
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização do potencial patogênico de linhagens de Yersinia 

enterocolitica-like 

 

 

 

 

 

 

 

Priscilla Fernanda Martins Imori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2016 



i 

 

RESUMO 

 

IMORI, P. F. M. Caracterização do potencial patogênico de linhagens de Yersinia 

enterocolitica-like 2016. 127f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

Dentre as 18 espécies do gênero Yersinia, as espécies Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis 

e Y. pestis foram extensivamente caracterizadas em diversos aspectos como ecologia, 

epidemiologia e mecanismos de patogenicidade. Sete das 15 espécies restantes (Y. aldovae, Y. 

bercovieri, Y. frederiksenii, Y. intermedia, Y. kristensenii, Y. mollaretii e Y. rohdei), usualmente 

conhecidas como Y. enterocolitica-like, até o momento, não tiveram seu potencial patogênico 

caracterizado e são, geralmente, consideradas não-patogênicas. Entretanto, dados da literatura 

sugerem que algumas dessas espécies possam causar doença. Esses dados estimularam o 

surgimento de questões sobre os mecanismos pelos quais as espécies de Y. enterocolitica-like 

possam interagir com as células do hospedeiros e causar doenças. Esse projeto teve como 

principal objetivo caracterizar o potencial patogênico de linhagens de Y. enterocolitica-like, 

especificamente das espécies Y. frederiksenii, Y. kristensenii e Y. intermedia. No presente 

trabalho, o potencial patogênico de 118 linhagens de Y. enterocolitica-like (50 Y. frederiksenii, 

55 Y. intermedia e 13 Y. kristensenii) foi avaliado pela pesquisa da presença dos genes 

relacionados à virulência ail, fepA, fepD, fes, hreP, myfA, tccC, ystA, ystB e virF por PCR. Além 

disso, a habilidade de algumas linhagens de Yersinia de aderir e invadir células Caco-2 e HEp-

2 após diferentes períodos de incubação, bem como, de sobreviver no interior de macrófagos 

humanos U937 foi testada. Aspectos morfológicos da adesão bacteriana foram visualizados por 

microscopia eletrônica. Finalmente, a presença de possíveis novos mecanismos de virulência 

foi avaliada a partir do sequenciamento de RNA de uma linhagem de Y. enterocolitica-like. As 

linhagens estudadas apresentaram os seguintes genes: Y. frederiksenii, fepA (44%), fes (44%) e 

ystB (18%); Y. intermedia, ail (53%), fepA (35%), fepD (2%), fes (97%), hreP (2%), ystB (2%) 

e tccC (35%); e Y. kristensenii, ail (62%), ystB (23%), fepA (77%), fepD (54%), fes (54%) e 

hreP (54%). De modo geral, as linhagens de Y. enterocolitica-like tiveram a habilidade de aderir 

e invadir células Caco-2 e HEp-2 inferior à da linhagem altamente patogênica Y. enterocolitica 

8081. Contudo, Y. kristensenii FCF 410 e Y. frederiksenii FCF 461 apresentaram elevado 

potencial de invasão a células Caco-2 após cinco dias de pré-incubação, os quais foram 45 e 

7,2 vezes maiores do que o controle Y. enterocolitica 8081, respectivamente, porém, o gene ail 

não foi detectado nessas linhagens. O ensaio de sobrevivência em macrófagos humanos U937 
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mostrou que as linhagens de Y. frederiksenii FCF 461 (40,0%) e Y. frederiksenii FCF 379 

(24,6%) tiveram porcentagens de sobrevivência superior à de Y. enterocolitica 8081 (13,4%). 

Todavia, linhagens de Y. intermedia e Y. kristensenii apresentaram uma capacidade reduzida de 

sobreviver em macrófagos. A microscopia eletrônica de varredura mostrou as bactérias em 

contato com a filipódia celular. As bactérias foram distribuídas tanto individualmente quanto 

em pequenos aglomerados. Portanto, podemos concluir que a presença dos genes relacionados 

à virulência encontrados nas Y. enterocolitica-like estudadas indicou o possível potencial 

patogênico de algumas dessas linhagens. Os ensaios de adesão e invasão a células de mamíferos 

sugerem que a patogenicidade de Y. kristensenii e Y. frederiksenii possa ser linhagem-

dependente. O ensaio de sobrevivência em macrófagos humanos U937 evidenciou o potencial 

patogênico de algumas linhagens de Y. frederiksenii. Em conjunto, os resultados obtidos 

sugerem a existência de mecanismos de virulência alternativos aos mecanismos clássicos 

descritos para Y. enterocolitica patogênica. Contudo, a presença de possíveis novos 

mecanismos de virulência não pode ser verificada, uma vez que a plataforma 454 GS Junior 

(Roche) não se mostrou adequada para a realização de sequenciamento de RNA de amostras 

provenientes de interações com células devido à baixa cobertura obtida. 

 

Palavras-chave: Yersinia enterocolitica-like, potencial patogênico, novos marcadores de 

virulência, genes de virulência, adesão e invasão celular, sobrevivência no interior de 

macrófagos humanos, microscopia eletrônica e RNA-seq 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Gênero Yersinia 

O gênero Yersinia pertence ao filo Proteobacteria, classe Gammaproteobacteria, ordem 

Enterobacteriales e família Enterobacteriaceae (Bottone, 1997). O nome Yersinia foi uma 

homenagem ao bacteriologista francês Alexandre Emile Jean Yersin, que isolou o agente da 

peste em 1894, durante uma epidemia em Hong Kong. Cinquenta anos depois, Van Loghem 

(1944) propôs a criação do gênero Yersinia com a finalidade de agregar os organismos 

Pasteurella pestis e Pasteurella pseudotuberculosis, os quais estavam incluídos no gênero 

Pasteurella, contudo, apresentavam características distintas das demais espécies daquele 

gênero. Posteriormente, Frederiksen (1964) renomeou para Yersinia enterocolitica o até então 

denominado Bacterium enterocoliticum, que havia sido descrito em 1939, após relatos de surtos 

de gastroenterite. Em 1972, o Comitê Internacional de Sistemática Bacteriana incluiu o gênero 

Yersinia na família Enterobactericeae, abrangendo as espécies Y. pestis, Y. pseudotuberculosis 

e Y. enterocolitica (Sulakvelidze, 2000; Falcão e Falcão, 2006; Falcão e Souza, 2015). 

Atualmente, o gênero Yersinia é composto por 18 espécies. As espécies 

comprovadamente patogênicas para humanos e/ou animais são Y. pestis, Y. pseudotuberculosis 

e Y. enterocolitica. Y. pestis é causadora de uma infecção sistêmica grave conhecida como peste 

negra, uma doença frequentemente fatal quando não tratada. Os três principais tipos de infecção 

causados por Y. pestis são peste bubônica, septicêmica e pneumônica, sendo definidos pela 

natureza dos órgãos colonizados pela bactéria. Y. pseudotuberculosis e Y. enterocolitica são 

bactérias enteropatogênicas, que causam infecções intestinais chamadas de yersiniose. Estas 

infecções podem resultar em enterocolite, linfadenite mesentérica e, raramente, em sepse. Estas 

três são as espécies mais bem estudadas, tendo sido exaustivamente caracterizadas quanto à sua 

ecologia, epidemiologia e mecanismos básicos de virulência (Bercovier et al., 1980; Bottone, 

1997; Sulakvelidze, 2000; Robins-Browne, 2001; Schriefer e Petersen, 2011; Falcão e Souza, 

2015). Y. ruckeri é um importante patógeno de peixes, sendo o agente da doença da “boca 

vermelha” (Ewing et al., 1978). Y. aldovae, Y. bercovieri, Y. frederiksenii, Y. intermedia, Y. 

kristensenii, Y. mollaretii e Y. rohdei são encontradas no meio ambiente e em alimentos e são 

consideradas, usualmente, bactérias oportunistas não patogênicas, porém, há relatos de 

isolamento de algumas dessas espécies em humanos com desordens gastrointestinais. Essas 

espécies são também conhecidas como Y. enterocolitica-like (Bercovier et al., 1980; Brenner 

et al., 1980; Ursing et al., 1980; Bercovier et al., 1984; Aleksic et al., 1987; Wauters et al., 

1988; Bottone, 1997; Sulakvelidze, 2000; Robins-Browne, 2001; Schriefer e Petersen, 2011; 
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Falcão e Souza, 2015). Finalmente, os mais novos membros do gênero são Y. aleksiciae 

(Sprague e Neubauer, 2005), Y. similis (Sprague et al., 2008), Y. massiliensis (Merhej et al., 

2008), Y. entomophaga (Hurst et al., 2011), Y. nurmii (Murros-Kontiainen, Fredriksson-

Ahomaa, et al., 2011), Y. pekkanenii (Murros-Kontiainen, Johansson, et al., 2011) e Y. wautersii 

(Savin et al., 2014). Pouco se sabe sobre a biologia, patogênese e epidemiologia dessas espécies 

mais recentemente descritas (Falcão e Souza, 2015). Recentemente, (Neubauer e Sprague, 

2015) publicaram um comentário sugerindo que as linhagens classificadas como Y. wautersii 

por Savin et al. (2014) não deveriam ser classificadas como uma nova espécie, devendo ser 

mantidas no "Korean Group" do Complexo Y. pseudotuberculosis.  

 

1.2. Características do gênero Yersinia 

 Yersinia spp. são pequenos bacilos Gram-negativos, medindo aproximadamente 0,5 x 

0,8 µm de largura por 1 x 3 µm de comprimento, sendo menores que os demais membros da 

família Enterobacteriaceae. Os integrantes desse gênero são anaeróbios facultativos e não 

formadores de esporos. São capazes de multiplicar-se em temperaturas que variam de 0 a 44°C, 

embora a temperatura ótima seja de 25 a 28°C. Crescem numa faixa de pH de 4 a 10, sendo o 

pH ótimo por volta de 7,6. São móveis a temperatura ambiente (25ºC), devido à presença de 

flagelos peritríquios ou peripolares, e imóveis a 37ºC. As exceções são Y. pestis e Y. pekkanenii, 

que são imóveis, e Y. ruckeri, que apresenta motilidade variável (Bottone, 1999; Robins-

Browne, 2001; Schriefer e Petersen, 2011; Falcão e Souza, 2015). 

 Os membros do gênero Yersinia fermentam a glicose com formação de ácido, mas não 

de gás, são catalase positivos, oxidase negativos e não são hemolíticos em ágar sangue de 

carneiro a 5%. A maioria das linhagens de Yersinia multiplica-se nos meios de cultura usados 

na rotina laboratorial, como ágar sangue, ágar chocolate, ágar SS (Salmonella-Shigella) e ágar 

MacConkey quando incubados a 37ºC em condições de aerofilia. Yersinia spp. cresce bem em 

meios com altas concentrações de sais biliares, consequentemente, é cultivada com sucesso em 

ágar MacConkey e ágar SS. Nesses meios de cultura, as colônias são redondas, opacas, 

incolores, medindo aproximadamente 1 mm de diâmetro após incubação a 25ºC por 24 horas. 

O meio seletivo usualmente utilizado para seu isolamento é o ágar CIN (cefsulodina-irgasan-

novobiocina). Nesse meio de cultura, as colônias apresentam centro côncavo e vermelho, 

circundado por uma borda transparente, dando o aspecto de “olho de touro”. É importante 

ressaltar que algumas linhagens de Y. pseudotuberculosis e Y. bercovieri podem se inibidas 

quando cultivadas em ágar CIN (Bottone, 1999; Robins-Browne, 2001; Schriefer e Petersen, 

2011; Falcão e Souza, 2015). 
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A diferenciação entre as espécies desse gênero é feita frente a seus comportamento em 

testes bioquímicos tais como motilidade, produção de urease, Voges-Proskauer, produção de 

indol, utilização do citrato de Simmons, produção de ornitina descarboxilase, hidrólise da 

esculina e utilização do mucato, além da capacidade de fermentar carboidratos como sacarose, 

ramnose, celobiose, melibiose, sorbose e rafinose, bem como, o poliálcool sorbitol 

(Sulakvelidze, 2000; Schriefer e Petersen, 2011; Falcão e Souza, 2015). 

 A Tabela 1 apresenta um quadro de diferenciação fenotípica das espécies de Yersinia, 

com exceção de Y. wautersii., uma vez que, devido ao seu recente isolamento, pouco se sabe 

sobre a biologia desta bactéria. 
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 Tabela 1 - Diferenciação fenotípica das espécies de Yersinia spp.  

Espécies de Yersinia 

                                     Reações ou características a 
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Y. pestis - - - - - - V - - - - V - - - 

Y. pseudotuberculosis + + - - - - + - - + - + - - V 

Y. similis + + - - - - + - - + - - - - - 

Y. enterocolitica + + + V - + V - + - + - V V - 

Y. intermedia + + + + + + + - + + + + + + + 

Y. frederiksenii + + + + V + V - + + + - + + - 

Y. kristensenii + + - V - + - - - - + - + + - 

Y. aleksiciae b + + - V - + - ND - - + - V + - 

Y. aldovae + + + - V + - - - + - - - + - 

Y. rohdei + V - - + + - - + - + V + + V 

Y. mollaretii + + - - - + - - + - + - + + - 

Y. bercovieri + + - - - + V - + - + - - + - 

Y. ruckeri V - V - + + - - - - - - - - - 

Y. massiliensis + + - + V + + + + - + - + + V 

Y. nurmii + - + - ND + - ND + - (+) - - - - 

Y. pekkanenii - + - - ND - - ND - - + - - - - 

Y. entomophaga + - ND - + + - ND + - + + - - + 

a incubação a 25ºC por 48 horas, exceção são os carboidratos para os quais as leituras são feitas por até 7 dias, se 

permanecendo negativas; +, ≥ 90% de amostras positivas; -, ≥ 90% de amostras negativas; (+); fracamente positiva; 

V (variável), 11 a 98% de amostras positivas; ND, não realizado; b Y. aleksiciae pode ser separada fenotipicamente 

de Y. kristensenii apenas pela atividade de lisina descarboxilase,  Y. aleksiciae é lisina descarboxilase positiva e Y. 

kristensenii é negativa (Hurst et al., 2011; Murros-Kontiainen, Fredriksson-Ahomaa, et al., 2011; Murros-

Kontiainen, Johansson, et al., 2011; Souza, Falcão e Falcão, 2011) 

 

As espécies de Yersinia possuem um conteúdo de G + C que varia de 46 a 50%. As 

relações DNA-DNA entre as espécies do gênero são muito diversas, de 55 a 74%, com exceção 

de Y. pestis e Y. pseudotuberculosis, que apresentam mais de 90% de similaridade entre si. 

Contudo, apesar da alta similaridade genômica, Y. pestis e Y. pseudotuberculosis são 

classificadas como espécies distintas, pois causam doenças com modos de transmissão e 

patogêneses muito diferentes entre si. Ainda, os membros do gênero Yersinia apresentam 
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similaridades de 10 a 32% em relação aos demais membros da família Enterobacteriaceae 

(Schriefer e Petersen, 2011; Falcão e Souza, 2015). 

 

1.3. Yersinia enterocolitica 

Dentre as espécies pertencentes ao gênero Yersinia, Y. enterocolitica é o patógeno de 

maior prevalência entre os humanos (Bottone, 1997; Drummond et al., 2012). 

Y. enterocolitica é uma espécie heterogênea, que pode ser dividida em seis biotipos (1A, 

1B, 2, 3, 4 e 5) de acordo com a resposta frente a diferentes testes fenotípicos (Fredriksson-

Ahomaa, 2007; Drummond et al., 2012), conforme mostrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Testes bioquímicos realizados para diferenciar os biotipos de Y. enterocolitica após 

incubação a 25°C por 48 horas 

Reações a 
Biotipos 

1A 1B 2 3 4 5 

Lipase + + - - - - 

Esculina + - - - - - 

Salicina + - - - - - 

Indol + + (+) - - - 

Xilose + + + + - V 

Trealose + + + + + - 

Redução do nitrato + + + + + - 

DNase - - - - + + 

Pirazinamidase + - - - - - 
a  +, ≥ 90% de amostras positivas; -, ≥ 90% de amostras negativas; (+), fracamente positiva; V (variável), 11 a 98% 

de amostras positivas (Schriefer e Petersen, 2011). 

   

Os biotipos 1B, 2, 3, 4 e 5 são associados com doenças em humanos e animais e, 

portanto, considerados patogênicos, enquanto, o biotipo 1A consiste de linhagens isoladas, 

sobretudo, do meio ambiente e consideradas não patogênicas. Entretanto, existem relatos do 

isolamento de Y. enterocolitica do biotipo 1A de humanos com sintomas de gastroenterite 

(Fredriksson-Ahomaa, 2007; Falcão et al., 2008; Drummond et al., 2012; Campioni e Falcão, 

2014). 

Ainda, baseando-se na hibridização DNA-DNA e sequenciamento do gene 16S rRNA, 

Y. enterocolitica pode ser subdividida em duas subespécies (Neubauer, Aleksic, et al., 2000; 

Neubauer, Hensel, et al., 2000). A primeira subespécie, denominada Y. enterocolitica 

subespécie enterocolitica, é formada por linhagens do biotipo 1B que são altamente patogênicas 

e frequentemente isoladas na América do Norte, sendo os bio-sorogrupos 1B/O:8, 1B/O:13, 

1B/O:18, 1B/O:20 e 1B/O:21 os mais prevalentes. A segunda subespécie, chamada de Y. 

enterocolitica subespécie paleartica, é formada por linhagens pertencentes aos biotipos 1A, 2, 
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3, 4 e 5 e são isoladas mundialmente, sendo os bio-sorogrupos 4/O:3, 2/O:9, 3/O:5,27, 

1A/O:7,8, 1A/O;6,30 e 1A/O:5 os mais frequentes (Sachdeva e Virdi, 2004; Fredriksson-

Ahomaa, 2007). 

O esquema antigênico de Y. enterocolitica inclui 76 soros somáticos e 44 antígenos 

flagelares (Wauters et al., 1991). Esse esquema antigênico é compartilhado entre as espécies de 

Yersinia spp., exceto Y. pestis e Y. pseudotuberculosis. No entanto, apenas a caracterização dos 

antígenos somáticos é utilizada para o diagnóstico em laboratórios de rotina. As linhagens 

patogênicas de Y. enterocolitica usualmente pertencem aos sorogrupos O:1,2,3; O:2,3; O:3; 

O:8; O:9; O:4,32, O:5,27; O:13a,13b; O:18; O:20 e O:21, sendo os bio-sorogrupos 4/O:3; 

1B/O:8; 2/O:9 e 2/O:5,27 os mais relacionados a doenças em humanos (Bottone, 1999; Robins-

Browne, 2001; Falcão et al., 2006; Fredriksson-Ahomaa, 2007; Schriefer e Petersen, 2011; 

Drummond et al., 2012). 

Y. enterocolitica também pode ser classificada quanto à sensibilidade a diferentes fagos. 

No esquema para fagotipagem existem nove fagotipos: II, VIII, IXa, IXb, XI, X, X3, Xz e Xo 

(Nicolle, Mollaret e Brault, 1976). Todavia, a fagotipagem é realizada em poucos laboratórios 

devido à necessidade de manter os estoques de fagos biologicamente ativos e da disponibilidade 

de linhagens controle (Fredriksson-Ahomaa, 2007). 

Y. enterocolitica está amplamente distribuída na natureza e tem sido isolada de várias 

fontes, como animais, alimentos e ambiente. Suínos, pássaros, cães e gatos são considerados os 

principais reservatórios dessa espécie bacteriana e são, dessa maneira, fontes de infecção para 

o homem. Y. enterocolitica tem sido isolada também a partir de fontes ambientais como lagoas 

e rios. Alimentos como carnes, leite e sorvetes, têm sido frequentemente relacionados à 

transmissão de Y. enterocolitica, embora a maioria dos isolados dessas fontes não pertençam 

aos bio-sorogrupos reconhecidamente patogênicos (Falcão et al., 2004; Falcão et al., 2006; 

Fredriksson-Ahomaa, 2007; Falcão et al., 2008; Drummond et al., 2012). 

Os bio-sorogrupos de Y. enterocolitica diferem quanto à sua distribuição geográfica. 

Linhagens do biotipo 1B sorogrupos O:4,32; O:8; O:13; O:18; O:20 e O:21 estão 

frequentemente associadas a doenças em humanos, principalmente nos Estados Unidos e 

Canadá. Entretanto, o bio-sorogrupo 1B/O:8 foi ocasionalmente isolado na Europa e Japão. O 

bio-sorogrupo 4/O:3 é frequentemente isolado como causa de doença em humanos na Europa, 

Canadá, Japão, Brasil e Estados Unidos. Os sorogrupos O:9 e O:5,27 estão amplamente 

distribuídos. Linhagens pertencentes ao biotipo 1A dos sorogrupos, O:5; O:6,30; O:7,8; O:10; 

O:18 e O:49 estão mundialmente distribuídas e são isoladas predominantemente do ambiente, 
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de água, fezes e alimentos (Falcão et al., 2004; Falcão et al., 2006; Fredriksson-Ahomaa, 2007; 

Falcão et al., 2008; Campioni e Falcão, 2014). 

 

1.4. Yersinia enterocolitica-like 

 Até a década de 1980, Y. enterocolitica albergou um grande número de linhagens 

bioquimicamente diferentes. Porém, estudos de hibridação DNA-DNA mostraram que essas 

linhagens pertenciam a espécies distintas entre si e também de Y. enterocolitica, desde modo, 

os representantes desses subgrupos eram na verdade quatro novas espécies que foram 

designadas Y. intermedia, Y. frederiksenii, Y. kristensenii e Y. aldovae. Subsequentes 

designações de espécies incluíram Y. rohdei, Y. mollaretti e Y. bercovieri no gênero. Essas 

linhagens foram chamadas de Y. enterocolitica-like e constituem as espécies Y. aldovae, Y. 

bercovieri, Y. frederiksenii, Y. intermedia, Y. kristensenii, Y. mollaretii, e Y. rohdei (Brenner et 

al., 1976; Bercovier et al., 1980a; Brenner et al., 1980; Ursing et al., 1980; Bercovier et al., 

1984; Aleksic et al., 1987; Wauters et al., 1988; Sulakvelidze, 2000).  

As espécies de Y. enterocolitica-like estão amplamente distribuídas na natureza e têm 

sido isoladas de humanos saudáveis e doentes e também a partir de várias outras fontes. Com 

exceção de Y. aldovae, todas as demais espécies de Y. enterocolitica-like já foram isoladas de 

humanos, incluindo pessoas com desordens gastrointestinais. A exata prevalência dessas 

espécies em humanos ainda não está bem determinada (Sulakvelidze, 2000). Y. enterocolitica-

like também já foram isoladas de diversos locais como fontes de águas naturais, esgotos, água 

potável, animais domésticos e selvagens e também de criações comerciais, além de alimentos 

e vegetais (Langeland, 1983; Massa et al., 1988; Fukushima, Gomyoda e Kaneko, 1990; Ruhle, 

Höller e Gundermann, 1990; Ziegert e Diesterweg, 1990; Fantasia et al., 1993; Kuznetsov e 

Timchenko, 1998; Falcão et al., 2008). 

A importância clínica das espécies de Y. enterocolitica-like é um tópico de controvérsia, 

com alguns pesquisadores considerando todas as espécies de Y. enterocolitica-like como não 

patogênicas para o homem e outros acreditando que pelo menos algumas espécies possam 

causar doenças (Sulakvelidze, 2000).   

No último levantamento realizado pelo Laboratório Nacional de Referência em Yersinia 

spp. outras que Y. pestis, no Brasil, foi relatada a existência de centenas de linhagens de Yersinia 

isoladas das mais diversas fontes, sendo as espécies Y. intermedia, Y. frederiksenii e Y. 

kristensenii as mais comumente isoladas após Y. enterocolitica (Falcão et al., 2008). Além 

disso, as espécies Y. frederiksenii, Y. intermedia e Y. kristensenii são referidas como espécies 

altamente relacionadas à Y. enterocolitica (Robins-Browne et al., 1989). 
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1.4.1. Yersinia frederiksenii 

 A primeira linhagem do que hoje é reconhecido como Y. frederiksenii foi isolada por 

Graux e, posteriormente, reportada por Wauters (1970), a partir de um grupo de Y. 

enterocolitica-like que apresentavam a capacidade de fermentar ramnose. Assim, Y. 

frederiksenii pode ser facilmente diferenciada de Y. enterocolítica e de outras espécies de Y. 

enterocolitica-like por ser positiva para a fermentação de ramnose. Apenas Y. intermedia e Y. 

aldovae também fermentam esse carboidrato, porém, Y. frederiksenii difere de Y. intermedia 

por não fermentar melibiose, rafinose e α–metil-D-glicosídeo e de Y. aldovae, por fermentar 

sacarose (Tabela 1). Devido a essa habilidade, alguns pesquisadores acreditavam que a 

linhagem isolada por Graux, bem como, as outras linhagens capazes de fermentar ramnose não 

deveriam ser incluídas na espécie Y. enterocolitica. Esta sugestão foi posteriormente 

substanciada por Brenner et al. (1980) através de estudos de hibridação DNA-DNA. Deste 

modo, Ursing e Aleksić (1995) sugeriram que essas linhagens pertenciam a uma nova espécie 

e propuseram o nome Y. frederiksenii em homenagem ao microbiologista dinamarquês Wilhelm 

Frederiksen, o qual realizou grandes contribuições no estudo do gênero Yersinia (Ursing et al., 

1980; Sulakvelidze, 2000). 

 Desde sua descrição, a espécie tem sido caracterizada como uma espécie geneticamente 

heterogênea, formadas por três grupos genômicos ou genoespécies separados por grande 

distância genética (Dolina e Peduzzi, 1993). Contudo, devido a dificuldade de separar essas três 

genoespécies por testes bioquímicos e devido ao pequeno número de linhagens quando da 

proposição da espécie, decidiu-se que os três grupos genômicos seriam mantidos dentro da 

espécie Y. frederiksenii (Demarta et al., 2004). 

Os antígenos flagelares (H) de Y. frederiksenii são diferentes dos de Y. enterocolitica, 

mas vários antígenos somáticos (O) são comuns, sendo mais frequentes os antígenos O:16, O:1 

e O:2 em Y. frederiksenii. No Brasil, os sorogrupos mais comuns são o  O:16 e O:40 (Falcão et 

al., 2008). Esta espécie tem sido primariamente isolada de águas de esgoto, águas de nascentes, 

riachos, lagoas, solos, peixes, roedores selvagens, alimentos como leite, queijos, carnes, cortes 

de frango e verduras, animais domésticos, suínos e humanos saudáveis e doentes (Ursing et al., 

1980; Wauters et al., 1991; Sulakvelidze, 2000; Falcão et al., 2008; Falcão e Souza, 2015). 

Cafferkey et al. (1993) reportaram um caso de infecção sintomática por Y. frederiksenii 

de uma médica de 24 anos em um hospital irlandês, que apresentou quadro de diarreia associada 

à perda de peso de 4,5 Kg, mal-estar generalizado e sem dor abdominal. A infecção foi 

associada à água contaminada e leite não pasteurizado. Shayegani et al. (1981) reportaram o 

isolamento de oito linhagens de Y. frederiksenii de humanos. Além disso, em um estudo em 
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Teerã, Y. frederiksenii foi isolada das fezes de uma criança com diarreia aguda, sendo que a 

presença de outras bactérias entéricas patogênicas foi excluída Soltan-Dallal e Moezardalan 

(2004). Falcão et al. (2008) também reportaram o isolamento de sete linhagens de Y. 

frederiksenii de fezes diarreicas de humanos e animais em um estudo realizado no Brasil. 

 

1.4.2. Yersinia intermedia 

Botzler, Wetzler e Cowan (1968) relataram o isolamento de bactérias parecidas com Y. 

enterocolitica e Y. pseudotuberculosis de rãs e de caracóis. Essas linhagens eram positivas para 

a fermentação de ramnose e melibiose, sendo a maioria capaz de fermentar também rafinose, 

porém, incapazes de descarboxilar a ornitina. Várias linhagens com características semelhantes 

foram posteriormente isoladas. Brenner et al. (1980) analisaram algumas dessas bactérias e 

concluiram que estas linhagens pertenciam a uma espécie distinta de Y. enterocolitica e de 

outras Y. enterocolitica-like fermentadoras de ramnose. Além disso, Y. intermedia apresentou 

45-50% de similaridade genética em relação à Y. pseudotuberculosis e várias características 

bioquímicas semelhantes a esta espécie, como a capacidade fermentar ramnose e melibiose. 

Habilidades não encontradas em Y. enterocolitica. Contudo, Y. intermedia também apresentava 

algumas das características bioquímicas de Y. enterocolitica, como por exemplo, fermentação 

da sacarose e celobiose. Habilidades não encontradas em Y. pseudotuberculosis (Tabela 1). 

Devido às propriedades intermediárias entre Y. enterocolitica e Y. pseudotuberculosis, Y. 

intermedia foi separada de Y. enterocolitica e definida como uma nova espécie. Bottone e 

Chester propuseram, em 1980, que a espécie fosse chamada de Yersinia intermedia (Brenner et 

al., 1980; Sulakvelidze, 2000). 

Y. intermedia possui antígenos flagelares (H) específicos e partilha alguns antígenos 

somáticos (O) com Y. enterocolitica. Os sorogrupos O:4 e O:17 parecem ser predominantes, 

contudo, como a maioria das linhagens de Y. intermedia não são tipáveis pelo esquema de 

sorotipagem de Wauters et al. (1991), o sorogrupo realmente predominante não é conhecido. 

Esta espécie é bioquimicamente heterogênea podendo, ainda, ser subdividida em 10 biotipos, 

com base na fermentação de melibiose, ramnose, α-metil-D-glicosídeo e rafinose, bem como 

da utilização de citrato de Simmons, conforme mostrado na Tabela 3 (Sulakvelidze, 2000; 

Martin et al., 2009). No Brasil, os bio-sorogrupos mais comuns são o 1/O:13,7, 1/O:18 e 4/O:40 

(Falcão et al., 2008). 
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Tabela 3 - Testes bioquímicos realizados para diferenciar os biotipos de Y. intermedia após 

incubação a 25°C por 48 horas 

Biotipos 

Reações a 

Fermentação Utilização do 

Citrato de 

Simmons D-melibiose D-ramnose 
α-metil-D-

glicosídeo 
L-rafinose 

1 + + + + + 

2 + + + + - 

3 + + - + + 

4 + - + + V 

5 + - - + V 

6 + + + - - 

7 + + - - - 

8 - + + + + 

9 - + + - + 

10 - + + - - 
a +, ≥ 90% de amostras positivas; -, ≥ 90% de amostras negativas; V (variável), 11 a 98% de amostras positivas 

(Martin et al., 2009). 

 

Y. frederiksenii e Y. intermedia têm nichos ecológicos similares e são fenotipicamente 

muito próximas. A distinção entre ambas as espécies depende da ausência simultânea da 

produção de ácido a partir de melibiose e rafinose em Y. frederiksenii (Tabela 1). Esta espécie 

tem sido principalmente isolada de água doce, peixes, ostras, camarões, caracóis, animais 

selvagens e domésticos, alimentos tais como leite, creme, carne, cortes de frango, verduras, 

entre outros e também de humanos, incluindo pessoas com desordens gastrintestinais. 

(Sulakvelidze, 2000; Falcão et al., 2008). 

Ainda, Soltan-Dallal e Moezardalan (2004) reportaram o isolamento de duas linhagens 

de Y. intermedia de fezes de crianças em Teerã e a presença de outras bactérias entéricas 

patogênicas foi excluída. Shayegani et al. (1981) também reportaram o isolamento de 18 

linhagens de Y. intermedia de humanos. No Brasil, Falcão et al. (2008) reportaram o isolamento 

de três linhagens de Y. intermedia de humanos e animais. 

 

1.4.3. Yersinia kristensenii 

Linhagens de Yersinia spp. fermentadoras de trealose e não fermentadoras de sacarose 

foram isoladas de uma grande variedade de fontes no mundo (Sulakvelidze, 2000). Knapp e 

Thal (1973) sugeriram que essas bactérias não pertenciam à espécie Y. enterocolitica e Wauters 

(1973) propôs que elas fossem agrupadas em um novo biotipo.  
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Em 1980, Bercovier et al. (1980) propuseram que o grupo de bactérias positivas para a 

fermentação de trealose, descaboxilação da ornitina e negativas para a fermentação de ramnose 

e sacarose fossem designadas como uma nova espécie e propuseram o nome Y. kristensenii em 

homenagem ao microbiologista dinamarquês Martin Kristensen, o qual isolou esta bactéria pela 

primeira vez. Assim como Y. frederiksenii, Y. kristensenii é uma espécie bastante heterogênea 

com alguns isolados sendo filogeneticamente mais relacionados à Y. mollaretii (Sulakvelidze, 

2000). 

Os antígenos flagelares (H) de Y. intermedia são diferentes dos de Y. enterocolitica, 

porém há vários antígenos somáticos (O) comuns, sendo mais frequentes os antígenos O:12, 

O:28 e O:11. No Brasil, o sorogrupo mais comum é o O:61 (Falcão et al., 2008). Esta espécie 

tem sido primariamente isolada de várias amostras ambientais como água doce, solo, entre 

outros, alimentos, animais tais como cavalos, ovelhas, macacos e humanos saudáveis e doentes 

(Sulakvelidze, 2000; Falcão et al., 2008). 

Shayegani et al. (1981) reportaram o isolamento de três linhagens de Y. kristensenii de 

humanos. Além disso, Falcão Falcão et al. (2008) também reportaram o isolamento de uma 

linhagem de Y. kristensenii de animal em um estudo realizado no Brasil. 

 

1.5. Genes relacionados à virulência 

 Sabe-se que Y. enterocolitica-like usualmente não alberga a maioria dos genes 

relacionados à virulência, os quais já foram bem caracterizados na patogênese de Y. 

enterocolitica (Sulakvelidze, 2000; Schriefer e Petersen, 2011; Falcão e Souza, 2015). 

Para que Y. enterocolitica possa causar doença, é necessário um conjunto de atributos 

ou fatores de virulência que são codificados tanto por genes cromossômicos, quanto por genes 

plasmidiais, contidos no plasmídio de virulência pYV (plasmid for Yersinia virulence). A 

expressão desses genes é dependente da temperatura e, enquanto os genes cromossômicos são 

usualmente expressos a 25°C, os genes plasmidiais são expressos a 37°C (Robins-Browne, 

2001). 

Dentre os genes cromossômicos relacionados à virulência, os quais já foram 

identificados e bem caracterizados, estão os relacionados com a síntese de fímbrias, adesão e 

invasão a células eucarióticas, produção de enterotoxinas, captura de ferro, entre outros 

(Carniel, 1995). Dentre os genes presentes no plasmídio pYV estão importantes genes 

responsáveis pela subversão de Yersinia à resposta imune inata do hospedeiro, entre outros 

(Viboud e Bliska, 2005). 
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O plasmídio pYV está presente nas espécies Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis e 

Y. pestis. A presença do plasmídio pYV permite que Yersinia sobreviva e multiplique-se nos 

tecidos linfóides do seu hospedeiro (Cornelis et al., 1998). Esse plasmídio codifica uma proteína 

de membrana externa YadA (Yersinia adhesin A) de 44 a 47kDa e um conjunto de proteínas 

regulatórias, estruturais e efetoras chamado Yops (Yersinia outer proteins) (Fredriksson-

Ahomaa, 2007; Drummond et al., 2012). 

A mais importante adesina de Yersinia, é a proteína de membrana externa YadA produto 

do gene plasmidial yadA, produzida a 37ºC. YadA se apresenta sob a forma de fibrilas que 

recobrem toda a superfície da bactéria induzindo a adesão da bactéria ao muco intestinal, 

colágeno, laminina e fibronectina e, posteriormente, a internalização por endocitose. O 

complexo formado permite a ligação a β-integrinas, levando à internalização da bactéria por 

endocitose. Essa proteína também é responsável por inibir a resposta imune inata do hospedeiro, 

conferindo resistência à ação do sistema complemento, inibição da fagocitose e do burst 

respiratório (Bottone e Robin, 1977; Bottone, 1999; Drummond et al., 2012). 

Os genes yops codificam as proteínas Yops. As Yops são secretadas por meio de um 

sistema de secreção de tipo III, codificado pelo gene ysc. O sistema de secreção do Tipo III é 

utilizado por bactérias Gram-negativas para translocar proteínas bacterianas efetoras 

diretamente no citoplasma da célula eucariótica hospedeira. Nos macrófagos, os efeitos das 

Yops efetoras são de inibição da fagocitose, do burst respiratório, da produção de citocinas pró-

inflamatórias e da apoptose. Nos leucócitos polimorfonucleares, provocam resistência à 

fagocitose e à morte pelos peptídeos antimicrobianos. Nas células epiteliais, causam 

citotoxicidade e alteração da resposta à liberação de citocinas (Bottone e Robin, 1977; Cornelis 

et al., 1998; Fredriksson-Ahomaa, 2007). 

As Yops são produzidas in vitro à temperatura de 37ºC e em baixas concentrações do 

íon cálcio. Os genes estruturais que codificam várias dessas proteínas estão distribuídos ao 

longo do plasmídio pYV em uma região de 20Kb, chamada cálcio-dependente. Os loci 

transcricionais chamados lcrA (virA), lcrB (virB), lcrC (virC), lcrF (virF) e lcrG (virG), são os 

responsáveis pelo controle da resposta ao cálcio e da produção das Yops. O gene virF, codifica 

uma proteína denominada VirF em Y. enterocolitica, que é a principal reguladora trasncricional 

dessa maquinaria (Cornelis et al., 1998). 

A capacidade de adesão e invasão celular é considerada etapa essencial na patogênese 

de yersiniae (Miller e Falkow, 1988). A capacidade de adesão e invasão celular está muito 

relacionada à presença do plasmídio pYV e dos genes cromossômicos myf (mucoide Yersinia 
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fibrillae), inv (invasin) e ail (attachment invasion locus) em linhagens de Y. enterocolitica 

patogênicas (Carniel, 1995; Sulakvelidze, 2000; Fredriksson-Ahomaa, 2007). 

Especificamente, à temperatura de 25ºC, Y. enterocolitica expressa fímbrias, 

codificadas pelo gene myfA. As fímbrias são produzidas na superfície da célula bacteriana e são 

denominadas Myf por conferirem aspecto mucóide às colônias que as expressam. A síntese 

dessas fímbrias envolve três genes cromossômicos: myfA, myfB e myfC. Myf pode servir como 

um fator de colonização intestinal em Y. enterocolitica, conferindo assim, a aderência da 

bactéria ao epitélio intestinal. As fímbrias são muito flexíveis e semelhantes ao fator de 

colonização CS3, encontrado em muitas linhagens de E. coli enterotoxigênica isoladas de 

humanos (Carniel, 1995; Sulakvelidze, 2000; Fredriksson-Ahomaa, 2007). 

Ainda à 25ºC, Y. enterocolitica produz em sua membrana externa uma proteína de 

invasão de 92 kDa denominada invasina (Inv) e codificada pelo gene inv, que desempenha um 

papel vital na entrada de Y. enterocolitica nas células epiteliais do íleo durante os estágios 

iniciais da infecção. A invasina também pode ser produzida in vitro a 37ºC quando a bactéria 

cresce em pH baixo. Inv confere à bactéria a propriedade de invasão in vitro a células HeLa 

(células epiteliais de adenocarcinoma cervical humano), HEp-2 (células epiteliais de carcinoma 

de laringe) e Henle 407 (células epiteliais de intestino humano). Inv inicia diretamente a 

penetração da bactéria na célula alvo através da ligação a receptores denominados β-integrinas. 

Em células epiteliais, essa interação promove modificações no citoesqueleto, endocitose da 

bactéria e acúmulo de actina ao redor do vacúolo endocítico. Em linfócitos T, induz a secreção 

de citocinas por células T-CD4 e citotoxicidade por células T-CD8. O gene inv, o qual codifica 

Inv, está presente no cromossomo de todas as linhagens de Y. enterocolitica, contudo, é 

funcional apenas nas sorovariedades patogênicas, o que indica que a invasina desempenha um 

papel fundamental na virulência (Carniel, 1995). 

Com a adaptação à temperatura do hospedeiro, um segundo fator de adesão e invasão é 

produzido a 37ºC, a proteína Ail, codificada pelo gene cromossômico ail (adhesion and 

invasion loccus). Ail é uma proteína de membrana externa de 17kDa, sem qualquer homologia 

com Inv. Em contraste com o gene inv, o ail é encontrado apenas em bio-sorogrupos de Y. 

enterocolitica associados a doenças, portanto, é expresso nas linhagens dos biotipos 1B e 2 a 5 

de Y. enterocolitica. Já, as linhagens do biotipo 1A, usualmente, não possuem o gene ail. Ail 

também medeia a resistência ao efeito bactericida do complemento (Carniel, 1995; Robins-

Browne, 2001; Fredriksson-Ahomaa, 2007; Leo e Skurnik, 2011).  

Estudos moleculares enfatizaram a importância do plasmídio pYV, dos genes 

cromossômicos ail e inv já mencionados e a habilidade de produzir uma enterotoxina termo-
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estável (Yst) como fatores importantes no potencial de causar doenças de linhagens virulentas 

de Y. enterocolitica (Sulakvelidze, 2000).  

Numerosas linhagens patogênicas de Y. enterocolitica produzem uma enterotoxina 

termo-estável de 30 aminoácidos denominada Yst, codificada pelo gene cromossômico ystA, 

cuja porção carboxi-terminal é homóloga à enterotoxina de Escherichia coli enterotoxigênica, 

de Citrobacter freundii e de Vibrio cholera não O:1 (Delor et al., 1990; Robins-Browne, 2001). 

YstA é produzida em temperaturas inferiores a 30ºC, portanto, pode não ser expressa in vivo, 

porém, uma vez que YstA é resistente ao pH ácido do estômago, pode causar intoxicação 

alimentar quando é produzida em alimentos e ingerida pré-formada (Schiemann, 1988). 

Entretanto, resultados sugerem que esta toxina também pode ser expressa a 37ºC em meio com 

alta osmolaridade e pH similares ao do lúmen intestinal. O gene ystA é restrito apenas às 

sorovariedades patogênicas de Y. enterocolitica (Robins-Browne, 2001). Delor e Cornelis 

(1992) e Delor et al. (1990) relacionaram a produção de Yst por linhagens de Y. enterocolitica 

como causa de diarreia em humanos. Além da proteína YstA, Y. enterocolitica expressa outra 

enterotoxina denominada YstB, que é codificada pelo gene ystB, a qual se acredita que, assim 

como a proteína YstA, possa também ser responsável por causar diarreia (Robins-Browne, 

2001). 

Assim, a produção de uma toxina Yst-like por linhagens de Y. enterocolitica-like pode 

ser considerada um fator de virulência para essas espécies. Alguns relatos discorrem sobre a 

presença de sequências homólogas do gene ystA em linhagens de Y. bercovieri, Y. intermedia, 

Y. frederiksenii e Y. kristensenii (Delor et al., 1990; Kwaga, Iversen e Misra, 1992; Tennant, 

Grant e Robins-Browne, 2003). A proteína YstB é uma das enterotoxinas ystA-homólogas, a 

qual acredita-se também ser causa de diarréia, porém seu papel na patogenicidade de linhagens 

de Y. enterocolitica, incluindo as do biotipo 1A não é bem compreendido. Isso se deve ao fato 

dessa proteína ser expressa in vitro somente a temperaturas inferiores a 30ºC e também à falta 

de relação entre a presença do gene e a produção da toxina in vitro. Foi demonstrado que o gene 

ystB é bastante prevalente em linhagens do biotipo 1A (Bhagat e Virdi, 2007; Campioni e 

Falcão, 2014). Entretanto, a prevalência dos genes ystA e ystB em linhagens de Y. 

enterocolitica-like ainda não foi determinada (Sulakvelidze, 2000). 

O ferro é um fator de crescimento essencial para a multiplicação e sobrevivência de 

quase todas as bactérias, incluindo Y. enterocolitica. A habilidade de capturar o ferro in vivo é 

um dos principais fatores que diferenciam linhagens de alta e baixa patogenicidade (Carniel, 

1995). O armazenamento, o transporte, a biossíntese e regulação de ferro são importantes para 

a adaptação das espécies de Yersinia a diferentes condições ambientais. Dois mecanismos são 
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utilizados por Yersinia para realizar a captura do ferro. Um deles é através de pequenas 

moléculas quelantes do ferro denominadas sideróforos e o outro consiste em utilizar as 

moléculas de ferro ligadas a proteínas heme. Os sideróforos quelam o ferro ligado a proteínas 

eucarióticas, transportam-no a receptores específicos na membrana externa bacteriana, 

liberando-o no citoplasma (Carniel, 1995). Os sideróforos podem ser sintetizados pela bactéria 

(endógenos) ou utilizados do meio externo (exógenos), sendo os exógenos sintetizados por 

outras bactérias. Há um grande número de sideróforos diferentes em sua estrutura que já foram 

descritos, os quais podem ser divididos em três principais classes químicas que são os 

catecolatos, hidroxamatos e os compostos heterocíclicos. 

Yersiniabactina é um sideróforo, o qual é sintetizado apenas por Yersinia de alta 

patogenicidade. Y. enterocolitica, incluindo o sorogrupo O:8, são capazes de sintetizar 

yersiniabactina. A biossíntese de yersiniabactina e genes de transporte são agrupados dentro de 

uma região do cromossomo conhecida como ilhas de alta patogenicidade (HPI) (Carniel, 2001). 

Linhagens de Y. enterocolitica de baixa patogenicidade, incluindo as dos sorogrupos O:3 e O:9, 

utilizam sideróforos exógenos como a ferrioxamina, aumentando assim a sua capacidade de 

disseminação no hospedeiro. Estes sistemas de ferro-regulação asseguram a sobrevivência e a 

multiplicação de Yersinia em um ambiente competitivo de ferro (Fredriksson-Ahomaa, 2007). 

Deste modo, genes cromossômicos relacionados à virulência incluem fepA e fepD, os 

quais codificam proteínas responsáveis pelo transporte de sideróforos; fes, que leva à liberação 

de ferro no citoplasma. Especificamente em Y. enterocolitica, o sideróforo exógeno 

enterobactina da classe dos catecolatos, é transportado por proteínas de membrana codificadas 

pelos genes fep e a liberação do ferro no citoplasma bacteriano ocorre pela ação de uma enzima 

codificada pelo gene fes (Schubert, Fischer e Heesemann, 1999). 

A protease HreP é codificada pelo gene hreP. As proteases são conhecidas por 

contribuírem com a patogenicidade bacteriana ao interferirem com as proteínas dos tecidos do 

hospedeiro e assim inativar importantes proteínas chaves de defesa. A importância de HreP na 

patogênese de Y. enterocolitica, foi demonstrada com uma linhagem de Y. enterocolitica 

mutante para o gene hreP, a qual apresentou uma redução significativa na virulência (Heusipp, 

Young e Miller, 2001). 

Algumas linhagens de Y. enterocolitica, principalmente as do biotipo 1A, apresentam o 

gene tccC homólogo ao gene tc (inseticidal toxin complex) de Photorhabdus luminescens, que 

permite que essa bactéria sobreviva em insetos. Entretanto, não se sabe ao certo o motivo de 

linhagens as quais não vivem em insetos possuírem genes homólogos ao gene tc, o que se 

estende também a Y. enterocolitica e Y. enterocolitica-like Acredita-se que em Yersinia, o gene 
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tccC não codifique toxinas inseticidas e sim alguma toxina que contribua para a atividade 

enterotóxica dessa bactéria, já que uma linhagem mutante de Y. enterocolitica biotipo 1A, 

perdeu sua habilidade de colonizar o trato gastrintestinal de ratos infectados após ter esse gene 

inativado (Tennant et al., 2005). 

 É importante mencionar que nem sempre há uma correlação entre a presença dos 

marcadores de virulência acima mencionados, como por exemplo, inv, ail e ystA e a ocorrência 

da doença (Sulakvelidze, 2000). Um bom exemplo dessa observação é o estudo realizado por 

Noble et al. (1987), cujos resultados confirmam que mesmo linhagens de Y. enterocolitica que 

não possuíam alguns dos fatores de virulência acima citados estavam significativamente 

associadas a ocorrência de diarreia em pacientes nos quais nenhuma outra causa de doença 

entérica pode ser identificada. Além do exemplo acima, vários outros estudos relataram o 

isolamento de linhagens de Y. enterocolitica consideradas não-patogênicas em fezes de 

pacientes (Bottone e Robin, 1977; Ratnam et al., 1982; Bissett et al., 1990; Morris et al., 1991; 

Cafferkey et al., 1993). Nesses estudos nenhuma outra causa de diarreia foi identificada, o que 

sugere que linhagens de Yersinia consideradas não-patogênicas foram possivelmente 

responsáveis pela gastroenterite nos pacientes. 

 

1.6. Patogênese 

Pouco se sabe sobre a patogênese de Y. enterocolitica-like. Entretanto, a patogênese de 

Y. enterocolitica foi bem caracterizada (Robins-Browne, 2001; Falcão e Falcão, 2006). 

A doença causada por Y. enterocolitica é denominada yersiniose. Infecções clínicas no 

homem ocorrem, sobretudo, pela ingestão de água e alimentos contaminados por essa bactéria 

(Bottone, 1999). A dose infectante é desconhecida, porém, acredita-se que seja maior que 104 

UFC/mL. Os sintomas iniciam-se após 24 a 48 horas da ingestão da bactéria e incluem diarreia, 

dor abdominal e febre. Y. enterocolitica é um patógeno invasivo que induz uma resposta 

inflamatória nos tecidos infectados. Os principais alvos da infecção são o íleo distal e o tecido 

linfoide intestinal, porém, regiões intestinais adjacentes e os linfonodos mesentéricos também 

são envolvidos com frequência. Como Y. pestis e Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica tem 

tropismo por tecido linfoide (Bottone, 1997; Robins-Browne, 2001; Falcão et al., 2006; 

Fredriksson-Ahomaa, 2007; Drummond et al., 2012).  

Após a ingestão, Y. enterocolitica migra do estômago para o intestino delgado e desse 

para a porção terminal do íleo. A maioria das bactérias permanecem no lúmen intestinal, 

enquanto apenas uma pequena quantidade adere ao epitélio intestinal, sem, contudo, mostrar 

preferência por nenhum tipo celular (Robins-Browne, 2001; Falcão e Falcão, 2006).  
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Já as bactérias que invadem o tecido, só o fazem pelas células M que recobrem os 

folículos linfoides intestinais (placas de Peyer). A adesão e invasão das células M são mediadas 

por determinantes cromossômicos tais como as proteínas Inv e Ail e plasmidiais, YadA. Após 

penetrar no epitélio, e atravessar a membrana basal das placas de Peyer, as bactérias proliferam 

no tecido linfoide do intestino e na lâmina própria, causando destruição localizada de tecidos e 

levando à formação de microabcessos. A capacidade de sobreviver e multiplicar-se dentro dos 

folículos linfóides e outros tecidos está associada com a presença do plasmídio de virulência 

pYV, o qual é essencial para a patogênese de Yersinia. Propriedades antifagocíticas de Yersinia 

são mediadas principalmente por proteínas Yops, que através do contato bactéria-fagócito, 

subvertem a função fagocitária e permitem a sobrevivência e multiplicação extracelular no 

tecido linfóide do hospedeiro. 

As Y. enterocolitica podem ainda alcançar as microvilosidades adjacentes e, através do 

sistema linfático, atingir outros locais mais distantes. Essas lesões são constituídas por 

microcolônias de bactérias, rodeadas por células inflamatórias, as quais ocorrem principalmente 

dentro das criptas intestinais podendo se estender às suas vilosidades (Robins-Browne, 2001; 

Falcão e Falcão, 2006). Se a bactéria conseguir sair dos linfonodos e cair na corrente 

circulatória, alcançará órgãos mais distantes, sempre mostrando tropismo por tecidos linfoides, 

localizando-se preferencialmente no tecido reticulo-endotelial do fígado e do baço (Robins-

Browne, 2001; Falcão e Falcão, 2006). Normalmente, a infecção é limitada à área intestinal, 

mas, algumas vezes, os micro-organismos são drenados para os linfonodos mesentéricos e 

podem dar origem a uma infecção sistêmica (Robins-Browne, 2001; Fredriksson-Ahomaa, 

2007). 

Apesar de Y. enterocolitica ser considerada um patógeno intracelular facultativo, devido 

a sua resistência inata à morte por macrófagos, a maioria das lesões histológicas causadas por 

essa bactéria são extracelulares. Assim, macrófagos contendo a bactéria viável devem exercer 

um importante papel na sua disseminação pelo corpo do hospedeiro (Robins-Browne, 2001; 

Falcão e Falcão, 2006). 

 

1.7. Manifestações clínicas 

Y. enterocolitica pode causar desde uma enterite autolimitada até infecções sistêmicas 

fatais (Fredriksson-Ahomaa, 2007; Drummond et al., 2012). No homem, pode causar uma 

variedade de sintomas clínicos intestinais e extra-intestinais, com graus diversos de gravidade. 

A gastroenterite é a forma mais frequente de yersiniose, sendo a maior incidência de infecção 

reportada em crianças com até cinco anos de idade, as quais apresentam uma diarreia 
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autolimitada com ou sem a presença de sangue. Jovens e adultos podem apresentar dores 

abdominais, além de diarreia e vômito. Dessa forma, as manifestações da gastroenterite podem 

variar de acordo com a idade e o sistema imune do hospedeiro. Algumas vezes, os sintomas 

sugerem uma apendicite aguda e os pacientes apresentam linfoadenite mesentérica ou ileite 

terminal. Em casos mais graves e raros, o quadro pode evoluir para sepse (Robins-Browne, 

2001). Infecções por Y. enterocolitica também podem ser seguidas por sequelas imunológicas 

pós-infecção, incluindo eritema nodoso, artrite reativa, glomerulonefrite, Síndrome de Reiter, 

uveíte e conjuntivite (Bottone, 1997; 1999; Robins-Browne, 2001; Schriefer e Petersen, 2011). 

A maioria das gastroenterites e linfoadenites mesentéricas causadas por Y. enterocolitica 

em pacientes imunocompetentes é autolimitada, necessitando apenas de reposição eletrolítica. 

Entretanto, infecções sistêmicas, infecções extra intestinais e enterocolites em paciente 

imunocomprometidos devem ser tratadas com antibioticoterapia. As opções de tratamento 

incluem sulfametoxazol-trimetoprima, aminoglicosídeos e fluoroquinolona (Schriefer e 

Petersen, 2011; Fàbrega e Vila, 2012).  

 

1.8. Estudos de patogenicidade de Yersinia  

O estudo da patogênese de Yersinia spp. pode ser realizado tanto por testes fenotípicos, 

tais como ensaios de adesão e invasão em células de mamíferos e microscopia eletrônica, 

quanto por métodos moleculares como RNA-seq, entre outros. 

 

1.8.1. Ensaios de adesão e invasão a células de mamíferos e microscopia eletrônica 

 Grant, Bennett-Wood e Robins-Browne (1998) reportaram o isolamento de linhagens 

de Y. enterocolitica do biotipo 1A de pacientes sintomáticos. Apesar de não apresentarem os 

marcadores clássicos de virulência, esses isolados foram capazes de invadir células epiteliais e 

colonizar o trato intestinal de camundongos. Posteriormente, Grant, Bennett-Wood e Robins-

Browne (1999) mostrou que essas mesmas linhagens foram capazes de sobreviver em 

macrófagos. Além disso, foram capazes de escapar dos macrófagos e células epiteliais por um 

mecanismo que se assemelhava a exocitose e que parece não comprometer a integridade dessas 

células.  

 Outros estudos de adesão e invasão células a células HEp-2, CHO e T84, bem como, 

ensaios de sobrevivência em macrófagos U937 e células polimorfonucleares (PMNs) foram 

realizados com o intuito de melhor caracterizar a patogenicidade de Yersinia (Grant, Bennett-

Wood e Robins-Browne, 1998; 1999; Tennant, Grant e Robins-Browne, 2003; McNally et al., 

2006; McNally et al., 2007). 
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1.8.2. RNA-seq 

Tecnologias para a análise de transcriptomas estão disponíveis e são amplamente 

utilizadas desde o desenvolvimento da tecnologia de microarray e o sequenciamento completo 

do genoma humano. No passado, a expressão de mRNA era medida por técnicas de microarray 

ou PCR em tempo real. Contudo, o primeiro método não tem uma excelente sensibilidade, 

enquanto, o último é muito caro, o que inviabiliza a sua utilização para análises de expressão 

dos genes de um genoma completo (Mardis, 2008; Mutz et al., 2013). Em contraste, a 

metodologia de sequenciamento de próxima geração (NGS) é rápida e relativamente mais 

barata, quando comparada com os outros métodos, além de oferecer um alto rendimento para 

pesquisas de perfil de expressão gênica, anotação do genoma ou descoberta de RNAs não-

codificantes (Mutz et al., 2013).  

Em geral, o sequenciamento de DNA é uma das plataformas mais importantes para 

estudos de biologia molecular. A decodificação da sequência é geralmente realizada utilizando-

se a tecnologia de terminação de cadeias com dideoxi (Ronaghi, 2001). Com o aumento da 

importância do sequenciamento de DNA na pesquisa e diagnóstico (Voelkerding, Dames e 

Durtschi, 2009), foram desenvolvidos novos métodos de tratamento permitindo a obtenção de 

alto rendimento nas reações. Enquanto a primeira determinação do genoma humano levou mais 

de 15 anos e milhões de dólares, hoje é possível sequencia-lo em cerca de oito dias por 

aproximadamente U$100.000 (Mutz et al., 2013). Os importantes desenvolvimentos 

tecnológicos resumidos sob o termo NGS, são baseados na tecnologia de sequenciamento por 

síntese e chamados de pirosequenciamento. A variante transcriptômica dessa tecnologia é 

chamada de sequenciamento massivo paralelo de reads curtas ou RNA-seq (Denoeud et al., 

2008). Nos últimos anos, o RNA-seq está emergindo rapidamente como o principal sistema de 

perfis quantitativos de transcriptomas (Sanger, Nicklen e Coulson, 1977; Wang et al., 2008). 

Para a obtenção de informação de sequência, vários métodos são bem estabelecidos 

atualmente. Especificamente, o pirosequenciamento utiliza a tecnologia de sequenciamento por 

síntese. Aqui, a incorporação de nucleotídeos durante o sequenciamento de DNA é monitorada 

por luminescência. Portanto, um sistema multi-enzimático baseado em luciferase gera luz após 

a incorporação de um nucleotídeo. Os quatro diferentes nucleotídeos são adicionados 

sequencialmente e apenas nucleotídeos incorporados geram um sinal. O pirosequenciamento 

permite a análise de polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs), bem como o seqüenciamento 

do genoma completo (Mutz et al., 2013). Além disso, NGS está levando a transcriptomica para 

a era digital (Blow, 2009).  
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Várias plataformas de sequenciamento estão disponíveis atualmente. Todos eles 

utilizam fragmentos curtos, as chamadas reads, para investigar as sequências do genoma 

(Korbel et al., 2007). Uma das plataformas mais comuns com base no princípio do 

pirosequenciamento convencional é o Sequenciador 454 (Mutz et al., 2013). 

A primeira adaptação em grande escala da técnica de pirosequenciamento, inventado 

pela 454 Life Sciences (Imelfort e Edwards, 2009) e, posteriormente, comercializado pela 

Roche, é um sistema de alto rendimento (Morozova e Marra, 2008). O DNA fragmentado é 

ligado a esferas de estreptoavidina que, por conseguinte, são capturados em gotículas aquosas 

em uma solução de óleo. Esta chamada reação é chamada de PCR em emulsão, e separa 

moléculas de DNA juntamente com as esferas revestidas. Deste modo, as gotículas formam 

pequenos reatores de amplificação (Margulies et al., 2005). As esferas são transferidas para 

uma placa e analisadas por pirosequenciamento normal. O instrumento 454 é capaz de 

sequenciar até 500 milhões de bases dentro de dez horas. O comprimento de leitura (400 

nucleotídeos) é mais curto do que o obtido com a tecnologia de Sanger (600 nucleotídeos), pois 

é limitada pela química de pirosequenciamento utilizada (Mashayekhi e Ronaghi, 2007). No 

entanto, o sequenciamento pelo 454 é uma técnica rápida uma vez que até 400.000 reações 

podem ser realizadas em paralelo (Droege e Hill, 2008). Com quase 2500 publicações de 

pesquisa até dezembro de 2015 no PubMed, é uma das plataformas de próxima geração mais 

amplamente utilizadas. A tecnologia de sequenciamento 454 tem sido um dos principais 

métodos de próxima geração utilizados em transcriptômica (Mutz et al., 2013).    

Uma das aplicações mais óbvias de plataformas de tecnologia NGS é o sequenciamento 

do genoma. A revolução NGS reduziu tremendamente o tempo e custo de sequenciamento de 

genomas grandes. Portanto, tecnologias NGS se tornaram muito interessantes para 

sequenciamento de novo de genomas eucarióticos e procarióticos (Zhou et al., 2010). NGS 

também é usado para o re-sequenciamento de genomas completos ou de uma região alvo, que 

é atualmente uma das aplicações mais amplas do sequenciamento de alto rendimento 

(Nowrousian, 2010). Desse modo, o re-sequenciamento de última geração aumenta a 

compreensão de como as diferenças genéticas afetam características fenotípicas e doenças 

(Cullum, Alder e Hoodless, 2011; Kohlmann, Grossmann e Haferlach, 2012). Recentemente, 

plataformas de NGS desenvolveram uma grande importância nos diagnósticos para a detecção 

de mutações moleculares. A aplicação do NGS permite a observação de padrões de mutação do 

genoma para identificar as alterações de sequência de DNA aberrantes e novos genes de 

doenças (Zhang et al., 2011; Ma, Ennis e Aparicio, 2012). Tecnologias NGS também foram 

estabelecidas para examinar as modificações epigenéticas em um genoma de larga escala 
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(Cullum, Alder e Hoodless, 2011). Estudos de metagenômica são também uma aplicação chave 

de tecnologias de NGS em pesquisa ecológica e ambiental (Voelkerding, Dames e Durtschi, 

2009; Shokralla et al., 2012).  

As tecnologias de NGS também têm sido aplicadas com sucesso para estudos de perfis 

de expressão gênica através do sequenciamento de diferentes espécies de mRNA (Voelkerding, 

Dames e Durtschi, 2009; Barzon et al., 2011). Essas análises de NGS de alto rendimento 

desempenham um papel importante na biologia molecular para medir a atividade de milhares 

de genes em paralelo. Além disso, a tecnologia de NGS permite a quantificação absoluta de 

transcritos. Isto ajuda a detectar alterações dos níveis de expressão do gene sob diferentes 

condições biológicas ou entre diferentes tipos de células ou tecidos (Zhou et al., 2010; Cullum, 

Alder e Hoodless, 2011). A análise do perfil de expressão gênica permite a investigação de 

funções, estados ou fisiologia celulares. O impacto de fatores ambientais, sinais químicos ou 

fatores de estresse sobre a expressão gênica pode ser analisado em uma escala genômica usando 

tecnologias NGS. Para melhorar a anotação de genomas sequenciados, o NGS também tem sido 

aplicado a descoberta e analise de perfis de pequenos RNA não-codificantes (Marguerat, 

Wilhelm e Bähler, 2008; Morozova e Marra, 2008). 

 Poucos são os trabalhos na literatura que utilizaram o RNA-seq para analises do perfil 

de expressão gênica de Yersinia spp., tendo sido a maioria dos trabalhos realizados com Y. 

pestis e Y. enterocolitica, duas das espécies mais bem estudadas e caracterizadas do gênero 

(Babujee et al., 2013; Bent et al., 2015; Stasulli et al., 2015). Pelo nosso conhecimento, apenas 

um RNA-seq de Y. intermedia não patogênica foi publicado. No entanto, nenhum aspecto 

relacionado à patogênese ou virulência foi abordado, tendo sido verificado apenas como a 

disponibilidade de oxigênio afeta a fisiologia de yersiniae (Babujee et al., 2013). 

Pouco se sabe sobre a patogênese de Y. enterolitica-like (Sulakvelidze, 2000; Schriefer 

e Petersen, 2011; Falcão e Souza, 2015). Portanto, estudos fenotípicos e moleculares que 

elucidem o potencial patogênico de Y. enterocolitica-like, tais como Y. frederiksenii, Y. 

intermedia e Y. kristensenii são inéditos e deverão contribuir para uma melhor caracterização 

de tais espécies. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 A presença dos genes relacionados à virulência encontrados em Y. enterocolitica-like 

neste estudo indicou o possível potencial patogênico de algumas dessas linhagens; 

 

 Os ensaios de adesão e invasão a células de mamíferos sugerem que a patogenicidade 

de Y. kristensenii e Y. frederiksenii possa ser linhagem-dependente; 

 

 O ensaio de sobrevivência em macrófagos humanos U937 evidenciou que algumas 

linhagens de Y. frederiksenii apresentaram uma elevada capacidade de sobrevivência no 

interior de macrófagos, sendo capazes de sobreviver à resposta imune do hospedeiro; 

 

 Os resultados obtidos no presente estudo sugerem a existência de mecanismos de 

virulência alternativos aos mecanismos clássicos descritos para Y. enterocolitica 

patogênica; 

 

 A presença de possíveis novos mecanismos de virulência não pode ser verificada, uma 

vez que a plataforma 454 GS Junior (Roche) não se mostou adequada para a realização 

de sequenciamento de RNA de amostras provenientes de interações com células devido 

à baixa cobertura obtida. 

 



 

_________________________ 
1 De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023 
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