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RESUMO 
 

AMIGO, C. R. Desenvolvimento da reação em cadeia pela polimerase para 
detecção de Actinobaculum suis e caracterização fenotípica e genotípica dos 
isolados. [Development of polymerase chain reaction for Actinobaculum suis 
detection and phenotypic and genotypic characterization of isolates]. 2012. 62 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

O Actinobaculum suis é um dos principais micro-organismos relacionados a 

infecções de trato urinário em fêmeas suínas. As características de crescimento 

deste agente dificultam o isolamento bacteriano tradicional, o que pode tornar a sua 

prevalência subestimada. Este estudo teve por objetivos desenvolver a reação em 

cadeia pela polimerase (PCR) para detecção do A. suis, avaliar a sensibilidade e 

especificidade desta técnica e comparar seu desempenho com o isolamento 

bacteriano. Além disso, as cepas isoladas foram caracterizadas através do 

polimorfismo de comprimento de fragmentos amplificados (AFLP) e submetidas à 

determinação da concentração inibitória mínima para caracterização dos perfis de 

susceptibilidade antimicrobiana. Foram analisados 45 suabes prepuciais de machos 

e 192 urinas de fêmeas suínas provenientes de três granjas. Os resultados 

indicaram que a PCR desenvolvida foi específica para o A. suis e apresentou limiar 

de detecção entre 1,0 X 101 UF/mL e 1,0 X 102 UFC/mL. A frequência de A. suis 

encontrada através da PCR foi de 82,2% (37/45) nos suabes prepuciais e de 8,9% 

(17/192) nas urinas de fêmeas. No que se refere ao isolamento, nenhuma das 

amostras de urina foi positiva para o agente, enquanto 31,1% (14/45) dos suabes 

foram positivos. A partir das amostras positivas isoladas dos suabes prepuciais 

foram selecionadas 20 cepas de A. suis. Os perfis de susceptibilidade entre estas 

cepas foram semelhantes, no entanto diferiram dos isolados utilizados como controle 

e provenientes de uma fêmea com infecção urinária. A técnica de PCR foi mais 

eficiente que o isolamento na identificação de amostras positivas para A. suis. 

Através do AFLP com uma única enzima foi possível caracterizar todos os isolados e 

relacionar os dados obtidos com a origem das cepas e o perfil de resistência. Até o 

presente não há relatos na literatura de caracterização genotípica de A. suis através 

do AFLP ou detecção do agente através da PCR.  

 
Palavras-chave: Actinobaculum suis. Infecção urinária. PCR. Susceptibilidade 

antimicrobiana. AFLP. 



 
 

ABSTRACT 
 

AMIGO, C. R. Development of polymerase chain reaction for Actinobaculum 
suis detection and phenotypic and genotypic characterization of isolates. 
[Desenvolvimento da reação em cadeia pela polimerase para detecção de 
Actinobaculum suis e caracterização fenotípica e genotípica dos isolados]. 2012. 62 
f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

Actinobaculum suis is an important agent related to urinary infection in swine 

females. The growth characteristics of this agent hamper the traditional bacterial 

isolation, which can make their prevalence underestimated. The purpose of this study 

was to develop the polymerase chain reaction (PCR) for Actinobaculum suis 

detection, to evaluate the sensitivity and specificity of this technique and compare the 

results with bacterial isolation. Moreover, the isolates were characterized by amplified 

fragment length polymorphism (AFLP) and subjected to determination of minimum 

inhibitory concentration for characterization of the antimicrobial susceptibility profiles. 

Forty-five preputial swabs from boars and a hundred and ninety-two urine samples 

from sows of three herds were analyzed. The results indicate that the developed 

PCR was specific for A. suis, presenting a limit detection between 1.0 X 101 UFC/ml 

and 1.0 X 102 UFC/ml. A.suis frequency by PCR was 82.2% (37/45) in male preputial 

swabs and 8.9% (17/192) in females urine. Through traditional isolation, none of the 

urine samples were positive, while A.suis growing was observed in 31.1% (14/45) of 

the swabs. From the positive samples of the preputial swabs were selected 20 A.suis 

strains. The susceptibility profiles among these strains were similar, but differed from 

the female isolates used as control. The PCR technique was more effective than 

isolation for the A.suis detection. The AFLP with a single enzyme was able to 

characterize all isolates and relate the data obtained with the strains origin and 

resistance profile. Until present, there are no reports of genotypic characterization of 

A. suis strains through AFLP or agent detection by PCR. 

 
Key words: Actinobaculum suis. Urinary infection. PCR. Antimicrobial susceptibility. 

AFLP. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

As infecções de trato urinário (ITU) são consideradas uma das doenças 

mais importantes das matrizes suínas devido à sua estreita relação com problemas 

reprodutivos como redução do tamanho da leitegada, aumento na taxa de retorno ao 

cio, descarga vulvar, aborto, síndrome mastite-metrite-agalaxia e anestro 

(SOBESTIANKY et al.,1999; GIROTTO et al., 2000). 

Estudos internacionais apontam a ITU como sendo a principal causa de 

descarte e morte de reprodutoras, com prevalência de 7,5% no Canadá, 13% na 

Dinamarca e 40% na França e Inglaterra (PERFUMO et al.1, 2003 apud MEISTER, 

2006). No Brasil, dados de levantamentos epidemiológicos revelam uma prevalência 

próxima a 30% de ITU em granjas comerciais de suínos (SOBESTIANSKY et al., 

1999; ALBERTON et al., 2000).  

O Actinobaculum suis é um dos principais agentes envolvidos nos casos 

de infecção urinária em suínos. Este agente, uma vez introduzido no trato urogenital 

das fêmeas, pode torná-las portadoras e, caso a porca já tenha uma infecção 

urinária instalada, pode agravar a infecção ou até mesmo causar a morte do animal 

(DEE, 1991). 

A importância e a prevalência de Actinobaculum suis nas criações de 

suínos são frequentemente subestimadas devido à baixa sensibilidade dos métodos 

diagnósticos atualmente empregados para a sua detecção. Isto se deve ao fato 

desta bactéria apresentar características que dificultam o seu isolamento, como a 

necessidade de meios de cultura seletivos, de um longo tempo de incubação (72 

horas) e de condições de anaerobiose. 

Levando em conta estes aspectos, o presente estudo teve como objetivos 

desenvolver a reação em cadeia pela polimerase (PCR) como uma ferramenta de 

diagnóstico para a infecção, determinar a susceptibilidade antimicrobiana deste 

agente, possibilitando maior agilidade no estabelecimento de medidas controle, e 

caracterizar genotipicamente os isolados através da técnica de polimorfismo de 

comprimento de fragmentos amplificados (AFLP) para uma análise epidemiológica 

das amostras. 
                                            
1 PERFUMO et al. Patological findings associated with sows death in two in-door intensively managed 
farms. Revista de Medicina Veterinaria, Buenos Aires, v. 84, n. 2, p. 84-88, 2003. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Os principais tópicos a respeito do agente Actinobaculum suis estão 

descritos a seguir. 

 

 

2.1 Nomenclatura e taxonomia 

 

 

O agente hoje conhecido como Actinobaculum suis, foi inicialmente 

descrito em 1957, quando Soltys e Spratling o classificaram como pertencente ao 

gênero Corynebacterium devido à sua morfologia difteróide. Posteriormente, estudos 

taxonômicos mais detalhados fizeram com que este agente fosse transferido para o 

gênero Eubacterium (WEGIENECK; REDDY, 1982a) e em seguida para o gênero 

Actinomyces (LUDWIG et al., 1992). Recentemente, sua taxonomia foi mais uma vez 

modificada por Lawson et al. (1997) que baseados no sequenciamento de porções 

16S do rRNA propuseram um novo gênero dentro da família Actinomycetaceae, 

Actinobaculum, que hoje inclui quatro espécies: Actinobaculum suis, Actinobaculum 

schaalii (LAWSON et al., 1997), Actinobaculum massiliae (GREUB; RAOULT, 2002) 

e Actinobaculum urinale (HALL et al., 2003). 

As espécies pertencentes ao gênero Actinobaculum possuem formato de 

bacilo, são gram positivas e anaeróbias estritas ou facultativas. Além disso, o DNA 

destas bactérias apresenta cerca de 55 a 57 mol% de bases G+C. Os gêneros mais 

próximos filogeneticamente são o Arcanobacterium e o Actinomyces (LAWSON et 

al., 1997; SCHAAL; YASSIN; STACKEBRANDT, 2006). Um esquema simplificado da 

filogenia do gênero Actinobaculum é apresentado na figura 1. 
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Figura 1 - Árvore filogenética mostrando a relação do gênero Actinobaculum sp com outros gêneros 

 
Fonte: Lawson et al. (1997). 

 

Nota: A árvore é baseada na comparação de aproximadamente 1320 nucleotídeos e os valores 
descritos estão expressos em porcentagens e representam a similaridade entre os agentes. 

 

 

2.2 Morfologia, metabolismo e perfil bioquímico 

 

 

O Actinobaculum suis é um agente Gram positivo em formato de 

bastonete, não formador de esporos e imóvel. Trata-se de uma bactéria de 

metabolismo anaeróbico, fermentativo, urease positiva, não produtora de catalase e 

indol, não redutora de nitrato e que tem seu crescimento ótimo em pH 7 a 8 e 37°C. 

(WEGIENECK; REDDY, 1982a). As principais características bioquímicas do A.suis 

encontram-se relacionadas no quadro 1. 
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 Dentre vários substratos testados, o A. suis fermenta somente a maltose, 

o amido e o glicogênio e produz acetato, formiato e etanol, mas não produz 

propionato como principal produto final do metabolismo de carboidratos. Os 

principais componentes da parede celular deste microorganismo são a ramnose e a 

lisina, estando presentes em menor quantidade manose, ácido glutâmico e alanina 

(WEGIENECK; REDDY, 1982a). 

Segundo Wegieneck e Reddy (1982b) o meio composto por trypticase, 

extrato de levedura, amido, minerais, cisteina e carbonato de sódio se mostrou um 

excelente meio de crescimento para o A.suis. Esse crescimento se mostrou 

consideravelmente menor quando o amido foi substituído pela maltose. 

 

Quadro 1 - Principais características bioquímicas do A.suis 

Característica Cepa A.suis Soltys 50052 

Hidrólise de ureia Positivo 

Fermentação de glicose Negativo 

Fermentação de maltose Positivo 

Fermentação de sacarose Negativo 

Produção de indol Negativo 

Nitrato redutase Negativo 
Fonte: Wegieneck e Reddy (1982a). 

 

 

2.3 Epidemiologia 

 

 

A presença de Actinobaculum suis foi relatada em diversos países 

incluindo Alemanha (BERNER; BOLTZ; MARX, 1968), Argentina (SOBESTIANSKY 

et al., 1993), Austrália (GLAZERBROOK; DONALDSON-WOOD; LADDS, 1973), 

Canadá (PERCY; RUHNKE; SOLTYS, 1966), Dinamarca (LARSEN, 1970), Estados 

Unidos (WALKER; MACLACHLAN, 1989), Finlândia (KAUKO; SCHILDT; 

SANDHOLM, 1977), França (MADEC; DAVID, 1983), Holanda (FRIJHLINK; VAN 

DIJK; GOUDSWAARD, 1969), Hong Kong (MUNRO; WONG, 1972), Hungria (BIKSI 

et al., 1997), Malásia (BAHAMAN; LEE; TOO, 1984), Noruega (AALVIK, 1968), 

Portugal (PERESTRELO et al., 1993), Reino Unido (SOLTYS; SPRATLING, 1957), 
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Rússia (PLESCHAKOWA et al., 2004) e Suíça (SCHALLIBAUM; HANI; NICOLET, 

1976). 

No Brasil, a presença deste agente foi descrita por Oliveira, Barcellos e 

Borowky (1983) que isolaram a bactéria a partir de suabes coletados de divertículos 

prepuciais. 

O A. suis é tem sido isolado a partir de amostras de urina, bexiga, suabes 

de divertículos prepuciais e sêmen (SOLTYS; SPRATLING, 1957; LARSEN, 1970; 

HOGH; BOLM; LARSEN, 1984; SOBESTIANSKY et al., 1991). O agente também 

pode ser encontrado no ambiente, principalmente nas baias e camas de machos 

portadores (SOBESTIANSKY et al., 1991; WENDT; SOBESTIANSKY; BOLLWAHN, 

1993). 

 

 

2.4 Patogenia 

 

 

O prepúcio e o divertículo prepucial dos suínos são os principais habitat 

do A. suis, uma vez que nestes locais existem condições propícias para o seu 

desenvolvimento, como anaerobiose e temperatura ideal (SOBESTIANSKY et al., 

1991). A maioria dos machos da espécie suína, com idade de seis meses ou mais, 

albergam o A. suis no divertículo prepucial, sendo que a colonização deste órgão 

pode acontecer quando os leitões estão apenas com poucas semanas de idade 

(TAYLOR, 2006). A infecção do macho geralmente ocorre através do contato com 

pisos de baias contaminados ou fômites. No macho, a presença do A. suis não está 

ligada à ocorrência de doença e seu isolamento, inclusive do sêmen de animais 

normais, é frequente (SOBESTIANSKY et al., 1991). 

A infecção da fêmea pelo A. suis ocorre pelo contato com o ambiente 

contaminado ou por ocasião da cobertura por cachaços portadores. Pesquisas 

demonstram que a simples presença do A. suis não significa infecção urinária, pois 

algumas fêmeas podem ser apenas portadoras deste agente, sem apresentar 

sintomatologia clínica. Porém, uma vez introduzido no trato urogenital, o A.suis 

pode, por via ascendente, atingir a bexiga e os rins, causando cistites e pielonefrites 

(DEE, 1991; WENDT; SOBESTIANSKY; BOLLWAHN, 1993; SOBESTIANSKY et al., 

1999; ALBERTON et al., 2000).  
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As infecções urinárias provocadas pelo A. suis raramente são puras, 

sendo na maioria dos casos associadas a uma flora mista. Isto estaria relacionado 

ao fato de o A. suis possuir melhores condições de aderência em tecidos 

previamente lesionados por outras bactérias, uma vez que nestes, receptores 

específicos para sua ligação estariam expostos (ALBERTON; WERNER, 1998). 

Larsen, Hogh e Hovind-Hougen (1986) realizaram estudos a respeito das 

propriedades de adesão do A. suis e constataram que algumas cepas possuem 

fímbrias capazes de se aderir às células epiteliais da bexiga suína por meio de 

glicoconjugados que atuam como sítios específicos para ligação do agente. 

 

 

2.5 Sinais clínicos 

 

 

As infecções urinárias por A. suis são classificadas como agudas ou 

crônicas. 

As infecções agudas podem cursar sem sintomas clínicos. Porém, os 

animais afetados geralmente apresentam hematúria, descarga vulvar, polipnéia, 

cianose, andar cambaleante e tremores. Algumas porcas podem morrer de forma 

súbita, aparentemente devido à insuficiência renal aguda (SOBESTIANSKY et al., 

1991; TAYLOR, 2006).  

A forma crônica geralmente é observada em porcas velhas, que podem 

apresentar inapetência, emagrecimento progressivo, polidipsia, disúria, hematúria, 

piúria, anemia e uremia (SOBESTIANSKY et al., 1999; ALBERTON et al., 2000). 

Quanto ao exame físico-químico da urina, a coloração avermelhada e às 

vezes turva é a principal característica encontrada em infecções urinárias com 

participação do A.suis (Figuras 2 e 3). Outros achados compatíveis com a presença 

deste agente são proteinúria, pH acima de 8 e ausência de nitriúria 

(SOBESTIANSKY et al., 1995; ALBERTON et al., 2000; GOLDBERG, 2007). 
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Figura 2 - Escala para classificação das urinas quanto à cor: incolor, amarelo clara, amarelo escura e 
avermelhada 

 
Fonte: Amigo (2012).

 

Figura 3 - Escala para classificação das urinas quanto ao aspecto: límpida e turva 

 
Fonte: Amigo (2012). 

 

 

2.6 Lesões 

 

 

As infecções por A.suis podem desencadear lesões ao longo de todo o 

trato urinário, porém se restringem a este sistema, não havendo registros de lesões 

provocadas por este agente em outros locais do organismo (TAYLOR, 2006). 

As mucosas da bexiga, uretra, ureteres e pelve renal podem estar 

fibrinopurulentas, hemorrágicas ou necróticas e com áreas de perda de epitélio 

(TAYLOR, 2006). 

A bexiga geralmente apresenta conteúdo hemorrágico e as paredes 

espessadas (Figura 4). Ao exame histopatológico, observa-se metaplasia epitelial 

com transformação de células epiteliais em globosas. A túnica submucosa apresenta 
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intensa infiltração por linfócitos e plasmócitos (SOBESTIANSKY et al., 1991; 

LIEBHOLD et al., 1995). 

Os ureteres estão geralmente dilatados, espessados e preenchidos com 

urina purulenta avermelhada e coágulos (WOLDEMESKEL; DROMMER; WENDT, 

2002; SOBESTIANSKY et al., 1991) (Figura 5). 

A infecção pode ainda afetar a musculatura lisa dos ureteres, o que 

prejudicaria o peristaltismo e favoreceria o refluxo de urina para a pelve renal 

acarretando no desenvolvimento de pielonefrites (WOLDEMESKEL; DROMMER; 

WENDT, 2002).  

Os rins afetados frequentemente estão aumentados e apresentam áreas 

irregulares amareladas devido à degeneração do parênquima (Figura 5). A pelve 

renal pode estar dilatada e contendo fluido mucoso. A porção medular apresenta 

focos de necrose (WOLDEMESKEL; DROMMER; WENDT, 2002; TAYLOR, 2006). 

 

Figura 4 - Lesões macroscópicas em bexiga de fêmea suína compatíveis com infecção por 
Actinobaculum suis: parede espessada e mucosa com superfície hemorrágica e 
purulenta 

 

 
Fonte: Meredith ([2010]). 
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Figura 5 - Lesões em trato urinário compatíveis com infecção por Actinobaculum suis: rins dilatados e 
paredes da bexiga e ureteres espessados 

 
Fonte: Meredith ([2010]). 

 

 

2.7 Diagnóstico 

 

 

Os principais métodos utilizados para a detecção de Actinobaculum suis e 

outras bactérias do gênero Actinobaculum sp. encontram-se descritos nos tópicos a 

seguir. 
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2.7.1 Isolamento em placa 

 

 

A típica morfologia das colônias de Actinobaculum suis facilita no seu 

reconhecimento. As colônias em placa de ágar sangue apresentam-se brancas, 

circulares e com margens irregulares. Muitas vezes, também apresentam o centro 

elevado, o que lhes dá um aspecto de “ovo frito” (LAWSON et al., 1997).  Após 48 

horas de incubação as colônias já são evidentes, porém elas ficam maiores e 

exibem morfologia típica somente depois de 72 a 96 horas de incubação (Figura 6) 

(WALKER; GREENE; GERIG, 1990). 

O uso de meio seletivo composto de agar sangue adicionado de colistina 

(10mg/L), ácido nalidíxico (15mg/L) e metronidazol (50mg/L) torna o isolamento mais 

efetivo, mas ainda assim a detecção de A. suis através deste método é considerada 

difícil (DAGNALL; JONES, 1982; WENDT; SOBESTIANSKY; AMTSBERG, 1993). 

 

Figura 6 - Colônias de Actinobaculum suis em ágar sangue após 72 horas de incubação em 
anaerobiose 

 
Fonte: Amigo (2012). 
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2.7.2 Detecção através de imunofluorescência indireta 

 

 

A imunofluorescência indireta (IFI) é também utilizada para a detecção de 

A. suis por ser um método rápido, seguro, econômico e que apresenta segurança e 

confiabilidade mesmo quando o microorganismo está presente em pequenas 

quantidades. Entretanto, ainda são poucos os dados para comparação entre 

técnicas de diagnóstico para este agente (LANGFELDT; WENDT; AMTSBERG, 

1990; WENDT; SOBESTIANSKY; AMTSBERG, 1993; MENIN et al., 2008). 

A pesquisa de Actinobaculum suis através de IFI geralmente é realizada 

segundo metodologia descrita por Langfeldt, Wendt e Amtsberg (1990); Wendt e 

Vesper (1992) e Wendt, Sobestiansky e Amtsberg (1993). A IFI utiliza um conjugado 

de fluoresceína e o anti-soro (anti-Actinobaculum suis), sendo estes geralmente 

cedidos pela Escola Superior de Veterinária de Hannover/ Alemanha 

(SOBESTIANSKY et al., 1995; ALBERTON et al., 2000; PORTO et al., 2003) (Figura 

7). 

 

Figura 7 - Actinobaculum suis com fluorescência evidente e brilhante observada em esfregaço feito a 
partir de material colhido do divertículo prepucial 

 

Fonte: Sobestiansky et al. (1995). 
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2.7.3 Detecção através da reação em cadeia pela polimerase 

 

 

Apesar da Reação em cadeia pela polimerase (PCR) ainda não ter sido 

utilizada como método de diagnóstico para a presença de A. suis em suínos, este 

mecanismo já vem sendo aplicado para detecção de outras espécies pertencentes 

ao gênero Actinobaculum sp. Estas espécies são desprovidas de interesse 

veterinário, uma vez que parecem afetar apenas humanos. 

Bank et al. (2010) utilizaram esta técnica para detecção de Actinobaculum 

schaalii a partir de urina humana e constataram a PCR como um método rápido e 

confiável para detecção, o que contribuiria para um melhor tratamento e, assim a 

uma recuperação mais rápida dos pacientes. 

No que se refere ao Actinobaculum suis, porções altamente conservadas 

da porção 16S rRNA deste agente já foram sequenciadas (LUDWIG et al., 1992), o 

que possibilita o desenvolvimento da PCR como ferramenta para detecção deste 

agente. 

 

 

2.8 Controle e tratamento  

 

 

O controle e a prevenção das infecções de trato urinário dependem 

diretamente da correção de fatores de risco, tais como: qualidade da água fornecida 

aos animais, higiene das instalações, composição da ração, doenças locomotoras, 

manejo da granja, entre outros (SOBESTIANSKY et al., 1995; ALBERTON; 

WERNER, 1998). 

O uso de acidificantes de urina como o cloreto de amônio e o ácido cítrico 

em determinadas fases do ciclo reprodutivo da fêmea também é uma alternativa 

para o controle das infecções urinárias (SOBESTIANSKY et al., 1999). Dee, Tracy e 

King (1994) constataram redução da contagem bacteriana com o uso de ácido cítrico 

por 14 dias em cistites causadas por Actinobaculum suis.   

O tratamento das infecções está relacionado à prevalência da doença no 

plantel. Nas granjas com baixa prevalência recomenda-se o tratamento individual 
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dos animais, enquanto que nos casos de alta prevalência o indicado é o tratamento 

coletivo via ração (ALBERTON; WERNER, 1998). 

As drogas mais utilizadas nas últimas décadas para o tratamento de ITU 

via ração foram: enrofloxacina, flumequina, tetraciclinas (clortetraciclina e 

oxitetraciclina) e norfloxacina (KOLLER et al., 2006). 

O Actinobaculum suis mostra-se sensível a vários princípios 

antimicrobianos, destacando-se os grupos dos beta-lactâmicos, dos macrolídeos, 

das tetraciclinas, dos nitrofuranos, além das pleuromutilinas e do florfenicol. A 

sensibilidade é variável ao grupo das quinolonas, sendo que apenas a 

marbofloxacina apresentou-se efetiva nos estudos publicados (WEGIENEK; REDDY, 

1982; BIKSI et al., 2003). 

Por outro lado, geralmente o A.suis é resistente à colistina, ao 

metronidazol, ao ácido nalidíxico e aos aminoglicosídeos, com exceção da 

espectinomicina (DAGNALL; JONES, 1982; BIKSI et al., 2003). 

 

 

2.9 Caracterização genotípica 

 

 

 A caracterização genotípica oferece uma grande variedade de 

metodologias com especificidade, reprodutibilidade e poder discriminatório variáveis, 

muitas das quais tem sido descritas para diferenciar amostras da família 

Actinomycetaceae com sucesso (HUNT; ADLER; TOWNSEND, 2000).  

O polimorfismo de comprimento de fragmentos amplificados (AFLP) tem 

como objetivo determinar distâncias e similaridades entre materiais genéticos de 

origens diferentes, fornecendo informações a respeito da evolução filogenética e 

variabilidade genética dentro de um mesmo grupo. O AFLP com uma única enzima é 

baseado em quatro etapas (MCLAUCHLIN et al., 2000): 

1) Digestão do DNA por uma enzima de restrição; 

2) Ligação de adaptadores específicos aos terminais dos fragmentos 

genômicos gerados pela clivagem; 

3) Amplificação seletiva dos fragmentos com primers complementares às 

sequencias dos adaptadores; 

4) Separação dos fragmentos por eletroforese em gel de agarose. 
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Entre as vantagens desta técnica estão rapidez, simplicidade, baixo custo 

e elevado poder de detecção de variabilidade genética. Por outro lado, a principal 

desvantagem da técnica de AFLP reside na necessidade de a amostra a ser testada 

ter sido previamente isolada. Isto porque o DNA a ser utilizado na técnica deve ser 

extraído a partir de colônias puras do agente, uma vez que o DNA de outras 

espécies interfere no resultado final (SAVELKOUL et al., 1999; FERREIRA, 2001). 

Até o presente não foram identificados relatos do uso do AFLP em 

isolados de A. suis. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

Os objetivos do estudo foram: 

 

 

 Desenvolver a PCR para a detecção de A.suis diretamente de urina e 

suabes prepuciais. 

 

 Avaliar o limiar de detecção e especificidade da PCR para o A.suis. 

 

 Isolar cepas de A.suis a partir de amostras de urina de fêmeas e 

suabes prepuciais de machos provenientes de diferentes sistemas de 

produção. 

 

 Comparar os resultados obtidos através da PCR com o isolamento 

bacteriano tradicional. 

  

 Avaliar a susceptibilidade antimicrobiana das cepas isoladas através da 

determinação da concentração inibitória mínima (CIM) dos 

antimicrobianos. 

 

 Caracterizar genotipicamente as cepas de A.suis através do AFLP com 

uma única enzima. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

Os materiais e métodos utilizados estão descritos a seguir. 

 

 

4.1 Amostras 

 

 

Foram analisados 45 suabes de prepúcio de cachaços e 192 urinas de 

fêmeas nas fases de gestação e maternidade provenientes de quatro sistemas 

intensivos de produção de suínos do Estado de São Paulo.  

Foram utilizadas como controle positivo da reação em cadeia pela 

polimerase, avaliação dos meios de cultura e padronização da determinação da 

concentração inibitória mínima, três cepas de A. suis pertencentes à coleção de 

culturas do Laboratório de Sanidade Suína (VPS-FMVZ-USP) isoladas a partir da 

urina de uma fêmea com infecção urinária (LSS RG9-3.1/ RG9-3.2/ RG9-3.3). 

 

 

4.2 Coleta das amostras 

 

 

Os suabes de prepúcio foram coletados de machos em idade reprodutiva 

antes da coleta de sêmen e acondicionados em meio de transporte Stuart. As urinas 

das fêmeas foram coletadas nas primeiras horas da manhã em frascos estéreis, 

sendo desprezados os primeiros jatos.  

As amostras foram transportadas sob-refrigeração (4 ºC) até o Laboratório 

de Sanidade Suína e Virologia da FMVZ/USP. 
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4.3 Exame bacteriológico 

 

 

Para a realização do exame bacteriológico das urinas, 10mL de cada uma 

das amostras foram centrifugados a 4000 X g por 10 minutos. O sedimento 

resultante das urinas e os suabes provenientes dos machos foram semeados em 

placas de ágar MacConkey, Chromagar Orientation® e ágar Brucella (Difco-BBL, 

Detroit, MI /USA) com sangue de carneiro (5%) suplementado com colistina 

(10mg/L), ácido nalidíxico (15mg/L) e metronidazol (50mg/L). As placas de 

MacConkey e Chromagar Orientation® foram mantidas em estufa a 37 oC por 24 

horas para pesquisa de Escherichia coli, Staphylococcus sp e Streptococcus sp e a 

placa de ágar Brucella suplementada com antimicrobianos foi incubada em 

anaerobiose por 72 horas para pesquisa de A. suis. 

Os isolados com características morfológicas sugestivas de 

Actinobaculum suis foram submetidos às provas bioquímicas para identificação. Os 

confirmados como A. suis foram estocados em freezer -86 oC até o momento da 

extração de DNA. 

As amostras caracterizadas como Escherichia coli foram armazenadas 

em ágar nutriente semi-sólido e os isolados caracterizados como Staphylococcus sp 

e Streptococcus sp foram estocados em freezer -86oC para realização de futuros 

estudos.  

 

 

4.4 Susceptibilidade antimicrobiana 

 

 

A determinação da concentração inibitória mínima dos antimicrobianos 

para avaliação da susceptibilidade antimicrobiana dos isolados de A.suis foi 

realizada com o auxílio das placas modelo CMV3AGPF -Sensititre Gram Positive 

Narms Plate Format (Trek Diagnostics Systems- Cleveland, Ohio/ EUA) Os 

princípios ativos testados e suas respectivas concentrações estão descritos na 

tabela 1. 

Para a adição das culturas bacterianas às placas, as colônias de A.suis 

foram ressuspendidas em caldo Schaedler® (Difco-BBL, Detroit, MI /USA). A 
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concentração das culturas foi ajustada a 0,2 com auxílio do espectrofotômetro 

Nanodrop 2000c (Thermo Fisher- Wilmington, EUA) a 600 nm e depois diluídas na 

proporção de 1:1000 em caldo Schaedler® (Difco-BBL, Detroit, MI /USA). 

Para a interpretação dos resultados, foram adotados os critérios 

discriminados na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Critérios utilizados para interpretação dos perfis de susceptibilidade antimicrobiana 

Antimicrobianos Sigla Variação Sensível Intermediário Resistente Referência 

Ceftiofur CTF 1 - 16 ≤2 4 ≥8 M311 

Ciprofloxacina CIP 0,12 - 4 ≤1 2 ≥4 M1002 

Cloranfenicol CHL 2 - 32 ≤4 - ≥8 M311 

Daptomicina DAP 0,25 - 16 ≤ 4   M1002 

Eritromicina ERY 0,25 - 8 ≤0,5 1 a 2 ≥4 M1002 

Lincomicina  LIN 1 - 8 ≤2 4 ≥8 M1002 

Linezolida LZD 0,5 - 8 ≤2 4 ≥8 M1002 

Nitrofurantoína NIT 2 - 64 ≤32 64 ≥128 M1002 

Penicilina PEN 0,25 - 16 ≤0,5 1 ≥2 M113 

Quinupristina SYN 0,5 - 32 ≤1 2 ≥4 M1002 

Tetraciclina TET 1 - 32 ≤4 8 ≥16 M113 

Tigeciclina TGC 0,06 - 0,5 ≤0,25 0,5 >0,5 EUCAST4 

Tilosina TYLT 0,25 - 32 ≤1 2 a 4 >4 Hampson et al5 

Vancomicina VAN 0,25 - 32 ≤ 4 8 a 16 ≥32 M1002 

Nota: 1 CLSI – M31-A3 (2008), 2 CLSI – M100-S15 (2005), 3 CLSI –  M11-A7 (2007), 
4 EUCAST (2012), 5Hampson, Stephens e Oxberry (2006) 

 

 

4.5 Reação em cadeia pela polimerase 

 

 

4.5.1 Extração do DNA bacteriano 

 

 

As amostras de urina, os suabes de machos e os isolados identificados 

como A. suis foram submetidos à extração do DNA genômico segundo protocolo 

descrito por Boom, Sol e Salimans (1990), com algumas modificações.  
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No caso das amostras de urina, 10 mL de cada amostra foi centrifugado a 

4, 000 X g por 10 minutos e 200 µl do pélete obtido foi submetido ao processo de 

extração. As culturas puras foram obtidas a partir do raspado do crescimento em 

ágar após 72 horas de incubação. 

 As amostras (suabe, pélete ou cultura) foram submetidas a uma pré-lise 

com 20 μL de proteinase K (20 mg/mL) e 100 μL de lisozima (100 mg/mL) durante 

60 minutos a 37 ºC. Após este período de pré-lise foram adicionados 1000 μl de 

tampão de lise (120 g isotiocianato de guanidina, 1 mL Triton 100 X, 10 mL Tris-HCl 

1 M [pH 6,4] e 8,8 mL EDTA 0,5 M [pH 8] em 100 mL H2O MilliQ ®), 40 μL de 

solução carreadora (1 g de Diatomaceous Earth, 50 μL HCl 37% e 5 mL H2O MilliQ 

®) e as amostras foram incubadas a temperatura ambiente por 20 minutos. 

Posteriormente, estas foram centrifugadas 12000 x g por um minuto e 30 segundos, 

o sobrenadante foi descartado e o pelete resultante foi submetido a cinco lavagens 

seguidas. As duas primeiras com 500 μL de tampão de lavagem (120 g isotiocianato 

de guanidina e 10 mL Tris-HCl 1 M [pH 6,4] em 100 mL H2O MilliQ ®), as duas 

seguintes com 500 μL de etanol 70% (- 20 °C) e a última com 500 μL de acetona. 

Após as lavagens o microtubo contendo o pélete foi mantido em estufa a 

37 °C por cerca de 60 minutos. O pélete foi ressuspendido pela adição de 150 μL de 

tampão de eluição (1 mL Tris-HCl 1 M [pH 6,4] e 0,2 mL EDTA 0,5 M [pH 8] em 100 

mL de H2O MilliQ ®), centrifugado a 12000 x g por cinco minutos, removido o 

sobrenadante (DNA eluído da sílica) e, este, foi armazenado a –20 ºC até sua 

amplificação. 

 

 

4.5.2 Desenho dos primers Acs1 e Acs2  

 

 

Para a criação dos primers foram utilizadas as sequências do RNA 

ribossomal 16S descritas por Ludwig et al. (1992) depositadas no GenBank (Número 

de acesso S83623.1). Após a escolha dos iniciadores a PCR foi padronizada com as 

concentrações de reagentes e o programa de amplificação como descrito a seguir. O 

quadro 2 apresenta as sequencias dos primers usados para a identificação de 

Actinobaculum suis: 
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Quadro 2 - Sequências dos primers utilizados na PCR para detecção de A. suis 

Primer Sequência 
Tamanho do Produto 

Amplificado (pb) 

Acs1 CGTGGGTAACCTGCCCTCAACTG 
132 

Acs2 CAAACTGATAGGCCGCGAGCCC 

  

 

4.5.3 Amplificação do DNA 

 

 

Para a padronização da PCR, diluições seriadas da cultura de A. suis LSS 

RG9-3.1 foram submetidas à extração do DNA bacteriano e à reações com 

diferentes temperaturas de anelamento (50 °C a 60 °C) e concentrações de Cloreto 

de Magnésio (1,5 a 3 mM). 

Após observação destes resultados, a PCR foi realizada utilizando-se 5 

μL do DNA bacteriano, 1.5 mM de MgCl2, 5,0 μL de PCR Buffer, 200mM dNTP, 20 

pmoles dos primers Acs1 e Acs 2, 1.0 U de Taq DNA polimerase (Fermentas Inc, 

Maryland/USA) e água ultrapura até o volume final de 50 μL. O programa utilizado 

após a padronização consistiu de um ciclo a 94 °C por 4 minutos seguido por 35 

ciclos de 1 minuto a 94 °C, 1 minuto a 50 °C e 1 minuto a 72 °C e finalizando com 5 

minutos a 72 °C. 

 

 

4.5.4 Avaliação do limite de detecção da PCR (sensibilidade analítica) 

 

 

O limite de detecção da PCR foi determinado através de diluições 

seriadas da cultura de A. suis LSS RG9-3.1. Foram feitas 10 diluições (10-1 a 10-10) e 

para cada uma realizou-se a contagem do número de unidades formadoras de 

colônias (UFC) e a extração do DNA bacteriano para a PCR. 
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4.5.5 Avaliação da especificidade da PCR 

 

 

Para verificação da especificidade da PCR foram submetidas à reação 

padronizada para o A. suis, amostras de 23 diferentes agentes bacterianos e virais 

que podem infectar ou fazer parte da microbiota dos suínos (Quadro 3).  

Além disso, o produto da reação em cadeia pela polimerase de amostras 

previamente caracterizadas como A.suis foi sequenciado e comparado às 

sequencias depositadas no GenBank. 

 

Quadro 3 - Espécies bacterianas utilizadas para testar a especificidade analítica da PCR para A.suis 

Espécies Amostra/Identificação 

Actinobaculum suis LSS RG9-3.1/ RG9-3.2/ RG9-3.3 

Actinobaculum suis Isolados deste estudo (20) 

Actinobacillus pleuropneumoniae ATCC 27089 

Arcanobacterium pyogenes ATCC 19411 

Arcobacter butzleri ATCC 49616 

Arcobacter cryaerophilus ATCC 43158 

Bordetella bronchiceptica ATCC 4617 

Brachyspira hyodysenteriae ATCC 27164 

Brachyspira pilosicoli ATCC 51139 

Campylobacter coli. ATCC 43478 

Campylobacter jejuni. ATCC 33292 

Clostridium perfringens ATCC 12922 

Erysipelothrix rhusiopathiae ATCC 19414 

Escherichia coli ATCC 11105 

Haemophilus parasuis Isolado de campo 

Lawsonia intracellularis Amostra de DNA positiva 

Klebsiella pneumoniae ATCC 10031 

Listeria monocytogenes ATCC 7644 

Mycoplasma hyopneumoniae ATCC 25095 

Mycoplasma hyorhinis ATCC 17981 

Pasteurella multocida ATCC 43137 

Salmonella typhimurium ATCC 14028 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 

Staphylococcus hycus Isolado de campo 

Streptococcus suis Isolado de campo 
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4.5.6 Detecção do produto de amplificação (amplicon) 

  

 

A detecção dos produtos de amplificação (10 µl produto e 1µl de corante 

SYBR® Safe- (Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA/USA) foi realizada através da 

eletroforese em gel de agarose 1,5%, utilizando-se tampão TBE (0,04 M tris-borato 

[pH 8,5], 0,002 M de EDTA).  

O gel foi fotografado através de luz ultravioleta em um sistema de 

fotodocumentação ImageMaster® (Amershan Biosciences). Os fragmentos foram 

identificados com base na utilização de marcadores de peso molecular conhecidos 

como o 100 bp DNA Ladder (New England BioLabs Inc., Ipswich, MA/USA). 

 

 

4.6 Sequenciamento 

 

 

Para a reação de sequenciamento, foram escolhidos três isolados de 

A.suis (a cepa RG 9-3.1 e duas cepas provenientes de suabes prepuciais).  

Primeiramente foi realizada a etapa de purificação, onde o DNA das 

amostras a serem sequenciadas foi removido do gel de agarose. Esta etapa foi feita 

com auxílio do kit comercial AxyPrep™ Gel Extraction Kit (Axygen Biosciences, 

Union City, CA/USA). 

Após a purificação, foi realizada a reação de sequenciamento 

propriamente dita utilizando para um volume final de 20μL, 2μL de BigDye 3.1 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), 4μL de tampão Save Money 5X, 

10pmoles de cada primer senso e antisenso (Acs-1 e Acs-2) e 13,6μL de DNA 

purificado. As condições da reação de seqüenciamento no termociclador automático 

modelo PTC-200 (Peltier Thermal Cycler MJ Research™) foram: 96 ºC por 1 minuto, 

seguido de 40 ciclos de 96 ºC por 15 segundos, 50 ºC por 15 segundos e 60 ºC por 

4 minutos. 

A seguir, os produtos da reação foram submetidos à etapa de 

precipitação. Para cada 10 μL do produto das reações de sequenciamento, foram 

adicionados 2,5 μL de EDTA (125mM) e 30 μL de etanol absoluto. As amostras 

foram homogeneizadas e incubadas a temperatura ambiente por 30 minutos ao 
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abrigo da luz. Na sequencia, foram centrifugadas a 16.000 g durante 30 minutos a 

4°C e o sobrenadante foi descartado por inversão. O sedimento remanescente foi 

lavado com 65 μL de etanol a 70% e centrifugado a 16.000g durante 30 minutos a 4 

°C, sendo o sobrenadante descartado por inversão. O pellet foi seco em termobloco 

a 95 °C por 10 minutos para evaporar o etanol residual e mantido a temperatura de –

20 °C até o momento da utilização. 

Antes de serem aplicadas na placa de sequenciamento, as amostras 

foram homogeneizadas com formamida, colocadas em banho seco por 3 minutos a 

95 °C e depois refrigeradas a 4 °C por 2 a 4 minutos. Em seguida, a placa foi levada 

ao sequenciador automático ABI PRISM 377 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, 

USA) e as sequencias obtidas foram submetidas à BLASTn2 para confirmação.  

 

 

4.7 Polimorfismo de comprimento de fragmentos amplificados 

 

 

O AFLP foi realizado segundo protocolo descrito por Mclauchiln et al. (2000) 

utilizando se a endonuclease de restrição Hind III como única enzima.  

Para clivagem do DNA bacteriano, 5 l de DNA foram adicionados a um 

microtubo contendo 24U de Hind III (Invitrogen, São Paulo), tampão da enzima (1X) 

e água até o volume final de 20 l. O tubo foi incubado a 37oC por 12 a 18 horas. 

Uma alíquota de 5 l do DNA clivado foi adicionada a um microtubo contendo 

0,2 g dos adaptadores ADH1 e ADH2, 1U de T4 DNA ligase, tampão ligase e água 

até o volume final de 20 l. Esta reação foi incubada à temperatura ambiente por 3 

horas. O DNA ligado foi aquecido a 80 oC por 10 minutos.  

A PCR foi realizada utilizando-se 2 l do DNA ligado diluído, 2,5 mM de 

MgCl2, 300 ng do primer ( HI-G), 1,0 U de Taq DNA polimerase, 1 X tampão de PCR 

e água até o volume final de 50 l. A reação foi submetida à desnaturação a 94o C 

por 4 minutos seguido por 35 ciclos de 1 minuto a 94o C, 1 minuto a 60o C e 2,5 

minutos a 72oC.  

A detecção dos produtos de amplificação (15 µl produto) foi realizada 

através da eletroforese em gel de agarose 2% a 35 volts por 26 horas. O gel foi 

                                            
2 BLAST Aplicativo disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST>. Acesso em: 2011.  
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corado com SYBR® Safe (Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA/USA) por 40 min e 

fotografado através de luz ultravioleta em um sistema de fotodocumentação Gel 

DocXR (Bio-Rad Laboratories, California, USA). Os fragmentos foram identificados 

com base na utilização do marcador de pares de base 100 bp DNA Ladder (New 

England BioLabs Inc., Ipswich, MA/USA). 

 

 

4.8 Análises estatísticas 

 

 

A concordância entre o isolamento e a PCR foi estimada usando o teste 

Kappa (SMITH, 1995). 

Para análise estatística dos fragmentos obtidos através do AFLP foi utilizado 

o programa BioNumerics 6.6 (Applied Maths NV, Sint-Martens-Latem/ Belgium). A 

similaridade das amostras foi estimada através do coeficiente de Dice. Com a matriz 

de similaridade gerada por este coeficiente foi possível determinar os grupos pelo 

método de UPGMA (“Unweighthed Pair-Group Method Using Arithmetic Average”), 

que está representado pela forma de dendrograma. As amostras que apresentaram 

menos de 90% de similaridade foram classificadas em diferentes perfis. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Os resultados encontrados estão descritos a seguir. 

 

 

5.1 Reação em cadeia pela polimerase  

 

 

A PCR apresentou um limite de detecção entre 1 X 101 UFC/mL e 1 X 102 

UFC/mL para um resultado positivo (Figura 8). Além disso, nenhuma das outras 23 

cepas bacterianas submetidas à reação padronizada para o A.suis foi positiva na 

PCR. Os resultados obtidos com o sequenciamento mostraram que os fragmentos 

amplificados apresentam grande similaridade quando comparados a outras 

sequencias de Actinobaculum sp depositadas no GenBank (Tabela 2). A amostra de 

urina apresentou similaridade de 99% e as provenientes de suabes prepuciais 

apresentaram 99% e 100% respectivamente com relação à sequencia NR 044760.1 

do GenBank. 

 

Figura 8 - Limite de detecção da PCR para Actinobaculum suis 

 
Nota: Canaleta 1: 3,3 X 107 UFC/mL;  Canaleta 2: 3,3 X 106 UFC/mL; Canaleta 3: 3,3 X 105 

UFC/mL; Canaleta 4: 3,3 X 104 UFC/mL; Canaleta 5: 3,3 X 103 UFC/mL; Canaleta 6: 3,3 X 
102 UFC/mL; Canaleta 7: 3,3 X 101 UFC/mL; Canaleta 8: 3,3 X 100 UFC/mL; Canaleta 9: 
Amostra negativa; Canaleta 10: Controle Positivo; Canaleta 11: Controle Negativo; Canaleta 
12: Marcador 100bp. 
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Tabela 2 - Verificação de sequencias similares às obtidas através do BlastN 

Acesso 
BlastN 

Descrição 

Máxima identidade 

Suabe 
prepucio 

C1-15 

Suabe 
prepucio  

C2-2 

Urina 
Fêmea 
RG9-3 

NR 044760.1 
Actinobaculum suis 16S, complete sequence 
>qb/S83 

99% 100% 99% 

JF220866.1 
Uncultured bacterium clone ncd2655a06c1 
16S ribossomal RNA gene 

92% 93% 92% 

FJ390135.1 
Actinobaculum massiliense isolate 307 16S 
ribossomal RNA gene, part 

92% 93% 92% 

FJ390134.1 
Actinobaculum massiliense isolate 301 16S 
ribossomal RNA gene, part 

92% 93% 92% 

FJ390133.1 
Actinobaculum massiliense isolate 288 16S 
ribossomal RNA gene, part 

92% 93% 92% 

Fonte: Blast Aplicativo disponível em: <http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>. Acesso em 2011. 
 

 

5.2 Comparação entre métodos de detecção de A.suis 

 

 

Dentre as 237 amostras processadas, a PCR detectou 22,8% (54/237) de 

positivos para o A.suis enquanto que o isolamento apontou a presença de somente 

5,9% (14/237). Nas amostras de urina, a PCR detectou o A.suis em 8,9% (17/192) 

dos casos e o isolamento não identificou nenhum positivo. Nos suabes prepuciais a 

prevalência de A.suis foi de 82,2% (37/45) através da PCR e de 31,1% (14/45) 

através do isolamento (Tabela 3).  

A análise de concordância entre as técnicas de PCR e isolamento forneceu 

um valor de Kappa de 0,358, demonstrando uma fraca concordância entre os 

métodos testados. 

 

Tabela 3 - Resultados da PCR e do isolamento para detecção de A. suis em suabes prepuciais de 
suínos e amostras de urina 

Amostra 
  Isolamento 

  Positivo Negativo 

Urina 

PCR 

Positivo 0,0% 8,9% (17/192) 

Negativo 0,0% 91,1% (175/192) 

Swab prepucial 
Positivo 31,1% (14/45) 51,1% (23/45) 

Negativo 0,0% 17,8% (8/45) 
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5.3 Ocorrência de A.suis e outros agentes bacterianos 

 

 

Considerando as 192 amostras de urina analisadas, 8,9% (17/192) foram 

positivas para A.suis, sendo que destas 5,7% (11/192) consistiam em infecções 

puras e aproximadamente 3,1% (6/192) tinham outros agentes simultaneamente 

(Tabela 4). 

No que se refere aos outros agentes pesquisados, a E.coli foi o agente 

mais frequente, seguido do Streptococcus sp e do Staphylococcus sp (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Ocorrência de A.suis e/ou outros agentes bacterianos nas 192 amostras de urina 

Microorganismo Amostras positivas 

Actinobaculum suis 11 (5,7%) 

Escherichia coli 23 (12%) 

Streptococcus sp 9 (4,7%) 

Staphylococcus sp 8 (4,2%) 

A. suis + E.coli 2 (1,0%) 

A. suis + Streptococcus sp 2 (1,0%) 

A. suis + Staphylococcus sp 0,0 

A. suis + E. coli + Streptococcus sp 1 (0,5%) 

A. suis + E. coli + Staphylococcus sp 0,0 

A. suis + Streptococcus sp + Staphylococcus sp 0,0 

A. suis + E. coli + Streptococcus sp + Staphylococcus sp 1 (0,5%) 

E. coli + Streptococcus sp 26 (13,5%) 

E. coli + Staphylococcus sp 8 (4,2%) 

Streptococcus sp + Staphylococcus sp 5 (2,6%) 

E. coli + Streptococcus sp + Staphylococcus sp 16 (8,3%) 

Amostras negativas 80 (41,7%) 

Total 192 (100%) 
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5.4 Susceptibilidade antimicrobiana 

 

 

O perfil de susceptibilidade antimicrobiana e a concentração inibitória 

mínima dos antimicrobianos para as 20 cepas provenientes de machos e três 

isoladas de fêmeas encontram-se nas tabelas 5 e 6.  

A maioria das cepas de machos foi resistente aos macrolídeos 

(eritromicina e tilosina), à lincomicina, à ciprofloxacina, à tetraciclina e à daptomicina. 

Estes mesmos isolados foram sensíveis à penicilina, ceftiofur, tigeciclina, 

nitrofurantoína, cloranfenicol, vancomicina e linezolida. 

As cepas de fêmeas foram resistentes aos macrolídeos, à lincomicina, à 

ciprofloxacina, à daptomicina e ao cloranfenicol. Porém, foram sensíveis à 

tetraciclina, penicilina, ceftiofur, tigeciclina, nitrofurantoína, vancomicina e linezolida. 

 

Tabela 5 – Perfil de susceptibilidade antimicrobiana dos 23 isolados de A.suis testados 

Antimicrobiano 
Sensível 

(%) 
Intermediário 

(%) 
Resistente 

(%) 
Ceftiofur 100,0 0,0 0,0 
Ciprofloxacina 0,0 4,3 95,7 
Cloranfenicol 87,0 0,0 13,0 
Daptomicina 0,0 0,0 100,0 
Eritromicina 0,0 0,0 100,0 
Lincomicina 0,0 0,0 100,0 
Linezolida 100,0 0,0 0,0 
Nitrofurantoína 100,0 0,0 0,0 
Penicilina 60,9 39,1 0,0 
Quinupristin-dalfopristin 100,0 0,0 0,0 
Tetraciclina 13,0 30,4 56,5 
Tigeciclina 69,6 30,4 0,0 
Tilosina  0,0 0,0 100,0 
Vancomicina 100,0 0,0 0,0 
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Tabela 6 – Concentração inibitória mínima dos antimicrobianos testados frente as 23 cepas de A.suis e valores de CIM 50 e CIM 90 
 

Antimicrobiano
CIM (µg/mL) 

CIM 50  CIM 90 
64  32  16  8  4  2  1  0,5  0,25  0,12  0,06 

Ceftiofur  0  0  0  0  0  0  23  0  0  0  0  ≤1  ≤1 
Ciprofloxacina  0  0  0  15  7  1  0  0  0  0  0  8  8 
Cloranfenicol  0  0  0  3  5  15  0  0  0  0  0  2  8 
Daptomicina  0  20  3  0  0  0  0  0  0  0  0  32  32 
Eritromicina  0  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  >16  >16 
Lincomicina  0  0  23  0  0  0  0  0  0  0  0  >8  >8 
Linezolida  0  0  0  0  0  0  6  17  0  0  0  0,5  1 
Nitrofurantoína 0  0  1  2  8  12  0  0  0  0  0  2  8 
Penicilina  0  0  0  0  0  0  9  8  6  0  0  0,5  1 
Quinupristina  0  0  0  0  0  0  0  23  0  0  0  ≤0,5  ≤0,5 
Tetraciclina  0  2  11  7  0  3  0  0  0  0  0  16  16 
Tigeciclina  0  0  0  0  0  0  0  7  5  6  5  0,25  0,5 
Tilosina   23  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  >64  >64 
Vancomicina  0  0  0  0  0  0  0  0  23  0  0  ≤0,25  ≤0,25 
 

Nota:  Resistente  Intermediário Sensível

4
3
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5.5 Polimorfismo de comprimento de fragmentos amplificados 

 

 

O número de fragmentos observados no AFLP variou de 5 a 12 com 

tamanhos de 400 a 1300 pb. O dendograma gerado a partir do Software 

Bionumerics evidenciou um total 8 diferentes perfis eletroforéticos, sendo que estes 

foram agrupados em dois clusters principais com 62% de similaridade. Das 23 cepas 

submetidas ao AFLP, 19 foram reunidas no cluster I e 4 no cluster II. 

Como pode ser obervado na figura 9, o cluster I agrupou 3 perfis com 

77% de similaridade, provenientes de cepas de machos da granja 1, machos da 

granja 2 e da urina de fêmea utilizada como controle das reações de PCR. O cluster 

II foi constituído apenas de cepas de machos da granja 2, agrupando 5 perfis com 

similaridade de 70%.  

As cepas isoladas da amostra de urina foram idênticas entre si e 

apresentaram similaridade de aproximadamente 83% em relação as cepas de 

suabes prepuciais das granjas 1 e 2. As cepas isoladas a partir dos machos da 

granja 1 (cor verde), apresentaram menor variabilidade do que as da granja 2 (cor 

vermelha), com nove das 12 amostras apresentando similaridade superior a 90% e 

sendo consideradas como um único perfil.  

Algumas colônias isoladas de um mesmo animal foram agrupadas em 

perfis distintos como nos perfis 5 e 6. Por outro lado, amostras oriundas de 

diferentes animais de uma mesma granja foram reunidas em um mesmo perfil como 

observado nos perfis 2 e 7. De modo geral o AFLP com uma única enzima foi capaz 

de separar as cepas de acordo com a granja de origem e o animal. 
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Nota:  Coleção LSSV   Granja 1 Granja 2
 

4
5
 

Figura 9 - Dendrograma ilustrando os resultados obtidos a partir da análise de cepas Actinobaculum suis isoladas de fêmeas e machos suínos do 
Estado de São Paulo, Brasil 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados encontrados neste trabalho estão discutidos a seguir. 

 

 

6.1 Reação em cadeia pela polimerase 

 

 

Até o momento, técnicas moleculares não haviam sido utilizadas para a 

detecção de Actinobaculum suis em suínos. Por outro lado, Bank et al. (2010) 

chegaram a resultados promissores no uso da PCR para detecção de 

Actinobaculum shaalii em amostras de urina humana. 

Diferente de Bank et al. (2010) que utilizaram primers desenhados a partir 

de sequencias DNA gyrase B (gyrB), neste estudo os primers Acs1 e Acs2 foram 

desenvolvidos a partir de sequencias 16S rRNA descritas por Ludwig et al. (1992), 

as quais são consideradas altamente conservadas sendo amplamente usadas na 

detecção e tipificação. 

Os primers Acs1 e Acs2 foram específicos para detecção do A.suis, uma 

vez que não amplificaram DNA dos outros 23 agentes testados, incluindo o do 

Arcanobacterium pyogenes, bactéria mais próxima filogeneticamente ao gênero 

Actinobaculum (LAWSON et al., 1997). Além disso, quando os primers foram 

testados em amostras clínicas, não foram observadas bandas inespecíficas. 

As três amostras submetidas ao sequenciamento, mostraram pelo menos 

99% de similaridade com outras amostras de Actinobaculum suis, comprovando a 

especificidade do teste de PCR para a determinação de amostras positivas. 

O limite de detecção encontrado para esta PCR, entre 10 e 100 UFC/mL, 

é compatível com algumas publicações baseadas em diagnóstico através de 

ferramentas moleculares, sendo inclusive mais sensível do que o relatado por Bank 

et al. (2010) para o A. schaalii, que descreveu um limite entre 1,5 X 103 UFC/mL e 

1,5 X 104 UFC/mL (BANK et al., 2010). Estes resultados corroboram a tendência das 

pesquisas atuais na busca de alternativas mais sensíveis do que o isolamento para 

o diagnóstico das doenças infecciosas. 
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6.2 Comparação entre Métodos de Detecção de A.suis 

 

 

Considerando a presença de A.suis nas amostras de urina analisadas, o 

método de isolamento não foi capaz de detectar nenhuma amostra positiva, 

enquanto que a PCR detectou 8,9% (17/193). A frequência encontrada assemelha-

se com Reis et al. (1992) e Menin et al. (2008) que isolaram o agente em 2,0% 

(1/60) e 4,0% (37/922) dos casos examinados no Brasil. Quando a técnica utilizada 

na detecção foi a IFI, Vaz et al. (1997), Alberton et al. (2000) e Porto et al. (2003) 

encontraram uma prevalência de 16,8% (17/101), 20,6% (327/1585) e 31,4% (11/35) 

em amostras provenientes de criações brasileiras.  

A IFI também foi usada para detecção de A.suis a partir de urina de 

porcas na Alemanha e nos Estados Unidos, sendo relatadas prevalências de 11,4% 

(108/943) e de 26% (10/38) (WENDT; VESPER, 1992; DEE; CARLSON; COREY, 

1993). Estes resultados sugerem uma maior sensibilidade da IFI em comparação 

com o isolamento na pesquisa deste agente a partir de urina. 

Com relação aos suabes prepuciais, o isolamento apontou 31,1% (14/45) 

de positivos enquanto que a PCR detectou 82,2% (37/45). Estes valores estão de 

acordo com outros estudos de prevalência realizados no Brasil que mostram taxas 

de 53,8% (21/39) através do isolamento e 78% (75/96) através de 

imunofluorescência indireta em prepúcio de machos suínos (OLIVEIRA et al., 1988; 

SOBESTIANSKY et al., 1993). 

Diversos autores ao redor do mundo também descreveram a ocorrência 

de A.suis em suabes prepuciais de cachaços. Pijoan, Lastra e Leman (1983), com 

60,5% (23/38) nos Estados Unidos, Jones e Dagnall (1984), com 89,0% (200/224) 

no Reino Unido, ambos através de isolamento. Sobestiansky et al. (1993) descreveu 

67,0% (52/78) de positivos em Portugal e 76,0% (16/21) na Argentina através da IFI. 

No presente estudo, a comparação entre a PCR desenvolvida, a técnica 

de isolamento e a IFI não foi possível, porém os resultados obtidos na PCR são 

semelhantes aos relatados através da detecção pela IFI. As desvantagens da IFI 

como a necessidade equipamentos e mão-de-obra especializados e a escassez de 

laboratórios capazes de produzir anticorpos específicos para o A.suis, tornam esta 

técnica pouco viável quando comparada à PCR. Atualmente, ferramentas 
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moleculares estão disseminadas na pesquisa e em laboratórios de diagnóstico 

veterinário, sendo consideradas acessíveis e de baixo custo.  

O valor de Kappa encontrado foi de 0,358, indicando uma concordância 

muito pequena entre as duas técnicas empregadas neste estudo e ressaltando o 

quanto a PCR pode ser uma ferramenta eficiente em estudos epidemiológicos e 

para a detecção de A.suis em suínos quando comparado ao método tradicional de 

isolamento, o que inclusive pode também ser justificado pelo fato de a PCR ser 

capaz de detectar a bactéria mesmo quando esta não está viável. 

 

 

6.3 Ocorrência de A.suis e outros agentes bacterianos 

 

 

A ocorrência de urinas positivas para A.suis e outro agente 

simultaneamente (E.coli, Streptococcus sp e/ou Staphylococcus sp) foi de 3,1% 

(6/192). Este resultado é semelhante aos descritos por Wendt e Vesper (1992) e 

Alberton et al. (2000), que encontraram respectivamente 4,6% e 3,60% (63/1745) 

das urinas analisadas como positivas para algum agente bacteriano associado a 

A.suis. Dentre as 17 urinas positivas na PCR para A.suis neste estudo, 35,3% (6/17) 

foram também positivas para pelo menos um dos outros agentes pesquisados.  

Estes resultados concordam com Alberton et al. (2000) que sugerem que 

possa existir competição entre a flora de origem fecal e o A.suis. Em contrapartida, 

Wendt e Vesper (1992) encontraram maior prevalência de A.suis em porcas 

provenientes de granjas com problema de infecção urinária associada a outros 

agentes, sugerindo que as condições para aderência do A.suis na mucosa da bexiga 

são melhores caso haja lesão prévia provocada por outras bactérias que estariam 

deste modo expondo receptores para ligação do A.suis. 

Com relação às outras bactérias isoladas neste estudo, sem considerar a 

presença de A.suis, os principais agentes encontrados foram Escherichia coli, 

Streptococcus sp e Staphylococcus sp. Estes resultados concordam com outras 

pesquisas realizadas no Brasil (SOBESTIANSKY; WENDT, 1993; REIS et al., 1992; 

PORTO et al., 2003; MENIN et al., 2008). 
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6.4 Susceptibilidade antimicrobiana 

 

 

Os perfis de susceptibilidade antimicrobiana encontrados, tanto entre os 

isolados de machos como entre os de fêmeas, foram semelhantes entre si. 

Com relação à classe dos beta lactâmicos, as cepas de machos e as de 

fêmeas foram sensíveis à penicilina, e ao ceftiofur, assim como relatado por outros 

autores (WEGIENEK; REDDY, 1982; SOBESTIANSKY et al., 1991; 

SOBESTIANSKY et al., 1995; ALBERTON; WERNER, 1998; BIKSI et al., 2003; 

TAYLOR, 2006). 

A resistência das cepas diante das quinolonas não esta de acordo do 

obtido por Wendt, Sobestiansky e Bollwahn (1993); Sobestiansky et al. (1995) e 

Biksi et al. (2003) que descreveram este agente como sensível a esta classe de 

drogas. A resistência observada no presente estudo pode estar relacionada ao uso 

frequente desses princípios no tratamento de infecções urinárias no Brasil 

(BARCELLOS; SOBESTIANSKY, 1998; MENIN et al., 2008).   

Considerando os macrolídeos e lincosamidas, as amostras do presente 

estudo também apresentaram maior resistência do que relatado na literatura 

(WEGIENEK; REDDY, 1982; BIKSI et al., 2003). Essa discrepância pode estar 

relacionada ao uso destes princípios de modo profilático e como promotores de 

crescimento na suinocultura brasileira que pode ter contribuído para o aparecimento 

de resistência (GUARDABASSI; KRUSE, 2010). 

As tetraciclinas constituem a classe de antimicrobianos quantitativamente 

mais usados em animais (GUARDABASSI; KRUSE, 2010), o que justificaria a 

resistência das cepas provenientes de machos, apesar de não estar de acordo com 

estudos previamente realizados (WEGIENEK; REDDY, 1982; SOBESTIANSKY et 

al., 1995; BIKSI et al., 2003; TAYLOR, 2006). 

O cloranfenicol foi efetivo diante dos isolados de machos, porém os três 

isolados da fêmea com infecção urinária, utilizados como controle foram resistentes. 

Esta droga teve sua fabricação, comercialização e uso em animais proibidos pela 

Instrução Normativa n°9 de 2003 visando atender exigências de exportação 

impostas pela União Europeia. Apesar disto, o cloranfenicol apresenta um 

mecanismo de ação semelhante a outros princípios do mesmo grupo, como o 

florfenicol, justificando resistência das cepas das fêmeas, uma vez que este princípio 
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/ativo é muito utilizado no Brasil para controle das infecções urinarias em suínos 

(WEGIENEK; REDDY, 1982; SOBESTIANSKY; WENDT, 1993; BIKSI et al., 2003; 

MENIN et al., 2008). 

A nitrofurantoína também mostrou ser uma alternativa eficaz para o 

tratamento de infecções com participação de A.suis, assim como o descrito na 

literatura. Entretanto, drogas da classe dos nitrofuranos foram proibidas para uso 

veterinário de acordo com a Instrução Normativa n° 9 de 2003 (SOBESTIANSKY; 

WENDT, 1993; SOBESTIANSKY et al., 1995; BARCELLOS; SOBESTIANSKY, 

1998).  

Outras drogas analisadas como quinupristin-dalfopristin, tigeciclina, 

vancomicina e linezolida apresentaram-se efetivas, apesar de não terem sido antes 

testadas no combate de infecções por A.suis. A daptomicina, droga também ainda 

não testada, não se mostrou promissora de acordo com este estudo, uma vez que 

todos os isolados foram resistentes. 

Atualmente, o tratamento para as infecções de trato urinário consiste no 

uso das quinolonas, tetraciclinas, fenicois e beta-lactâmicos. De acordo com os 

resultados apresentados neste estudo, apenas a classe dos beta-lactâmicos seria 

adequada quando existe a participação das bactérias pertencentes ao gênero 

Actinobaculum sp. Isto porque as outras classes citadas ou tiveram o seu uso 

proibido ou aumento de resistência ao longo dos últimos anos. 

 

 

6.5 Polimorfismo de comprimento de fragmentos amplificados 

 

 

Até o momento não existem relatos referentes ao uso de métodos de 

tipificação genotípica em bactérias pertencentes ao gênero Actinobaculum. 

Por outro lado, outros gêneros próximos filogeneticamente ao gênero 

Actinobaculum já foram submetidos a técnicas de tipificação molecular. A 

eletroforese em campo pulsado (PFGE), por exemplo, foi utilizada por Correia, 

Martin e Castro (1994); Connor et al. (2000) e Flores, Diedrick e Ferrieri (2011) para 

caracterização genotípica de Corynebacterium glutamicum, Corynebacterium 

pseudotuberculosis e Arcanobacterium haemolyticum, respectivamente.  
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A técnica de AFLP foi descrita por De Zoysa e Efstratiou (2000) como 

uma técnica fácil, rápida, discriminatória e altamente reprodutível para a tipificação 

de Corynebacterium diphtheriae. De Zoysa et al. (2008) destacaram este método 

como mais rápido e reprodutível que a PFGE comparando estas duas técnicas na 

caracterização de Corynebacterium diphtheriae. 

Neste estudo foram submetidas ao AFLP apenas 23 isolados de 

Actinobaculum suis e todos foram provenientes de criações de suínos localizadas no 

Brasil, o que implica em poucos dados disponíveis para inferir a respeito da 

variabilidade genética deste agente. Por outro lado, os 23 isolados foram oriundos 

de três diferentes localidades e não existiu a repetição de um mesmo perfil em 

origens distintas, o que sugere que deve ocorrer uma grande variabilidade genética 

deste agente e ressalta a necessidade de estudos epidemiológicos mais detalhados. 

O AFLP dos isolados de machos teve perfil eletroforético diferente dos 

isolados de fêmeas. As estirpes de fêmeas foram provenientes de um mesmo animal 

e mostraram-se idênticas, porém não se deve considerar que os animais sejam 

infectados somente por populações clonais de Actinobaculum suis, uma vez que no 

caso das estirpes de machos foram observados perfis distintos em um mesmo 

animal. 

Os perfis de susceptibilidade antimicrobiana das estirpes de fêmea foram 

idênticos reforçando o resultado fornecido pelo AFLP de que as três estirpes seriam 

clonais. Com referência aos machos, o AFLP não apresentou relação com a CIM, 

sendo que os agrupamentos evidenciados no dendograma tiveram maior relação 

com a granja de origem e com o animal, do que com os perfis de susceptibilidade 

antimicrobiana.  
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7 CONCLUSÕES  

 

 

 A PCR desenvolvida mostrou-se sensível e específica para o A.suis. 

 

 A técnica de PCR foi mais eficaz que o isolamento na detecção de A. suis 

a partir de suabes prepuciais e urinas. 

 

 Os perfis de susceptibilidade foram semelhantes entre as cepas 

provenientes de machos, porém mostraram diferenças com relação à cepa de 

fêmea LSS RG9-3. 

 

 AFLP foi utilizado pela primeira vez na caracterização genotípica de 

cepas de A.suis, apresentando um resultado promissor com a discriminação 

das cepas de acordo com a origem e com o animal. 
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