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RESUMO 

 

GONZALES, J. C. Análise do potencial patogênico, diversidade genotípica e perfil de 

resistência de linhagens de Shigella flexneri isoladas por 34 anos em diferentes Estados do 

Brasil. 2022. 87f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

A shigelose ou disenteria bacilar é causada por bactérias do gênero Shigella spp., e é um grave 

problema de saúde pública em vários locais do mundo. Em países em desenvolvimento como 

o Brasil, a shigelose é causada principalmente pela espécie Shigella flexneri. No entanto, 

existem relativamente poucos estudos que caracterizaram molecularmente linhagens de S. 

flexneri isoladas no país. O objetivo desse estudo foi caracterizar molecularmente e 

fenotipicamente 130 linhagens de S. flexneri isoladas de fezes de humanos com gastroenterite, 

entre os anos de 1983 a 2017 em diferentes Estados do Brasil. A pesquisa do potencial 

patogênico das linhagens de S. flexneri estudadas foi realizada pela pesquisa de 16 importantes 

genes de virulência por PCR convencional para as 130 linhagens de S. flexneri; pela capacidade 

de 50 linhagens selecionadas de invadir e sobreviver em células epiteliais do intestino humano 

(Caco-2), bem como sobreviver e se multiplicar em macrófagos de humanos (U-937). 

Adicionalmente, foi realizada a avaliação da virulência de 8 linhagens selecionadas de S. 

flexneri em Galleria mellonella. O perfil de resistência antimicrobiana foi obtido pela técnica 

de disco difusão para todas as linhagens. A caracterização da diversidade genotípica das 130 

linhagens foi verificada por Enterobacterial repetitive intergenic consensus PCR (ERIC-PCR), 

Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) e Multi-locus Sequence Typing (MLST). Uma alta 

frequência de alguns genes de virulência foi observada, o gene ipaH foi encontrado em todas 

as linhagens; os genes ial, sigA, iuc, virA e pic foram encontrados em mais de 70% das 

linhagens. Os genes sat e virF foram encontrados em 48,5% e 57,7% das linhagens, 

respectivamente. Os genes ipgD, icsA, virB, sepA, set1B, set1A e sen foram encontrados em 

menos de 40% das linhagens estudadas. A porcentagem de invasão em células Caco-2 foi ≥ 

40% e a sobrevivência em U-937 foi ≥ 60% para as linhagens de S. flexneri analisadas. Sete das 

oito linhagens de S. flexneri estudadas causaram a morte de mais de 50% das larvas de Galleria 

mellonella após 10 dias de experimento. Um total de 57 (43,8%) linhagens foram multidroga 

resistentes (MDR). Por ERIC-PCR um total de 96 (73,8%) linhagens foram agrupadas em um 

único grupo com ≥ 70,4% de similaridade genética e especificamente 75 dessas linhagens 

apresentaram similaridade genética ≥ 80,9%. Por PFGE um total de 120 (92,3%) linhagens 
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foram agrupadas em um único grupo com 57,4% de similaridade genética, e, especificamente 

82 dessas linhagens apresentaram similaridade genética ≥ 70,6%. Todas as linhagens foram 

tipadas como ST245 por MLST. Em conclusão, a alta frequência de importantes genes de 

virulência, a grande porcentagem de invasão e sobrevivência das linhagens em células Caco-2 

e em U-937 e a alta mortalidade de larvas de Galleria mellonella evidenciaram o potencial 

patogênico das linhagens de S. flexneri estudadas. As altas taxas de linhagens MDR são 

alarmantes, pois podem levar a ineficácia terapêutica quando o tratamento é necessário. Os 

resultados de ERIC-PCR, PFGE e MLST sugeriram a presença de linhagens descendentes de 

um subtipo prevalente de S. flexneri circulando em diferentes Estados do Brasil. 

 

Palavras-chave: Shigella flexneri; genes de virulência; resistência a antimicrobianos; tipagem 

molecular, ensaios in vitro e in vivo de virulência. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 História e taxonomia 

A disenteria bacilar ou shigelose é uma doença causada por bactérias do gênero Shigella 

spp. que tem sido reportada desde os tempos bíblicos. Hipócrates introduziu o termo disenteria 

(Δυσευτερια) (problemas intestinais) para descrever uma doença caracterizada pela excreção 

de fezes contendo sangue e muco acompanhadas por tenesmo (DAVISON, 1922; ZUMLA, 

2010; LAMPEL et al., 2018). 

O médico japonês Kiyoshi Shiga é creditado como o primeiro cientista a isolar e 

caracterizar bactérias do gênero Shigella spp. e o gênero carrega seu nome até os dias atuais 

(LAMPEL et al., 2018). No ano de 1896, Shiga isolou a bactéria de fezes diarreicas de 34 

pacientes e da parede intestinal de dois pacientes pós-morte no Japão. Nessa época o Japão 

passava por uma grave epidemia de shigelose causada pela espécie S. dysentereae, que 

contaminou mais de 91.000 pessoas e tinha uma taxa de mortalidade maior do que 20%; 

(TROFRA, 1999; HARDY & KOHLER, 2006). 

Shiga caracterizou a disenteria bacilar como “a mais temida doença infantil”, devido ao 

seu curso fulminante e altos índices de mortalidade, e nomeou a espécie isolada de Bacillus 

dysenteriae (SHIGA, 1936). Atualmente, essa espécie é denominada Shigella dysenteriae 

sorotipo 1 e possui um alto potencial patogênico devido a produção de uma enteroxina, 

conhecida como toxina de Shiga. Essa toxina é responsável por provocar graves patologias, 

como a colite hemorrágica, que pode evoluir para complicações extra intestinais graves, como 

a síndrome hemolítico-urêmica (SHU), progredindo para falência renal (RIVAS et al., 2006). 

O gênero Shigella spp. foi expandido logo após a descoberta da espécie Shigella 

flexneri. Em 1899 Simon Flexner seguindo os métodos de Shiga cultivou microrganismos 

isolados de fezes de soldados do Exército dos EUA com disenteria. Flexner encontrou, porém, 

uma espécie diferente da isolada anteriormente pelo médico japonês. O novo microrganismo 

descoberto passou a ser conhecido como o Bacilo Flexner e atualmente é denominado Shigella 

flexneri (LAMPEL et al., 2018). 

Estudos posteriores de Walther Kruse, que investigou um grande surto de disenteria no 

norte de Bonn, na Alemanha, também revelaram a presença de bacilos de Shigella spp. em fezes 

de pacientes (KRUSE, 1900). Em 1901, Kruse publicou um estudo com pacientes residentes de 

um asilo acometidos por disenteria (KRUSE, 1901). Esses estudos e subsequentes trabalhos da 

Grã-Bretanha demonstraram que a disenteria bacilar não era apenas uma doença comum nos 

trópicos e em guerras. Observou-se que a doença ocorria em locais com aglomerações humanas 
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e sem saneamento. Na Inglaterra, por exemplo, a shigelose ocorria principalmente em 

manicômios, o que fez com que a doença também fosse conhecida na época como “disenteria 

asilar” ou “colite de asilo” (LAMPEL et al., 2018). 

Em 1915, Carl Sonne isolou um bacilo fermentador tardio de lactose (S. dysenteriae e 

S. flexneri não são fermentadores de lactose), assim ocorreu a descoberta da principal espécie 

causadora de disenteria na Dinamarca (SONNE, 1915). Sonne propôs que o novo bacilo fosse 

classificado como grupo III para distingui-lo do grupo I (S. dysenteriae) e grupo II (S. flexneri). 

Além disso, Sonne notou que a maioria dos casos de disenteria causada por essa nova espécie 

apresentava uma forma moderada de diarreia. Felix d'Herelle também encontrou esta espécie 

associada a casos de disenteria na França (D’HERELLE, 1916), assim como Theodor Thjotta 

na Noruega (THJØTTA, 1919). 

Em 1929, Boyd realizou um estudo em Bangalore, Índia, que consistia em classificar e 

caracterizar linhagens que tinham as mesmas características de S. flexneri, mas não se 

aglutinavam com os antissoros contra essa espécie. O projeto de Boyd resultou em uma coleção 

de milhares de culturas de fezes de diferentes casos de disenteria e isso permitiu-lhe estabelecer 

a primeira classificação abrangente dos bacilos que causam shigelose e a classificação de uma 

nova espécie denominada Shigella boydii (BOYD, 1931). 

No ano de 1950 foi realizado o Congresso da Associação Internacional de Microbiologia 

que estipulou que o nome do gênero seria Shigella spp., e seria dividido em subgrupo A, 

composto por linhagens de S. dysenteriae; subgrupo B, composto por linhagens de S. flexneri; 

subgrupo C, composto por linhagens de S. boydii; e subgrupo D, composto por linhagens de S. 

sonnei. (LAMPEL et al., 2018). 

 

1.2. Gênero Shigella spp 

O gênero Shigella spp. pertence à família Enterobacteriaceae, é composto por bacilos 

Gram-negativos, anaeróbio facultativos, não formadores de esporos, imóveis e compreende 

quatro espécies: S. sonnei, S. dysenteriae, S. boydii e S. flexneri. São patógenos entéricos 

exclusivos de humanos e primatas, e responsáveis por causar a shigelose também conhecida 

como disenteria bacilar (NISA et al., 2020).  

A classificação sorológica do gênero é realizada pelo antígeno somático (O) encontrado 

no lipopolissacarídeo presente na membrana externa da parede celular. S dysenteriae subgrupo 

A é formada por 15 sorogrupos, S. flexneri subgrupo B apresenta 8 sorogrupos, S. boydii 

subgrupo C é constituída por 19 sorogrupos e S. sonnei subgrupo D apresenta somente um 

sorogrupo (NIYOGI, 2005; WHO, 2005; NATARO et al., 2011). Os sorogrupos são verificados 
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a partir de uma reação antígeno-anticorpo, conhecida como sorotipagem, onde inicialmente se 

realiza uma aglutinação com soros polivalentes somáticos e posteriormente o sorotipo é 

pesquisado por testes com soros monovalentes (ZHANG et al., 2014). 

Bioquimicamente são fermentadores de glicose sem produção de gás e H2S, são 

negativas para as enzimas lisina descarboxilase, oxidase, urease e são incapazes de utilizar o 

citrato de sódio como única fonte de carbono em ágar citrato de Simmons. Todas as espécies 

de Shigella spp. são negativas para a enzima catalase, exceto S. dysenteriae Tipo 1 (TORRES, 

2004). 

Todas as espécies são patogênicas e capazes de invadir o intestino grosso causando uma 

reação inflamatória, sendo que S. flexneri é a principal espécie causadora de shigelose endêmica 

no mundo. Enquanto S. sonnei é mais comum em países desenvolvidos, S. flexneri é a espécie 

mais prevalente em países em desenvolvimento como o Brasil (NUNES et al., 2012; SOUSA 

et al., 2013; CRUZ et al., 2014; MEDEIROS et al., 2018). 

 

1.3. Shigella flexneri 

Entres as quatro espécies de Shigella spp., atualmente S. flexneri é a espécie mais 

prevalente em países em desenvolvimento, e afeta não apenas crianças, mas também indivíduos 

com mais de 40 anos (SEIDLEIN et al., 2006). Em vários países da Ásia e África subsaariana, 

S. flexneri é responsável por até 62% de todas as infecções por bactérias do gênero. Enquanto 

isso, S. sonnei é a espécie mais comum em países desenvolvidos, responsável por até 80% de 

todas as infecções por Shigella spp. na Europa e América do Norte (GU et al., 2012). Já as 

espécies S. boydii e S. dysenteriae causam < 5% de todos os casos de shigelose no mundo. 

Notavelmente, S. dysenteriae foi a principal causa da disenteria quando foi identificada pela 

primeira vez há mais de um século atrás, mas hoje é raramente isolada de pacientes com 

disenteria bacilar (BARDHAN et al., 2010; GU et al., 2012; THE et al., 2016). 

Apesar de Shigella flexneri ser um dos principais agentes etiológicos causadores de 

diarreia em países em desenvolvimento, alguns sorotipos dessa espécie são reportados em 

regiões desenvolvidas no mundo todo. O número exato de casos da doença e mortes devido à 

shigelose é incerto, principalmente em regiões em desenvolvimento devido à falta de recursos 

e dados de pessoas infectadas o que impossibilita a realização de um estudo contínuo de 

vigilância (NISA et al., 2020). 

Uma taxa de mortalidade significativamente maior é associada a S. flexneri em 

comparação com outras espécies de Shigella spp. (SUAVE et al., 2016). Estima-se que, entre 

60% e 16% dos os casos de disenteria bacilar são causados por S. flexneri em países em 
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desenvolvimento e desenvolvidos, respectivamente (JENNISON & VERMA 2004; KOTLOFF, 

2017). Além disso, linhagens resistentes a antibióticos de S. flexneri têm sido reportadas 

globalmente (SEIDLEIN et al., 2006; HOSANGADI et al., 2019). 

Os sintomas de shigelose causada por S. flexneri podem variar de uma leve disenteria a 

infecção grave e até fatal. Em caso de infecções leves, particularmente em adulto, as 

características clínicas da doença causada por S. flexneri são fezes aquosas e febre por alguns 

dias. Entretanto, principalmente em crianças os sintomas são diarreia aguda e aquosa, cólicas 

abdominais, febre alta, mal-estar e náuseas seguida por vômitos, fezes com muco e sangue, 

tenesmo e dor abdominal intensa (ASHKENAZI & COHEN, 2013). 

As complicações agudas da shigelose causada por S. flexneri incluem septicemia, 

convulsões, danos aos rins, anorexia grave, megacólon tóxico (dilatação do intestino grosso, o 

que causa uma série de sintomas graves e se não tratado pode ser fatal), perda de peso e 

desnutrição; peritonite e síndrome hemolítico-urêmica. Esses sintomas são relatados 

principalmente em crianças desnutridas (TANEJA & MEWARA, 2016). 

 

1.4. Epidemiologia no mundo 

O impacto da disenteria bacilar na saúde pública continua a ser observado após mais de 

100 anos da descoberta do agente bacteriano por Kyoshi Shiga. A importância de Shigella spp. 

na história médica é singular. A história da pesquisa de Shigella spp. também fornece uma linha 

do tempo dos avanços nas técnicas e conhecimento de doenças infecciosas bacterianas e os 

paradigmas em evolução no pensamento sobre esses patógenos ao longo do século passado 

(LAMPEL et al., 2018). 

A shigelose tem sido um grave problema de saúde pública em todo o mundo, 

principalmente nos países em desenvolvimento onde é endêmica (LIMA et al., 2015; 

MEDEIROS et al., 2018). A OMS estimou que no ano de 2010 ocorreram aproximadamente 

191 milhões de casos e 1,1 milhões de mortes globalmente (KOTLOFF et al., 1999; KLIRCK 

et al., 2015; MEDEIROS et al., 2018). O gênero Shigella spp. foi relatado como um dos 

patógenos bacterianos mais comuns que acometem crianças de um a cinco anos de idade no 

mundo (THE et al., 2016) e a maior parte das mortes (70%) ocorre em países em 

desenvolvimento (KOTLOFF et al., 1999; KOPPOLU et al., 2013; YANG et al., 2016). 

Não existe um grupo de indivíduos que esteja imune à shigelose, mas certos indivíduos 

estão em maior risco. Várias pesquisas realizadas em centros de tratamento mostram que a 

Shigella spp. está associada a 5% a 15% dos casos de diarreia e 30% a 50% dos casos de 

disenteria. Em muitas regiões do mundo, a epidemia do HIV se cruza com a disseminação da 
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shigelose (DRUSIN et al., 1976; DALLMAN et al., 2021). Embora a espécie S. sonnei seja 

mais prevalente em países desenvolvidos como os Estados Unidos, observa-se que a espécie S. 

flexneri é o mais comum em homossexuais masculinos (DRUSIN et al., 1976; DALLMAN et 

al., 2021). A imunodeficiência associada ao HIV leva a quadros clínicos mais graves de 

infecção por Shigella spp., incluindo persistência ou doença intestinal recorrente e bacteremia 

(KRISTJANSSON et al., 1994; ANGULO & SWERDLOW, 1995; BATCHELOR et al., 1996; 

WU et al., 2019; MOHAN et al., 2018). 

 

1.5. Epidemiologia no Brasil 

 No Brasil dentre os patógenos causadores de gastroenterites, Shigella spp. está entre as 

bactérias mais isoladas de fezes diarreicas em distintas regiões do país (MEDEIROS et al., 

2001; DINIZ-SANTOS et al., 2005; SILVA et al., 2008; SOUSA et al., 2013; CRUZ et al., 

2014; BRASIL, 2019). 

A shigelose possui uma prevalência que varia de 8 a 10% em crianças menores de 1 ano 

de idade e de 15 a 18% em crianças maiores de 2 anos no Brasil (COUTINHO et al., 2001, 

BRASIL, 2010). Especificamente, as maiores taxas de isolamento de Shigella spp. foram 

registradas nas regiões Sudeste (40%) e Nordeste (34%), enquanto nas regiões Norte, Centro-

Oeste e Sul, as taxas são menores com percentuais de 13%, 10% e 3%, respectivamente. A 

espécie mais frequentemente isolada foi S. flexneri (53%), com maior incidência no Nordeste 

do Brasil (LIMA et al., 2015). 

Devido às proporções continentais do país e as imensas diferenças socioeconômicas 

entre as regiões, diferentes perfis de incidência de espécies de Shigella são observados no Brasil 

(PEIRANO, SOUZA e RODRIGUES, 2006). A maior incidência de S. flexneri é no Nordeste, 

enquanto o Sudeste, mais industrializado, observa-se que S. sonnei é a espécie mais 

frequentemente isolada (PEIRANO, SOUZA e RODRIGUES, 2006). Assim como em outros 

países em desenvolvimento, o sorotipo de S. flexneri predominante é o 2a, seguido por 1b, 3a, 

4a, e 6 (KOTLOFF et al., 1999; PEIRANO, SOUZA e RODRIGUES, 2006). No Brasil, a 

shigelose não é uma doença de notificação compulsória, sendo notificadas apenas em casos de 

surtos como o que ocorreu em 2015 em uma escola de Santo André (SP), no qual 56 alunos 

foram diagnosticados com shigelose (BRASIL, 2019; G1, 2015). 

 

1.6. Transmissão, manifestações clínicas e patogênese 

A shigelose é uma doença que ocorre principalmente em aglomerados humanos e 

comunidades carentes que não possuem saneamento adequado ou água potável (TANEJA & 
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MEWARA 2016). Shigella spp. é transmitida pela via fecal-oral, pela ingestão de água e 

alimentos contaminados e pelo contato pessoa-pessoa (NIYOGI, 2005). Esse patógeno pode 

induzir uma infecção sintomática por meio de uma dose infecciosa excepcionalmente baixa (< 

100 microrganismos), ao contrário de Salmonella spp. e Escherichia coli, que têm doses 

infecciosas de pelo menos quatro ordens de magnitude a mais (KOTHARY & BABU, 2002). 

Pelo fato de a doença ser altamente contagiosa, as bactérias do gênero Shigella spp. são 

responsáveis por surtos e epidemias principalmente em instituições como escolas, creches, 

penitenciárias, áreas populosas em geral e com saneamento básico precário (KOTHARY & 

BABU, 2001). 

Os manipuladores de alimentos com higiene pessoal precária têm sido frequentemente 

indicados como fonte para a propagação de Shigella spp. Além disso, uma vez que Shigella 

spp. não está associada a um produto alimentar específico, o aumento no número de casos da 

doença pode estar associado ao manuseio, armazenamento e preparação inadequados de 

alimentos. O que agrava essas situações é que Shigella spp. pode facilmente espalhar-se 

rapidamente de pessoa para pessoa, o que pode levar a maior número de pessoas infectadas 

(DUPONT et al., 1989; LAMPEL et al., 2018). 

O saneamento deficiente, desnutrição, falta de disponibilidade de água limpa, uma dose 

infecciosa excepcionalmente baixa, plasticidade genômica e capacidade de adquirir genes de 

resistência antimicrobiana são potenciais motivos para Shigella spp. ser um patógeno tão bem-

sucedido (THE et al., 2016). 

A shigelose ou desinteria bacilar é uma doença endêmica na maioria dos países em 

desenvolvimento e é a principal causa de diarreia com sangue no mundo, sendo que menos de 

1% desses casos são tratados em hospitais (KOTLOFF et al., 1999; WHO, 2005; THE et al., 

2016). Esse sintoma é a principal forma de manifestação, resultante da manifestação da 

capacidade da Shigella spp. de invadir, se multiplicar dentro das células epiteliais do intestino 

grosso, causar danos, e contaminar as células adjacentes e, por fim, matar as células infectadas. 

Embora o dano ulcerativo ao epitélio intestinal leve a uma resposta inflamatória intensa, a 

disseminação sistêmica de Shigella spp. é rara. 

Em um indivíduo saudável, a doença é autolimitada e se resolve mesmo sem o uso de 

antibióticos dentro de 2 semanas. Em crianças, menores de 5 anos de idade, e idosos, existe um 

risco maior de agravamento dos sintomas. A síndrome hemolítico-urêmica (SHU), causada por 

linhagens produtoras de toxina Shiga, é uma possível sequela da infecção. Existem casos de 

indivíduos que possuem a forma assintomática de Shigella spp., mas a prevalência e duração 
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reais de sua transmissão dificilmente são constatados (CASTRO et al., 2021; ENITAN et al., 

2021). 

A patogênese da shigelose se inicia quando a bactéria atravessa o epitélio intestinal via 

células M (transcitose), e fica exposta aos macrófagos da submucosa do trato gastrointestinal. 

Após ser fagocitada, a bactéria não é destruída, pois ela induz rapidamente a apoptose dos 

macrófagos, que as liberam (ZYCHLINSKY, PREVOST, SANSONETTI, 1992; 

SANSONETTI et al., 1996; HILBI et al., 1998). Dessa forma Shigella spp. entra em contato 

com o lado basolateral das células do epitélio intestinal iniciando o processo de endocitose. O 

citoplasma da célula hospedeira serve como nicho para a bactéria sobreviver e se replicar (THE 

et al., 2016). Por isso, ao invés de promover o rápido aniquilamento da célula, as bactérias do 

gênero Shigella spp. prolongam a sobrevivência da célula hospedeira infectada e iniciam a sua 

proliferação e posteriormente invasão das células vizinhas. (IWAI et al., 2007; THE et al., 

2016). Todo esse processo está ilustrado na Figura 1, e resulta em inflamação, sangramento e 

ulceração da mucosa (THE et al., 2016). 
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1.7. Genes de virulência 

A pesquisa dos genes de virulência pode fornecer uma caracterização do potencial 

patogênico de linhagens de Shigella spp. isoladas de surtos e casos esporádicos. Sua capacidade 

de causar doença depende da expresão de genes contidos em um plasmídeo de invasão (pINV) 

de 220 Kb, tais como: ipaH, ipaBCD, ial, sen, virA, virB, virF, icsA, sepA e ipgD e de genes 

cromossômicos, tais como: ipaH, iuc, sat, sigA, pic, set1A e set1B (CAMPOS et al., 2008). A 

Tabela 1 traz um resumo dos genes acima mencionados e suas respectivas funções. 

 O plasmídeo pINV possui uma região conservada chamada lócus Mxi-Spa (30Kb), a 

qual codifica o sistema de secreção do tipo III e genes que codificam os antígenos de invasão 

(invasion plasmid antigens – Ipas) (THE et al., 2016). Esse plasmídeo é essencial para a 

Acúmulo de fluidos 

Pic, SigA e SepA 

Diarréia 
ShET1 e ShET2 

Secreção de enterotoxinas 

Transcitose 

Motilidade 

intracelular 
Invasão 

Rearranjo de 
citoesqueleto por 

IpaC, IpgB1, IpgD, 
IpaA e VirA 

Ativação de IpaC, 
IpaD, IpaB e IpaH e 

lise do fagossomo 

Adesão e 

translocação 

de efetores 

Célula M 

Junções 

celulares 

Morte celular 

Macrófago 

Actina 

Fagossomo 

Célula epitelial 

intestinal 

Figura 1. Mecanismo molecular de patogênese de Shigella spp. Primeiramente a bactéria atravessa 

o epitélio intestinal via células M (transcitose), e expõe-se aos macrófagos da submucosa. Após ser 

fagocitada, a bactéria não é destruída, pois induz rapidamente a apoptose dos macrófagos, que as 

liberam. Em seguida, entra em contato com o lado basolateral das células do epitélio intestinal 

iniciando o processo de endocitose. O citoplasma da célula hospedeira serve como nicho para a 

bactéria sobreviver e se replicar. Por isso ao invés de promover o rápido aniquilamento da célula, 

Shigella spp. prolonga a sobrevivência da célula hospedeira infectada para se proliferar e invadir as 

células vizinhas. Imagem retirada de The et al., 2016. 



Introdução 

 

9 

patogenia de Shigella spp. O sistema de secreção do tipo III é responsável por injetar proteínas 

efetoras no interior de células intestinais do hospedeiro, para que ocorra uma profunda interação 

entra bactéria e célula hospedeira (DONNENBERG, 2000; THE et al., 2016). 

 

Tabela 1. Genes plasmidiais e cromossômicos pesquisados e suas respectivas funções. 

 

 O gene IpaH está presente em várias cópias no plasmídeo e no cromossomo de Shigella 

spp., este gene codifica proteínas envolvidas no processo de invasão de bactérias às células 

hospedeiras e em sua sobrevivência em macrófagos (CRUZ et al., 2014; FARSHAD, 

RANJBAR & HOSSEINI, 2015; LLUQUE et al., 2015). 

Certos genes são encontrados apenas no plasmídeo pINV, entre eles estão: virF, um 

ativador transcricional do gene icsA e do gene virB. O gene icsA atua na dispersão intracelular 

e o gene virB é um ativador transcricional do operon IpaBCD, responsável pela expressão de 

genes de virulência relacionados à invasão de Shigella spp. em células hospedeiras em um 

processo que envolve a ativação do sistema de secreção do tipo III. Similarmente, o gene ial 

(lócus associado à invasão), é responsável por codificar proteínas relacionadas ao processo de 

invasão. Ademais, o gene sen atua na produção de enterotoxinas; o gene sepA codifica enzimas 

associadas à invasão tecidual e promove a inflamação intestinal; o gene virA é responsável por 

criar um caminho que permite que as bactérias se movam através da rede citoplasmática densa 

Genes Plamidiais Funções Genes Cromossômicos Funções 

IpaH Invasão IpaH Invasão 

ial Invasão sigA Secreção de íons 

virA 

Entrada e 

sobrevivência em 

células hospedeiras 

iuc Produção de aerobactina 

virF 

Ativação 

transcricional de icsA 

e virB 

pic Atividade mucinase 

sen 
Produção de 

enterotoxinas 
sat 

Produção de toxina 

autotransportadora 

sepA 
Produção de enzimas 

associadas à invasão 
set 1A Produção de enterotoxinas 

ipaBCD 
Invasão (sistema de 

secreção do tipo III) 
set 1B Produção de enterotoxinas 

virB 

Ativador 

transcricional do 

IpaBCD 

  

icsA Dispersão intracelular   

ipgD 

Entrada e 

sobrevivência em 

células hospedeiras 
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e organizada da célula hospedeira (OGAWA et al., 2008) e o gene ipgD atua na entrada e 

sobrevivência da bactéria nas células hospedeiras (GAO et al., 2013; DUTTA et al., 2014). 

O gene cromossômico sat codifica uma toxina auto transportadora (SPATEs). Outros 

genes cromossômicos são o gene sigA, que codifica uma proteína capaz de degradar caseína e 

ser citopática para as células intestinais; o gene iuc relacionado com a produção e transporte de 

aerobactina; pic um gene multifuncional envolvido na patogênese entérica e na atividade 

mucinase; e set1A e set1B responsáveis pela produção de enterotoxinas (HENDERSON et al., 

1999; ZHANG et al., 2014). 

 

1.8. Ensaios in vivo com o modelo de larvas Galleria mellonella 

Embora as infecções naturais por Shigella spp. sejam restritas a humanos e primatas, 

outros modelos animais menores podem ser usados para analisar etapas especificas que ocorrem 

na infecção por Shigella spp. Nenhum modelo animal reproduz totalmente a resposta humana 

e muitas vezes a munutençao desses modelos exigem animais caros, manutenção dispendiosas 

de instalações, serviços veterinários e protocolos de animais aprovados por comitês de ética. 

As larvas da lagarta de Galleria mellonella são um modelo in vivo muito mais simples, barato, 

informativo e rápido para avaliação da virulência e da interação de Shigella spp. com células 

da imunidade inata do inseto (BARNOY et al., 2017). 

A Galleria mellonella é uma espécie de inseto lepidóptero também conhecida como a 

traça grande da cera ou a traça do favo de mel, é uma traça da família Pyralidae e se tornou um 

modelo de inseto amplamente adotado para estudar vários patógenos humanos, incluindo 

Listeria spp, Streptococcus, Legionella, Campylobacter, Yersinia, Shigella spp., Salmonella 

spp. entre outros (BARNOY et al., 2017). O sistema imune inato humano e o de insetos 

demonstram várias semelhanças o que permite que os estudos sejam realizados e extrapolados 

para organismos de diferentes Reinos (BARNOY et al., 2017). 

Barnoy e colaboradores (2017) realizaram um estudo no qual foram inoculadas 

linhagens de S. flexneri em larvas de Galleria mellonella. Foi observado que as taxas de 

mortalidade das larvas eram dependentes da dose infecciosa e da presença do plasmídeo de 

virulência. A histologia das larvas infectadas em conjunto com técnicas de fluorescência, 

imunofluorescência e microscopia eletrônica de transmissão indicaram que S. flexneri se 

concentra dentro de vacúolos dos hemócitos do inseto que estruturalmente se assemelham a 

vacúolos descritos em estudos com camundongos e humanos em linhagens celulares de 

macrófagos. Alguns desses vacúolos carregados de bactérias tinham membranas duplas 

características de fagossomos (BARNOY et al., 2017). 
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Os resultados obtidos por Barnoy e colaboradores (2017) sugerem que larvas de G. 

mellonella podem ser usadas como modelo in vivo para entender a patogênese da Shigella spp., 

sendo que os procedimentos nos estudos com esse modelo são mais simples, menos 

dispendiosos financeiramente e requerem um menor tempo para a realização dos experimentos. 

Diferentes formas de tratamento para a shigelose podem ser investigadas com o uso de 

larvas de G. mellonella. Zaineebedeen e colaboradores (2018) avaliaram a capacidade de um 

composto presente em óleos essenciais de plantas chamado geraniol de proteger as larvas de G. 

mellonella contra infecção causada por S. sonnei. Liu e colaboradores (2017), analisaram 

eficácia da combinação dos antimicrobianos ciprofloxacina e fosfomicina em larva de G. 

mellonella infectadas com linhagens de S. flexneri resistentes a ciprofloxacina. 

Entretanto, até o presente momento não existe nenhuma pesquisa publicada com larvas 

de G. mellonela como modelo in vivo utilizadas no estudo de linhagens de Shigella spp. isoladas 

no Brasil. 

 

1.9. Resistência a antimicrobianos 

O monitoramento de linhagens resistentes de Shigella spp. é essencial no Brasil e no 

mundo, pois é importante para que a terapia seja eficiente quando necessária (BASTOS & 

LOUREIRO, 2011; NUNES et al., 2012). Infelizmente, o número de linhagens multirresistentes 

de Shigella spp. está aumentando, incluindo resistência as cefalosporinas de amplo espectro e 

fluoroquinolonas. Assim, estudos relacionados ao perfil de resistência de Shigella spp. são 

importantes para ajudar no monitoramento e controle dos casos desta doença (ZAIDI et al., 

2013; QU et al., 2014; ZHANG et al., 2014; HOSANGADI et al., 2017). 

Nos últimos anos foi observado um aumento e mudança nos padrões de resistência a 

antimicrobianos por Shigella spp (MARDANEH et al., 2013; KLONTZ et al., 2015; BROWN 

et al., 2017; KARIMI-YARDI et al., 2020). Segundo Bhattacharya e colaboradores (2015), na 

Índia, país em desenvolvimento assim como o Brasil, de 2000 a 2005 Shigella spp. apresentava 

resistência a 13 antimicrobianos diferentes, esse número aumentou para 43 no período de 2006 

a 2011. A resistência às fluoroquinolonas, e cefalosporinas de terceira geração que não tinha 

sido observada durante o período de 2000 a 2005, surgiu no período de 2006 a 2011 

(BHATTACHARYA et al., 2015). 

Recentemente também se observou a resistência de linhagens de Shigella spp. aos 

antibióticos mais comumente usados na terapia clínica, como tetraciclina, cloranfenicol, 

sulfametoxazol-trimetoprima e ampicilina (VUBIL et al., 2018). De acordo com 

recomendações recentes da American Society for Infectious Diseases (IDSA), a ceftriaxona, 
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uma cefalosporina de terceira geração, e as quinolonas ciprofloxacina e norfloxacina, são 

drogas de escolha para o tratamento da shigelose. No entanto, várias linhagens de diferentes 

espécies de Shigella spp. tornaram-se resistentes a esses antimicrobianos em muitos países 

(GUERRANT et al., 2001; POIREL, BONNIN e NORDMANN, 2012). 

No Brasil existem relativamente poucos estudos que investigaram a resistência de 

linhagens de S. flexneri a diferentes classes de antimicrobianos, porém estes demonstraram a 

presença de resistência a vários antimicrobianos utilizados rotineiramente na clínica (SIDRIM 

et al., 1998; MESQUITA et al., 2009; BASTOS et al., 2010; BASTOS & LOUREIRO 2011; 

GONZALES et al., 2020). Todos esses estudos publicados no Brasil evidenciaram a acentuada 

resistência de S. flexneri a diversos antimicrobianos e a necessidade de um monitoramento 

contínuo dos padrões de resistência de Shigella spp. no país. 

 

1.10. Métodos de tipagem molecular 

A tipagem molecular microbiana tem como objetivo principal avaliar as relações 

genéticas entre os microrganismos isolados, o que é essencial para a determinação de rotas e 

fontes de infecção, identificação de surtos e contaminações cruzadas de patógenos relacionados 

a saúde, identificação de linhagens virulentas e na avaliação da eficácia de medidas de controle 

microbiológico. Dessa maneira, a tipagem bacteriana tem contribuído substancialmente na 

melhora da eficácia dos sistemas de vigilância e nas estratégias de controle em saúde pública 

(TENOVER et al., 1997; MACCANNELL, 2013; RANJBAR et al., 2014). 

Os métodos tradicionais de tipagem bacteriana são baseados em metodologias 

fenotípicas tais como, sorotipagem, biotipagem, fagotipagem, padrão de resistência a 

antimicrobianos, entre outros. Entretanto, essas metodologias de tipagem fenotípica são, muitas 

vezes, limitadas devido a sua baixa capacidade em discriminar linhagens pertencentes a uma 

mesma espécie (OLIVE & BEAN, 1999; FOXMAN et al., 2005). Assim, métodos genotípicos 

têm sido cada vez mais utilizados na identificação, caracterização e em estudos epidemiológicos 

e taxonômicos bacterianos complementando os métodos convencionais baseados em 

características fenotípicas e auxiliando na compreensão da estrutura genômica de diferentes 

patógenos (COOPER & FEIL, 2004). 

O sucesso da implementação e utilização de um método de tipagem molecular depende 

do seu poder discriminatório, que mede a capacidade de um método em atribuir um padrão 

molecular específico para um isolado, a proporção de linhagens diferenciadas e a 

reprodutibilidade do método (HUNTER, 1990; MASLOW et al., 1993). 
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A concordância epidemiológica, ou seja, a correlação entre o agrupamento de 

determinadas linhagens por um determinado método, as informações epidemiológicas 

disponíveis para essas linhagens, além da possibilidade de automação para que se tenha um 

elevado rendimento são considerações importantes na escolha de um método de tipagem (VAN 

BELKUM et al., 2007). 

 

1.10.1. Enterobacterial repetitive intergenic consensus PCR (ERIC-PCR) 

A reação de polimerase em cadeia baseada na amplificação de uma sequência 

intergênica repetitiva que é um palíndromo imperfeito de 127 pb e está presente em múltiplas 

cópias no genoma de enterobactérias e vibrios, denominada Enterobacterial repetitive 

intergenic consensus PCR (ERIC-PCR) é uma técnica rápida utilizadas nas investigações de 

surtos, na elucidação da transmissão da shigelose, e usualmente, têm validado os dados obtidos 

por PFGE (LIU et al., 1995; LEE et al., 2003; SURDEANU et al., 2003; PENATTI et al., 2007; 

KOSEK et al., 2012; SERIBELLI et al., 2016). 

Hulton e colaboradores (1991), foram os primeiros pesquisadores que descreveram as 

sequências ERIC em E. coli, Salmonella spp., Shigella spp. e em outros membros da família 

Enterobacteriaceae. As funções, origens e a evolução das sequências ERIC permanecem 

desconhecidas. Contudo, existe a hipótese que essas sequências possam ter funções que não são 

fundamentais ao crescimento e sobrevivência desses patógenos (WILSON & SHARP, 2006). 

Segundo Wilson e Sharp (2006), a técnica de ERIC-PCR é realizada para distinguir 

linhagens bacterianas por meio de primers confeccionados a partir das sequências ERIC 

presentes no genoma bacteriano. Portanto, a amplificação ocorre entre as cópias das sequências 

ERIC formando fragmentos de tamanhos variados que são revelados em uma eletroforese 

convencional de gel de agarose (VERSALOVIC et al., 1991). 

As sequências ERIC apresentam uma região central altamente conservada, a qual está 

localizada em regiões intergênicas e não codificantes do genoma bacteriano (VERSALOVIC 

et al., 1991). O número das sequências ERIC é variável entre os gêneros bacterianos, sendo que 

para E. coli K12 um total de 21 sequências foram encontradas no cromossomo dessa bactéria, 

porém para Photorhabdus luminescens 711 sequências foram descritas em seu cromossomo 

(DUCHAUD et al., 2003). 

No Brasil, os poucos estudos que caracterizam molecularmente linhagens de Shigella 

spp. por ERIC-PCR demonstraram que esta metodologia é robusta e eficiente (PENATTI et al., 

2007; SERIBELLI et al., 2016; GONZALES et al., 2020). 
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1.10.2. Pulsed-field gel eletrophoresis (PFGE) 

A técnica de Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) foi descrita no início da década de 

1980 com o objetivo de se estudar o DNA cromossômico de eucariotos (SCHWARTZ & 

CANTOR, 1984; FOXMAN et al., 2005). É considerada como uma das melhores metodologias 

a serem utilizadas na tipagem molecular de bactérias enteropatogênicas e tem como princípio 

básico a clivagem do DNA, utilizando enzimas de restrição de corte raro originando fragmentos 

moleculares de comprimento grande. 

Esta técnica baseia-se na construção de plugs de agarose a partir de uma suspensão 

bacteriana. Posteriormente, a bactéria inteira que se encontra embebida no plug é lisada através 

do uso de detergentes e proteinase K, obtendo-se assim, o DNA bacteriano livre, que é então 

digerido com uma enzima de restrição que possui poucos sítios de reconhecimento gerando um 

perfil com aproximadamente 10 a 30 fragmentos de restrição que variam de 10 a 800 Kb em 

tamanho. De maneira geral, todos esses fragmentos podem ser separados em um padrão de 

bandas distintas por PFGE quando submetidos a uma corrente elétrica em diferentes ângulos 

pré-determinados por curtos períodos (pulsos). Nessa técnica a corrente elétrica é aplicada, 

primeiramente, em uma direção a partir de um conjunto de eletrodos, em seguida, a corrente 

migra para um segundo conjunto de eletrodos por um curto período e então, migra para um 

terceiro conjunto de eletrodos. Assim, o DNA migra de forma serpentiforme através do gel e 

os fragmentos gerados pela digestão da enzima são separados com eficiência (TENOVER et 

al., 1997). 

A análise do padrão de bandas das diferentes linhagens é realizada por softwares 

especializados que comparam as linhagens estabelecendo a similaridade genômica entre elas 

(SINGH et al., 2006). Assim, o PFGE é uma das técnicas de tipagem molecular que possui um 

grande poder discriminatório e vem sendo aplicada com sucesso na tipagem de uma quantidade 

numerosa de espécies bacterianas, isoladas no Brasil e em outros locais do mundo (TENOVER 

et al., 1997; RIBOT et al., 2001; DENIS et al., 2008; GOERING, 2010; O’LEARY et al., 2011; 

ABLEY et al., 2012; WIECZOREK et al., 2013; GONZALES et al., 2020). 

No Brasil, há relativamente poucos trabalhos publicados que tiparam linhagens de 

Shigella spp. por PFGE (ANGELINI et al., 2009, LIMA et al., 1997; SERIBELLI et al., 2016; 

GONZALES et al., 2020). Em todos os estudos a metodologia discriminou adequadamente as 

linhagens analisadas. 
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1.10.3. Multi-locus sequence typing (MLST) 

A metodologia do MLST foi proposta por Maiden e colaboradores como uma 

metodologia capaz de superar os problemas de reprodutibilidade inter laboratoriais e abolir a 

grande dificuldade de se analisar as relações genéticas entre isolados de diferentes locais do 

mundo em laboratórios distintos (MAIDEN et al., 1998). 

Essa metodologia baseia-se no sequenciamento de alguns genes essenciais ou de 

manutenção, denominados genes housekeeping. Após o sequenciamento, as sequências são 

depositadas em um banco de dados online sendo cada sequência correspondente a um alelo. 

Sequências distintas são caracterizadas como diferentes alelos e recebem, arbitrariamente, um 

número de identificação. O conjunto de alelos de cada amostra bacteriana dá origem ao 

sequence typing (ST) que é utilizado em análises filogenéticas, populacionais e evolucionárias 

(MAIDEN et al., 1998; URWIN & MAIDEN, 2003). 

O MLST possui a vantagem de ser altamente reprodutível além do fato de que seus 

resultados poderem ser disponibilizados em bancos de dados online, o que possibilita a análise 

comparativa da diversidade genética de bactérias isoladas em diferentes regiões do mundo 

(MAIDEN et al., 1998). 

Especificamente para S. flexneri a técnica de Multi-locus Sequence Typing (MLST) 

baseia-se na sequência de sete genes “housekeeping”, os quais fornecem resultados que podem 

ser comparados com o mundo inteiro, devido a um banco de dados que utiliza um protocolo 

padrão de Escherichia coli (TARTOF et al., 2005; CAO et al., 2012). 

Até o presente momento, não existem no Brasil estudos publicados que tiparam 

linhagens de S. flexneri pela técnica de MLST. 
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7. CONCLUSÕES 

- O potencial patogênico das linhagens de S. flexneri estudadas foi destacado pela presença de 

importantes genes de virulência; 

 

- A grande porcentagem de invasão e sobrevivência em células epiteliais Caco-2 e em 

macrófagos U-937 reforçam o potencial patogênico das linhagens de S. flexneri analisadas; 

 

- A alta mortalidade de larvas de Galleria mellonella infectadas por S. flexneri reforçam o 

potencial patogênico das linhagens testadas; 

 

- A alta porcentagem de linhagens de S. flexneri MDR encontrada é alarmante, pois pode levar 

a ineficácia terapêutica quando o tratamento antimicrobiano é necessário; 

 

- Os resultados do ERIC-PCR, PFGE e MLST sugerem que a maioria das linhagens analisadas 

descendem de um subtipo prevalente de S. flexneri que têm circulado por décadas em diferentes 

Estados do Brasil. 
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