta nova variante permitiu 

a dedução de uma sequência de 218 aminoácidos apresentando 59% de identidade com 

proteínas Qnr (HATA et al., 2005). 

Fonseca e colaboradores caracterizaram outro determinante de resistência às 

quinolonas presente em um integron de classe 1, o qual foi denominado qnrVC1 e apresentou 

57% de identidade com a proteína QnrA1. O gene foi identificado em uma linhagem de 

Vibrio cholerae resistente à ciprofloxacina obtida em 1998 durante uma epidemia de cólera 

(FONSECA et al., 2008).  

Recentemente uma nova família de determinantes de resistência às quinolonas foi 

descoberta, qnrE1. Este gene foi encontrado em um isolado clínico de K. pneumoniae de uma 

amostra de urina de um paciente da Argentina e apresentou diferença de 25% em relação aos 

alelos da família de genes qnrB (ALBORNOZ et al., 2017) 
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Os genes qnrA, qnrB e qnrS já foram identificados no cromossomo de espécies 

bacterianas aquáticas, sendo estas bactérias possíveis reservatórios desses genes. A expressão 

desses genes também foi avaliada após clonagem em E. coli onde se observou o mesmo 

fenótipo de resistência às quinolonas (POIREL et al., 2005). Além disso, eles já foram 

encontrados em plasmídeos com diversos pesos moleculares (MARTINEZ-MARTINEZ et 

al., 1998). Curiosamente, o gene qnrB tem sido detectado com mais frequência do que os 

determinantes qnrA e qnrS, que, por sua vez, são ainda mais frequentes do que qnrD. Já, 

qnrC foi encontrado em um único isolado até o momento (JACOBY et al., 2014; WANG et 

al., 2009).  

 

1.3.2.2 Genes QepA e OqxAB 

 

Dois sistemas de efluxo, denominados QepA e OqxAB, são codificados por genes 

plasmidiais e responsáveis pela expulsão das quinolonas da célula bacteriana, tornando-a 

resistente à ação dessas drogas (RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ et al., 2011; HANSEN et al., 

2004). 

O gene qepA codifica uma proteína com 511 aminoácidos (sistema de efluxo QepA -  

quinolone efflux pump) que apresenta similaridade com transportadores da família 14-

transmembrana, uma bomba de efluxo presente em actinomicetos de origem ambiental 

(POIREL et al., 2012). Este gene foi inicialmente identificado em uma linhagem de E. coli 

denominada C316, inserido em um elemento de transposição (YAMANE et al., 2007). A 

expressão deste determinante leva à redução da susceptibilidade às fluorquinolonas 

norfloxacina e ciprofloxacina (PÉRICHON et al., 2008). Estudos epidemiológicos 

demonstram baixa prevalência desse gene em isolados clínicos de E. coli do Japão e da 

França (YAMANE et al., 2008; CATTOIR et al., 2008). No entando, um trabalho publicado 

em 2008 utilizando isolados clínicos de E. coli obtidos na França no ano de 2007 permitiu 

detectar uma variante desse gene, o qepA2 (CATTOIR et al., 2008). Esse gene possui duas 

substituições nucleotídicas nas posições 99 e 113 em relação à sequência de 511 aminoácidos 

do gene qepA, renomeado para qepA1 (CATTOIR et al., 2008). 

OqxAB é um sistema de efluxo codificado pelos genes oqxA e oqxB, os quais levam 

ao fenótipo de resistência às fluorquinolonas e ao ácido nalidíxico (KIM et al., 2009). Estudos 

posteriores demonstraram reduzida suscetibilidade diante de outras substâncias como 

desinfectantes e detergentes, além de outros antimicrobianos não pertencente à classe das 
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quinolonas, e a capacidade de disseminação horizontal via transferência plasmidial entre 

membros da família Enterobacteriaceae (HANSEN et al., 2007). Alguns estudos relataram a 

disseminação dos geness oqxAB em isolados clínicos e ambientais de enterobactérias 

causadores de importantes infecções para os seres humanos, como E. coli, Salmonella sp. e K. 

pneumoniae (KIM et al., 2009; ZHAO et al., 2010; WONG & CHEN, 2013; RODRÍGUEZ-

MARTÍNEZ et al., 2013; LI et al., 2013). Um trabalho publicado em 2012 por Yuan e 

colaboradores mostrou a detecção de genes oqxAB em isolados de E. coli que apresentaram 

variações pontuais em aminoácidos, o que permitiu a caracterização de variantes alélicas 

denominadas de oqxA2, oqxB2 e oqxB3 (YUAN et al., 2012). 
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2. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Em decorrência dos altos níveis de resistência aos antimicrobianos, a pesquisa dos 

mecanismos de aquisição e transferência de resistência por diferentes espécies de bactérias de 

interesse médico tem se mostrado de grande importância, no entanto, a grande maioria dos 

estudos sobre resistência a antimicrobianos é realizada com bactérias de origem clínica e 

poucos grupos de pesquisa estudam os mecanismos de resistência, bem como a presença e a 

distribuição de genes de resistência em bactérias isoladas do meio ambiente.  

Além disso, as quinolonas e fluorquinolonas não são completamente removidas ou 

degradadas nas estações de tratamento de água, permitindo a concentração desses 

antimicrobianos em rios, lagos, solo, lençóis freáticos e águas destinadas ao abastecimento 

público, o que gera um ambiente propício à aquisição e disseminação de genes de resistência 

às quinolonas, bem como a seleção de micro-organismos resistentes a essas drogas (SILVA et 

al., 2013).  

Nesse sentido, este trabalho pretende aprofundar o estudo na área de microbiologia 

ambiental para avaliar e identificar quais os principais mecanismos de resistência às 

quinolonas em isolados bacterianos obtidos do meio ambiente e identificar quais os principais 

gêneros dessa microbiota que carregam tais determinantes de resistência. O estudo também se 

fundamenta no fato de que a resistência bacteriana gera um grande impacto de saúde pública e 

que as fluorquinolonas representam um grupo de antimicrobianos sintéticos que teve seu uso 

aumentado nos últimos anos (APPELBAU & HUNTER, 2000). Portanto, o estudo poderá 

contribuir para um melhor entendimento sobre a resistência bacteriana em isolados de solo e 

de água. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

  

Determinar os mecanismos de resistência às fluorquinolonas em isolados bacterianos 

ambientais. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

• Isolar bactérias do solo e de água resistentes a diferentes fluorquinolonas. 

 

• Determinar quais os principais gêneros bacterianos obtidos do solo e de água com 

resistência às fluorquinolonas estudadas. 

• Determinar o nível de resistência às fluorquinolonas de segunda (ciprofloxacina, 

norfloxacina) e terceira (levofloxacina) geração pela técnica da concentração inibitória 

mínima. 

• Pesquisar mutações nos genes gyrA, gyrB, parC e parE 

• Pesquisar os genes de natureza plasmidial que estão envolvidos na resistência às 

quinolonas - qnrA, qnrB, qnrS, qepA, oqxA e oqxB. 

• Sequenciar e determinar a identidade dos genes de resistência plasmidiais às 

fluorquinolonas. 

• Investigar a presença de plasmídeos, classificá-los pela análise dos grupos de 

incompatibilidade e relacionar a presença dos mesmos com o perfil de resistência 

encontrado. 

• Determinar qual o principal mecanismo de resistência em cada gênero estudado. 
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Obtenção das amostras de solo e de água 

 

Para a obtenção dos isolados bacterianos de solo e de água estudados foram 

estabelecidas parcerias com a empresa Ribersolo – Laboratório de Análise de Solo e Foliar, a 

qual forneceu amostras de solo de diferentes estados brasileiros cultivadas com diferentes 

plantios; com o Centro de Cana do Instituto Agronômico de Ribeirão Preto e com a Fazenda 

Experimental de Ribeirão Preto, os quais forneceram amostras de solo provenientes de 

diferentes cidades do estado de São Paulo. Essas amostras foram coletadas no período 

compreendido entre 2014 e 2016.  

 Para a obtenção dos isolados bacterianos de água foi estabelecida parceria com a 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), que forneceu amostras de água 

coletadas entre 2015 e 2016 de diferentes mananciais do estado de São Paulo. 

 

4.2 Isolamento de bactérias do solo e da água 

 

Para o isolamento das bactérias foram utilizadas 52 diferentes amostras de solo e 2 

diferentes amostras de água. Essas amostras foram obtidas de 40 cidades brasileiras (Figura 

6). 

Para o isolamento bacteriano, 1g de cada amostra de solo coletada a uma profundidade 

de 15 cm ou 3 mL das amostras de água foram adicionados 5 mL de meio líquido Luria-

Bertani (LB) (Oxoid, Reino Unido) e os tubos foram incubados à 37ºC por 18-24 horas sob 

agitação (MUKHERJEE et al., 2011). Após esse período, um volume de 200 µL foi semeado 

com auxílio de uma alça de Drigalski em placas de ágar Mueller-Hinton (Oxoid, Reino 

Unido) contendo separadamente 8 µg/mL, 16 µg/mL e 4 µg/mL dos antimicrobianos 

ciprofloxacina, norfloxacina e levofloxacina, respectivamente. Após o crescimento 

bacteriano, colônias com características morfológicas diferentes foram transferidas para caldo 

Brain Heart Infusion (BHI) (Oxoid, Reino Unido) com glicerol a 15% e mantidas em estoque 

a -20°C e -80°C.  
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Legenda: Em destaque, com símbolos, encontram-se 40 cidades a partir das quais foram coletadas 

amostras de solo e de água utilizadas na obtenção dos isolados bacterianos. O mapa foi projetado 

utilizando a ferramenta online “GoogleMyMaps” (2018).  

 

Figura 5. Mapa do Brasil contendo a localização das coletas de amostras de solo e de 

água. 
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4.3 Extração do DNA genômico 

O DNA genômico dos isolados foi extraído utilizando-se o kit GenElute™ Bacterial 

Genomic DNA (SIGMA), segundo as recomendações do fabricante, e utilizado como molde 

nas reações de PCR. Após a extração, a concentração do DNA foi determinada pelo DS-11 + 

Spectrophotometer (DeNovix, USA) utilizando os comprimentos de onda de 260 e 280 nm. 

As extrações com razão entre 1,6 e 1,9 foram consideradas de boa qualidade devido ao baixo 

nível de impurezas. 

 

4.4 Caracterização molecular dos isolados 

 Os isolados bacterianos obtidos de amostras de solo e de água foram identificados 

molecularmente através da amplificação e do sequenciamento do gene 16S rRNA 

(WEISBURG et al., 1991) utilizando os iniciadores fD1 e rP2. Para cada reação de PCR 

foram utilizados 29,5 μL de água deionizada esterilizada, 3,5 μL de MgCl2 (25 mM), 5 μL do 

tampão PCR buffer minus Mg-10X, 1 μL de solução contendo 10 mmol.L-1 de cada 

desoxinucleotídeo (dATP, dCTP, dGTP e dTTP), 5 μL de DNA genômico (100 ng), 2 μL de 

cada primer (25 µM) (forward e reverse) e 2 μL (1,25 U) da enzima Taq DNA Polimerase 

(JumpStart™ Taq DNA Polimerase), obtendo um volume final de 50 μL. As condições 

utilizadas foram: 3 minutos a 94°C para desnaturação inicial, um total de 30 ciclos: 1 minuto 

a 94°C para desnaturação; 1 minuto a 57°C para anelamento; 2 minutos a 72°C para extensão 

e 5 minutos a 72°C para extensão final. A técnica de PCR foi realizada no termociclador 

ProFlex™ PCR System (Applied Biosystems, Cingapura). 

 

4.5 Eletroforese em gel de agarose 

 A eletroforese em gel de agarose 1% horizontal foi realizada utilizando o tampão TAE 

1X (solução estoque 50X – Tris 2 mol.L-1, ácido acético 1 mol.L-1 e EDTA 0,5 mol.L-1 pH 

8,0). Ao término da corrida, as bandas foram visualizadas em brometo de etídio (0,5 µg/mL-1) 

no transluminador E-Gel Imager (LIFE Technologies, Israel). Os fragmentos de DNA 

amplificados foram comparados com o marcador de peso molecular de 100 pb plus DNA 

Ladder para determinação do tamanho dos mesmos. 
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4.6 Sequenciamento 

 Os produtos de PCR foram purificados utilizando o kit GFX-TM PCR (GE Health 

Care). As reações de sequenciamento foram realizadas no Núcleo de Serviços em 

Biotecnologia (NSB) da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto 

(FUNDHERP/HC/FMRP/USP) (http://lgmb.fmrp.usp.br/nsb/), no sequenciador ABI 3130 

Genetic Analyser (Applied Biosystems), com o Kit DYEnamic ET DyeTerminator (GE 

Health Care), segundo recomendações do fabricante. Os eletroferogramas das sequências 

obtidas foram analisados e os picos de boa qualidade utilizados para originar as sequências de 

nucleotídeos. Em seguida as sequências foram analisadas no programa BLAST 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) para comparação com outras sequências disponíveis no 

GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). 

 

4.7 Teste de suscetibilidade aos antimicrobianos  

O teste de suscetibilidade aos antimicrobianos ciprofloxacina, levofloxacina e 

norfloxacina foi realizado pelo método de diluição em placa para obtenção da concentração 

inibitória mínima (CIM), conforme recomendações do Clinical Laboratory Standards 

Institute (CLSI, 2015). 

As colônias bacterianas foram ressuspendidas em solução fisiológica esterilizada 

(NaCl 0,85%) até se obter uma turvação compatível com a escala 0,5 de McFarland (1x108 

UFC/mL). Em seguida, foram adicionados 5 µL dessa solução em placas com meio MH 

contendo diferentes concentrações dos antimicrobianos norfloxacina, ciprofloxacina ou 

levofloxacina (0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256 µg/mL) e as placas foram incubadas a 37°C 

em estufa bacteriológica por 18-24 horas. As linhagens E. coli ATCC® 25922 e P. aeruginosa 

ATCC® 27853 foram utilizadas como controle neste experimento. 
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4.8 Pesquisa dos genes de resistência às quinolonas 

 Para a detecção dos genes gyrA, gyrB, parC e parE e dos genes plasmidiais de 

resistência às quinolonas (qnrA, qnrB, qnrS, qepA, oqxA e oqxB) foram realizadas reações de 

PCR utilizando os iniciadores descritos na tabela 2. Em seguida, os produtos de PCR dos 

genes gyrA, gyrB, parC e parE foram sequenciados para determinar a presença de mutações. 

As reações de PCR e o sequenciamento do amplicons foram realizados como descrito 

nos itens 4.4 e 4.6, respectivamente. A linhagem Escherichia coli K12 foi utilizada como 

controle positivo para os genes gyrA, gyrB, parC and parE. Como controles positivos dos 

genes qepA, qnrB e qnrA foram utilizadas as linhagens E. coli 64611, K. pneumoniae Kp15 e 

E. coli 16-00, respectivamente (PITOUT et al., 2008). Os isolados bacterianos contendo os 

genes qrnS, oqxA e oqxB confirmados por sequenciamento foram utilizados como controle 

positivo para detecção desses genes nos demais isolados bacterianos desse trabalho.   

 

Tabela 2. Iniciadores utilizados nas reações de amplificação dos genes de resistência às 

quinolonas e na identificação molecular dos isolados bacterianos. 

Gene Iniciadores (5’-3’) 
TºC 

anelamento 

Fragmento 

(pb) 
Referência 

gyrA 
AACTCAACGCGCACAGCAACAAGCC 

CCAGTTCCTTTTCGTCGTAGTTGGG 
58 300 Jia et al., 2015 

gyrB 
CTCCTCCCAGACCAAAGACA 

TCACGACCGATACCACAGCC 
58 447 

Vila et al., 

1994 

parC 
TCGGCGACGGCCTGAAGCC 

CGGGATTCGGTATAACGCAT 
55 273 Jia et al., 2015 

parE 
GCCCAGCGCCGTATGCGTGC 

GTTCGGATCAAGCGTGGTTT 
58 621 

Komp et al., 

2006 

qnrA 
AGAGGATTTCTCACGCCAGG 

TGCCAGGCACAGATCTTGAC 
55 580 

Cattoiret Al. 

2007 

qnrB 
GGMATHGAAATTCGCCACTG 

TTTGCYGYYCGCCAGTCGAA 
55 264 

Cattoiret Al. 

2007 

qnrS 
GCAAGTTCATTGAACAGGGT 

TCTAAACCGTCGAGTTCGGCG 
55 428 

Cattoiret Al. 

2007 

qepA 
TGGTCTACGCCATGGACCTCA 

TGAATTCGGACACCGTCTCCG 
56 1137 

Karczmarczyk 

et al. 2011 

oqxA 
GACAGCGTCGCACAGAATG 

GGAGACGAGGTTGGTATGGA 
62 339 Chen et al., 

2012 

oqxB 
CGAAGAAAGACCTCCCTACCC 

CGCCGCCAATGAGATACA 
62 240 

Chen et al., 

2012 

16S 

rRNA 

AGAGGATTTCTCACGCCAGG 

ACGGCTACCTTGTTACGACTT 
57 1495 

Weisburg et 

al., 1991 
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4.9 Tipagem plasmidial 

  

Reações de PCR foram realizadas para tipagem plasmidial dos plasmídeos descritos a 

seguir: IncHI1, IncHI2, IncI1, IncX, IncL/M, IncN, IncFIA, IncFIB, IncW, IncP, IncFIC, 

IncA/C, IncT, IncFIIs, IncFrepB, IncK e IncB/O, IncY, IncU e IncR de acordo com Carattoli et 

al. (2005) e Garcıa-Fernandez et al. (2009).  

Tabela 3. Iniciadores utilizados nas reações de amplificação dos genes para tipagem 

plasmidial dos plasmídeos dos isolados bacterianos. 

RT Iniciadores (5’-3’) 
TºC 

anelamento 

Fragmento 

(pb) 
Referência 

HI1 
GGAGCGATGGATTACTTCAGTAC 

TGCCGTTTCACCTCGTGAGTA 
60 471 

Carattoli et al., 

2005 

HI2 
TTTCTCCTGAGTCACCTGTTAACAC 

GGCTCACTACCGTTGTCATCCT 
60 644 

Carattoli et al., 

2005 

I1 
CGAAAGCCGGACGGCAGAA 

TCGTCGTTCCGCCAAGTTCGT 
60 139 

Carattoli et al., 

2005 

X 
AACCTTAGAGGCTATTTAAGTTGCTGAT 

TGAGAGTCAATTTTTATCTCATGTTTTAGC 
60 376 

Carattoli et al., 

2005 

W 
CCTAAGAACAACAAAGCCCCCG 

GGTGCGCGGCATAGAACCGT 
60 242 

Carattoli et al., 

2005 

Y 
AATTCAAACAACACTGTGCAGCCTG 

GCGAGAATGGACGATTACAAAACTTT 
60 765 

Carattoli et al., 

2005 

P 
CTATGGCCCTGCAAACGCGCCAGAAA 

TCACGCGCCAGGGCGCAGCC 
60 534 

Carattoli et al., 

2005 

L/M 
GGATGAAAACTATCAGCATCTGAAG 

CTGCAGGGGCGATTCTTTAGG 
60 785 

Carattoli et al., 

2005 

N 
GTCTAACGAGCTTACCGAAG 

GTTTCAACTCTGCCAAGTTC 
60 559 

Carattoli et al., 

2005 

FIA 
CCATGCTGGTTCTAGAGAAGGTG 

GTATATCCTTACTGGCTTCCGCAG 
60 462 

Carattoli et al., 

2005 

FIB 
GGAGTTCTGACACACGATTTTCTG 

CTCCCGTCGCTTCAGGGCATT 
60 702 

Carattoli et al., 

2005 

FIC 
GTGAACTGGCAGATGAGGAAGG 

TTCTCCTCGTCGCCAAACTAGAT 
60 262 

Carattoli et al., 

2005 

A/C 
GAGAACCAAAGACAAAGACCTGGA 

ACGACAAACCTGAATTGCCTCCTT 
60 465 

Carattoli et al., 

2005 

T 
TTGGCCTGTTTGTGCCTAAACCAT 

CGTTGATTACACTTAGCTTTGGAC 
60 750 

Carattoli et al., 

2005 

FIIS 
CTGTCGTAAGCTGATGGC 

CTCTGCCACAAACTTCAGC 
60 270 

Carattoli et al., 

2005 

FrepB 
TGATCGTTTAAGGAATTTTG 

GAAGATCAGTCACACCATCC 
52 270 

Carattoli et al., 

2005 

K 
GCGGTCCGGAAAGCCAGAAAAC 

TCTTTCACGAGCCCGCCAAA 
60 160 

Carattoli et al., 

2005 

B/O 
GCGGTCCGGAAAGCCAGAAAAC 

TCTGCGTTCCGCCAAGTTCGA 
60 159 

Carattoli et al., 

2005 

U 
TCACGACACAAGCGCAAGGG 

TCATGGTACATCTGGGCGC 
60 843 

Garcıa-

Fernandez et 

al., 2009 

R 
TCGCTTCATTCCTGCTTCAGC 

GTGTGCTGT GGT TATGCCTCA 
60 251 

Garcıa-

Fernandez et 

al., 2009 

ColE-

like 

GTTCGTGCATACAGTCCA 

GGCGAAACCCGACAGGACT 
60 187 

Garcıa-

Fernandez et 

al., 2009 

Legenda: Replicon type, RT. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Identificação dos isolados bacterianos 

 

No presente estudo foram obtidos 69 isolados bacterianos ambientais a partir de 52 

amostras de solo distintas e 2 diferentes amostras de água. A grande maioria dos isolados foi 

isolada das amostras de solo. Dentre esses isolados foram identificados 17 Stenotrophomonas 

maltophilia, 16 Achromobacter sp., 13 Ochrobactrum sp., 4 Escherichia coli e 19 isolados 

pertencentes aos gêneros Arthrobacter, Pandoraea, Citrobacter, Cellulosimicrobium, 

Brevundimonas, Starkeya e Pseudomonas (Figura 6). Todos os isolados estudados, de acordo 

com a cultura, gênero/espécie, origem e estado estão descritos no apêndice A. As amostras de 

solo e água estão numeradas em algarismos romanos de I a LX e os isolados bacterianos 

obtidos de solo foram numerados precedidos da letra S e os de água possuem as letras EW.  

Entre os 69 isolados bacterianos obtidos, 50 deles foram selecionados para serem 

analisados e caracterizados quanto ao perfil e aos mecanismos de resistência às 

fluorquinolonas, bem como quanto à tipagem plasmidial. Os isolados estudados foram 

aqueles pertencentes aos gêneros Stenotrophomonas, Achromobacter, Ochrobactrum e 

Escherichia, os quais possuem maior interesse e importância clínica. Esses isolados foram 

obtidos de diferentes amostras de solo. 

 
         

 

Figura 6. Porcentagem de bactérias ambientais isoladas. 
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5.2 Análise do perfil de resistência, pesquisa de mutações na região QRDR e de 

genes PMQR e tipagem plasmidial nos isolados por gênero bacteriano 

  

5.2.1  Stenotrophomonas maltophilia  

 

Dentre os isolados bacterianos deste estudo, 17 foram identificados como pertencente 

à espécie S. maltophilia. De acordo com o CLSI (2015), entre as fluorquinolonas indicadas 

para serem testadas, apenas a levofloxacina é preconizada para a determinação da 

concentração inibitória mínima. Entretanto, os 17 isolados foram analisados pelo teste da 

concentração inibitória mínima para às fluorquinolonas ciprofloxacina, norfloxacina e 

levofloxacina. Doze isolados foram considerados não suscetíveis (intermediário ou resistente) 

a levofloxacina, apresentando CIM entre 4 e 8 µg/mL e cinco deles foram suscetíveis, com 

CIM igua a 2 µg/mL (Tabela 4). A pesquisa dos genes plasmidiais de resistência nos isolados 

de S. maltophilia evidenciou a presença de 6 qnrA, 4 qnrB, 5 qnrS, 3 oqxA, 4 oqxB e nenhum 

qepA (Tabela 4).   

Quanto ao perfil de mutações nos genes gyrA e parC, apenas o isolado S377 

apresentou a mutação S80I no gene parC e os demais isolados não apresentaram nenhuma 

mutação nesses genes. Os genes gyrB e parE não foram analisados nesses isolados, visto que 

gyrB é um gene housekeeping usado na identificação das espécies e um número muito grande 

de mutações foi encontrada em parE, impossibilitando a correlação com o perfil de 

resistência. Quanto a tipagem plasmidial, os 17 isolados apresentam plasmídeos da família 

ColE-like e o isolado S428 apresentou também o plasmídeo IncL/M (Tabela 4). 
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Tabela 4. Pesquisa de mutações nos genes codificadores de topoisomerases, genes 

plasmidiais mediadores de resistência e tipagem plasmidial nos isolados de S. maltophilia. 

Isolado 
CIM (µg/mL) Mutações 

PMQR Tipagem plasmidial 
CIP LVX NOR gyrA parC 

S359 8 8 256 - - qnrA, qnrB, qnrS, oqxA, oqxB ColE-like 

S365 2 2 8 - - - ColE-like 

S369 2 4 16 - - qnrS, oqxA, oqxB ColE-like 

S370 2 4 16 - - - ColE-like 

S371 2 4 8 - - oqxB ColE-like 

S377 2 4 16 - S80I qnrA, qnrB, qnrS, oqxA, oqxB ColE-like 

S427 32 8 64 - - - ColE-like 

S428 32 4 64 - - qnrA, qnrS ColE-like, IncL/M 

S430 64 4 128 - - - ColE-like 

S432 64 2 128 - - - ColE-like 

S433 8 2 64 - - - ColE-like 

S434 32 4 128 - - qnrA, qnrB, qnrS ColE-like 

S435 32 4 32 - - qnrA ColE-like 

S436 32 2 128 - - qnrA, qnrB ColE-like 

S437 32 2 128 - - - ColE-like 

S445 32 4 128 - - - ColE-like 

S446 32 4 128 - - - ColE-like 

 Legenda: Ciprofloxacina, CIP; Levofloxacina, LVX; Norfloxacina, NOR;  Concentração 

inibitória mínima, CIM; Genes plasmidiais mediadores de resistência às quinolonas, PMQR. 

 

5.2.2 Achromobacter sp.   

Um total de 16 isolados bacterianos foi identificado como pertencendo ao gênero 

Achromobacter. Quanto ao perfil de resistência, todos os isolados foram não suscetíveis a 

norfloxacina, com CIM variando entre 8 e 64 µg/mL, 14 foram não suscetíveis a 

levofloxacina, com CIM variando entre 4 e 32 µg/mL e 15 foram não suscetíveis a 

ciprofloxacina, com CIM entre 2 e 32 µg/mL. (Tabela 5).  

A detecção dos genes plasmidiais de resistência nos isolados de Achromobacter sp. 

mostrou que 8 isolados apresentaram o gene qnrA, 3 qnrB, 3 qnrS, 4 oqxA, 4 oqxB, e nenhum 

qepA (Tabela 5). Quanto ao perfil de mutações nos genes gyrA e parC, 5 isolados (S360, 

S361, S367, S368 e S478) apresentaram as mutações S83L/D87N em gyrA. Além dessa 
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mutação, os isolados S367 e S368 apresentaram as mutações S80I e S80I/E84A no gene 

parC, respectivamente (Tabela 5).  

Em relação a tipagem plasmidial, 15 dos 16 isolados de Achromobacter sp. 

apresentaram plasmídeos da família ColE-like. O isolado S360 teve ainda um plasmídeo 

IncA/C e o S375 apresentou plasmídeos dos grupos IncFIB e IncA/C, enquanto no isolado 

S367 foram detectados também os plasmideos IncFIB e IncP  

 

 

Tabela 5. Pesquisa de mutações nos genes codificadores de topoisomerases, genes 

plasmidiais mediadores de resistência e tipagem plasmidial nos isolados de Achromobacter 

sp. 

Isolado 
CIM (µg/mL) Mutações 

PMQR Tipagem plasmidial 
CIP LVX NOR gyrA parC 

S360 2 4 32 
S83L / 

D87N 
- qnrA, ColE-like, IncA/C 

S361 2 4 32 
S83L / 

D87N 
- qnrA, oqxA, oqxB ColE-like 

S367 1 4 8 
S83L / 

D87N 
S80I 

qnrA, qnrB, oqxA, 

oqxB 

ColE-like, IncFIB, 

IncP 

S368 2 2 16 
S83L / 

D87N 

S80I / 

E84A 

qnrA, qnrB, oqxA, 

oqxB 
ColE-like, IncFIB 

S372 2 4 32 - - qnrA, oqxB ColE-like 

S375 2 4 8 - - qnrA, qnrS, oqxA 
ColE-like, IncFIB, 

IncA/C 

S379 2 4 32 - - qnrA, qnrS ColE-like 

S387 32 32 32  - - ColE-like 

S388 2 2 16 - - - ColE-like 

S473 8 4 16 - - - ColE-like 

S474 8 4 32 - - - ColE-like 

S475 8 4 16 - - - ColE-like 

S476 32 4 64 - - qnrS ColE-like 

S477 16 4 64 - - - ColE-like 

S478 32 4 32 
S83L / 

D87N 
- - 

ColE-like 

S479 8 4 32 - - qnrA, qnrB - 

Legenda: Ciprofloxacina, CIP; Levofloxacina, LVX; Norfloxacina, NOR; Concentração inibitória 

mínima, CIM; Genes plasmidiais mediadores de resistência às quinolonas, PMQR.
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5.2.3  Ochrobactrum sp. 

Foram identificados 13 isolados de Ochrobactrum sp. Analisando o perfil de 

resistência observou-se que todos os isolados foram não suscetíveis a norfloxacina e a 

ciprofloxacina e 10 isolados foram não suscetíveis a levofloxacina, com CIM entre 4 e 8 

µg/mL (Tabela 6).   

Para a pesquisa de mutações nos genes gyrA e parC foram utilizados os 13 isolados de 

Ochrobactrum sp. e todos apresentaram a mutação A83Q no gene gyrA e nenhuma mutação 

no gene parC (Tabela 6). Houve detectação de 1 gene qnrB, 1 qepA, 4 qnrS e nenhum qnrA, 

oqxA e oqxB (Tabela 6). Em relação a tipagem plasmidial, 6 dos 13 isolados desse gênero 

apresentaram plasmídeos pertencentes à família ColE-like, enquanto os demais não 

apresentaram plasmídeos de nenhuma das famílias pesquisadas (Tabela 6).  

 

Tabela 6. Pesquisa de mutações nos genes codificadores de topoisomerases, genes 

plasmidiais mediadores de resistência e tipagem plasmidial nos isolados de Ochrobactrum 

sp. 

Isolado 
CIM (µg/mL) Mutações 

PMQR Tipagem plasmidial 
CIP LVX NOR gyrA parC 

S460 8 4 16 A83Q - qnrS ColE-like 

S461 8 2 8 A83Q - - - 

S462 4 2 8 A83Q - qnrS - 

S463 64 4 128 A83Q - - - 

S464 16 2 32 A83Q - - - 

S465 64 8 64 A83Q - qnrS - 

S466 32 4 64 A83Q - - - 

S467 32 4 64 A83Q - - - 

S468 32 8 32 A83Q - qnrS ColE-like 

S469 16 4 8 A83Q - - ColE-like 

S470 8 4 64 A83Q - - ColE-like 

S471 16 4 32 A83Q - qepA ColE-like 

S472 8 4 8 A83Q - qnrB ColE-like 

Legenda: Ciprofloxacina, CIP; Levofloxacina, LVX; Norfloxacina, NOR; Concentração inibitória 

mínima, CIM; Genes plasmidiais mediadores de resistência às quinolonas, PMQR. 
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5.2.4 Escherichia coli 

 

Foram isoladas 4 bactérias da espécie E. coli. Na determinação da susceptibilidade às 

fluorquinolonas, todos os isolados foram classificados como não suscetíveis às três 

fluorquinolonas testadas, apresentando CIM entre 4 e > 256 µg/mL (Tabela 7).  

Quanto ao perfil de mutações nos genes gyrA, gyrB, parE e parC, todos os isolados de 

E. coli apresentam as mutações S83L/D87N em gyrA. Para o gene parC, apenas o isolado 

S366 apresentou as mutações S80I/E84Q e os demais tiveram a mutação S80I. Todos os 

isolados apresentam mutação na posição 458 do gene parE, com exceção do isolado S373, e 

nenhum deles apresentou mutação no gene gyrB. Vários genes plasmidiais também foram 

detectados, sendo 2 qnrA, 2 qnrB, 1 qnrS, 4 oqxA, 2 oqxB, e 1 qepA, (Tabela 7). 

A tipagem plasmidial mostrou que todos os isolados dessa espécie apresentam 

plasmídeos da família ColE-like e vários grupos Inc. O isolado S366 possui também IncFIB, 

IncA/C, IncN e IncHI1 e IncFrepB. O isolado S373 apresentou o IncFIB, IncY e IncFrepB e o 

S374 IncFIB, IncA/C, IncFrepB., enquanto o isolado S376 teve IncP e IncFrepB (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Pesquisa de mutações nos genes codificadores de topoisomerases, genes 

plasmidiais mediadores de resistência e tipagem plasmidial nos isolados de E. coli. 

Isolado 
CIM (µg/mL) Mutações  

PMQR Tipagem plasmidial 
CIP LVX NOR gyrA parC gyrB parE 

S366 64 16 > 256 
S83L / 

D87N 

S80I / 

E84Q 
- S458A 

qnrA, oqxA, 

oqxB 

ColE-like, IncFIB, 

IncA/C, IncN, 

IncHI1, IncFrepB 

S373 8 4 32 
S83L / 

D87N 
S80I - - oqxA 

ColE-like, IncFIB, 

IncY, IncFrepB 

S374 64 16 > 256 
S83L / 

D87N 
S80I - S458T 

qnrB, qnrS,  

oqxA, oqxB 

ColE-like, IncFIB, 

IncA/C, IncFrepB 

S376 64 16 > 256 
S83L / 

D87N 
S80I - S458A 

qnrA, qnrB, 

qepA, oqxA 

ColE-like, IncP, 

IncFrepB 

Legenda: Ciprofloxacina, CIP; Levofloxacina, LVX; Norfloxacina, NOR; Concentração inibitória 

mínima, CIM; Genes plasmidiais mediadores de resistência às quinolonas, PMQR. 
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5.3 Análise geral do perfil de resistência e de genes PMQR nos 50 isolados 

estudados 

Analisando os resultados do perfil de resistência às fluorquinolonas dos 50 isolados se 

observa altos valores de CIM principalmente para a norfloxacina e altos níveis para as três 

fluorquinolonas testadas nos isolados de E. coli. Com relação à detecção dos genes 

plasmidiais de resistância, foram detectados qnrA em 16 isolados (32%), qnrB em 10 (20%), 

qnrS em 13 (26%), oqxA em 11(22%), oqxB em 10 (20%) e 2 qepA (4%) (Figura 7). 

 

 

    Figura 7. Porcentagem de genes PMQR em relação aos 50 isolados bacterianos. 
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6. DISCUSSÃO 

 

No meio ambiente são encontrados diferentes gêneros e espécies de bactérias 

resistentes a um ou mais antimicrobianos (D’ COSTA et al., 2007; ADACHI et al., 2013; XU 

et al., 2015). Este processo acontece devido à produção natural de antibióticos por micro-

organismos da microbiota do solo e também em decorrência de ações humanas, como o uso 

de doses subclínicas de antimicrobianos na forma de promotores de crescimento para animais 

e na agricultura e devido ao uso indiscriminado na clínica (WEGENER et al., 1997). 

Alguns autores sugerem a necessidade de um maior número de pesquisas com isolados 

bacterianos de “habitats” não clínicos, como o meio ambiente, para a compreensão dos 

mecanismos de aquisição e disseminação de genes de resistência por bactérias, uma vez que 

evidências apontam que a origem da resistência antimicrobiana é ambiental (MARTINEZ, 

2012). Pesquisas a respeito do gene qnrA, determinante plasmidial de resistência às 

fluorquinolonas, mostram sua provável origem em Shewanella algae, uma espécie de bactéria 

aquática (POIREL et al., 2005). Outros estudos verificaram a presença de proteínas 

homólogas à Qnr em isolados bacterianos ambientais da família Vibrionaceae. Em conjunto, 

essas evidências sugerem que bactérias ambientais podem servir como reservatórios de genes 

determinantes de resistência (GUAN et al., 2013) e corroboram a necessidade de estudos 

utilizando esses micro-organismos. Além disso, o estudo de bactérias de origem ambiental e 

as técnicas de metagenômica têm contribuído para a compreensão do resistoma intrínseco. 

Este termo tem sido utilizado para descrever a grande diversidade de genes de resistência em 

micro-organimos ambientais, o que poderia explicar também a ocorrência de bactérias multi-

resistentes nesses ambientes (D’ COSTA et al., 2007; RIESENFELD et al., 2004).  

No presente estudo 69 isolados bacterianos foram obtidos a partir de amostras de solo 

e água. A identificação molecular permitiu agrupar 17 isolados de S. maltophilia, 16 

Achromobacter sp., 13 Ochrobactrum sp. e 4 E. coli. Um total de 19 isolados pertencentes aos 

gêneros Arthrobacter, Pandoraea, Citrobacter, Cellulosimicrobium, Brevundimonas, 

Starkeya e Pseudomonas também foram identificados (Figura 6, Apêndice A).  

Os resultados do perfil de resistência mostraram que a maioria dos isolados foram não 

suscetíveis às fluorquinolonas, principalmente à norfloxacina. Além disso, todos os genes 

plasmidiais de resistância foram detectados nos diferentes isolados, sendo o qnrA observado  

em 16 isolados (32%), qnrB em 10 (20%), qnrS em 13 (26%), oqxA em 11(22%), oqxB em 

10 (20%) e 2 qepA (4%) (Figura 7). 
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Os genes PMQR são frequentemente relatados em isolados clínicos e alguns relatos 

em isolados aquáticos já ocorreram (BÖNEMANN et al., 2006; RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ 

et al., 2011; TOMOVA et al., 2018). Até o ano de 2008, uma análise utilizando dados de mais 

de 70 publicações com um total de 20.960 isolados testados para PMQR mostrou uma 

frequência de 1.5%, 4.6%, 2.4% e 10.8% para os genes qnrA, qnrB, qnrS e aac(6′)-Ib-cr, 

respectivamente (STRAHILEVITZ et al., 2009) e o gene qepA foi detectado em menor 

frequência, entretanto, alguns autores relatam que esse gene contribui para o aumento do MIC 

para fluorquinolonas, dependendo de variações relacionadas à expressão desse gene sob 

diferentes tipos de promoteres (XU et al., 2007).  

A pesquisa de genes PMQR tem sido direcionada, sobretudo, para enterobactérias e 

patógenos clássicos, entretanto, para os grupos das bactérias classificadas como bacilos Gram-

negativos não fermentadores (BGNNF), esses genes são relatados apenas em Pseudomonas 

aeruginosa e Acinetobacter baumannii (JACOBY et al., 2014). A alta frequência na detecção 

de genes PMQR nos isolados do presente estudo mostra que bactérias ambientais podem atuar 

como reservatório de importantes genes de resistência às fluorquinolonas, o que é preocupante 

devido ao potencial de disseminação horizontal desses genes, uma vez que possuem natureza 

plasmidial.  

Analisando separadamente o perfil geral de resistência encontrado por gênero 

bacteriano é possível observar que a maioria dos isolados de S. maltophilia foi não suscetível 

a levofloxacina (Tabela 4). Esse patógeno é classificado como BGNNF que pode ser 

encontrado em diversos locais, tanto no ambiente hospitalar, em aparelhos e instrumentais 

hospitalares, como no meio ambiente (BERG, 2009; BERG et al., 2005; LAI, et al. 2006). A 

habilidade para aderir e formar biofilmes em superfícies abióticas, como plástico e vidro 

explica a presença desta bactéria em dispositivos hospitalares como dispenseres de aerosol, 

cateteres venosos centrais e sistemas de sucção (DE OLIVEIRA-GARCIA et al., 2002; 

OLIVEIRA-GARCIA et al., 2003; PUGÈS et al., 2015; LAI et al., 2006; O’DONNELL et al., 

2005). S. maltophilia é um patógeno que atinge, sobretudo, pacientes imunocomprometidos, 

severamente debilitados, pacientes com HIV e fibrose cística (PARKE & GURIAN-

SHERMAN, 2001; STEINKAMP et al., 2005).  

Em 2008, Shimizu e colaboradores realizaram experimentos in silico utilizando a 

sequência do genoma de uma linhagem de S. maltophilia e encontraram nela uma região cuja 

codificação em aminoácidos demonstrou homologia de 61,5 % e 61% em relação às proteínas 

QnrB1 e QnrB2. Essa sequência, denominada Smqnr, foi clonada e os transformantes que 

expressaram a proteína SmQnr demonstraram reduzidos níveis de susceptibilidade às 
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quinolonas. Esses resultados permitiram caracterizar um gene de resistência às quinolonas 

localizado no cromossomo de S. maltophilia. Outros autores discutem que S. maltophilia de 

origem ambiental pode ser uma fonte para o surgimento de novos determinantes Qnr e que a 

superexpressão de SmeDEF nessa espécie explica situações nas quais é observada alta 

resistência às quinolonas na ausência de mutações em genes codificadores de topoisomerases 

(SÁNCHEZ et al., 2008; GARCÍA-LEÓN et al., 2014). A presença desses genes poderia 

explicar o perfil encontrado no isolado S427, o qual é resistente às três fluorquinolonas 

testadas, mas não apresentou mutações nos genes gyrA e parC ou genes PMQR (Tabela 4).  

Assim como observado por Ribera et al. (2002), as mutações em gyrA e parC não 

foram relevantes para a resistência às quinolonas, indicando que a aquisição de resistência em 

bactérias do gênero Stenotrophomonas não tem sido relacionada a mutações na região QRDR. 

Entre os 17 isolados estudados, nenhum apresentou mutações no gene gyrA e apenas o 

isolado S377 apresentou uma mutação no gene parC, portanto, os resultados indicam e 

confirmam que outros mecanismos são envolvidos na aquisição de resistiencia em S. 

maltophilia. Embora a grande maioria dos estudos aponte e correlacione a não suscetibilidade 

a fluorquinolonas com bombas de efluxo intrínsecas e adquiridas, como smeABC, smeDEF, 

smeIJK, smeVWX e smrA (SÁNCHEZ et al., 2015), o presente estudo mostra que isolados 

ambientais de S. maltophilia possuem diferentes genes plasmidiais mediadores de resistência, 

entre eles, qnrA, qnrB, qnrS, oqxA e oqxB, o que pode explicar o fenótipo observado.  

O primeiro relato do gene qnrS em S. maltophilia foi descrito por Margaritis et al. 

(2017) e não há relatos de outros genes qnr e oqxAB nesta espécie. Alguns estudos 

investigaram os genes PMQR em isolados não suscetíveis à levofloxacina, entretanto, 

nenhum gene foi detectado (ZHANG et al., 2012; JIA et al., 2015; KANAMORI et al., 2015). 

Portanto, o presente estudo mostra, pela primeira vez, a presença dos genes qnrA, qnrB e 

oqxAB e a presença do gene qnrS pela segunda vez no mundo em S. maltophilia. 

Em relação a tipagem plasmidial, em todos os isolados de S. maltophilia houve a 

detecção de plasmídeos da família ColE-like. Embora esses plasmídeos não sejam auto-

mobilizáveis, eles podem ser transferidos na presença de plasmídeos conjugativos. No isolado 

S428 foi detectado um plasmídeo da família IncL/M, além dos genes qnrA e qnrS (Tabela 4). 

Membros plasmidiais dessa família têm sido associados aos genes qnrA, qnrB e qnrS (KIM et 

al., 2009) e em Salmonela sp. foi verificado o gene qnrS1 estava localizado em plasmídeo da 

família ColE-like (GARCÍA-FERNÁNDEZ et al., 2008). O seqüenciamento completo do 

plasmídeo pEI1573, pertencente à família IncL/M, mostrou ser o mesmo carreador dos genes 

blaIMP-4 e qnrB2 (CARATTOLI, 2013). Assim, a correlação de genes qnr com plasmídeos da 
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família IncL/M já havia sido relatada em membros da família Enterobacteriacea. Portanto, 

nossos resultados indicam que isolados ambientais de S. maltophilia abrigam vários genes de 

resistência mediados por plasmídeos e que esses genes estão intimamente relacionados aos 

plasmídeos do tipo ColE-like. 

Bactérias pertencentes ao gênero Achromobacter são bacilos Gram-negativos aeróbios 

e não fermentadores de lactose. Sua distribuição é ubíqua, sendo encontrados no solo, na água 

e também no ambiente hospitalar (SWENSON & SADIKOT, 2015). O primeiro isolado deste 

gênero foi descrito por Yabuuchi e colaboradores em 1971. A maioria das espécies desse 

gênero não são patogênicas e a obtenção de isolados a partir de amostras de escarro não está 

necessariamente associada a infeções. No entanto, bactérias desse gênero também têm sido 

frequentemente associadas a infecções em pacientes imunocomprometidos, principalmente as 

espécies Achromobacter xylosoxidans e Achromobacter denitrificans (SWENSON & 

SADIKOT, 2015).   

Dentre os 16 isolados do gênero Achromobacter estudados, todos foram não 

suscetíveis a norfloxacina, 14 foram não suscetíveis a levofloxacina e 15 a ciprofloxacina. 

Assim, observa-se um alto nível de resistência nesses isolados. Entretanto, Wood et al. (2017) 

relatam em seu estudo que existe um nível variado de suscetibilidade às fluorquinolonas em 

isolados de A. xylosoxidans e esses antimicrobianos não são indicados como primeira escolha 

no tratamento de infecções ocasionadas por esse patógeno. 

Quanto ao perfil de mutações nos genes gyrA e parC, 5 isolados apresentaram as 

mutações S83L/D87N em gyrA e dois isolados apresentaram ainda as mutações S80I e 

S80I/E84A no gene parC (Tabela 5). Além das mutações descritas, alguns isolados 

apresentara os genes qnrA, qnrB, qnrS, oqxA e oqxB. Contudo, os isolados S387, S388, 

S473, S474, S475 e S477 não apresentaram mutações nos genes QRDR e também não foi 

detectado nenhum gene PMQR. Portanto, é possível concluir que outros mecanismos podem 

contribuir com os diferentes níveis de suscetibilidade às fluorquinolonas, como o sistema de 

efluxo AxyXY-OprZ, por exemplo. Em 2011 esse sistema foi caracterizado como responsável 

pelos altos níveis de resistência intrínsica a multidrogas observado em A. xylosoxidans 

(BADOR et al., 2012; BADOR et al., 2011), tendo sido demonstrada a sua atuação diante de 

algumas fluorquinolonas, aminoglicosídeos, cefepime, carbapenêmicos, tetraciclina e 

eritromicina (HU et al., 2015). Além dele, o sistema AxyABM também foi correlacionado a 

resistência intrínseca em A. xylosoxidans (BADOR et al., 2011; DOI et al., 2008; HU et al., 

2015).  
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Na tipagem plasmidial observou-se que todos eles apresentaram plasmídios ColE-like 

e foram detectados plasmídeos do tipo IncFIB em 3 isolados, IncA/C em 2 isolados e IncP em 

1 isolado (Tabela 5). Plasmídeos pertencentes à família IncF já foram observados em isolados 

de diferentes gêneros, principalmente em enterobactérias, mas não existem relatos desses 

plasmídeos associados a genes carreadores de resistência em isolados do gênero 

Achromobacter. Em enterobactérias eles foram encontrados associados a genes carreadores de 

resistência às β-lactamases e aos genes qepA e qnrS1, enquanto os genes blaNDM e qnrA 

foram encontrados em um mesmo plasmídeo da família IncA/C (CARATTOLI, 2013). No 

isolado S375 foi detectado o gene qnrS e o plasmídeo da família IncFIB e no isolado S360 foi 

detectado o gene qnrA e plasmídeo da família IncA/C, entretanto, experimentos adicionais são 

necessários para confirmar a presença desses genes nos plasmídeos detectados.   

O gênero Ochrobactrum foi primeiramente descrito por Holmes e colaboradores em 

1998. Filogeneticamente ele é próximo ao gênero Brucella, o qual possui espécies 

responsáveis por ocasionar brucelose, uma antropozoonose (HERMAN & de RIDDER, 1992; 

MORENO et al., 1992; SCHMITT et al., 2017). As espécies pertencentes ao gênero 

Ochrobactrum são consideradas patógenos humanos oportunistas emergentes, sendo as 

espécies de O. antrophi e O. intermedium as mais frequentemente isoladas de pacientes 

imunocomprometidos, sendo associados a cateteres intravenosos (TEYSSIER et al., 2005; 

VELASCO et al., 1998), embora existam relatos de pacientes saudáveis com infecções 

ocasionadas por O. anthropi (MASTROIANNI et al., 1999). De acordo com Torres et al. 

(2014), a cada seis casos de bacteremia ocasionados por O. anthropi, cinco ocorrem em 

pacientes imunocomprometidos. Há também diversos trabalhos mostrando o isolamento de O. 

antrophi a partir de plantas e de amostras de solo (LEBUHN et al., 2000; VELASCO et al., 

1998; HOLMES et al., 1998). Lebuhn e colaboradores relatam a abundância de O. antrophi 

no meio ambiente, fazendo desta bactéria uma ferramenta ideal para estudos ecológicos de 

diversidade microbiana. No presente estudo foram identificados 13 isolados de Ochrobactrum 

sp.  

Analisando o perfil de resistência se observa que todos os isolados de Ochrobactrum 

sp. foram não suscetíveis a norfloxacina e a ciprofloxacina e 10 isolados foram não 

suscetíveis a levofloxacina (Tabela 6). Dentre as fluorquinolonas indicadas para o tratamento 

de infecções por Ochrobactrum destaca-se a ciprofloxacina (TORRES et al., 2014), para a 

qual todos os isolados deste estudo foram não suscetíveis.  

A pesquisa de mutações nos genes gyrA e parC mostrou a mutação A83Q no gene 

gyrA em todos os isolados e nenhuma mutação no gene parC, indicando que esse pode ser um 
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mecanismo de resistência importante para esse grupo de isolados, uma vez que poucos genes 

PMQR foram detectados nos isolados resistentes.  

Em relação à tipagem plasmidial, seis dos 13 isolados dessa espécie apresentaram 

plasmídeos pertencentes à família ColE-like, enquanto os demais não apresentaram 

plasmídeos de nenhuma das famílias pesquisadas. No entando, sete isolados desse gênero não 

apresentaram os plasmídeos pesquisados, o que reforça a idéia de que o principal mecanismo 

de resistência às quinolonas parece ser cromossomal.  

Entre os isolados de E. coli obtidos de amostras de solo, todos foram resistentes às 

fluorquinolonas testadas. E. coli é um bacilo de Gram-negativo pertencente à família das 

enterobactérias, são anaeróbias facultativas e colonizam o trato intestinal de diversos animais 

(SOUSA, 2006; HOOPER & GORDON, 2001). Os animais liberam esta bactéria no meio 

ambiente através das fezes, ocorrendo a contaminação de águas e solos (SAVAGEAU, 1983). 

Stürmer e colaboradores (2004) estudaram 406 isolados de E. coli obtidos de fezes de 

pacientes assintomáticos e observou que 0.7% deles foram não susceptíveis a ciprofloxacina e 

um estudo conduzindo por Zhanel e seus colaboradores (2006) utilizando 1.142 isolados de E. 

coli de pacientes de mais de 40 centros médicos da América do Norte com infecção urinária 

monstrou que 5,5 % deles foram não suscetíveis a ciprofloxacina. Alguns estudos monstram 

ainda que os níveis de resistência em isolados de E. coli obtidos de pacientes sintomáticos têm 

aumentando com o passar dos anos (ERB et al., 2007).  

O presente estudo analisou quatro isolados de E. coli, os quais se destacam pelo alto 

nível de resistência para as três fluorquinolonas testadas. Quanto ao perfil de mutações nos 

genes gyrA, gyrB, parE e parC, os quatro isolados apresentam as mutações S83L/D87N em 

gyrA. Para o gene parC, um isolado (S366) apresentou as mutações S80I/E84Q e os demais a 

mutação S80I. Todos os isolados apresentam uma mutação na posição 458 no gene parE, com 

exceção do isolado S373 e nenhum deles apresentou mutação no gene gyrB.  

Três dos isolados apresentaram diversos genes PMQR, contudo, o isolado S373 teve 

apenas o gene oqxA e foi também o único a apresentar os menores níveis de suscetibilidade às 

fluorquinolonas. Esse fenótipo poderia ser explicado devido à ausência de outros genes 

plasmidiais como qnr ou da mutação na posição 458 do gene parE, presente nos demais 

isolados. Outros estudos mostraram que os genes PMQR são capazes de aumentar o MIC para 

as fluorquinolonas quando associados a mecanismos cromossomais de mutação 

(STRAHILEVITZ et al., 2009). Além disso, alguns autores também observaram altos níveis 

de resistência às quinolonas em isolados de E. coli associados à presença de mutações duplas 

nas posições 83 e 87 do gene gyrA (SORLÓZANO et al., 2007). 
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Chung e colaboradores (2017) evidenciaram que as mutações na região QRDR foram 

as principais causas de não suscetibilidade à ciprofloxacina observada em 63 isolados de E. 

coli obtidos de animais domésticos e de seus donos, dos quais 37% apresentaram mutações 

nas posições S83L e D87N de gyrA, 37% tiveram mutações únicas em S80I de parC e 1 

isolado apresentou as mutações S80I e E84G em parC (CHUNG et al., 2017). Nesse estudo, 

Chung e colaboradores também não encontraram mutações nos genes gyrB, resultado similar 

ao encontrado nos 4 isolados de E. coli do presente estudo.  

Um estudo distinto utilizando 1.050 isolados de E. coli obtidos de humanos, animais, 

aves e meio ambiente na República Checa detectou que todos os isolados com altos níveis de 

resistência a ciprofloxacina possuíam duas ou três mutações em gyrA, combinadas com uma 

ou duas mutações em parC, sendo as mais frequentes nas posições 83 e 87 em gyrA, 80 e 84 

em parC e 475 em parE. No entanto, as mutações em parE não foram correlacionadas a 

isolados resistentes a ciprofloxacina e também não houve detecção de mutações no gene gyrB 

(RÖDEROVA et al., 2017). 

Em relação a tipagem plasmidial, todos os isolados de E. coli apresentaram plasmídeos 

da família ColE-like. O isolado S366 também apresentou plasmídeos IncFIB, IncA/C, IncN e 

IncHI1 e IncFrepB, enquanto o isolado S373 teve os plasmídeos IncFIB, IncY e IncFrep. No 

isolado S374 foram detectados os grupos IncFIB, IncA/C e IncFrepB e no S376 os plasmídeos 

IncP e IncFrepB. IncF é uma das famílias plasmidiais mais frequentemente encontradas em 

enterobactérias (CARATTOLI, 2013) e comportam mais de uma região promotora de 

replicação denominadas de FIA, FII, FIB (VILLA et al., 2010). Os quatro isolados 

bacterianos ambientais de E. coli apresentam plasmídeo da família IncFIB e, embora trate-se 

de um pequeno número de bactérias da espécie E. coli, é possível verificar a prevalência desse 

tipo de plasmídeo. Plasmídeos pertencente à família IncN carreando os genes PMQR qnrS1, 

qnrB19 e qnrA1 também foram relatados por CARATTOLI (2013).  

Assim, foi possível concluir que as principais bactérias de importância clínica isoladas 

do meio ambiente com resistência às fluorquinolonas estudadas foram Stenotrophomonas 

maltophilia, Achromobacter sp., Ochrobactrum sp. e Escherichia coli e que esses isolados 

apresentaram diferentes mecanismos de resistência. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

• As principais bactérias isoladas do meio ambiente com resistência às fluorquinolonas 

foram Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter sp., Ochrobactrum sp. e 

Escherichia coli. 

 

• A determinação do nível de resistência às fluorquinolonas pelo teste da Concentração 

Inibitória Mínima mostrou que os diferentes gêneros bacterianos apresentam altos 

níveis de resistência a esses antimicrobianos, em especial os isolados de E. coli. 

• A pesquisa de mutações nos genes gyrA, gyrB, parC e parE mostra um padrão 

semelhante ao observado com isolados clínicos relatados na literatura, inclusive para 

os isolados de S. maltophilia, onde não se observa mutações nesses genes. 

• A pesquisa dos genes plasmidiais envolvidos na resistência às quinolonas monstrou 

que os mesmos estão distribuídos entre os diferentes gêneros bacterianos estudados, 

com maior frequência dos genes qnrA e qnrS.  

• O presente estudo mostra, pela primeira vez, a presença dos genes qnrA, qnrB e 

oqxAB e a presença do gene qnrS pela segunda vez no mundo em S. maltophilia. 

• A tipagem plasmidial mostrou que a maioria dos isolados apresentou plasmídeos da 

família ColE-like e que os isolados de E. coli apresentam um grande número de 

plasmídeos do grupo Inc.  

• O fenótipo de resistência nesses isolados não pode ser atribuído apenas a um 

mecanismo, uma vez que mecanismos adicionais, sobretudo sistemas de efluxo, 

podem contribuir com a aquisição de resistência às fluorquinolonas.  
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Apêndice A. Correlação de bactérias identificadas com as respectivas culturas, cidades e 

estados de obtenção de amostras ambientais. 

Solo Bactérias Isoladas 

Cultura/ Local Cidade/ Estado Nº Solo Numeração Identificação 

Banana Teresina/ PI XXIII S359 Stenotrophomonas maltophilia 

Cajú Jardinópolis/ SP XXIX S365 Stenotrophomonas maltophilia 

Aterro Sanitário Ribeirão Preto/ SP XXXVII S369 Stenotrophomonas maltophilia 

Aterro Sanitário Ribeirão Preto/ SP XXXVIII S370 Stenotrophomonas maltophilia 

- Jardinópolis/ SP XXXI S371 Stenotrophomonas maltophilia 

Girassol Chapadão do Sul/ MS XVI S377 Stenotrophomonas maltophilia 

Milho Ribeirão Preto/ SP XLII S427 Stenotrophomonas maltophilia 

Café Tabatinga/ SP LIX S428 Stenotrophomonas maltophilia 

Soja Maringá/ PR XX S430 Stenotrophomonas maltophilia 

Cana Tambaú/ SP LVII S432 Stenotrophomonas maltophilia 

Cana São Sebastião do Paraíso/ MG XVII S433 Stenotrophomonas maltophilia 

Citrus Água de Santa Bárbara/ SP XXVII S434 Stenotrophomonas maltophilia 

Amendoim Cafelândia/ SP XLIV S435 Stenotrophomonas maltophilia 

Morango Atibaia/ SP XXVI S436 Stenotrophomonas maltophilia 

Café Pedregulho/ SP LII S437 Stenotrophomonas maltophilia 

Soja Jardinópolis/ SP XXXIII S445 Stenotrophomonas maltophilia 

Cana Jardinópolis/ SP XXXII S446 Stenotrophomonas maltophilia 

Girassol Chapadão do Sul/ MS XVI S360 Achromobacter sp. 

Girassol Chapadão do Sul/ MS XVI S361 Achromobacter sp. 

Aterro Sanitário Ribeirão Preto/ SP XXXVI S367 Achromobacter sp. 

- Dumont/ SP XLV S368 Achromobacter sp. 

- Jardinópolis/ SP XXXI S372 Achromobacter sp. 

Cana Ribeirão Preto/ SP XLIII S375 Achromobacter sp. 

Girassol Chapadão do Sul/ MS XVI S379 Achromobacter sp. 

- Rio Preto/ SP LV S387 Achromobacter sp. 

- São Carlos/ SP LVI S388 Achromobacter sp. 

Milho Maringá/PR XXI S473 Achromobacter sp.  

Café Pedregulho/SP LII S474 Achromobacter sp.  
Pera Tabapuã/SP LVIII S475 Achromobacter sp.  
Cana Gavião Peixoto/SP LIII S476 Achromobacter sp.  
Milho Casa Branca/SP XLVIII S477 Achromobacter sp.  
Pastagem Edeia/GO XV S478 Achromobacter sp.  
Café Altinópolis/SP XXV S479 Achromobacter sp.  
Pastagem São Pedro do Boaçuí/MG XIX S460 Ochrobactrum sp.  
Soja Prata/MG XVIII S461 Ochrobactrum sp.  
Coco Cruzeiro do Sul/AC I S462 Ochrobactrum sp.  
Girassol Chapadão do Sul/MS XVI S463 Ochrobactrum sp.  
Abacate Jardinópolis/SP XXXIV S464 Ochrobactrum sp.  
Café Tabatinga/SP LIX S465 Ochrobactrum sp.  
Cana-de-açúcar Arealva/SP LX S466 Ochrobactrum sp.  
Milho Teresina/PI XXII S467 Ochrobactrum sp.  
Pastagem Cristalina/GO XIII S468 Ochrobactrum sp.  
Pastagem Água Fria de Goiás/GO IX S469 Ochrobactrum sp.  
Pastagem Formosa/GO X S470 Ochrobactrum sp.  
Pastagem Padre Bernardo/GO XIV S471 Ochrobactrum sp.  
Pastagem Formosa/GO X S472 Ochrobactrum sp.  
Goiaba Jardinópolis/SP XXX S366 Escherichia coli 

Aterro Sanitário Ribeirão Preto/ SP XXXIX S373 Escherichia coli 

Aterro Sanitário Ribeirão Preto/ SP XL S374 Escherichia coli 

Jaboticaba Jardinópolis/SP XXXV S376 Escherichiacoli 

Braquiaria Porto Velho/ RR XXIV S319 Arthrobacter sp. 

Soja Santa Juliana/ MG XV S317 Arthrobacter sp. 
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Citrus Brasília/ DF VII S330 Arthrobacter sp. 

Soja Santa Juliana/ MG XV S345 Arthrobacter sp. 

- Manaus/ AM VI S325 Arthrobacter sp. 

Eucalipto Formosa/ GO XI S333 Arthrobacter sp. 

Eucalipto Formosa/ GO XI S332 Arthrobacter sp. 

Graviola Formosa/ GO XII S353 Arthrobacter sp. 

Milho Chapadão do Sul/ MS XVII S362 Pandoraea sp. 

Milho Tiros/ MG XIV S356 Pandoraea sp. 

Ponte na SP-255 Bonfim Paulista/ SP XLVI EW53 Citrobacter freundii 

Córrego Ribeirão/ 

Sertãozinho 
Ribeirão Preto/ SP XLI EW386 Citrobacter freundii 

Mamão Manaus/ AM III S322 Cellulosimicrobium sp. 

Salsinha Manaus/ AM V S318 Cellulosimicrobium sp. 

Mamão Manaus/ AM III S320 Cellulosimicrobium sp. 

Florestal Manaus/ AM II S335 Brevundimonas sp. 

Florestal Manaus/ AM II S326 Brevundimonas naejangsanensis 

Beterraba Manaus/ AM IV S363 Starkeya sp. 

Ribeirão da Onça Palmares Paulista/ SP LIV EW58 Pseudomonas sp. 

Legenda: Não disponível, - 
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