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RESUMO 

 
 

MOSTACHIO, A K Q. Caracterização de carbapenemases e proteínas de 
membrana externa de Acinetobacter spp. resistentes aos carbapenêmicos 
isolados de sangue. São Paulo, 2010. Dissertação de mestrado, Programa 
de Doenças Infecciosas e Parasitárias, Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo.  
 
 
 
Acinetobacter spp é um dos mais freqüentes agentes de infecções 
nosocomiais nos hospitais brasileiros. Vários surtos hospitalares causados 
por Acinetobacter resistente aos carbapenêmicos já foram descritos no 
Brasil. O presente estudo verificou a presença de alteração de proteínas da 
membrana externa e produção de carbapenemases em cepas de 
Acinetobacter spp. resistentes aos carbapenêmicos isoladas de corrente 
sanguínea de pacientes internados no HC-FMUSP. Os isolados foram 
identificados pelo método miniaturizado API20NE. As concentrações 
inibitórias mínimas dos carbapenêmicos foram realizadas através da técnica 
de microdiluição em caldo. As carbapenemases foram estudas através de 
testes fenotípicos, detecção dos genes foi realizada pela reação de 
amplificação em cadeia da polimerase (PCR), sequenciamento e hidrólise de 
imipenem. As proteínas de membrana externa foram caracterizadas através 
da técnica de SDS-Page e PCR. A tipagem molecular foi realizada usando a 
técnica de eletroforese em campo pulsado. Noventa e oito por cento dos 
isolados apresentaram genes codificadores da enzima Oxa-51-like, sendo 
que a única amostra que não apresentou essa enzima, após 
seqüenciamento do gene codificador da porção 16S do RNA ribossomal, foi 
considerada da espécie A. calcoaceticus. A presença do gene blaoxa-51-like 
não foi encontrada adjacente a seqüência ISAba1. Em dezoito por cento do 
total das amostras foi detectada pela reação de PCR o gene blaoxa-51-like/oxa-23-

like, sendo que sete desses isolados pertenciam ao mesmo clone. Somente 
em um isolado não foi detectada a presença do grupamento ISAba-1 
adjacente ao gene codificador da enzima Oxa-23. Dessas amostras apenas 
uma hidrolisou o antimicrobiano imipenem. Cinco isolados apresentaram o 
gene blaimp (IMP-1 pelo seqüenciamento). Apenas dois desses isolados se 
mostraram capazes de hidrolisar imipenem e através da inibição com o 
EDTA confirmou-se a presença da produção de enzimas Metalo-β-
lactamase. Vários testes fenotípicos foram utilizados para a detecção de 
carbapenemase como DDST, CD e Etest. Quando comparados com a PCR 
(metodologia “padrão-ouro”), os melhores resultados foram observados com 
a aproximação de disco de imipenem (10µg) com um disco contendo 3µL do 
ácido β-mercaptoetanol não diluído (sensibilidade de 100% e especificidade 
de 71%). Observou-se que na maioria dos isolados, as proteínas de 
membrana externa analisadas estavam diminuídas ou ausentes. Três 
isolados apresentaram ausência dessas proteínas, suas CIM variaram de 32 



 

 

a 128µg/mL e de 64 a 256µg/mL para o imipenem e meropenem 
respectivamente. O presente estudo verificou que a resistência aos 
carbapenêmicos está relacionada à presença de carbapenemases e 
alterações de membrana externa. Além disso, a importância das 
carbapenemases como principal mecanismo de resistência em isolados de 
Acinetobacter deve ser melhor investigada, já que esses genes podem não 
estar sendo expressos. 

 

 

 

Palavras chaves: Acinetobacter, Resistência microbiana a medicamentos, 
Carbapenêmicos, Porinas 

 
 



 

 

SUMMARY 
 
 
 

MOSTACHIO, A K Q. Characterization of carbapenemase and outer 
membrane proteins of carbapenem-resistant Acinetobacter spp. isolates from 
blood. São Paulo, 2010. Dissertation of the masters, Program of Infectious 
and Parasitic Diseases, Faculty of Medicine, University of São Paulo. 
 
 
 
Acinetobacter spp is an important etiologic agent causing nasocomial 
infection in Brazilian hospitals. Carbapenem resistance among this agent has 
been increasing in the last decade, and several outbreaks due to resistant 
Acinetobacter had been identified in Brazil. This study verified the presence 
of altered outer membrane proteins and production of carbapenemase in 
carbapenem-resistant Acinetobacter spp. strains isolated from bloodstream 
infections of patients hospitalized in the HC-FMUSP.  
This study verified the presence of altered outer membrane proteins and 
production of carbapenemase in Acinetobacter spp. carbapenem-resistant 
strains isolated from bloodstream of patients hospitalized in the HC-FMUSP. 
The isolates were identified by miniatured method API20NE and the miminal 
inhibitory concentration of carbepenem was performed by broth microdilution. 
Carbapenemases were studied by phenotypic screnning tests, detection of 
its genes coder by amplification polymerase chain reaction (PCR), sequence 
and imipenem hydrolise. The proteins of external membrane were studied by 
SDS-PAGE and PCR. Molecular typing was performed using the technique 
of pulsed field gel electrophoresis. About 98% of these isolates were 
positives for genes encoding the enzyme Oxa-51-like, only one strain did not 
exhibit this enzyme. After sequencing of the gene encoding portion 16S 
ribosomal RNA this strain was considered the species A. calcoaceticus. The 
presence of the sequence adjacent ISAba1 was not found in none of these 
isolates with the gene blaOXA-51-like. Eighteen percent of the total of strains 
demonstrated by PCR the gene blaoxa-51-like/oxa-23-like. Seven of these strains 
belonged to the same clone. Only one isolate did not show the presence of 
ISAba1 adjacent to the gene encoding Oxa-23. Only one of this strain 
hydrolyzed imipenem. Five isolates had the gene blaimp, (IMP-1 by 
sequencing). Two of these isolates had proved capable of hydrolyzing the 
antibiotic imipenem and the inhibition with EDTA confirmed the presence of 
MBL-producing enzymes. Several phenotypic tests were used to screnning of 
carbapenemase as DDST, CD and Etest. When compared with PCR, the 
gold standard, the best results were seen with the next disk of imipenem (10 
mg) with another disk containing 3µL acid β-mercaptoethanol pure (100% 
sensitivity and specificity 71%). In most isolates the outer membrane proteins 
were decreased or absent. Three isolate showed total absence of these 
proteins, their MIC ranged from 32 to 64 to 128µg/mL and 256µg/mL to 
imipenem and meropenem respectively. This study has shown that 
carbapenem resistance was linked to the presence of carbapemenases and 



 

 

alteration of the outer membrane. Moreover, the significance of 
carbapenemase as the main mechanism of resistance in isolates of 
Acinetobacter should be better investigated, since these genes might not be 
cast. 
 
 
 
Keywords: Acinetobacter, Drug resistance microbial, Carbapenens, Porin
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1. INTRODUÇÃO 

 

Acinetobacter spp. 

Acinetobacter spp. é um cocobacilo gram-negativo, aeróbio estrito, 

oxidase negativa e não móvel da família da Moraxellaceae (Schreckenberger 

et  al.,2003). 

        Sua taxonomia ainda não está bem definida, até a atualidade já foram 

descritas 32 geno-espécies de Acinetobacter spp. com base na seqüência 

do DNA, destas 19 possuem nomes propostos (Quadro 1) (Murray et al., 

2009; Nemec, 2009). 

        Acinetobacter spp é um patógeno predominantemente hospitalar. A 

maioria das doenças nosocomiais está relacionada ao complexo A. 

calcoaceticus-Acinetobacter baumannii (A. baumannii, A. calcoaceticus, 

grupos 3 e 13TU), sendo A. baumannii a espécie de maior importância 

clínica (Giamarellou et al., 2008; Peleg et al., 2008; Joly-Guillou, 2005 

Bergogne-Bérézin e Towner, 1996). 
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Quadro 1. Nomes propostos para as espécies de Acinetobacter 

GENERO/ESPÉCIE ANO DA DISCRIÇÃO NA LITERATURA
Acinetobacter spp 1954
A. baumannii 1986
A. baylyi 2003
A. beijerinckii 2009
A. bouvetii 2003
A. calcoaceticus 1911
A. gerneri 2003
A. grimontii 2003
A. gyllenbergii 2009
A. haemolyticus 1963
A. johnsonii 1986
A. junii 1986
A. lwoffii 1940
A. parvus 2003
A. radioresistens 1988
A. schindleri 2001
A. tandoii 2003
A. tjernbergiae 2003
A. towneri 2003
A. ursingii 2001  

Fonte: adaptado de Murray et al. Critical Care Clinics 2009; 24:237-48 

 

        O gênero Acinetobacter é um grupo que apresenta grande similaridade 

fenotípica, o que dificulta a identificação laboratorial das diferentes espécies. 

Tradicionalmente, as tecnologias de hibridização do DNA e de 

seqüenciamento genético são os melhores métodos para diferenciar as 

espécies deste gênero (Bergogne-Bérézin e Towner, 1996).  

        Dois estudos compararam o sistema fenotípico miniaturizado de 

identificação API20NE e a identificação genotípica de hibridização com DNA, 

e mostraram pouca correlação entre os dois métodos, principalmente na 

separação entre as espécies do grupamento A. calcoaceticus- A. baumannii 

(Bergogne-Bérézin e Towner, 1996). 

        A metodologia de identificação fenotípica, proposta por Bouvet e 

Grimont em 1986, utiliza 28 testes, essa metodologia foi modificada pelo 
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mesmo autor em 1987 e conseguiu diferenciar 11 das 12 geno-espécies de 

Acinetobacter inicialmente descritas, mas parece não diferenciar todas as 

geno-espécies atualmente descritas (Peleg et al., 2008, Gerner-Smidt et al., 

1991). 

 

Epidemiologia  

        Nos últimos anos tem sido observado o aumento das infecções por A. 

baumannii pelo mundo todo, especialmente nas unidades de terapia 

intensiva (UTI) e nas unidades de queimados (Siroy et al, 2005).  

Dados do sistema National Nosocomial Infections Surveilance (NNIS) 

entre os anos de 1975 e 2003, mostram aumento significativo das infecções 

causadas por Acinetobacter spp nos hospitais americanos. Esse relato 

evidenciou aumento de 1,5% para 6,9% das pneumonias hospitalares, 1,8% 

para 2,4% das infecções de corrente sanguínea, 0,5% para 2,1% das 

infecções de sítios cirúrgicos e um aumento de 0,6% para 1,6% das 

infecções de trato urinário causadas por este agente (Slama, 2008). 

Em um estudo espanhol de 2008, do qual participaram 246 hospitais, 

Asensio e colaboradores observaram uma prevalência das infecções por A. 

baumannii de 3 por 1.000 pacientes. Do total de 1.168 infecções causadas 

por este agente, 24% eram infecções do trato respiratório e 34,5% do total 

eram cepas resistentes aos carbapenêmicos. 

No Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, P. 

aeruginosa e A. baumannii foram responsáveis por 15% dos casos de 



4 
 

 

infecções por corrente sanguínea (ICS) primária, de 1993 a 1994 (Levin et 

al., 1999).  

Em estudo realizado no período de 5 anos de 1999 a 2003 nas UTIs 

do Instituto Central do Hospital das Clínicas, Girão e colaboradores. (2008), 

identificaram 1.121 ICS hospitalares em 1.004 pacientes, com 1.286 

microrganismos isolados. Estes autores evidenciaram predomínio de bacilos 

Gram-negativos (49%) como causadores das ICS hospitalares, com 

aumento da sua incidência no período (p=0,04). S. aureus (24,4%) foi o 

agente etiológico mais freqüente das ICS, seguido de A. baumannii (19,2%) 

e Staphylococcus coagulase negativo (SCN) (11,3%). Dentre os casos 

analisados de pacientes com identificação positiva para A. baumannii, 39% 

(97/246) foram a óbito em 14 dias ou menos de internação. 

De julho de 2006 a junho de 2007, 76 hospitais brasileiros de 21 

estados notificaram a ocorrência de infecção de corrente sanguínea (ICS) 

em UTIs para Rede de Monitoramento de Resistência Microbiana da 

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Entre as 2.453 ICS 

notificadas, 29% corresponderam a SCN, 19% a S. aureus, 14% a K. 

pneumoniae e 11% a P. aeruginosa e Acinetobacter spp. (Rede RM-

ANVISA/MS CGLAB/MS OPAS/OMS, 2008) 

Essa emergência de infecções causadas por Acinetobacter é 

decorrente de vários fatores, dentre eles é possível destacar a resistência 

intrínseca desse microorganismo a vários antibióticos, assim como a sua 

habilidade em acumular mecanismos de resistência por intermédio de 

transposons, plasmídios ou seqüências de inserção. 
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Os problemas relacionados à resistência antimicrobiana em 

Acinetobacter baumannii parecem ser mais importantes no Brasil e em 

outros países da América Latina quando comparados com outras regiões do 

mundo (Reinert et al., 2007). Estudos mostram que a prevalência de 

isolados resistentes aos carbapenêmicos no Brasil varia de 6 a 11% (Sader 

et al., 2001, Sader et al., 2005). 

Em 1993, foi relatado um surto nas unidades de terapia intensiva, no 

Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, ocasionado por um 

mesmo clone de Acinetobacter baumannii multirresistente, sensível apenas 

as polimixinas (Levin et al., 1996). Desde então, a infecção por 

Acinetobacter baumannii multirresistente tornou-se endêmica no Instituto 

Central do HC-FMUSP.  

Estudo de Sader e colaboradores do programa SENTRY, no período 

de 1997 a 1999, verificaram em uma amostragem de 137 isolados de 

Acinetobacter spp., percentagem de resistência de 9,5% e de 8% para os 

antimicrobianos imipenem e meropenem, respectivamente.  

 

Fatores de risco associados com infecções causadas por  

Acinetobacter  

        Diferentes infecções nosocomiais são causadas por Acinetobacter 

baumannii, dentre elas pode-se citar: infecção de corrente sanguínea, 

pneumonia, infecção do trato urinário e meningite (Murray et al., 2009; 

Chiang et al, 2007; Jeon et al, 2005).  
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        Na prática clínica, as infecções por Acinetobacter spp. são 

influenciadas por vários fatores de risco como o uso de dispositivos médicos, 

a exposição a antibióticos de largo espectro, o tipo de unidade onde o 

paciente é admitido, e o tempo de internação. A soma destes fatores pode 

contribuir para surtos que são de difícil controle (Fontana et al., 2008).  

       Em revisão sistemática de fatores de risco associados com infecção por 

Acinetobacter multirresistente, Falagas e colaboradores (2006), reuniram 20 

estudos publicados entre setembro de 1985 e setembro de 2005. Nesta 

revisão o uso prévio de antibióticos foi o fator de risco mais comumente 

encontrado, sendo que os carbapenêmicos e as cefalosporinas de terceira 

geração foram os antibióticos mais empregados. O segundo fator de risco 

mais prevalente foi o uso de ventilação mecânica.  

Em um estudo de coorte conduzido por Cisneros e colaboradores 

(2005), o maior risco de adquirir infecção por A. baumannii esteve 

relacionado ao tempo de internação dos pacientes, seguido de uso de 

terapia antimicrobiana prévia. 

 

Mecanismo de resistência  

        Diferentes mecanismos de resistência do Acinetobacter spp. aos β-

lactậmicos têm sido reportados, dentre eles a alteração do sítio alvo devido à 

alteração das proteínas ligadoras de penicilinas (PBPs), degradação da 

droga pela produção de β-lactamases, alteração da permeabilidade da 

membrana externa dos gram-negativos e efluxo do antimicrobiano (Pitout et 

al., 1997, Koneman et al., 2001; Livermore et al., 2002; Clark et al., 2003). 
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Geralmente quando a concentração inibitória mínima dos antimicrobianos é 

bastante elevada, vários mecanismos de resistência estão envolvidos. 

 

Alteração da membrana externa 

        Nos Gram-negativos, a membrana externa é a primeira barreira contra 

a entrada de compostos tóxicos. Essa camada é composta externamente 

por lipopolissacarídeos e a face interna por fosfolipídios. Moléculas de 

proteínas de estrutura trimérica cruzam a estrutura interna da membrana 

externa, essas proteínas, denominadas proteínas de membrana externa 

(OMPs) ou porinas, formam canais de transporte que permitem a difusão de 

substâncias hidrofílicas e pequenos nutrientes, podendo esse transporte ser 

seletivo ou não seletivo (Vila et al., 2007).  

Muitos antibióticos, inclusive os β-lactâmicos, podem utilizar esses 

canais para acessar o periplasma. A entrada dos antibióticos através da 

membrana externa depende das propriedades das OMPs (número e 

tamanho) e das características físico-químicas dos antibióticos (Ishi e Nakae, 

1993).   

        Peculiarmente, isolados de Acinetobacter spp têm permeabilidade 

diminuída quando comparados aos demais Gram-negativos. A 

permeabilidade da sua membrana externa equivale a aproximadamente 3% 

da permeabilidade da E. coli (Quale, 2003) e quando comparada com a 

permeabilidade aos β-lactâmicos de P. aeruginosa pode ser de 2 a 7 vezes 

menor. Essa baixa permeabilidade explica em parte, a resistência desse 

microorganismo a vários antibióticos (Vila, 2002). 
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       Alterações da membrana externa decorrentes da diminuição de proteína 

de 33 a 36 kDa foram mostradas por Costa e colaboradores (2000), esses 

isolados apresentavam resistência para imipenem e meropenem. Em 2002, 

Limansky e colaboradores associaram a diminuição da proteína de 29kDa, 

denominada CarO, em isolados clínicos de Acinetobacter com a resistência 

aos antimicrobianos carbapenêmicos. Outra proteína associada com a 

passagem dos antimicrobianos carbapenêmicos pela membrana externa é a 

proteína de 43kDa (homóloga a OprD de P. aeruginosa), essa porina parece 

estar ligada com a entrada do imipenem ao interior da célula (Clark et al., 

1996; Limansky et al., 2002; Fernandez-Cuenca et al., 2003; Vila et a.l, 

2007). 

 

Produção de enzimas β-Lactamase 

        Dentre os mecanismos de resistência aos antimicrobianos 

carbapenêmicos destaca-se também a produção de enzimas, as β-

lactamases, que catalisam a hidrólise do anel β-lactâmico, impossibilitando 

assim, a atividade dessa classe de antimicrobianos. De acordo com Bush e 

colaboradores (1995), as β-lactamases podem ser divididas em quatro 

grupos: 

 

 

 

 



9 
 

 

Quadro 2- Classificação de β-lactamases segundo Bush et al., 2001 

Fonte: Adaptado de Bush, 2001 

 

1 C MIR-1, ACT-1, FOX

2

2a A

Penicilinases de gram-

positivas

2b A
TEM-1, SHV-1

2be A ESBLs

2br A

Enzimas derivadas da TEM e 

SHV

2c A PSE

2d D Oxacilinases

2e A

2f A
Sme

3 3a,3b,3c B metalo-beta-lactamases

4
Penicilinases não sequênciadas. Não são inibidas pelo ácido 

clavulânico

Representantes

São inibidas na presença do ácido clavulânico

B-lactamases  de  espectro  estendido,  conferem  resistência  

aos monobactans  e  cefalosporinas  de  terceira geração
Apresentam  reduzida  ligação  aos  inibidores  de  B-

lactamases,  algumas  ainda  mantem-se  suscetíveis  ao  

tazobactam

Enzimas  fracamente  inibidas  pelos  inibidores  de  B-

lactamases. Inativam  a  cloxacilina,  possuem  pequeno  efeito  

contra  carbenicilina
Cefalosporinases  que  podem  hidrolizar  os  monobactans  e  

são  inibidas  pelo  ácido clavulânico
Carbapenemases. Possuem  no  seu  sítio alvo  uma  serina. 

São inibidas pelo ácido clavulânico
Enzimas zinco-dependentes que conferem  resistência aos 

carbapenens e outros B-lactâmicos, mas não hidrolizam  os  

monobactans. Essas enzimas são inibidas por EDTA.

Enzimas  produzidas  por  gram-negativos,  usualmente  
cromossômicas. Conferem  resistência a  todos B-lactâmicos,  

exceto  aos carbapenens.  Não  são  inibidas  por  ácido  
clavulânico.

B-Lactamases

Penicilinases  produzidas  por  Staphylococcus  spp  e  

Enterococcus  spp.  Conferem  altos  níveis  de  resistência  as  

penicilinas
B-lactamases  de  amplo  espectro  de  bactérias  gram-

negativas

Inativam a carbenicilina

Grupo 

Funcional

Subgrupos 

maiores

Classe 

molecular
Características
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Carbapenemases 

        São denominadas carbapenemases as β-lactamases com capacidade 

de hidrolisar principalmente os antimicrobianos carbapenêmicos, mas isso 

não significa que essas enzimas não sejam capazes de hidrolisar outros β-

lactâmicos. Outra característica dessas enzimas é que elas não são inibidas 

pela maioria dos inibidores de β-lactamases (Queenan e Bush, 2007). 

        Através das suas características essas enzimas podem ser divididas 

em dois grupos: aquelas que possuem em seu sitio alvo um grupamento 

serino e aquelas que possuem em seu sitio alvo um átomo de zinco. Elas 

podem ser encontradas em dois grupos no esquema de Bush e 

colaboradores: grupo 2f e grupo 3 (Queenan e Bush, 2007). 

 

Oxacilinases  

        Oxacilinases são carbapenemases do grupo 2f da classificação de 

Bush, essas enzimas estão presentes em algumas cepas de Acinetobacter 

spp e inativam preferencialmente os antimicrobianos carbapenêmicos e 

algumas cefalosporinas, como cefepima, porém não atuam na ceftazidima 

(Bou et al., 2000; Heritier et al., 2005; Jeon et al., 2005; Pournaras et al., 

2006). E não parecem ser induzidas pela presença de antibióticos, como o 

imipenem (Walther-Rasmussen, 2006, Héritier et al., 2005). 

        Já foram descritas 121 variantes dessa classe, essas variantes se 

apresentam divididas em oito grupos, sendo que quatro desses grupamentos 

enzimáticos já foram identificados em cepas de Acinetobacter spp: OXA 23-

like, OXA 24-like, OXA 51-like e OXA 58-like (Brown et al., 2005; Walther-
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Rasmussen et al., 2006; Woodford et al., 2006; Lu et al., 2008). Os membros 

de cada grupo compartilham mais de 95% de genes homólogos entre si 

(Brown et al., 2006).  

       No ano de 2009 foi relatada na França uma nova classe ou variante de 

oxacilinase, designada Oxa-143. Essa nova classe ou variante possui uma 

similaridade de 88% com a seqüência de aminoácidos da Oxa-40, 63% de 

similaridade com a Oxa-23 e 52% de similaridade com a Oxa-58 (Higgins et 

al.,2009). 

        Alguns autores têm demonstrado a associação da presença de 

oxacilinase de tipo 51 à espécie Acinetobacter baumannii, e que juntamente 

com as integrases de classe 1, parecem ser um poderoso marcador para a 

detecção dessa espécie (Turton et al., 2006; Feizabadi et al., 2008). 

        As oxacilinases, quando isoladas, parecem ter uma pequena 

capacidade de reduzir a sensibilidade aos antimicrobianos carbapenêmicos, 

mas quando associada a outros mecanismos de resistência (efluxo, redução 

da permeabilidade da membrana externa, outras β-lactamases), a 

seqüências de inserção, ou mesmo uma associação entre diferentes classes 

de oxacilinases, as concentrações inibitórias mínimas, tanto para o 

imipenem quanto para o meropenem, podem ter aumentos significativos (Lu 

et al., 2009; Feizabadi et al., 2008; Ruiz et al., 2007). 

           As oxacilinases quando associadas às seqüências de inserção, como 

ISAba1, podem ser hiperproduzidas. Essas seqüências de inserção 

funcionam como um promotor dos genes blaOxa-51-like e blaOxa-23-like quando 

esses se localizam logo após dessa seqüência, resultando em uma 
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exagerada expressão desses genes (Ruiz et al, 2007). Essa mesma 

associação também foi descrita entre bla oxa 23 e ISAba-4 e entre bla oxa 58 e 

ISAba-3. Nenhum elemento móvel foi associado até o momento ao gene 

blaoxa40, pertencente ao grupo Oxa 24-like (Cuzon et al.,2008, Walther-

Rasmussen e Hoiby, 2006). Além disso, elas podem conter em sua estrutura 

transposases, possibilitando a mobilidade desses genes (Peleg et al., 2008).  

 No Brasil, somente as oxacilinases do grupo Oxa 23-like foram 

descritas até o momento (Martins et al.,2009; Dalla-Costa et al.,2003). 

         

Metalo-β-Lactamases  

        Metalo-β-Lactamases (MβL) estão agrupadas no grupo 3 da 

classificação de Bush, possuem maior eficiência em hidrolisar os 

antimicrobianos carbapenêmicos quando comparadas as oxacilinases. Além 

disso, são capazes de hidrolisar penicilinas, cefalosporinas, mas não 

possuem ação contra o aztreonam. São resistentes a ação da maioria dos 

inibidores de β-lactamases (Queenan e Bush, 2007; Livermore, 2002). Essas 

enzimas necessitam de zinco em seu sítio alvo para exercer sua função 

hidrolítica, por isso, perdem a sua atividade na presença do EDTA, um 

quelante de zinco e outros cátions bivalentes (Queenan e Bush, 2007). 

         Pela classificação de Bush, essas enzimas podem ser divididas em 3 

subgrupos: o subgrupo 3a, que inclui as MβL com amplo espectro de 

atividade, o subgrupo 3b, que compreende as enzimas que hidrolisam 

preferencialmente os antimicrobianos carbapenêmicos e o subgrupo 3c, 
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composto pelas enzimas que hidrolisam fracamente os antimicrobianos 

carbapenêmicos (Rasmussem e Bush,1997). 

      Vários estudos caracterizaram os genes de MβL dentro de integrons, 

tanto da classe 1 como da classe 3. Esses integrons, quando localizados em 

transposons ou plasmídios, são responsáveis por transmitir esses genes 

para varias espécies (Sacha et al., 2008; Juan et al., 2008; Shibata et al., 

2003; Jeong et al.; 2003). 

      Várias metalo-β-lactamases já foram descritas em Acinetobacter spp., 

dentre elas as mais encontradas são IMP-1 e VIM. Em 2005, uma nova 

classe de MβL foi descrita em Acinetobacter baumannii. Essa enzima, SIM-

1, possui menor capacidade de hidrólise frente aos antimicrobianos 

carbapenêmicos quando comparada a outras classes de MβL, como IMP e 

VIM (Qi, 2008). Entretanto, SPM uma metalo-β-lactamase descrita em cepas 

brasileiras de P. aeruginosa nunca foi identificada em Acinetobacter spp 

(Gales et al., 2003; Giamarellou et al., 2008).  

       Isolados de Acinetobacter spp. produtores de metalo-β-lactamase já 

foram descritos em surtos em hospitais brasileiros e em estudos utilizando 

banco de cepas (Gonçalves et al., 2000., Dalla-Costa et al., 2003; Von 

Dolinger et al., 2005).  

       Costa e colaboradores. (2000), estudaram isolados de A. baumannii 

sensíveis e resistentes do mesmo paciente e mostraram que a produção de 

β-lactamase foi encontrada em todos isolados e que as cepas resistentes 

apresentavam uma β-lactamase com pI de 6.7 que não estava presente nas 

cepas sensíveis. 
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        O primeiro relato de um isolado de A. baumannii produtor de IMP 

observado no Brasil ocorreu em um hospital de ensino. O isolado A3227 foi 

obtido da secreção traqueal quantitativa de um paciente, que desenvolveu 

pneumonia nosocomial durante sua hospitalização no hospital São Paulo 

(Gales et al., 2003). 

         

Outras enzimas  β-Lactamase  

         Outras enzimas também descritas em Acinetobacter spp. são as β-

lactamases de espectro estendido (ESBL) que conferem resistência as 

cefalosporinas de terceira e quarta geração e monobactam. Essas enzimas 

apresentam em sua estrutura um grupamento serino no seu sito alvo. (Bush 

et al., 1995).  

As ESBLs foram descritas inicialmente em Klebsiella pneumoniae e 

em Escherichia coli, mas na atualidade encontram-se disseminadas para as 

demais espécies de enterobactérias, assim como em Acinetobacter 

(Bradford, 2001). Sua prevalência nesse gênero ainda é incerta, devido à 

dificuldade da detecção laboratorial pela presença de cefalosporinases, 

especialmente a enzima AmpC (Peleg et a.l, 2009). 

 Varias ESBLs como PER-1, PER-2, VEB-1, CTX-M-2, SHV, TEM-92 

e SCO-1 já foram identificadas em surtos de infecção hospitalar causados 

por isolados de Acinetobacter multiresistentes em diferentes partes do 

mundo (Vahaboglu et al., 2001; Poirel et al., 2003; Celenza et al., 2006; 

Endimiani et al. 2007; Poirel et al., 2007). No entanto, nenhuma dessas 

enzimas parece ter o poder de hidrolisar os antimicrobianos 
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carbapenêmicos, com exceção da enzima SCO-1, identificada inicialmente 

na Argentina. Os isolados com a presença do gene blasco-1 geralmente são 

resistentes às penicilinas, mas também suscetibilidade diminuída a 

ceftazidima e ao imipenem (Poirel et al., 2007). 

Em 2009, Moubareck e colaboradores identificaram uma nova β-

lactamase do grupo GES em A. baumannii. Essa nova enzima foi 

denominada GES-11 e confere resistência aos β-Lactâmicos, inclusive ao 

aztreonam e ainda possui reduzida sensibilidade para os carbapenêmicos. 

Apesar de essa enzima já ter sido descrita em outros gêneros de Gram 

negativos, até essa publicação não havia sido relatada em Acinetobacter. 

Outra carbapenemase da Classe A de Ambler, a KPC, foi identificada 

em Acinetobacter sp. no final do ano de 2009 em Porto Rico. Esse estudo 

além de relatar os primeiros casos de KPC nesta espécie, descreveu uma 

nova variante dessa enzima denominada KPC-10 (Robledo et al.,2009). 

 

Alteração de PBPs 

O sítio de ação dos β-lactâmicos é uma enzima denominada proteína 

ligadora de penicilina (PBP) presente na membrana citoplasmática (Buijs et 

al., 2008) das bactérias. As PBPs podem ser alteradas por mutações, 

passando a apresentar baixa afinidade de ligação aos β-lactâmicos, ou levar 

a produção de PBPs suplementares que passam a apresentar baixa 

afinidade por esta classe de antimicrobianos (Livermore et al., 1991).  

Cada antimicrobiano β-lactâmico possui uma maior afinidade com uma 

determinada PBP (Buijs et al., 2008). Siroy e seus colaboradores em 2006 
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descreveram que a PBP1 possui afinidade com algumas cefalosporinas e 

também com imipenem e que os beta-lactâmicos cefoxetina, cefepima e em 

menor escala o impenem possuem afinidade também com a PBP6. Este 

estudo comparou um isolado sensível de Acinetobacter (ATCC 19606) com 

isolado de Acinetobacter resistente a carbapênemico, através de uma 

análise combinatória das metodologias de SDS-PAGE, eletroforese em duas 

dimensões e espectofotometria de massa evidenciando que o isolado 

resistente apresentava níveis mais baixos de PBP1b quando comparado 

com o isolado sensível. Já outro estudo realizado por Yang e colaboradores 

no ano de 1995 mostrou que os carbapenêmicos possuem uma maior 

afinidade de ligação com a PBP2. 

Alguns autores mostraram que a resistência do Acinetobacter 

baumannii aos antimicrobianos carbapenêmicos também pode estar 

associada com a diminuição da expressão de PBP2 (Gehrlein et al., 1991; 

Fernandez-Cuenca et al., 2003; Giamarellou et al., 2008). A perda da PBP2a 

estaria relacionada à resistência de baixo nível (CIM de 4mg/l) e a perda da 

PBP2b com níveis mais altos de resistência (8-32mg/l) (Vila et al., 2002).  

 

Efluxo  

Outro mecanismo de resistência identificado em isolados de 

Acinetobacter é uma hiper expressão de bombas de efluxo. O mecanismo de 

efluxo é expresso em todas as células vivas e tem a função de protegê-las 

de componentes tóxicos. O aumento da expressão desse mecanismo tem 

sido associado a bactérias multiresistentes (Vila et al, 2007). 
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Esse mecanismo pode ser encontrado tanto em bactérias gram-

negativas como em gram-positivas, sendo mais complexo em gram-

negativos devido à diversidade do envelope celular dessas bactérias. O 

sistema de expulsão necessita de gasto de energia pela bactéria, mas não 

ocasiona nenhuma alteração ou mesmo degradação da droga (Kumar e 

Schweizer, 2005). 

Atualmente já foram descritas 6 famílias de sistema de efluxo: (1) Major 

facilitator superfamily (MFS); (2) Adenosine triphosphate-binding cassete 

superfamily (ABC); (3) Small Multidrug resistante (SMR); (4) Resistance-

nodulation-cell division superfamily (RND); (5) Multidrug and toxic compound 

extrusion family (MATE); (6) Drug/metabolite transporter superfamily (DMT) 

O primeiro sistema descrito em Acinetobacter spp. foi o complexo Ade 

ABC, esse complexo pertencente à família RND e confere resistência a 

aminoglicosídeos, fluoroquinolonas, cefotaxima, eritromicina, tetraciclina, 

cloranfenicol, trimetropim e tigeciclina (Magnet et al., 2001; Peleg et al., 

2007). Esse sistema de efluxo é regulado por outro sistema denominado 

AdeRS (Marchand et al., 2004). 

Chau e colaboradores, 2004, descreveram o sistema AdeDE, esse 

complexo também pertence à família RND e difere do anterior por ser 

responsável pela diminuição da sensibilidade também a amicacina, 

ceftazidima, rifampicina e meropenem. Ainda não foi identificada a proteína 

de membrana externa responsável pela saída do antibiótico. 

Um segundo sistema de efluxo AbeM, pertencente à família MATE, 

também foi caracterizado em Acinetobacter. Os substratos para essa bomba 
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de efluxo incluem os antibióticos gentamicina, cloranfenicol, ciprofloxacina, 

eritromicina, norfloxacina e trimetoprim (Bratu et al.,  2008; Vila et al., 2007). 

Em 2006 Chu e colaboradores descreveram em Acinetobacter o 

sistema denominado AdeXYZ, mas a sua correlação com resistência ainda 

não está bem elucidada. 

Outro sistema de bomba de efluxo AdeIJK foi descrito recentemente em 

Acinetobacter por Damier-Piolle e colaboradores (2008). Esse sistema foi 

classificado como da família dos RND e parece contribuir para a resistência 

intrínseca do Acinetobacter spp as drogas β-lactâmicas, cloranfenicol, 

tetraciclina, eritromicina, fluoroquinolonas, novabiocina, rifampicina. 

Alguns autores, entretanto, através de métodos indiretos questionam a 

importância do efluxo como mecanismo de resistência do Acinetobacter spp 

aos antimicrobianos carbapenêmicos (Bou et al 2000; Heritier et al., 2005; 

Pournaras et al., 2006). 
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Justificativa do Estudo 

Acinetobacter spp é um dos mais freqüentes agentes de infecções 

nosocomiais nos hospitais brasileiros. A resistência deste agente aos 

carbapenêmicos vêm aumentando na última década, e vários surtos 

hospitalares causados por Acinetobacter resistente aos carbapenêmicos já 

foram descritos no Brasil. Os mecanismos de resistência dos isolados de A. 

baumannii aos carbapenêmicos ainda não foram completamente elucidados. 

A melhor caracterização desses mecanismos pode ser útil no controle da 

disseminação da resistência desse agente. 
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2. OBJETIVOS 

 

Estudar alteração das proteínas de membrana externa e produção de 

carbapenemases de isolados de Acinetobacter spp. de infecções de corrente 

sanguínea resistentes aos carbapenêmicos com diferentes concentrações 

inibitórias mínimas. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 Amostras bacterianas 

 

Foram avaliadas 50 cepas de Acinetobacter spp resistentes aos 

antimicrobianos carbapenêmicos obtidas do banco de cepas do LIM54 e 

isoladas de hemoculturas de pacientes atendidos no Hospital das Clínicas 

período de junho de 2002 a dezembro de 2004, dessas amostras 22 (44%) 

tiveram a sua origem em unidades de terapia intensiva, 18 (36%) de 

enfermaria e 5 (10%) do Instituto do Coração (INCOR). Essas cepas foram 

escolhidas aleatoriamente de um total de 150 isolados. 

A reidentificação dos isolados foi realizada pelo método manual API20 

NE (bioMériux, França), com leitura de 24 e 48 horas. 

Critério de seleção: foram selecionados isolados de Acinetobacter spp 

com diferentes concentrações inibitórias mínimas para imipenem (CIM de 

16-256ug/ml) e meropenem (CIM 16-256ug/ml).  

 

3.2 Resistência Bacteriana 

3.2.1 Microdiluição em caldo 

As cepas resistentes ao imipenem tiveram suas concentrações 

inibitórias mínimas (CIMs) determinadas pelo método de microdiluição em 

caldo Mueller-Hinton Cátion Ajustado (MHCA), conforme normas 

padronizadas pelo CLSI (M7-A5, 2005). 
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Controle de Qualidade: De acordo com os critérios do CLSI, foram 

utilizados como cepas controle P. aeruginosa ATCC 27853 e E.coli ATCC 

25922. 

Para determinação da CIM pelo método da microdiluição em caldo os 

seguintes passos foram seguidos: 

Preparo da solução estoque do antimicrobiano: O antimicrobiano a ser 

testado deverá conter em seu rótulo as seguintes informações: número do 

lote, prazo de validade e a potência expressa em Ul/mg ou µg/mg. Para 

calcular a quantidade necessária do antimicrobiano a ser utilizada, foi 

utilizada a seguinte fórmula: 

 

Peso (mg) = Volume (mL) X Concentração ( µg/mL)  

      Potência ( µg/mg) 

 

Foi utilizado o solvente apropriado para cada antimicrobiano (CLSI, 

M100-S12, 2005). A concentração final da solução estoque foi de 10.000 

µg/mL. 

Número de diluições:  As concentrações que foram testadas seguiram os 

cortes descritos nas tabelas do documento M100-S12 (para uso com M7-A5, 

CIM) do CLSI, normalmente de 256 µg/mL a 0,125 µg/mL. Para obter a 

solução de 256 µg/mL, a solução estoque com concentração igual a 10.000 

µg/mL. A partir da solução estoque, foram realizadas diluições do 

antimicrobiano com o diluente adequado (CLSI, M100-S12, 2005), até obter 

uma diluição de 256 µg/mL. 
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Preparo das diluições na placa: 50 µL de meio de cultura CMHCA (Caldo 

Mueller-Hinton Cátion Ajustado) foi colocado em todos os pocinhos da placa, 

exceto na coluna 1. 100 µL da diluição a 256 µg/mL foi colocado em todos 

os pocinhos da coluna 1. Com uma pipeta multicanal, foi realizada diluição 

seriada do antimicrobiano pipetando 50 µL do primeiro pocinho da linha A 

(A1) para o segundo pocinho da linha A (A2). Homogeneizar bem com a 

pipeta e em seguida pipetar 50 µL do pocinho A2 para o A3. Este 

procedimento foi realizado até o pocinho A11, deixando o pocinho A 11 com 

volume final de 100 µL, o qual foi designado como controle de esterilidade 

(não se deve acrescentar células bacterianas neste poço, pois permite 

verificar a ocorrência de contaminação durante a diluição do antimicrobiano). 

O último pocinho de cada linha (A12 – H12) foi utilizado como controle de 

crescimento bacteriano, ou seja, 50 µL de meio de cultura MCHA + 50 µL de 

suspensão bacteriana (diluída 1:100). 

Preparo da suspensão bacteriana: Foi preparado uma suspensão 

bacteriana na escala 0,5 de McFarland (1,8 x 108 UFC/mL) por 

espectrofotometria e diluída esta suspensão 1:100 em solução fisiológica ou 

MHCA (1,8 x 106 UFC/mL). 

Inoculação da suspensão bacteriana: adicionado 50 µL desta solução 

diluída nos poços 1 a 10 e no poço 12 de todas as colunas (A a H). Após o 

preparo das diluições, foi realizada inoculação nos poços dentro de 30 

minutos. A concentração final da suspensão foi de aproximadamente 5 x 105 

UFC/mL. Após semeadura, as placas foram homogeneizadas sobre a 

bancada em movimento rotatório. Foi colocado sob as placas um papel de 
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filtro estéril umedecido com água destilada estéril ou um saco plástico estéril 

e incubado as placas a 35°C por 16 a 20 horas, atmo sfera ambiente (CLSI, 

M100-S12, 2005). 

Leitura dos CIMs:  a leitura das placas foi realizada em local iluminado ou 

com auxílio de uma luminária ou de um espelho para leitura das placas. O 

CIM foi determinado de acordo com a observação de crescimento bacteriano 

nos pocinhos e através de um leitor de ELISA, utilizando um comprimento de 

onda de 450 nm (o controle de esterilidade será o BRANCO do teste). 

 

3.10 Tipagem Molecular 

Protocolo para caracterização molecular por PFGE  

A tipagem molecular foi realizada pela técnica de eletroforese de campo 

pulsado, de acordo com os protocolos descritos por Kaufmann (1998) e 

Ridley (1998). 

Preparo da suspensão bacteriana: as amostras foram repicadas para meio 

Agar Sangue (AS) de carneiro 5% ou meio TSA, incubadas por 18-24h a 

37°C. Três a cinco colônias do crescimento em AS pa ra tubos contendo 3mL 

TSB e incubadas a 37°C, overnight. Os microtubos foram pesados e 

identificados, e transferido o crescimento do caldo TSB para os respectivos 

microtubos. Os microtubos foram centrifugados por 20 minutos a 11.000 

rpm. Foi retirado o sobrenadante e adicionado 1mL de solução fisiológica 

estéril ao sedimento. O sedimento foi homogeneizado e transferido para 

tubos previamente pesados e identificados. Esses tubos foram centrifugados 

por 20 min, a 11.000 rpm e 4°C. Retirado o sobrenad ante foram realizadas 
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duas lavagens com solução fisiológica estéril. Após a última lavagem, foi 

retirado totalmente o sobrenadante e pesado o microtubo com o sedimento 

bacteriano. A massa bacteriana obtida foi calculada e preparada uma 

suspensão de bactéria na concentração de 100µg/µL em EDTA 25mM 

pH8,0. 

Preparo dos blocos de agarose:  o banho-maria (BM) foi ajustado para 

temperatura de 56°C. Após a fundição da agarose low melting (2% em TBE 

0,5X) esta foi deixada no BM 56°C. Os microtubos fo ram identificados com 

os números das amostras e foi adicionado 300µL de tampão TEM. A esse 

tampão foram adicionados 5µL da suspensão bacteriana a 100µg/µL. Os 

microtubos foram homogeneizados e colocados no banho-maria a 56°C. Foi 

adicionado 30µL de Lisozima 20mg/mL. E após, foi adicionado 340µL de 

agarose e homogeneizado. Essa mistura foi distribuída em moldes e deixada 

por 30 minutos a 4oC. 

Etapa de extração do DNA bacteriano: foram distribuídos 2mL de tampão 

EC nos pocinhos de uma placa de cultura de células (24 pocinhos). Os 

bloquinhos de agarose foram removidos dos moldes e colocados nos 

pocinhos contendo tampão EC. Foram incubados por 5h a 37°C, sob 

agitação suave. O tampão EC foi retirado e aos pocinhos foram adicionado 

2,0mL de tampão CHEF-TE. Retirado o tampão CHEF-TE e novamente 

adicionado 2,0mL deste tampão. Foi deixado a temperatura ambiente, sob 

agitação suave, por 30 minutos. E após, retirado o tampão CHEF-TE. Os 

bloquinhos foram cobertos com 2mL de tampão ES e foi adicionado 100µL 

de proteinase K 20mg/mL por pocinho e homogeneizado. Foi realizada uma 
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incubação a 50°C overnight. Retirado o tampão ES e foram realizadas 5 

lavagens com 2,0mL de tampão CHEF-TE. Na primeira lavagem não tem 

incubação e as demais foram feitas em intervalos de 1 hora. Após a última 

lavagem, o tampão CHEF-TE foi trocado e a placa foi guardada sob 

refrigeração.  

Etapa de restrição enzimática: foram adicionados 300µL de tampão DNS 

nos pocinhos que foram usados, em uma placa de cultura de célula (96 

pocinhos). Com auxílio de uma espátula e bisturi, o bloquinho de agarose foi 

pego e cortado ao meio. Os pedaços foram colocados no pocinho contendo 

DNS. Retirado o tampão DNS, foram realizadas 5 lavagens com tampão 

DNS, com incubações de 1 hora por lavagem. Retirado o tampão DNS e 

substituí-lo com 200µL de tampão da enzima (sem enzima). Incubado a 5°C 

por 1 hora. Removido o tampão da enzima e adicionado tampão da enzima 

com a enzima de restrição (10U por amostra). Incubado a 5°C por 1 a 2h. 

Foi retirado da geladeira e incubado nas condições indicadas pelo 

fabricante, por um período de 15 horas. As enzimas de restrição usadas 

neste estudo foram SmaI para cepas de Acinetobacter sp . 

Preparo do gel: Agarose 1% em TBE 0,5X (para o pente de 15 amostras 

preparar 100mL). Foram aplicados bloquinhos no gel, cuidando para não 

deixar bolhas de ar. Vedados com agarose 1% em TBE 0,5X. Foram 

preparados 2 litros de TBE 0,5X e acrescentado 200µL de tiouréia 0,5M. 

Esse volume de TBE com tiouréia foi colocado na cuba e ajustado às 

condições de corrida de acordo com a tabela abaixo. 
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Tabela 1 - Condições de corrida de PFGE para o microorganismo 
Acinetobacter spp. 

Microorganismo Agarose 

(%) 

Switch Time 

inicial-final 

Volts/

cm 

Tempo de 

corrida 

Separação dos 

fragmentos em Kb 

Acinetobacter spp 1,0 5,0-30,0 6,0 23hs <50-350 

 

Interpretação dos resultados 

Os perfis moleculares foram analisados visualmente, seguindo os 

critérios de Tenover et al. (1997). 

 

Tabela 2 - Critérios interpretativos para análise de tipagem molecular 

Interpretação 

microbiológica 

baseada nos 

resultados de tipagem  

Número de 

diferenças genéticas 

comparadas com um 

determinado isolado  

Número de fragmentos 

diferentes comparados 

ao padrão de 

determinado isolado 

Correlação 

epidemiológica  

Indistinguíveis 0 0 
Isolado faz parte 

do surto 

Estreitamente 

relacionados 
1 2-3 

Isolado 

provavelmente 

faz parte do 

surto 

Possivelmente 

relacionados 
2 4-6 

Isolado 

possivelmente 

faz parte do 

surto 

Diferentes 3 ≥ 7 
Isolado não faz 

parte do surto 

 

 

3.3 Detecção de Metalo- ββββ-lactamase pelo método do Etest  (AB Biodisk 

(North América Inc., N.J.): 

Preparação e padronização do inóculo: uma suspensão bacteriana foi 

preparada a partir de uma placa com crescimento bacteriano de 18 a 24 
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horas, na escala 0,5 de McFarland e comparada com uma escala de 

turvação padrão. A suspensão bacteriana também pode ser quantificada 

pela densidade óptica em espectrofotômetro, num comprimento de onda de 

625 nm, onde a escala 0,5 de McFarland corresponde à densidade óptica de 

0,08 a 0,1 (~ 1,5 x 108 UFC/mL). 

Inoculação da placa de meio de cultura:  para o Etest foi utilizado o agar 

Mueller-Hinton, conforme documento do CLSI (M7-A5, 2002). O 

procedimento foi igual aquele realizado no método de difusão do disco. 

Aplicação das fitas de Etest:  foram utilizadas fitas de Etest para MBL, 

onde uma extremidade contém imipenem (IP) e na outra extremidade 

contém imipenem associado com EDTA (IPI). 

Incubação do teste:  as placas foram incubadas a 35°C por 16 a 18 horas , 

em posição invertida (lado do ágar para cima). 

Leitura da CIM:  após 16 a 18 horas, verificou se o crescimento sobre o agar 

estava confluente e uniforme, com zonas de inibição elípticas.  

O CIM a partir de observação através da utilização de luz direta e não 

refletida. 

Interpretação dos resultados:  a sensibilidade foi determinada de acordo 

com os critérios propostos por Walsh et al. (2002). 
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3.4 Detecção de Metalo- ββββ-lactamase pelo método de Arakawa et. al 

(2000) modificado (Teste do duplo disco sinergismo –DDST- e Disco 

combinado - CD). 

Preparação e padronização do inóculo: foi preparada uma suspensão 

bacteriana, a partir de uma placa com crescimento bacteriano de 18 a 24 

horas, na escala 0,5 de McFarland e comparado com uma escala de 

turvação padrão. A suspensão bacteriana também foi quantificada pela 

densidade óptica em espectrofotômetro, num comprimento de onda de 625 

nm, onde a escala 0,5 de McFarland corresponde à densidade óptica de 

0,08 a 0,1 (~ 1,5 x 108 UFC/mL). 

Inoculação da placa de meio de cultura:  foi utilizado o agar Mueller-

Hinton, conforme documento do CLSI (M7-A5, 2002). O procedimento é 

igual aquele realizado no método de difusão do disco. 

Aplicação dos discos de sensibilidade: três discos de ceftazidima (CAZ) 

30 µg foram colocados nas placas. A distância entre os discos foi de 4 cm e 

dois discos filtros foram colocados próximos de um dos discos de 

ceftazidima. Com uma distância de centro para centro de 2 cm. Em um dos 

discos foram inoculados 3µL do ácido β-mercaptoetanol não diluído e no 

outro disco foi inoculado 5 µL de EDTA 0,5M pH 8,0 

Em outra placa de Mueller-Hinton foram colocados três discos de imipenem 

de 10 µg com distância de 4cm entre si. Com uma distância de 2cm de 

centros de dois dos discos de imipenem foram colocados dois discos filtros 

onde foi inoculado num dos discos 3 µL do β-mercaptoetanol e no outro 5 µL 
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de EDTA 0,5M pH 8,0. Outro disco de imipenem foi colocado na placa com 

uma distancia de 4cm para um dos discos de imipenem e foi acrescentado 4 

µL de EDTA 0,5M pH 8,0. 

Incubação do teste: as placas foram incubadas a 35º C por 16 a 18 horas, 

em posição invertida (lado do agar para cima). 

Leitura de zona de inibição: após 16 a 18 horas foi verificado se o 

crescimento sobre o agar foi confluente e uniforme, com zonas de inibição 

circulares. A medição do diâmetro da zona de inibição em milímetros foi feita 

usando luz direta e não refletida. 

Interpretação dos resultados: os halos de inibição foram interpretados de 

acordo com os critérios propostos por Arakawa et. al (2000).  

3.5 Detecção de β-lactamase de espectro estendido (ESBL) 

Preparação e padronização do inóculo: foi preparada uma suspensão 

bacteriana, a partir de uma placa com crescimento bacteriano de 18 a 24 

horas, na escala 0,5 de McFarland e comparada com uma escala de 

turvação padrão. A suspensão bacteriana também foi quantificada pela 

densidade óptica em espectrofotômetro, num comprimento de onda de 625 

nm, onde a escala 0,5 de McFarland corresponde a D.O de 0,08 a 0,1 (~ 1,5 

x 108 UFC/mL). 

Inoculação da placa de meio de cultura:  o meio de cultura utilizado foi o 

agar Mueller-Hinton, conforme documento do CLSI (M7-A5, 2002). O 

procedimento é igual aquele realizado no método de difusão do disco. 

Também foi utilizado o meio de cultura agar Mueller-Hinton acrescido de 

200µg de cloxacilina sódica. 
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Aplicação dos discos: foram  utilizados os discos aztreonan (30µg), 

ceftriaxona (30µg), ceftazidima (30µg), cefotaxima (30µg) colocados 2,5 cm 

(de borda a borda) ao redor do disco de amoxicilina-clavulanato (30µg). 

Incubação do teste:  as placas foram incubadas a 35°C por 18 a 24 horas , 

em posição invertida (lado do agar para cima). 

Interpretação dos resultados:  a presença da zona de inibição em ao 

menos uma droga caracteriza a produção de ESBL. 

 

3.7 Detecção de genes genes codificadores para ββββ-lactamase 

3.7.1 Extração de DNA  

Foi realizada pelo GenoCIMPrepTM and Tissue DNA Isolation Kit – 

Amersham Pharmacia Biotech, através do procedimento E (extração de DNA 

de bactérias Gram-negativas). 

 

3.7.3 Reação de amplificação em cadeia da polimeras e (PCR) para 

detecção de genes de resistência 

As reações de PCR foram realizadas para a detecção de 

carbapenemases e outros mecanismos de resistência. 

A detecção dos genes codificadores para metalo-β-lactamases (MβL) 

e oxacilinases foi realizada através de uma reação de PCR multiplex. A 

padronização dessa reação foi realizada nas seguintes condições de 

amplificação: desnaturação 94oC por 5 minutos, seguidos por 35 ciclos de 

94oC por 30 segundos, 52oC por 45 segundos e 72oC por 30 segundos. A 
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etapa de extensão final foi realizada a 72oC por 10 minutos (Mostachio et.al., 

2009).  

 Para a detecção do gene codificador da proteína de membrana externa 

de peso de 33 e 36 kDa, foi utilizado como base o locus AJ831523 descrito 

no “The Basic Local Alignment Search Tool” (BLAST) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Balst.cgi), Del Mar et al, 2005 para o 

desenho dos oligonucleotídeos iniciadores, que  foram obtidos através do 

programa OligoPerfect™Designer (http://www.invitrogen.com).  

 As detecções dos demais genes de resistência foram realizadas de 

acordo com os critérios propostos pelas respectivas referências destacadas 

na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Oligonucleotídeos iniciadores utilizados para as reações de PCR 

Mecanismo de 

resistência  
Gene 

Seqüência de oligonucleotídeos 

iniciadores (5´-3´) 

Tamanho 

do Amplicon 

(pb) 

Referência 

Carbapenemase MβL   blaIMP 
GAATAGAATGGCTTAACTCTC 

CCAAACCACTAGGTTATC 
188 Mendes et al., 

2007 

Carbapenemase MβL   blaVIM 
GTTTGGTCGCATATCGCAAC 

AATGCGCAGCACCAGGATAG 
382 Mendes et al., 

2007 

Carbapenemase MβL blaGIM-1 
TCGACACACCTTGGTCTGAA 

AACTTCCAACTTTGCCATGC 
477 Mendes et al., 

2007 

Carbapenemase MβL  blaSIM-1 
GTACAAGGGATTCGGCATCG 

TGGCCTGTTCCCATGTGTGAG 
569 Mendes et al., 

2007 

Carbapenemase MβL  blaSPM 
CTA AATCGAGAGCCCTGCTTG 

CCT TTTCCGCGACCTTGATC 
798 Mendes et al., 

2007 

Carbapenemase: 

Classe A 
 blaGES 

ATGCGCTTCATTCACGCAC 

CTATTTGTCCGTGCTCAGG 
846 Kim et al., 2007 

Carbapenemase: 

Classe A 
blaKPC 

ATGTCACTGTATCGCCGTCT 

TTTTCAGAGCCTTACTGCCC 
893 Bradford et al., 

2004 

Carbapenemase 

Oxacilinase 
blaOxa-51 

TAATGCTTTGATCGGCCTTG 

TGGATTGCACTTCATCTTGG 
353 

Woodford et al., 
2006 

 
Carbapenemase 

Oxacilinase 
blaOxa-23 

GATCGGATTGGAGAACCAGA 

ATTTCTGACCGCATTTCCAT 
501 

Woodford et al., 
2006 

 
Carbapenemase 

Oxacilinase 
blaOxa-24 

GGTTAGTTGGCCCCCTTAAA 

AGTTGAGCGAAAAGGGGATT 
246 

Woodford et al., 
2006 

 
Carbapenemase 

Oxacilinase 
blaOxa-58 

AAGTATTGGGGCTTGTGCTG 

CCCCTCTGCGCTCTACATAC 
599 

Woodford et al., 

2006 

Sequência de Inserção ISAba1 
CATTGGCATTAAACTGAGGAGAAA 

TTGGAAATGGGGAAAACGAA 
451 Ruiz et al., 2007 

Sequência de Inserção 
ISAba1 
blaOxa-23-

like 

AACGATTGCGAGCATC 

GTCAACCAGCCCACTT 
1123 Zhou et al., 2007 

Membrana extrena 
33-

36kDa 

CATCGATGGCACTAACATGG 

AGTGTGACCACCCCAAACAT 
175 Este estudo  

ESBL SCO-1 
TGGCAGCGTTCCTTTCCTCC 

ACCGTCGCAAGGAAAGGAGG 
810 Poirel et al., 2007 

- 16S 
AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 

ACGGCTACCTTGTTACGACTT 
1499 

Mendes et al., 

2007 
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3.8  Reação de seqüenciamento 

Após a amplificação do gene através da PCR, pelo menos um dos 

produtos gerados para cada reação foi submetido a uma nova reação de 

PCR com os oligonucleotídeos iniciadores de interesse para 

seqüenciamento do gene e o gene amplificado foi submetido a uma 

purificação pelo kit GFXTM PCR DNA and Gel Band Purification (Ge 

healthcare) conforme instruções do fabricante. A quantificação do DNA foi 

estimada através de uma corrida de eletroforese em um gel de agarose a 

2% utilizando o peso Low DNA Mass Ladder (Invitrogen). E depois enviado 

para seqüenciamento.  

O seqüenciamento do DNA a partir dos produtos de PCR foi realizado 

utilizando o MegaBACE 1000, um sistema de análise de DNA de 96 

capilares com a tecnologia GE Healthcare. As reações de seqüenciamento 

foram realizadas de acordo com o protocolo para o MegaBACE 1000, 

utilizando o DYEnamic ET Dye Terminator Kit (com Thermo Sequenase™ II 

DNA Polimerase) código US81090. As sequências foram analisadas pelo 

software Sequence Analyser utilizando o Base Caller Cimarron 3.12.  A 

seqüência genética foi comparada com banco de dados disponível na 

internet (BLAST – http://www.ncbi.nlm.nhi.gov/blast/). 
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3.2.2 Diluição em agar para verificação do poder in ibitório do NaCl 

sobre as enzimas oxacilinases (Adaptado de Pournara s et al., 2006) 

Para verificar o poder inibitório do NaCl sobre as oxacilinases, 

algumas amostras foram selecionadas (diferentes clones e todos isolados 

que apresentaram através da PCR o gene codificador para blaoxa-23-like). 

Para determinar essa inibição foi empregado o método de diluição em 

agar, seguindo as normas padronizadas pelo CLSI (CLSI, 2007). Para isso 

uma suspensão de microrganismos foi inoculada em placas contendo agar 

Mueller-Hinton acrescidas dos antibióticos testados (Meropenem ou 

Imipenem) em concentrações decrescentes de 512µg /mL a 4µg /mL  

dependendo da concentração inibitória inicial determinada pela metodologia 

de microdiluição em caldo. O teste foi realizado simultaneamente em três 

placas, sendo um contendo somente o antibiótico a ser testado e nas demais 

placas foram adicionados 200mM ou 400mM de NaCl para a verificação do 

poder de inibição deste sal sobre as enzimas oxacilinases. As placas foram 

incubadas a 37oC durante 24 horas.  

O teste foi considerado positivo quando houve a diminuição de 4 

diluições ou mais na presença do sal NaCl. 

Como controle de crescimento os isolados foram inoculados em agar 

Mueller-Hinton contendo 200mM ou 400mM de NaCl na ausência do 

antimicrobiano. A cepa de P. aeruginosa ATCC 27853 foi utilizada como 

controle negativo do teste  
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3 Detecção de Carbapenemases pelo método de Hodge m odificado 

(Lee et al., 2001) 

Preparação e padronização do inóculo: uma suspensão bacteriana da E. 

coli ATCC 25922 foi preparada a partir de uma placa com crescimento 

bacteriano de 18 a 24 horas, na escala 0,5 de McFarland e comparado com 

uma escala de turvação padrão e depois essa solução foi diluída na escala 

1:10. 

Inoculação da placa de meio de cultura:  foi utilizado o agar Mueller-

Hinton, conforme documento do CLSI (M7-A5, 2002). O procedimento é 

igual aquele realizado no método de difusão do disco. Após uma breve 

secagem (3 a 10 minutos) um disco de imipenem de 10µg foi inserido no 

centro da placa. A partir desse disco, foi realizado uma linha até a periferia 

da placa com um inóculo grosseiro (3 a 5 colônias) de uma cultura de 

crescimento em agar sangue com tempo de incubação de 18 a 24 horas do 

isolado a ser testado 

 Incubação do teste:  as placas foram incubadas a 35°C por 16 a 20 horas , 

em posição invertida (lado do ágar para cima). 

Leitura do teste:  foi analisado o crescimento da cepa padrão E. coli ATCC 

25922 na proximidade do isolado testado. A presença de um ganho de 

crescimento do isolado padrão próximo ao isolado testado indica 

positividade na produção de carbapenemase. A ausência desse ganho de 

crescimento indica uma negatividade do teste.  
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3.9 Avaliação de proteínas da membrana externa  

Células bacterianas crescidas overnight foram subcultivadas em 45ml 

de caldo BHI e mantidas sob agitação a uma temperatura de 37oC. Após 

incubação de 24 horas, essas células foram submetidas a uma centrifugação 

de 5.000 rpm por 15 minutos. O pellet foi ressuspenso com tampão de 

fosfato sódico (PBS) a 10mM pH 7.0 acrescido com inibidor de protease 

fluoreto de fenil-metil-sulfonila (PMSF) a 1mM. As células foram sonicadas 

em gelo por 3 ciclos de 1 minuto cada, com intervalos de 1 minuto de 

resfriamento entre cada ciclo com o auxílio de um sonicador. Os restos 

celulares foram removidos por meio de centrifugação a 4300 rpm por 15 

minutos a 4oC, ou pelo tempo necessário para que a sobrenadante torna-se 

límpido. O sobrenadante foi transferido para tubos de ultracentrifuga 

contendo 7ml PBS a 10mM pH 7.0 acrescido de PMSF a 1mM e 

centrifugado a 30.000 rpm (Ultracentrifuga Beckamm – L8 70M, USA) por 

120 minutos para a coleta das frações de membrana. O pellet resultante foi 

ressuspendido com 150µl da solução tampão PBS a 10mM pH 7.0 acrescido 

de PMSF a 1mM. 100µl deste volume foi tratado com 800µl de sarcosil 2% e 

incubado a temperatura ambiente por 20 minutos. Após centrifugação de 

15.000 rpm durante 60 minutos a 4oC, o sobrenadante foi descartado e o 

pellet ressuspenso com 50µl de solução tampão PBS a 10mM pH 7.0 

acrescido de PMSF a 1mM e mantido sobre refrigeração a 4oC por 24 horas 

para solubilização das proteínas. Posteriormente foi estocado a –20oC para 

posterior análise por SDS-PAGE. 
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As proteínas foram quantificadas pela metodologia de Bradford com o 

auxílio do reagente de Bradford (BioAgency Laboratórios) por 

espectrofotometria a 595nm (GeneQuant Pro, GE) e posteriormente tratadas 

com ácido beta-mercapto-etanol na proporção de 2µl de ácido beta-

mercapto-etanol para 10µl de proteína. Essas proteínas foram levadas à 

fervura por 5 minutos com o tampão da amostra (Tris-HCl 0,5M, SDS 10%, 

Glicerina 20% e Azul de bromofenol 0,01%). 

As proteínas foram aplicadas em géis de poliacrilamida previamente 

fabricados de 12,5% (Ge Healthcare) em uma concentração de 20ng.  A 

corrida eletroforética será realizada no aparelho Multiphor II (GE) a 600 volts, 

50 mA e 30 W por aproximadamente 60 minutos . Os pesos moleculares 

utilizados como marcadores foram: 97,4 KDa (fosforilase B de músculo de 

ratos), 66,2KDa (albumina sérica bovina), 45KDa (albumina de ovo), 

31,0KDa (anidrase carbônica bovina), 21,51KDa (inibidor de tripsina) e 

14,4KDa (lisozima).  

Como controle foi utilizado a cepa ATCC de A.baumannii 19606, 

conhecida como sensível ao imipenem. 

Após a eletroforese, o gel foi corado pelo kit PlusOne Silver Staining 

Kit, Protein (Ge Healthcare) de acordo com as instruções do fabricante. 

 

Hidrólise de Imipenem 

        O teste de hidrólise de imipenem foi realizado em 28 amostras. Essas 

amostras foram selecionadas de acordo com perfis de DNA gerados pela 
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metodologia de PFGE. Foram incluídos ainda todos os isolados que 

indicaram a presença de gene de carbapenemase pela técnica da PCR. 

Para esse teste, as amostras foram repicadas em meio agar sangue de 

carneiro 5%, e incubadas por 18-24h a 37°C. % colôn ias foram inoculadas 

em 5mL de caldo TSB e incubadas sob agitação por 18h a 37°C. Os tubos 

contendo as amostras foram submetidos a uma centrifugação de 3.000 rpm 

por 15 minutos. O sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspendido 

com 1mL do tampão da amostra. Para as amostras que apresentaram a 

presença de genes codificadores de MβL foi usado um tampão de Tris-HCl 

1mM e ZnSO4 1mM e para as amostras que apresentaram a presença de 

genes codificadores de Oxacilinases foi usado um tampão de Fosfato de 

sódio a 25mM (pH 7.0). As amostras foram submetidas a sonicação (4 ciclos 

por 30 segundos). O produto sonicado foi transferido para um microtubo e 

submetido a uma centrifugação de 13.000rpm por 3 minutos a 4oC. O 

sobrenadante foi transferido para um novo microtubo e mantido no gelo até a 

realização da análise espectofotométrica. A absorbância foi medida em 

299nm com a presença de uma solução de 100µM de Imipenem (Merck 

Sharp Dome, EUA) em uma quantidade de 1800µL de solução de Imipenem 

com 200µL de extrato protéico. Foi utilizado como controle uma cepa P. 

aeruginosa produtora da enzima SPM-1 e como controle negativo a cepa E. 

coli ATCC 25922. As amostras que apresentaram teste positivo para a 

hidrolise do imipenem foram submetidos a inibição da atividade enzimática 

pelo EDTA (0,5M pH8.0) e NaCl (1M). Para isso 235µL do extrato protéico 

foi incubado a temperatura ambiente durante 20 minutos com 15µL de EDTA 
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ou NaCl. Como controle positivo para cada reação de inibição 235µL do 

extrato protéico de cada amostra foi incubado com 15µL de tampão da 

amostra a temperatura ambiente por 20 minutos. O teste em que se 

observou a ausência de variação da absorbância do extrato na presença do 

antimicrobiano Imipenem e do respectivo inibidor foi considerado positivo 

para a inibição. 

        As proteínas foram quantificadas pela metodologia de Bradford com o 

auxílio do reagente de Bradford (BioAgency Laboratórios) por 

espectrofotometria a 595nm (GeneQuant Pro, GE) para averiguação da 

extração. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1 Identificação das cepas bacterianas 

Os isolados de Acinetobacter spp foram re-identificados pelo método 

manual API20 NE (bioMiéurex-França). Todas as amostras foram 

identificadas como pertences ao complexo A. calcoaceticus - A. baumannii. 

Essa metodologia não possui poder discriminatório entre as espécies 

pertencentes a esse grupo. 

A figura 1 mostra gráfico de distribuição dos isolados de Acinetobacter 

sp. de acordo com o ano de isolamento, unidades e clínicas de internação 

no Hospital das Clínicas-FMUSP. Neste gráfico foram excluídas 5 isolados, 

avaliados no estudo, que não possuíam dados de internação.  
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NOTA: Complexo Hospital das Clínicas - Unidades de Terapia Intensiva Cirúrgicas: UTI-Cir; 
Unidades de Terapia Intensiva Clínicas: UTI- Cli; Unidades de Enfermaria Clinicas: UE-Cli; 
Unidades de enfermaria Cirúrgicas: EU- Cir e Instituto do coração:  INCOR. 

 

Figura 1 - Gráfico ilustrativo da distribuição dos isolados de Acinetobacter no 
período dos anos de 2002 a 2004 no HC-FMUSP 
 

4.2 Teste de sensibilidade aos antimicrobianos 

Foram determinadas as CIM de dois carbapenêmicos, pelo método de 

microdiluição em caldo, para os 50 isolados de Acinetobacter (Tabela 4). 

Tabela 4 - Distribuição de 50 isolados de Acinetobacter spp. em relação às 
concentrações inibitórias mínimas dos antimicrobianos imipenem e 
meropenem  

Antimicrobiano  Imipenem (ug/mL)  

Meropenem (ug/mL)  16 32 64 128 256 

16 1     

32 4 1    

64  4 2 2 1 

128 2 3 8 5  

256  6 6 5  
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4.7 Análise da clonalidade dos isolados por eletrof orese em campo 

pulsado (PFGE)  

De acordo com os critérios estabelecidos por Tenover (1995), 

analisando-se visualmente os perfis de DNA gerados por PFGE, foram 

obtidos 22 perfis diferentes distribuídos em dez clusters. O cluster majoritário 

(62% dos isolados analisados) foi designado com uma letra (letra A) e os 

demais com as consecutivas letras do alfabeto. Os diferentes perfis de DNA, 

relacionados ao mesmo cluster (seis ou menos bandas distintas entre os 

perfis de DNA gerado pela PFGE), foram designados pela letra 

correspondente e um número.  

Do total de 50 isolados analisados, 7 (14%) apresentaram um mesmo 

padrão molecular, denominado de padrão predominante ou padrão A1. 

Cinco (10%) dos isolados analisados mostraram-se estreitamente 

relacionados ao padrão predominante e 19 (38%) foram classificados como 

possivelmente relacionados. 19 (38%) dos isolados não demonstraram 

nenhuma relação com o grupo majoritário A (número de fragmentos 

diferentes maior ou igual a 7) (Tabela 5). 

Dentre os 22 perfis, o padrão A (7 isolados) apresentou concentrações 

inibitórias mínimas para imipenem variando de 16 a 64µg/mL e incluíram 

somente duas β-lactamases como mecanismo de resistência (Oxa-51-like e 

Oxa-23-like). O outro perfil majoritário com um total de 7 isolados, 

denominado A3, apresentou concentrações inibitórias mínimas variando 32 a 

64µg/mL nesses isolados somente um tipo de β-lactamase esteve presente 

(Oxa-51-like). 
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Tabela 5 - Relação entre as concentrações inibitórias mínimas (CIM), tipo de 
oxacilinase encontrada por PCR multiplex, tipagem molecular por PFGE e 
unidade clínica de internação e data de isolamento da cepa de Acinetobacter 
 

6 128,0 128,0 01/06/02 E1MH 51/IMP C
7 128,0 64,0 02/06/02 E1MH 51/IMP C
8 32,0 64,0 11/07/02 UPSM 51 A3
10 64,0 128,0 19/09/02 U2CC 51 A3
13 128,0 128,0 04/05/03 UPSM 51 J
14 64,0 128,0 51 B1
18 128,0 256,0 51 A3
19 64,0 128,0 21/08/03 EICO 51 A3
21 128,0 256,0 21/08/03 U1MH 51 A3
23 128,0 256,0 21/08/03 UMIN 51 B1
24 64,0 128,0 21/08/03 EICO 51 A3
25 64,0 128,0 EICO 51 D
26 128,0 128,0 51 A3
28 64,0 128,0 07/08/03 ECPL 51 A2
30 256,0 64,0 24/07/02 EPSM 51/IMP E
35 64,0 128,0 05/08/03 ETMO 51 A7
38 128,0 256,0 20/10/03 UQUE 51 A6
42 128,0 256,0 01/12/03 E2CG 51 B1
43 128,0 128,0 05/12/03 ETMO 51/IMP F
44 128,0 64,0 06/12/03 ETMO 51 A5
45 128,0 128,0 06/12/03 U1MR 51 A11
46 64,0 256,0 12/1/2004 E1MH 51 B2
47 32,0 256,0 13/1/2004 U1MR 51 B2
48 64,0 256,0 22/1/2004 E1MH 51 B2
49 32,0 64,0 25/1/2004 EICO 51 G
50 64,0 256,0 16/2/2004 E1MH 51 B1
51 32,0 256,0 7/3/2004 UPSM 51 A8
52 16,0 32,0 23/3/2004 EICO IMP H
53 32,0 256,0 3/4/2004 EUTR 51 A8
54 32,0 256,0 9/5/2004 UPSM 51 B2
55 64,0 64,0 14/5/2004 U1MH 51 I
56 16,0 128,0 17/5/2004 UQUE 51 A2
57 32,0 128,0 12/6/2004 UQUE 51 A4
58 32,0 128,0 18/6/2004 U2CC 51 A4
59 16,0 128,0 24/6/2004 U2CC 51 A4
60 32,0 128,0 1/7/2004 EPSC 51 A8
61 16,0 16,0 8/7/2004 ECMG 23/51 A9
63 32,0 256,0 28/8/2004 UQUE 51 A2
64 32,0 256,0 31/8/2004 UQUE 51 A2
65 32,0 64,0 10/9/2004 EMIN 23/51 A1
67 64,0 256,0 5/10/2004 U1CC 51 B3
68 64,0 256,0 6/10/2004 EUTR 51 A2
69 32,0 64,0 25/10/2004 EICO 23/51 A1
70 16,0 32,0 5/11/2004 UNEU 23/51 A1
71 16,0 32,0 10/11/2004 E1CH 23/51 A1
72 64,0 256,0 12/11/2004 UQUE 51 B3
73 64,0 128,0 15/11/2004 UQUE 23/51 A2 
75 64,0 64,0 3/12/2004 E2CG 23/51 A1
76 16,0 32,0 10/12/2004 E2CR 23/51 A1
77 32,0 32,0 11/12/2004 UPSM 23/51 A1

AMOSTRA
CIM IMP 

(ug/mL)

PERFIL 

PFGE

CIM MERO 
(ug/mL)

DATA DA 
COLETA

CLÍNICA
MECANISMO DE 
RESISTÊNCIA

NOTA: Unidades de Terapia Intensiva Cirúrgicas: U1CC, U2CC, UQUE; Unidades de 
Terapia Intensiva Clínicas: UNEU, U1MH, UPSM, U1MR; Unidades de Enfermaria Clinicas: 
EMIN, E1MH, EPSM, ETMO, ECMG, E2CG; Unidades de enfermaria Cirúrgicas: EPSC, 
ECPL, EUTR, E1CH e INCOR: EICO.  
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Tabela 6 - Relação entre os perfis de sensibilidade para imipenem (IMP) e 
os perfis moleculares gerados a partir do método de eletroforese em campo 
pulsado de 50 isolados de Acinetobacter spp. resistentes ao imipenem 
 

 
 
 
 
 

 
Coluna 1- Peso molecular, colunas 2, 3, 4 cepas padrão B2,  coluna 5 perfil G, coluna 6 
perfil B1, coluna 7 perfil A8, coluna 8 perfil H, coluna 9 perfil A8, coluna 10 perfil B2, coluna 
11 peso molecular, coluna 12 perfil I, coluna 13 perfil A2, coluna 14, 15, 16 perfil A4, coluna 
17 perfil A8, coluna 18 perfil A9. 
 
Figura 2 - Representação do perfil de bandas obtido a partir do método de 
eletroforese em campo pulsado, utilizando-se a enzima de restrição SmaI em 
amostras de Acinetobacter spp.  
 

 

 

 

 

Padrão A Estritamente relacionados Possivelmente relacionados Não relacionados Total
16 3 1 2 1 7
32 3 2 6 3 14
64 1 2 5 8 16

128 0 0 6 6 12
256 0 0 0 1 1

CIM IMP 
(µg/mL)

PERFIS DE PFGE

    1      2      3     4      5      6     7     8     9    10    11    12    13   14    15   1 6   17   18   19 
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4.3 Reações de amplificação em cadeia da polimerase  (PCR)  

 

4.3.1 Reação de amplificação em cadeia da polimeras e (PCR) multiplex 

para detecção de genes de oxacilinases e das Metalo -ββββ-lactamases IMP, 

VIM, SIM e SPM 

Para detecção dos genes de oxacilinase e das Metalo-β-lactamases foi 

realizado PCR multiplex de todas as 50 amostras de Acinetobacter 

baumannii. Quarenta e nove isolados (98%) apresentaram positividade para 

o grupo OXA-51-like, sendo assim identificados como da espécie A. 

baumannii. Nove isolados (18%) apresentaram positividade para o grupo 

OXA-23-like e em um caso não foi observado a presença de nenhum gene 

de oxacilinase. Dez por cento (5 isolados) delas apresentaram a presença 

do gene IMP, nenhum dos isolados apresentou positividade para os genes 

VIM, SIM, SPM, grupo OXA-58-like e OXA- 24- like (Tabela 7) 
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Colunas 1 e 15 – controles negativos, coluna 2 – controles positivos para os genes blaOXA-51-

like e blaOXA-23-like,  coluna 3 – controle positivo para os genes blaOXA-51-like e blaOXA-24-like , 
coluna 4- controle positivo para o gene blaIMP , coluna 5 –controle positivo para o gene 
blavim, coluna 6- controle positivo para o gene blasim, colunas 7,8 e 14 isolados positivos para 
o gene blaOXA-51-like, colunas 9-11 isolados positivos para os genes blaOXA-51-like e blaOXA-23-like, 
colunas 12 e 13 isolados positivos para os genes blaOXA-51-like e blaIMP . 
 

Figura 3 – Foto de gel de eletroforese – PCR Multiplex para detecção dos genes de 
oxacilinases e metalo-β-lactamases de isolados de Acinetobacter spp. 
 

A amostra que não apresentou a banda específica para o gene bla oxa-

51-like  foi considerada como pertencente ao grupamento A. calcoaceticus – A. 

baumannii, mas como não A. baumannii. Essa amostra foi submetida a uma 

reação de PCR para seqüenciamento do gene 16S. Após análise 

comparativa no programa BLAST, essa amostra foi designada como A. 

calcoaceticus. 

As amostras positivas para IMP, também foram submetidas a reação 

de seqüenciamento, e após comparação com o banco de dados todas foram 

denominas  como IMP-1 (BLAST – http://www.ncbi.nlm.nhi.gov/blast/). 

 

PM   1      2     3      4     5      6       7     8     9     10     11    12   13    14     15 
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Tabela 7- Resultados da concentração inibitória mínima (CIM) de 50 
isolados de Acinetobacter sp distribuídos de acordo com o gene codificador 
de Carbapenemase detectado por PCR.  

 

 

4.3.2 Reação de amplificação em cadeia da polimeras e (PCR) para 

detecção do gene promotor IS Aba-1  

A identificação do gene promotor ISAba-1 foi realizada através de uma 

PCR (Figura 3). Duas amostras não apresentaram a presença desse gene. 

Essas amostras possuíam CIMs de 64 e 128 ug/mL de imipenem e 

nenhum gene de resistência diferente do gene bla oxa 51-like foi encontrado 

(Tabela 8). 

 

variação CIM50 CIM90

A. baumannii bla oxa-51-like 36 imipenem 16-128 64 128
meropenem 64-256 128 256

bla oxa-51-like/oxa-23-like 9 imipenem 16-64 32 64
meropenem 16-128 32 64

bla oxa-51-like/imp 4 imipenem 128-256 128 64
meropenem 64-128 256 128

A. calcoaceticus bla imp 1 imipenem 16 16 16
meropenem 32 32 32

Todos todos 50 imipenem 16-256 64 128
meropenem 16-256 128 128

CIM (µg/mL)
Acinetobacter spp. gene

número de 
isolados

antibiótico 
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PM- peso molecular; coluna 1 e 17 – controles de esterilidade; coluna 3 – controle positivo; 
coluna 2 e 4 – ATCC – controle negativo; colunas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
amostras positivas. Bandas de 1499pb - 16S e de 451bp – ISAba1 
 
Figura 4 – Foto de gel com resultados da Reação de Amplificação em cadeia da 
Polimerase para detecção do gene promotor ISAba-1 em isolados de Acinetobacter 
spp. 
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Tabela 8- Relação entre os perfis de sensibilidade para Impenem (IMP) e 
Meropenem (MERO) e os perfis encontrados pela PCR multiplex para a 
detecção de genes codificadores de oxacilinases e das Metalo-β-lactamases 
de isolados de Acinetobacter spp. 

 

4.3.3 Reação de polimerase em cadeia (PCR) para det ecção do gene 

promotor IS Aba-1 adjacente ao gene codificador da oxacilinase Oxa -23-

like. 

A identificação do gene promotor ISAba-1 adjacente ao gene 

codificador da enzima Oxa-23-like foi realizada através de uma PCR (Figura 

3). Das nove amostras previamente positivas para a presença do gene 

codificador da enzima Oxa-23-like, somente um isolado não apresentou a 

presença desse gene.  

 

 

bla oxa 23/51 bla oxa 51 bla IMP/ oxa 51 bla IMP ISAba -1
16/16 1 0 0 0 1

16/32 3 0 0 1 4

16/128 0 2 0 0 2

32/32 1 0 0 0 1

32/64 2 2 0 0 4

32/128 0 3 0 0 3

32/256 0 6 0 0 6

64/64 1 1 0 0 2

64/128 1 7 0 0 8

64/256 0 6 0 0 5

128/64 0 1 1 0 1

128/128 0 3 2 0 5

128/256 0 5 0 0 5

256/256 0 0 1 0 1

TOTAL 9 36 4 1 48

GENECIM IMP/MERO 

(ug/mL)
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Tabela 9- Relação entre as concentrações inibitórias mínimas dos 
antimicrobianos imipenem e meropenem e a presença do gene ISAba1 
adjacente ao gene codificador da enzima Oxa-23-like de isolados de 
Acinetobacter spp. 

61 16,0 16,0 Presente

65 32,0 64,0 Presente

69 32,0 64,0 Presente

70 16,0 32,0 Presente

71 16,0 32,0 Presente

73 64,0 128,0 Ausente

75 64,0 64,0 Presente

76 16,0 32,0 Presente

77 32,0 32,0 Presente

Presença de ISAba 1 adjacente a 

Oxa-23-like

CIM IMP 

(µg/mL)
Amostras

CIM MERO 

(µg/mL)

 

 

 

 

 

 
PM - peso molecular; amostras feitas em duplicata - coluna 1 e 18 – controles de 
esterilidade; coluna 2 a 11 – amostras positivas; coluna 12 e 13 – amostra negativa (73); 
colunas 14 a 17 – amostras positivas. 
 
 
Figura 5 - Reação de amplificação em cadeia da polimerase para detecção do 
gene ISAba-1 adjacente ao gene codificador da enzima Oxa-23-like em isolados de 
Acinetobacter spp.  
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4.3.3 Reação de amplificação em cadeia da polimeras e (PCR) para 

detecção de outras carbapenemases  

         Para a detecção de outras carbapenemases como SCO-1, KPC e GES 

foram realizadas PCRs com primers específicos. Nenhuma das amostras 

avaliadas neste estudo apresentou positividade para os genes codificadores 

dessas enzimas. 

 

4.4 Detecção fenotípica de Metalo- ββββ-lactamase pelo método do Etest    

A detecção de Metalo-β-lactamase foi determinada de acordo com os 

critérios propostos por Walsh et al. (2002). Todas as amostras foram 

testadas com fitas de Etest para MBL, onde uma extremidade contém 

imipenem (IP) e na outra imipenem associado com EDTA (IPI) demonstrado 

na figura 5 (AB Biodisk (North América Inc., N.J.)  

Somente 4 amostras (8%) se mostraram negativas frente ao teste. 

A partir da comparação com o padrão ouro (“gold standard") usado, 

PCR para o gene IMP que caracterizou as metalo-β-lactamases presentes 

nas amostras, observou-se que o Etest tem sensibilidade de 100%, 

especificidade de 8,89%, valor preditivo positivo (cepas MBL positivo e Etest 

positivo) de 10,87% e valor preditivo negativo (cepas MBL negativo e Etest 

negativo) de 100%. 
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Figura 6 - Determinação da concentração inibitória mínima e detecção de Metalo-β-
lactamase por fita de Etest com EDTA de uma amostra clínica de Acinetobacter 
spp. 
 

4.5 Detecção fenotípica de Metalo- ββββ-lactamase pelo método de 

aproximação de disco 

Na detecção de Metalo-β-lactamase pelo método de aproximação de 

disco proposto por Arakawa et al., os resultados foram obtido de acordo com 

a Tabela 10. 
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Tabela 10 – Avaliação de duas técnicas fenotípicas para a detecção da 
produção de Metalo-β-lactamase em isolados de Acinetobacter spp por 
aproximação de disco em comparação com a metodologia de padrão ouro – 
PCR 

 
NOTA: IMP: Imipenem, CAZ: Ceftazidima, EDTA: Ácido etilenodiamino tetra-acético, ABM: 
Ácido β-mercaptoetanol, IMPE – Imipenem impregnado com EDTA 

 

A partir da comparação com o padrão ouro (“gold standard") usado, 

PCR para o gene IMP que caracterizou as metalo-β-lactamases presentes 

nas amostras, observou-se que o teste de aproximação do antibiótico 

imipenem com um disco impregnado com 3 µL do β-mercaptoetanol 

demonstrou uma maior sensibilidade e especificidade quando comparado 

com os demais testes. Sendo a sensibilidade de 100%, especificidade de 

71%, valor preditivo positivo de 28% e valor preditivo negativo de 100%. 

 

4.6 Detecção fenotípica de β-lactamase de espectro estendido (ESBL) 

        A detecção de ESBL por aproximação de disco de acido clavulânico foi 

realizada para todas as cepas. O resultado foi negativo em todos os casos, 

mesmo com a adição de cloxacilina sódica ao meio de cultura. 

 

 

 

EDTA ABM EDTA ABM
Positivo 2 18 46 47 32
Negativo 48 32 4 3 18

Sensibilidade 40% 100% 100% 60% 100%
Especificidade 100% 71% 8,80% 2% 40%

 Diferença maior que 8mm  

entre os diametros de IMP e 

IMPE (CD) 

SCREENING PARA MBL

Resultado
Aproximação com IMP  

(DDST)

Aproximação com 

CAZ  (DDST)
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Hidrólise do Imipenem 

         O teste de hidrólise de imipenem foi realizado em 28 amostras. Destas 

amostras somente 6 isolados apresentaram uma queda na absorbância 

indicando a hidrólise do antimicrobiano. 

        Duas amostras apresentaram a presença de hidrólise e a inibição 

posterior dessa atividade com o EDTA, mas não foram identificados nenhum 

gene produtor de MβL através da PCR. Essas amostras tinham CIMs de 

128-64ug/mL e 64ug/mL para imipenem e meropenem respectivamente. 

 

Tabela 11- Resultados do teste de hidrólise do Imipenem para 28 isolados 
de Acinetobacter sp. de diferentes clusters identificados pela PFGE.  

CIM (ug/mL) Imipenem  
Carbapenemase 

Resultado Teste de 
hidrólise do 
Imipenem Intervalo CIM50 CIM90 

Oxa 51 
N=14 Positivo (2) 64-128 64 128 
 Negativo (12) 16-128 64 128 
     
Oxa 51/23 
N=9 Positivo (1) 32 32 32 
 Negativo (8) 16-64 16 64 
     
Oxa 51/IMP 
N=4  Positivo (2) 128-128 128 128 
 Negativo (2) 128-256 128 256 
     
IMP* 
N=1  Positivo (1) 16 16 16 
  Negativo (0)       
* Isolado negativo para o gene Oxa 51 pela técnica da PCR, identificado pelo 
seqüenciamento do gene 16S como A. calcoaceticus 
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3 Detecção de Carbapenemases pelo método de Hodge m odificado 

(Lee et al., 2001) 

Dos 50 isolados analisados 19 (38%) foram negativos e 31 isolados 

(62%) foram positivos para esse teste. Todos isolados com a presença do 

gene blaimp foram positivos e apenas duas amostras com a presença do 

gene blaoxa-23-like não foram positivas para este teste (Tabela 12) 

         Comparando esses resultados com os obtidos de algumas amostras 

que foram submetidas a reação de hidrólise do imipenem, o teste de Hodge 

modificado obteve uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 36% 

(Tabela 13). 

 

Tabela 12 - Resultados do teste de Hodge modificado de 50 isolados de 
Acinetobacter sp.  

Intervalo CIM50 CIM90

Oxa 51 Positivo (19) 32-128 64 128

Negativo (17) 16-128 32 128

Oxa 51/23 Positivo (7) 16-32 16 32

Negativo (2) 64 64 64

Oxa 51/IMP Positivo (4) 128-256 128 256

Negativo (0)

IMP Positivo (1) 16 16 16

Negativo (0)

Carbapenemase
Resultado Teste de 

Hodge

CIM (ug/ml) Imipenem 
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Tabela 13 - Resultados do teste de Hodge modificado de 28 isolados de 
Acinetobacter sp. para os quais foram realizados testes de hidrólise 
    

Hidrólise 
Hodge 

positivo negativo 
Total 

positivo 6 14 20 
negativo 0 8 8 

Total 6 22 28 

    
 
3.2.2 Diluição em agar para verificação do poder in ibitório do NaCl 

sobre as enzimas oxacilinases 

A análise do poder inibitório do NaCl sobre as enzimas oxacilinases 

foi realizada para as nove amostras cujo PCR mostrou a presença do gene 

codificador para a enzima Oxa-23.  

Comparativamente com os resultados obtidos do teste da hidrólise do 

antibiótico imipenem, o teste de inibição das enzimas oxacilinases não 

apresentou boa sensibilidade para nenhum dos antibióticos testados 

considerando as concentrações de 200µM e 400µM de NaCl (Sensibilidade 

de 0% e Especificidade de 100% e 22% para as concentrações de 200µM e 

400µM de NaCl respectivamente). 
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Tabela 14 - Resultados do poder inibitório do NaCl sobre as enzimas oxacilinases, teste de Hodge e hidrólise do imipenem 
para nove isolados de Acinetobacter sp com a presença do gene codificador para a enzima Oxa-23.  
 

 

 

 

 

 

 

200uM 400uM 200uM 400uM

61 16,0 16,0 + 1 2 0 2 + -
65 32,0 64,0 + 1 2 3 5 + -
69 32,0 64,0 + 1 2 2 6 + -
70 16,0 32,0 + 1 2 1 4 + -
71 16,0 32,0 + 1 2 2 4 + -
73 64,0 128,0 - 2 3 3 4 - -
75 64,0 64,0 + 1 2 1 3 - -
76 16,0 32,0 + 1 3 2 4 + -
77 32,0 32,0 + 1 2 0 3 + +

Isolados
Imipenem Meropenem

Presença de 
ISAba1+ 

oxa23

Hidrólise 
do 

Imipenem

Variação (diluições) da CIM de 
Meropenem na presença de NaCl Hodge

CIM (ug/mL) Variação (diluições) da CIM de 
Imipenem na presença de NaCl
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4.9 Análise das proteínas de membrana externa 

 

4.9.1 SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel 

electrophoresis) 

O perfil de proteínas da membrana externa foi estudado em vinte e seis 

isolados selecionados pelos perfis identificados pela metodologia de PFGE. 

 Os isolados foram comparados com uma amostra sensível padrão (A. 

baumannii ATCC 19606), nesse caso foram comparadas 3 proteínas de 

pesos diferentes, suas ausências ou mesmo diminuição da quantidade  já 

foram previamente relacionadas com a resistência aos antibióticos 

carbapenêmicos (43kDa, 33-36kDa e 29kDa).   
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Tabela 15 - Avaliação das proteínas de membrana externa de 26 isolados 
de Acinetobacter sp resistentes aos antibióticos carbapenêmicos quando 
comparadas com isolado sensível (ATCC 19606).  

 

(+++) – Intensidade da banda igual a da banda da cepa A. baumannii ATCC 19606, (++) – 
Intensidade da banda 1 vez menor que a banda da cepa A. baumannii ATCC 19606, (+) – 
Intensidade da banda 2 vezes menor que a banda da cepa A. baumannii ATCC 19606, 
(++++) -Intensidade da banda maior que a banda da cepa A. baumannii ATCC 19606 
 

29kDa 33-36kDa 43kDa IMP MERO
ATCC 19606 (+++) (+++) (+++) - -

6 (+++) (+++) (++) 128 128
7 (+++) (+++) (+++) 128 64
8 (+) (+++) (+) 32 64
10 (+++) (+++) (+++) 64 128
13 (+++) (+++) (+++) 128 128
23 (+) (+++) (+) 128 256
25 (+++) (++++) (+++) 64 128
30 (+) (++) ausente 256 64
35 (+++) (+++) ausente 64 128
38 (+) (+++) ausente 128 256
43 (+++) (+++) (+++) 128 128
44 (+++) (+++) (+++) 128 64
45 ausente (+++) ausente 128 128
46 ausente (+++) ausente 64 256
49 ausente (+++) ausente 32 64
51 (++) (++) (+++) 32 256
52 (+) (++++) (+) 16 32
55 (+++) (+++) (++) 64 64
56 (++) (+++) (+++) 16 128
57 (+) (+++) (+) 32 128
61 (+++) (+++) (+++) 16 16
67 (+) (++) (+) 64 256
68 (+++) (+) ausente 64 256
69 (+) (++) (+) 32 64
70 (++) (+++) (++) 16 32
72 (++) (+) (+++) 64 256

oxa-51- like
oxa-51- like

oxa-51- like

oxa-51- like
oxa-51- like

Isolados
CIM (ug/mL)

oxa - 51- like e IMP

PROTEÍNAS DE INTERESSE

oxa-51- like

oxa-51-like
oxa-51-like
oxa-51-like

Gene detectado por 

PCR de beta-

lactamase 

oxa-51- like

oxa-51- like e oxa-23-like
oxa-51- like

oxa-51- like

oxa-51- like
IMP

oxa-51- like e oxa-23-like
oxa-51- like e oxa-23-like

oxa-51- like

oxa-51-like

oxa-51- like

oxa-51- like
oxa-51- like

oxa - 51- like e IMP

oxa-51-like

oxa - 51- like e IMP
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Pontos vermelhos mostram as proteínas de diferentes pesos, suas ausências ou mesmo 
diminuição da quantidade já foram previamente relacionadas com a resistência aos β-
lactâmicos carbapenêmicos (43kDa, 33-36kDa e 29kDa).   
 

 
Figura 7 – Foto de Gel de SDS-PAGE de proteínas da membrana externa de 
isolados de Acinetobacter spp.   
 
4.9.2 Reação de amplificação em cadeia da (PCR) par a detecção do 

gene codificador da proteína de membrana externa de  33-36kDa 

A PCR para identificação do gene codificador das proteínas de 

membrana externa de 33-36kDa foi padronizada e os seguintes parâmetros 

de amplificação foram considerados ótimos: denaturação 95˚C por 7 

minutos, 35 ciclos de 95˚C por 30 minutos, 60˚C por um minuto e 72˚C por 

um minuto, seguida de curva de anelamento de 72˚C por 10 minutos. 

Para a realização da PCR as amostras foram selecionadas de acordo 

com o perfil gerado pelo corte da enzima Sma1 pela metodologia de PFGE, 

das 32 amostras amplificadas. Apenas uma amostra não apresentou a 

banda específica de 175bp. 

35        67        55         45        31          52         30      ATCC    PM 

31,1kDa   

45kDa   
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O produto de PCR de uma das amostras foi submetido ao 

seqüenciamento e demonstrou uma similaridade de 99% com o gene da 

proteína de membrana externa de 33-36kDa (BLAST – 

http://www.ncbi.nlm.nhi.gov/blast/). 

 

 
PM – peso molecular; colunas 1 e 5 - controle de esterilidade; colunas 2, 3, 4 – amostras 
positivas. 
 

 
Figura 8 – Foto de gel de reação de amplificação em cadeia da polimerase para a 
identificação do gene codificador da proteína de membrana externa de 33-36kDa de 
isolados de Acinetobacter spp. 
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DISCUSSÃO 

       Acinetobacter é considerado um patógeno oportunista que 

acomete principalmente imunocomprometidos e pacientes com prolongado 

período de internação hospitalar (Brown et al., 2004, Joly-Guillou, 2005). 

Apesar de ser um microorganismo que apresenta pouca virulência, tornou-se 

um problema para muitos hospitais devido a sua resistência intrínseca a 

vários antibióticos, assim como a sua facilidade em acumular mecanismos 

de resistência e sua habilidade em sobreviver por longos períodos em 

superfícies inanimadas (Brown et al., 2004, Joly-Guillou, 2005). 

As espécies desse gênero podem variar em relação ao seu potencial 

patogênico ou mesmo a sua suscetibilidade aos antimicrobianos, sendo o 

grupamento A. calcoaceticus- A. baumannii o de maior importância clínica. 

Nesse aspecto se faz necessário a identificação ao nível de espécies (Peleg 

et al., 2008 e Bosshard et al., 2005), o que é dificultado pela grande 

similaridade fenotípica do gênero (Bergogne-Bérézin e Towner, 1996). 

No presente estudo a metodologia utilizada para a identificação foi o 

sistema fenotípico miniaturizado API20NE. Esse sistema manual mostrou 

satisfatório ao identificar o grupamento A. calcoaceticus-A. baumannii, mas 

não conseguiu diferenciar as espécies contidas nesse grupo. A diferenciação 

das espécies foi possível devido à identificação através de PCR do gene 

blaoxa-51-like intrínseco da espécie A. baumannii, já demonstrado em 2005 por 

Héritier e colaboradores como um bom marcador para essa espécie, e pelo 

seqüenciamento do gene codificador do RNA ribossomal 16S. 
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A única espécie não identificada como A. baumannii, após análise do 

seqüenciamento do gene codificador do RNA 16S foi designada como A. 

calcoaceticus. 

Em 2005, em um estudo comparativo das metodologias de identificação 

de Gram-negativos, Bosshard e colaboradores mostraram que o 

seqüenciamento do gene codificador da porção 16S do ribossomo foi mais 

eficiente em diferenciar as espécies de Acinetobacter quando comparado 

com outras metodologias como API20NE e o sistema automatizado Vitek®. 

Em comparação com as demais regiões do mundo, Acinetobacter spp 

multirresistentes parece ser mais importante no Brasil e em outros países da 

América Latina (Reinert et al., 2007). Gales e colaboradores no ano de 2005 

ao relatarem um estudo Sentry do período de 2001 a 2004 que avaliou 2.621 

isolados de Acinetobacter sp de diferentes sítios de infecção, mostraram que 

os países da América Latina, em destaque o Brasil, apresentaram um 

número maior de infecções por isolados de Acinetobacter sp resistentes aos 

carbapenêmicos do que outros países como Estados Unidos. 

 Os principais mecanismos ligados a essa resistência são a produção 

de carbapenemases, seguidas pelas alterações de membrana externa, 

alterações de PBPs e em menor escala a hiperexpressão de mecanismos de 

efluxo (Livermore et al., 2002; Clark., 2003, Mendes et al., 2006). 

Várias metodologias fenotípicas para detecção de carbapenemase 

foram avaliadas no presente estudo. A metodologia de Hodge modificada 

proposta pelo CLSI se mostrou eficaz em identificar os isolados que 
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apresentavam genes de resistência de MβL, mas o mesmo não foi 

observado na detecção das oxacilinases.  

Quando se utilizou o teste de hidrólise de imipenem como um padrão 

ouro, essa metodologia se mostrou menos eficaz na detecção das 

carbapenemases e apresentou sensibilidade de 100% e especificidade de 

35% para o total das 23 amostras analisadas. 

Em um estudo de Lee e colaboradores de 2001, ao comparar essa 

metodologia com a hidrólise dos antimicrobianos carbapenêmicos em 28 

isolados de Acinetobacter sp, mostraram que esse teste não detectou a 

presença de carbapenemases em 4 isolados que apresentavam hidrólise do 

imipenem, sendo os demais resultados para as outras amostras condizentes 

com aqueles encontrados pelo teste de hidrólise. 

 Apenas cinco dos isolados do presente estudo apresentaram enzimas 

do grupo MβL. Desses isolados aqueles que apresentaram o gene blaoxa-51-

like associado com o gene blaimp (4 isolados) expressaram CIMs para o 

imipenem e o meropenem relativamente altas quando comparados com os 

demais isolados (16 a 256µg/mL e 64 a 128µg/mL para imipenem e 

meropenem respectivamente). Esses achados estão de acordo com a 

literatura que mostra que isolados que possuem genes produtores de 

enzimas MβLs apresentam maiores CIMs para os antimicrobianos 

carbapenêmicos quando comparados a produtores de outras 

carbapenemases como as oxacilinases (Towner et al., 2008). Apesar dessas 

concentrações inibitórias mais altas que das demais amostras somente 3 
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desses isolados apresentaram enzimas que conseguiram hidrolisar 

imipenem. 

 O isolado 30 que apresentou o gene codificador para a enzima IMP, 

apresentou a maior CIM para o antimicrobiano imipenem (256µg/mL), esse 

fato foi decorrente provavelmente da ausência das proteínas de 29kDa e de 

43kDa da membrana externa (ausentes no SDS-PAGE), já que este isolado 

não apresentou hidrólise para o antimicrobiano Imipenem. Evidenciando que 

apesar de presente o gene blaimp não estava aparentemente expresso. 

Todos os cinco isolados portadores dos genes blaimp eram de 

diferentes clones, com exceção de dois isolados que eram do mesmo 

paciente, evidenciando assim a disseminação não clonal desse gene de 

resistência no Hospital das Clinicas, inclusive para uma espécie diferente de 

A. baumannii como a espécie A. calcoaceticus relatada nesse estudo. 

 Após análise do seqüenciamento, constatou-se que essas amostras 

eram IMP-1. Apesar de outras classes de MβL já terem sido descritas em 

outros gêneros, IMP-1 ainda é a única classe de MβL descrita em 

Acinetobacter no Brasil (Tognim et al., 2006; Mendes et al., 2006; Sader.et 

al., 2005; Gales et al., 2003).  

 Dois isolados que apresentaram hidrólise do imipenem, mostraram 

através da inibição com o EDTA serem possíveis produtores de enzimas da 

classe das MβL, mesmo assim essas amostras não foram positivas para a 

detecção de nenhum dos genes de MβL estudados. Esse fato pode estar 

relacionado a presença de uma nova enzima MβL.  
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 Outra classe de carbapenemases descritas em Acinetobacter são as 

oxacilinases. Como já dito anteriormente, essas enzimas possuem um 

menor poder de hidrólise dos carbapenêmicos quando comparadas com as 

MβL, mas elas ainda são as carbapenemases mais descritas neste gênero 

de bactéria (Boo e Crowley, 2009). Em um estudo chinês de 2008, que 

analisou 31 isolados de Acinetobacter multirresistentes, as oxacilinases 

estiveram presentes em 72,4% dos isolados, contra 51,2% de MβL (Sung et 

al., 2008). Mesmo tendo um baixo poder de hidrólise quando comparadas as 

MβL, as oxacilinases tem sido apontadas como as enzimas que mais 

freqüentemente conferem resistência em Acinetobacter (Yang et al., 2010; 

Bier et al.,2010).  

No presente estudo as únicas oxacilinases encontradas foram as dos 

grupamentos Oxa-51-like e Oxa-23-like. Os genes cromossomais do grupo 

blaoxa-51-like são considerados intrínsecos da espécie A. baumannii, podendo 

variar entre si em alguns aminoácidos mas compartilhando de uma grande 

similaridade. Em 2009 esse gene foi encontrado em uma espécie não-

baumannii, tratava-se de um gene locado em um plasmídio, facilitando assim 

sua disseminação (Lee et al., 2009).  

             Dentre as enzimas pertencentes a esse grupo, pode-se destacar a 

Oxa-66 e Oxa-69 que foram relacionadas em alguns estudos como 

responsáveis pela diminuição da suscetibilidade do Acinetobacter ao 

antimicrobiano imipenem, provavelmente devido a uma hiperexpressão 

dessas enzimas estimuladas pela seqüência de inserção ISAba-1, já que 
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estas enzimas mostram ter um pequeno poder de hidrólise para os 

carbapenêmicos (Lu et al., 2009; Peleg et al., 2008; Turton et al.,2006). 

 Hu e colaboradores em 2007, relacionaram a resistência ao imipenem 

a uma hiperexpressão da enzima Oxa-66 pela presença da seqüência de 

inserção, ISAba-1, acima do gene blaoxa-51-like e pela expressão de um 

provável mecanismo de efluxo. Esse mesmo efeito foi observado por Lin e 

seus colaboradores em 2010 em um estudo que foi realizado a introdução 

por transformação da seqüência ISAba1-blaoxa-66 em uma cepa de A. 

baumannii sensível, resultando em hiperexpressão da enzima oxa-66. 

 A seqüência de inserção ISAba-1 não esteve relacionada a 

hiperexpressão no presente estudo em nenhum dos isolados analisados que 

apresentaram como carbapenemase somente a enzima Oxa-51-like (total de 

36 isolados), esses isolados apresentaram CIMs relativamente altas para o 

imipenem e meropenem (CIM50 64 e 128µg/mL para o imipenem e 

meropenem respectivamente). Essa alta resistência deve estar relacionada a 

outros mecanismos como as alterações de membrana externa e 

hiperexpressão de bombas de efluxo, ou mesmo pela hiperprodução dessa 

enzima, mas associada à outra seqüência de inserção, como a ISAba-9 

(Poirel et al., 2009; Hu et al., 2007; Rasmussen e Hoiby, 2006; Bou et al., 

2000), não avaliado no presente estudo.  

  A ISAba-9 foi relata no ano de 2009 por Poirel e colaboradores. Essa 

seqüência de inserção apresenta 974pb e pertence ao grupo IS982. O 

isolado analisado por esses autores apresentou altos índices de resistência 
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ao imipenem e meropenem, que foi correlacionado à presença desse gene 

adjacente ao gene blaoxa-51-like. 

 No presente estudo apenas um isolado não apresentou o gene blaoxa-

51-like. Após reação de seqüenciamento, essa amostra foi identificada como 

A. calcoaceticus e apresentou em sua estrutura genômica a presença da 

seqüência ISAba-1. A presença dessa seqüência de inserção em outras 

espécies diferentes de A. baumannii já foi relatada por Boo e seus 

colaboradores no ano de 2009.  

Nesse estudo de Boo e colaboradores (2009), a seqüência de 

inserção estava relacionada com a hiperexpressão da enzima Oxa-23 na 

geno-espécie 3 de Acinetobacter. Outro estudo, de 2005 de Segal e 

colaboradores, identificaram a presença dessa seqüência na espécie A. 

lwoffi, mas a mesma não foi relacionada a outros gêneros diferentes de 

Acinetobacter, reforçando assim, que a seqüência de inserção ISAba-1 pode 

tanto estar presente em outras espécies de Acinetobacter como ser 

responsável pela hiperexpressão de genes de resistência nessas espécies. 

Essa relação pode ser devido ao fato dessa seqüência estar inserida em 

plasmídios específicos dessa espécie, sendo improvável a transmissão para 

outros gêneros (Segal et al., 2005). 

        A genotipagem através da metodologia de PFGE mostrou que dos nove 

isolados (correspondendo a 18% do total de amostras estudadas) que 

apresentaram o gene blaoxa-51-like/oxa-23-like, sete (77,8%) desses pertenciam ao 

mesmo clone, sugerindo assim uma mobilidade horizontal desse gene em 

nosso hospital. Outro estudo brasileiro de 2010 realizado por Bier e seus 
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colaboradores também observou essa relação clonal de disseminação do 

gene blaoxa-23, sendo que 99% das amostras que continham esse gene 

pertenciam a 3 clusters. Esse estudo também mostrou que dos 172 isolados 

resistentes aos carbapenêmicos obtidos de pacientes de um hospital em 

Curitiba, 100% das amostras continham a presença do gene blaoxa-23.   

Estes isolados apresentaram CIM variando de 16 a 64µg/mL e de 16 

a 128µg/mL para o imipenem e meropenem, estando de acordo com dados 

apresentados por Feizabadi e colaboradores em 2007, que de um total de 22 

isolados mostraram uma variação da CIM de ambos os antimicrobianos de 

16 a 256µg/mL. 

No Brasil dois outros grupos de autores identificaram a presença do 

gene blaoxa23 em surtos hospitalares causados por Acinetobacter resistentes 

aos carbapenêmicos . O primeiro surto foi descrito em Curitiba por Dalla-

Costa e colaboradores em 2003. Esse estudo englobou 8 isolados de 

Acinetobacter sp. com concentrações inibitórias mínimas maiores do que 

32µg/mL para os antimicrobianos imipenem e meropenem. Em um estudo 

mais recente em 2009, Carvalho e colaboradores relataram um surto de 

Acinetobacter spp com a presença do gene blaoxa-23 em 8 hospitais do Rio de 

Janeiro, e assim como o trabalho anterior a resistência aos antibióticos 

carbapenêmicos foi muito alta (CIM> 32µg/mL). Esses autores não tentaram 

identificar a presença de seqüências de inserção provendo a hiperexpressão 

desse gene e tampouco avaliaram o papel das oxacilinases através da 

expressão desses genes ou da hidrólise dos carbapenêmicos.   
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Assim como no Brasil outros surtos de Acinetobacter com gene blaoxa-

23 foram descritos em outras partes do mundo. Essa disseminação pelo país 

e pelo mundo pode ser explicada pela característica desse gene alocar-se 

em plasmídios, facilitando assim a sua abrangência territorial (Peleg et al., 

2009; Boo e Crowley 2009; Queenan et al., 2007). 

Um estudo mais recente de 2009 realizado em Porto Alegre pelo 

grupo de Martins e seus colaboradores, destacou a presença da enzima 

Oxa-23 como o principal fator que leva a resistência aos isolados estudados. 

Apesar dessa conclusão, este trabalho não estudou a presença de outros 

mecanismos de resistência diferentes das enzimas oxacilinases como a 

presença de enzimas MβL ou mesmo a alteração de porinas de membrana 

externa e também não averiguou o poder de hidrólise desses isolados. 

No presente estudo, das noves amostras que apresentaram o gene 

de resistência blaoxa-51-like/oxa-23-like, o teste Hodge modificado foi positivo em 7 

dessas amostras, sendo que as duas amostras que não foram detectadas 

por esse teste tinham níveis de resistência mais altos para carbapenêmicos 

dentre todas as amostras em que esse gene foi detectado (CIM – 64/64 e 

64/128 µg/mL respectivamente para o imipenem e meropenem). Esse 

mesmo fato foi observado em 16 isolados dos 36 isolados que apresentaram 

somente a presença do gene codificador da enzima Oxa-51, essas amostras 

apresentaram CIM para os carbapenêmicos similares as demais amostras 

deste estudo. 

 No presente estudo, quando utilizado a metodologia de hidrólise do 

imipenem como padrão ouro na análise dessas amostras isoladamente, o 
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teste de Hodge modificado apresenta uma sensibilidade de 100% e uma 

especificidade de 40%, mostrando que esse teste pode apresentar uma 

baixa especificidade na detecção das oxacilinases.  

O fato de que poucas amostras apresentaram poder de hidrólise para 

o imipenem (6 isolados positivos dentre os 28 analisados) sugere um indício 

de que a baixa sensibilidade desses isolados deve estar relacionada a 

outros mecanismos de resistência diferentes de carbapenemases. 

Para a detecção fenotípica específica das oxacilinases foi utilizada a 

metodologia de inibição da enzima na presença de NaCl. Apesar do 

pequeno número de amostras e do pequeno número de clones (3 perfis 

clonais gerados pela análise do polimorfismo do DNA gerados por PFGE), 

quando realizada a análise desses resultados comparativamente com os 

resultados obtidos no teste de hidrólise (padrão ouro) esse teste não se 

mostrou eficiente para a detecção dessa classe de enzimas nos isolados 

deste presente estudo mesmo utilizando duas diferentes concentrações para 

esse inibidor. 

No presente estudo, oito dos isolados com a presença do gene 

codificador da enzima Oxa-23 apresentaram a seqüência de inserção ISAba-

1 logo anterior ao gene blaoxa-23-like. Interessantemente, o isolado 73 que 

possuía níveis de resistência mais elevada (64 e 128µg/mL para imipenem e 

meropenem respectivamente) foi o único em que não foi detectada a 

presença dessa seqüência de inserção adjacente ao gene codificador dessa 

oxacilinase. Esse isolado também não apresentou hidrólise para o 

antimicrobiano imipenem e foi negativo para o teste de Hodge modificado. 
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Isso provavelmente deve estar relacionado a outros mecanismos de 

resistência como alterações de membrana externa. 

Outras enzimas que foram pesquisadas nesse estudo são as ESBL, 

embora ainda pouco freqüentes em Acinetobacter essas enzimas possuem 

uma disseminação mundial e já foram descritas em vários países como a 

Argentina, Coréia, França, Itália, mas até o presente momento essas 

enzimas não foram identificadas em território nacional em se tratando do 

gênero Acinetobacter (Vahaboglu et al., 2001; Poirel et al., 2003; Celenza et 

al., 2006; Endimiani et al. 2007; Poirel et al., 2007).  

A única ESBL descrita até o momento em Acinetobacter com relativo 

poder de hidrólise contra os carbapenêmicos foi identificada em 2007 na 

Argentina. Esse gene blasco1 tem sido localizado em vários isolados de 

diferentes cidades Argentinas. Mesmo com essa proximidade territorial, o 

gene blasco1 ainda não foi identificado no Brasil (Poirel et al., 2007). 

 O presente estudo não conseguiu identificar por metodologias 

fenotípicas a presença dessas enzimas, mesmo com a adição ao teste de 

inibidores de cefalosporinases cromossomais (AmpC) que não são inibidas 

pela presença do ácido clavulânico ocasionado falsos negativos (Pitout et 

al., 2003). 

 Este estudo também averiguou a presença das carbapenemases KPC 

e GES. E apesar de alguns autores terem identificado em Acinetobacter sp. 

enzimas da classe A de Ambler, os isolados avaliados neste estudo não 

apresentaram positividade para esses genes através da PCR utilizando-se 
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de iniciadores específicos para essas enzimas (Robledo et al., 2010; 

Moubareck et al., 2009) 

 Vários testes fenotípicos foram utilizados para a detecção de 

carbapenemases.  Para a detecção das MβL foram utilizadas no presente 

estudo três metodologias diferentes: Etest®, DDST e CD. 

 Quando comparado com uma metodologia “gold standard”, que nesse 

caso foi a PCR, o Etest® apesar de ter mostrado valores de sensibilidade 

altos, apresentou valores de especificidade muito baixo (8,89%). Segal e 

Elisha destacaram em 2005, em uma associação com um estudo de Danel e 

seus colaboradores em 2001, que a anomalia desses resultados pode estar 

relacionada com a possibilidade de formação de dímeros das enzimas 

oxacilinases. Essas na forma de dímeros seriam mais ativas contra os 

antibióticos carbapenêmicos do que quando se apresentam na forma de 

monômeros. Esse estudo de 2001 mostrou ainda que esses dímeros se 

tornam estáveis na presença de íons como Zn2+ . Então, na presença de um 

quelante de metal, como o EDTA, esses dímeros voltam à sua forma 

monômeras sendo menos ativos contra o imipenem ou outro antimicrobiano 

da classe dos carbapenêmicos. Essa característica leva a resultados falsos 

positivos. 

Segal e colaboradores (2005) relacionaram essa ineficiência da 

detecção das MβL pela metodologia de Etest® pela presença das enzimas 

Oxa-23. No nosso estudo, no entanto, essa incapacidade da detecção das 

MβL esteve relacionada não só com a presença das enzimas do grupo Oxa-

23 como também do grupo de enzimas intrínsecas Oxa-51. 
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Comparando as metodologias DDST e CD, os melhores resultados 

foram observados com a aproximação de disco de imipenem (10µg) com 

outro disco em branco de contendo 3µL do ácido β-mercaptoetanol não 

diluído (sensibilidade de 100% e especificidade de 71%). 

Um estudo comparativo das metodologias fenotípicas para a detecção 

de MβL realizado por Picão seus colaboradores em 2008, abrangeu um total 

de 16 isolados de Acinetobacter, sendo 9 produtores de IMP e 1 produtor da 

enzima SIM, os demais isolados eram controles negativos. Os melhores 

resultados obtidos para a detecção de MβL foram através da metodologia de 

DDST com a aproximação do um disco de imipenem com outro disco em 

branco onde foram aplicados 5µL de ácido mercaptopropionico 

(1,4mM)(sensibilidade 100% e especificidade 100%). A distância estipulada 

entre os discos foi de 20mm.  

Quando comparados com os dados de Picão (2008) e seus 

colaboradores, apesar de os dois estudos terem utilizados diferentes 

derivados de Thiol, a metodologia testada pelo presente estudo apresentou 

uma menor especificidade para a detecção de MβL, isso provavelmente se 

deve ao uso do ácido β-mercaptoetanol não diluído o que pode aumentar a 

sua atividade bactericida (Picão et al., 2008). 

Outro mecanismo relacionado com a redução da CIM dos 

antimicrobianos carbapenêmicos é a diminuição da expressão de porinas ou 

mesmo a ausência delas (Vila et al., 2007; Bou et al., 2000; Clark, 1996). 

Alterações da membrana externa decorrente da diminuição de 

proteína de 33 a 36 kDa foram demonstradas por Costa e seus 
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colaboradores (2000). Esse estudo compreendeu a comparação de 3 

isolados, antes e após a administração de carbapenêmicos. Essa mesma 

relação também foi encontrada anteriormente por Clark em 1996, esse autor 

associou a diminuição dessa proteína à resistência a outros antibióticos 

como amicacina, tobramicina, ciprofloxacina e a ceftazidima. Em 2005, 

Tomás e seus colaboradores clonaram o gene dessa OMP e mostraram o 

real envolvimento dessa proteína com a resistência aos carbapenêmicos. 

Em 2002, Limansky e colaboradores evidenciaram em seu estudo que 

a perda de uma proteína de 29kDa também estava relacionada a resistência 

ao imipenem, mais tarde essa proteína foi denominado com o nome de 

CarO. Siroy e colaboradores em estudo de 2005 mostraram que essa porina 

não possuía especificidade para o imipenem, tratando-se então, de um canal 

não específico pelo qual podem transitar varias substâncias, assim como os 

antibióticos imipenem e meropenem.  

Em 2009, Lu e colaboradores verificaram ao realizar uma PCR para a 

identificação da porina CarO de Acinetobacter uma produção de um 

amplicon de tamanho de 1900pb em vez de um de tamanho de 750pb, essa 

diferença esteve relacionada a presença da seqüência de inserção ISAba-1 

dentro do gene codificador da proteína CarO, esses isolados possuíam CIM 

para imipenem variando de 64 a 128µg/mL, provavelmente essa inserção 

resultou em uma impossibilidade da formação dessa porina e diminuindo 

assim a suscetibilidade ao imipenem. 

Dupont e colaboradores em 2005 além de observarem a diminuição 

da proteína de peso de 29kDa em isolados de Acinetobacter resistentes ao 
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imipenem também detectaram que esses isolados possuíam uma redução 

na banda de 43kDa, após analise esses autores constaram ser essa 

proteína homóloga a OprD presente em P. aeruginosa é responsável pela 

entrada de imipenem na célula.  

Com base nesses estudos, diferentes clones foram analisados no 

presente estudo. Observou-se que na maioria dos isolados essas três 

proteínas estavam diminuídas ou ausentes. A quantidade de isolados nesse 

estudo foi bem superior às analisadas nos trabalhos relacionados acima, 

gerando então certa dificuldade e impossibilidade de correlacionar os perfis 

gerados. 

No presente estudo, três isolados apresentaram ausência das 

proteínas de pesos moleculares de 29kDa e 43 kDa, suas CIM variaram de 

32 a 128µg/mL e de 64 a 256µg/mL para o imipenem e meropenem 

respectivamente, apesar disso, esses isolados apresentaram fracas bandas 

no gel de eletroforese da corrida de PCR para a detecção do gene 

codificador da proteína de 33-36kDa. Provavelmente, neste caso, a 

metodologia de SDS-PAGE não foi capaz de identificar essa quantidade 

pequena de proteínas, ou mesmo esses genes podem estar presentes, mas 

não estão sendo expressos. Nesses isolados não foi detectada nenhuma 

carbapenemase, com exceção da enzima Oxa-51, esse perfil de resistência 

se repete quando somente uma ou duas dessas proteínas está ausente.  

O isolado 25 apresentou CIM similares as apresentadas acima, mas 

nenhuma alteração de membrana foi observada nesse caso, provavelmente 
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apontando para a presença de outro mecanismo de resistência que este 

estudo não conseguiu identificar.  

A amostra 30, que apresentou a maior CIM para o imipenem 

(256µg/mL), apresentou ausência das proteínas de 29kDa e de 43kDa, 

nesse isolado também foi detectado a carbapenemase IMP-1, mas a 

hidrólise do imipenem não foi observada  

Alguns autores mostraram que a transferência de genes tanto de MβL 

como de oxacilinases de isolados de Acinetobacter sp com resistência para 

o antimicrobiano para cepas de E. coli, não determinou resistência para 

essas cepas. Concluindo então, que em muitos casos a resistência desses 

isolados pode estar relacionada a diversos fatores como a não expressão ou 

mesmo a diminuição da produção de algumas porinas em somatória com as 

enzimas carbapenemases (Schneider et al., 2006; Poirel et al., 2005; Bou et 

al., 2000).  

O presente estudo mostrou assim como os autores supracitados que 

a resistência do Acinetobacter aos carbapenêmicos em sua maioria das 

vezes está relacionada a presença de vários mecanismos de resistência 

incluindo carbapenemases e alteração de proteínas da membrana externa. E 

que a importância do papel das carbapenemases como principal mecanismo 

de resistência descrito em isolados de Acinetobacter resistentes aos 

carbapenêmicos de hospitais brasileiros precisa ser mais explorada, já que 

esses genes não estão necessariamente expressos e que a mera detecção 

da presença desses genes não afasta outros mecanismos de resistência.  
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CONCLUSÕES 

 

� Foram identificados os genes codificadores para as carbapenemases:, 

Oxa-51-like, Oxa-23-like e IMP nos isolados de Acinetobacter estudados, 

sendo encontradas proporção de 98%, 18% e 10%,  respectivamente para 

cada enzima. 

 

� Isolados que apresentaram os genes codificadores das carbapenemases 

IMP/Oxa-51-like apresentaram maiores concentrações inibitórias mínimas 

para o imipenem e meropenem; 

 

� Os isolados analisados foram divididos em dez clusters pelo tipagem 

molecular, sendo o cluster A o grupo majoritário (62% dos isolados). As 

amostras com gene blaimp apresentaram uma distribuição não clonal ao 

contrário das amostras com o gene blaoxa-51/oxa-23 like que apresentaram uma 

distribuição clonal. 

 

� A melhor metodologia fenotípica para detecção de metalo-ß-lactamase, 

dentre as metodologias analisadas, foi a de aproximação de disco de 

imipenem com um disco de ácido ß-merpactoetanol; 

 

� A metodologia de Hodge modificado para a detecção de 

carbapenemases não apresentou boa especificidade para as amostras 

analisadas; 
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� A metodologia de diluição em agar do antimicrobiano Imipenem com o 

inibidor NaCl para a detecção de oxacilinases não apresentou boa 

especificidade para as amostras analisadas; 

 

� O gene que codifica a seqüência ISAba1 foi identificado na maioria dos 

isolados, mas em nenhum caso ele foi encontrado na região que antecede o 

gene blaoxa-51-like e não esteve relacionado a hiperexpressão dessas 

enzimas em nenhum dos isolados que apresentaram como carbapenemase 

somente a enzima Oxa-51-like; 

 

� A seqüência de inserção ISAba1 foi encontrada na região que antecede o 

gene blaoxa-23  em 8 dos nove isolados que apresentavam esse gene;  

que apresentaram os genes codificadores das carbapenemases (Oxa-23 e 

IMP), aventando a possibilidade de que esses genes não estavam 

expressos. 

 

� As proteínas de membrana externa CarO (29 kDa), proteínas de 33-36 

kDa e 43kDa estavam diminuídas ou ausentes nos diferentes clones 

avaliados. Três isolados apresentaram total ausência dessas proteínas. 

Demonstrando assim a importância desse mecanismo de resistência.  

 

� Em vários isolados a resistência aos carbapenêmicos esteve relacionada 

a associação dos mecanismos de resistência decorrentes da alteração de 

proteínas da ME e presença de carbapenemase.  
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