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RESUMO 

 

RUIZ, R. M. Caracterização genotípica e fenotípica de mutantes não aderentes 
de Escherichia coli enteropatogênica atípica do sorotipo O125ac:H6. 100 f. 
Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 
 

O termo EPEC atípica é usado para definir as Escherichia coli 
enteropatogênicas que não transportam o plasmídeo EAF (EPEC adherence factor). 
O sorotipo O125ac:H6 compreende amostras de EPEC atípica que apresentam o 
gene eae e o padrão de adesão agregativa (AA) em células HEp-2. Estas amostras, 
apesar de apresentarem o padrão AA, não apresentam nenhum dos marcadores de 
virulência descritos do patótipo de E. coli enteroagregativa (EAEC), incluindo as 
adesinas descritas até o momento. A análise da biblioteca genômica de uma 
amostra desse sorotipo escolhida como protótipo (amostra Ec292/84) identificou 
uma seqüência genética em um clone que expressava AA, a qual apresentou 
similaridade com o gene ydhF. Essa mesma amostra foi empregada na construção 
de um banco de mutantes com o transposon TnphoA, resultando na seleção de 
quatro mutantes não aderentes. Com base nessas informações, o presente estudo 
objetivou a caracterização genotípica e fenotípica desses mutantes. A análise 
genética dos mesmos demonstrou a presença dos principais genes de virulência de 
EPEC atípica e do gene ydhF íntegro. O mutante Ec2921/84::01 foi escolhido para 
os experimentos de caracterização do local da inserção do TnphoA. As regiões 
adjacentes à inserção do transposon foram amplificadas, obtendo-se dois 
fragmentos de 1.000 e 800 pb, correspondendo às regiões upstream e downstream 
à inserção do TnphoA. Esses fragmentos foram clonados, gerando os clones 
pRMR1 e pRMR2, respectivamente. A análise do seqüenciamento de nucleotídeos 
do inserto do pRMR1 revelou a presença de parte do gene secD, o qual codifica 
uma proteína componente do sistema de secreção de proteínas do tipo 2 (SST2) de 
bactérias. A presença dos genes do operon no qual o gene secD encontra-se 
inserido (yajCsecDF) também foi pesquisada, confirmando que a inserção do 
TnphoA no mutante Ec2921/84::01 ocorreu em secD. O perfil de proteínas de 
membrana externa (OMP) do mutante, em comparação com a amostra selvagem, 
revelou a ausência da expressão de proteínas de 21 e 30 kDa no perfil do mutante. 
Sabendo-se que o padrão AA da amostra protótipo é inibido a 18 ºC, o perfil de OMP 
também foi determinado sob essa condição de cultivo, demonstrando a perda da 
expressão das proteínas de mesmas massas moleculares. Um antissoro obtido 
contra o extrato de OMP da amostra protótipo, além de inibir o padrão AA, 
reconheceu a proteína de 30 kDa em immunoblottings utilizando extratos de OMP da 
mesma amostra. Esses dados indicam que a OMP de 30 kDa está envolvida no 
estabelecimento do padrão AA apresentado pelas amostras de EPEC atípica do 
sorotipo O125ac:H6 e que essa proteína é transportada através do SST2. 
 
Palavras-chave: Diarréia. Escherichia coli. Proteínas de Membrana. Sistema de 
Secreção. 



ABSTRACT 

 

RUIZ, R. M. Genotypic and phenotypic characterization of nonadherent mutants 
of atypical enteropathogenic Escherichia coli of serotype O125ac:H6. 100 f. 
Master thesis (Biotechnology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2009. 
 
 

The term atypical EPEC is employed to define the enteropathogenic 
Escherichia coli strains that lack the EAF (EPEC adherence factor) plasmid. The 
serotype O125ac:H6 comprises atypical EPEC strains that harbor the eae gene and 
express the aggregative adherence (AA) pattern to HEp-2 cells. Although these 
strains present the AA pattern, they lack all virulence markers described in the 
enteroaggregative E. coli (EAEC) pathotype, including the adhesins so far described. 
The analysis of a genomic library of one strain of this serotype, chosen as prototype 
(strain Ec292/84), identified a gene sequence in a AA-expressing clone, which 
presented homology with the ydhF gene. This same strain was employed in the 
construction of a collection of mutants with the TnphoA transposon, resulting in the 
selection of four nonadherent mutants. Therefore, the objective of this study was the 
genetic and phenotypic characterization of these mutants. The genetic analysis 
demonstrated the presence of the main virulence genes of atypical EPEC and the 
intact presence of ydhF in all mutants. The Ec2921/84::01 mutant was chosen for the 
experiments to determine the site of TnphoA insertion. The flanking regions of the 
TnphoA insertion were amplified, generating two fragments of 1.000 and 800 bp, 
corresponding to the upstream and downstream insertion regions, respectively. 
These fragments were cloned, generating the clones pRMR1 and pRMR2, 
respectively. The nucleotide sequence analysis of the pRMR1 insert reveled the 
presence of part of the secD gene, which encodes a protein component of the 
bacterial type 2 secretion system (T2SS). The presence of the genes contained in 
the operon where secD is located (yajCsecDF) was also searched, confirming that 
the TnphoA insertion in mutant Ec2921/84::01 occurred in secD. The mutant outer 
membrane proteins (OMP) profile, in comparison to the prototype strain, 
demonstrated the lack of expression of proteins of 21 and 30 kDa in the mutant 
profile. Considering that the AA pattern of the prototype strain is inhibited at 18 ºC, its 
OMP profile was also analyzed under this growth condition, revealing the lack of 
expression of the proteins of same molecular weight. An antiserum raised against the 
OMP extract of the prototype strain, in addition to inhibit the AA pattern, recognized 
the 30 kDa protein in immunoblotting assays of the same strain. These data indicate 
that the 30 kDa OMP is involved in the establishment of the AA pattern presented by 
the atypical EPEC strains of the O125ac:H6 serotype, and that this protein is 
transported via the T2SS. 
 
Key-words: Diarrhea. Escherichia coli. Membrane Protein. Secretion System. 



1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1.1 Escherichia coli 

 

A Escherichia coli é uma bactéria anaeróbia facultativa da família 

Enterobacteriaceae, componente da microbiota intestinal humana e também 

responsável por importantes processos patológicos.  Foi isolada e identificada 

primeiramente em 1885 pelo pediatra alemão Theodore Escherich, sob o nome de 

Bacillus coli commune.  Em 1919 foi renomeada Escherichia coli em homenagem ao 

pesquisador que a descreveu (CHEN; FRANKEL, 2005). 

Além da E. coli, a microbiota intestinal nos indivíduos adultos é basicamente 

composta pelos gêneros Bifidobacterium, Bacteroides, Clostridium, Lactobacillus, 

Enterobacter, Klebsiella, Proteus, dentre outros (GUARNER; MELAGELADA, 2003).  

Essa microbiota tem como funções a fermentação de resíduos alimentares não 

digeridos, a produção de vitamina K, a absorção de ferro e cálcio, atua no 

desenvolvimento do intestino, controlando a proliferação e diferenciação do epitélio 

intestinal, além de exercer funções protetoras, impedindo a colonização e a 

proliferação de organismos oportunistas (GUARNER, 2006). 

Em indivíduos imunodeprimidos, ou quando a barreira gastrointestinal é 

violada, algumas cepas não patogênicas de E. coli podem causar infecções extra-

intestinais, tais como infecções do trato urinário, meningite, bacteremia e sepse, 

sendo então classificadas como E. coli extra-intestinais (NATARO; KAPER, 1998).  

Além disso, alguns clones específicos de E. coli são causadores de infecções 

intestinais sempre que alcançam esse sítio anatômico humano, não sendo, portanto, 

membros da microbiota intestinal.  Essas amostras são chamadas de E. coli 

diarreiogênicas (DEC) (NATARO; KAPER, 1998). 

 

1.2 Escherichia coli diarreiogênicas 

 

As doenças bacterianas infecciosas estão entre as principais causas de 

morbidade e mortalidade (COHEN, 2000) e dentre elas destacam-se as infecções 

intestinais, responsáveis por cerca de 2 milhões de mortes por ano, principalmente 

entre crianças de países em desenvolvimento (O´RYAN et al., 2005).  A E. coli é o 



agente de uma grande proporção desses processos infecciosos, classificados como 

diarréia ou disenteria (CLARKE et al., 2001). 

Ao longo da evolução, alguns clones de E. coli adquiriram fatores de 

virulência, o que lhes conferiram a capacidade de causar infecções intestinais 

(KAPER et al., 2004).  As amostras de E. coli diarreiogênicas, tanto em crianças 

como em adultos, são classificadas em seis patótipos ou categorias, considerando 

os seus mecanismos de virulência específicos, as síndromes clínicas que causam, 

os sorotipos (O:H), os aspectos epidemiológicos e/ou os tipos de interação com 

linhagens celulares in vitro (NATARO; KAPER, 1998).  Esses patótipos de DEC são: 

E. coli enteropatogênica (EPEC), E. coli enterotoxigênica (ETEC), E. coli 

enteroinvasora (EIEC), E. coli enterohemorrágica (EHEC), E. coli enteroagregativa 

(EAEC) e E. coli que adere difusamente a células epiteliais (DAEC) (NATARO; 

KAPER, 1998).  Embora essa classificação continue sendo usada pela maioria dos 

autores, torna-se evidente que alguns patótipos incluem microrganismos bastante 

diferentes.  Desta forma, as EPEC e EAEC foram subdivididas em típicas e atípicas 

e as EHEC passaram a constituir uma subcategoria de STEC, ou E. coli produtora 

da toxina de Shiga (KAPER et al., 2004). 

A EPEC foi descrita em 1945 durante um surto de diarréia infantil no Reino 

Unido, sendo considerada um importante patótipo de DEC associado a casos de 

diarréia em paises desenvolvidos e em desenvolvimento, principalmente na infância 

(BRAY, 1945; NATARO; KAPER, 1998).  As amostras de EPEC têm a capacidade 

de causar uma lesão histopatológica em biópsias intestinais, bem como em cultura 

celular, denominada lesão attaching and effacing (A/E), além de não secretarem a 

toxina de Shiga (Stx) (KAPER, 1996).  O diagnóstico das EPEC pode ser realizado 

através de métodos sorológicos, com base na detecção de um dos antígenos O 

definidos para esse patótipo pela Organização Mundial da Saúde.  São esses 

sorogrupos: O26, O55, O86, O111, O114, O119, O125, O126, O127, O128, O142 e 

O158 (WHO, 1987).  Entretanto, essa metodologia pode levar à detecção de outros 

patótipos de DEC, uma vez que alguns desses sorogrupos são constituídos por 

sorotipos que correspondem a outros patótipos de DEC (TRABULSI et al., 2002; 

CAMPOS et al., 2004).  A detecção por métodos moleculares ou imunológicos dos 

genes de virulência, ou dos seus produtos, envolvidos no estabelecimento da lesão 

A/E também pode ser empregada (NATARO, 1996). 



A ETEC é o patótipo de DEC capaz de elaborar uma ou ambas enterotoxinas 

denominadas termolábil (LT) e termoestável (ST).  Esse patótipo pode aderir à 

mucosa intestinal através dos seus vários fatores de colonização (LEVINE, 1987).  A 

colonização e a presença das enterotoxinas levam a uma diarréia aquosa 

tipicamente associada à infecção causada por ETEC, geralmente chamada de 

diarréia do viajante.  Estima-se que a colonização por ETEC seja rápida, com um 

período de incubação de algumas horas (DALTON et al., 1999).  O diagnóstico das 

ETEC é realizado através da detecção das toxinas ST ou LT, através de métodos 

moleculares ou imunológicos, bem como da detecção dos fatores de colonização 

(NATARO; KAPER, 1998). 

A EIEC apresenta a capacidade de invadir e multiplicar-se em células 

epiteliais intestinais, tal como Shigella spp., causando colite inflamatória e disenteria 

(KAPER et al., 2004).  O mecanismo de patogênese das EIEC consiste da invasão 

da mucosa intestinal, seguido de fagocitose e lise do vacúolo endocítico, 

multiplicação celular, movimentação no citoplasma e passagem para as células 

adjacentes (PARSOT, 2005).  O diagnostico de EIEC consiste na verificação da 

capacidade invasora em células epiteliais cultivadas ou em olho de cobaia, como 

também na pesquisa molecular de genes associados com o processo de invasão 

(NATARO; KAPER, 1998). 

A STEC foi primeiramente identificada nos Estados Unidos em 1982 como 

agente de um surto de diarréia sanguinolenta e síndrome hemolítica urêmica (RILEY 

et al., 1983).  STEC é classificada como um patógeno zoonótico emergente que 

pode causar gastroenterite e colite hemorrágica, podendo ainda produzir uma severa 

complicação renal, a síndrome hemolítica urêmica, devido à translocação da toxina 

Stx através do intestino (FRANKEL et al., 1998).  As STEC possuem ainda uma 

subcategoria, denominada EHEC, sendo que a diferença entre essas subcategorias 

se dá pela capacidade das EHEC de produzir a lesão A/E, semelhante às EPEC 

(NATARO; KAPER, 1998).  O diagnóstico das STEC baseia-se na detecção da 

toxina Stx através de ensaios celulares ou imunológicos, ou pela pesquisa das 

seqüências genéticas responsáveis por codificar essa toxina (NATARO; KAPER, 

1998).  No caso das EHEC, além da pesquisa de Stx, a detecção dos genes 

envolvidos no estabelecimento da lesão A/E, ou dos seus produtos, também é 

empregada (FRANKEL et al., 1998). 



A DAEC foi assim denominada devido ao padrão de adesão que as amostras 

deste patótipo apresentam em ensaios de adesão em células epiteliais cultivadas, 

onde as bactérias aderem-se de forma difusa sobre toda a superfície celular.  Esse 

padrão foi denominado adesão difusa (AD) (ELLIOT; NATARO, 1995).  A associação 

de DAEC com diarréia é controversa, uma vez que vários estudos epidemiológicos 

não associam esse patótipo à doença diarréica (NATARO et al., 1987; GOMES et 

al., 1998; RODRIGUES et al., 2002).  O diagnóstico empregado para a detecção 

deste patótipo reside no teste de adesão em células HeLa ou HEp-2, onde se 

observa o padrão AD.  Uma sonda genética que corresponde a um dos genes do 

operon que codifica a fímbria F1845, descrita em uma amostra de DAEC, é 

comumente empregada na detecção de DAEC por métodos moleculares, entretanto 

apresenta baixa especificidade e sensibilidade devido à baixa prevalência dessa 

adesina em amostras de DAEC (CAMPOS et al., 1999). 

A EAEC é definida como o patótipo de E. coli que adere a células epiteliais 

cultivadas em um padrão denominado adesão agregativa (AA).  Esse termo foi 

estabelecido para definir o padrão de adesão em células HEp-2 de algumas 

amostras de E. coli isoladas em um estudo epidemiológico realizado no Chile, 

envolvendo crianças com diarréia (NATARO et al., 1987).  No padrão AA as 

bactérias aderem-se umas as outras, à superfície das células HEp-2, e também à 

superfície da lamínula na ausência de células, numa configuração que lembra tijolos 

empilhados, formando agregados heterogêneos (NATARO et al., 1987).  As 

manifestações clínicas resultantes da infecção por EAEC são a diarréia aguda e 

persistente (HARRINGTON et al., 2006).  O padrão AA demonstrado no teste de 

adesão em células HeLa ou HEp-2 é usado como diagnóstico para as amostras de 

EAEC (NATARO; KAPER; 1998), uma vez que não existe um determinante genético 

comum para todas as amostra deste patótipo (HARRINGTON et al., 2006).  

Entretanto, uma sonda genética que corresponde a um fragmento do plasmídeo de 

virulência da amostra protótipo 042, conhecida como sonda AA ou EAEC, é 

amplamente empregada na detecção de amostras de EAEC, embora detecte 

apenas amostras de EAEC que albergam esse plasmídeo de virulência (BAUDRY et 

al., 1990; HARRINGTON et al., 2006). 

 

 

 



1.3 Escherichia coli enteropatogênica 

 

As EPEC constituem o patótipo de DEC com a capacidade de produzir a 

lesão histopatológica A/E, além de não produzir a toxina Stx de STEC (KAPER, 

1996).  A lesão A/E é caracterizada pela destruição das microvilosidades intestinais, 

aderência íntima da bactéria à membrana apical da célula epitelial, rearranjo do 

citoesqueleto e formação de estruturas celulares semelhantes a pedestais, formados 

por acúmulo de actina polimerizada, onde a bactéria permanece aderida (MOON et 

al., 1983).  Essa lesão pode ser observada em mucosa de animais e humanos 

experimentalmente infectados, bem como células epiteliais cultivadas.  Knutton et al. 

(1989) desenvolveram um teste denominado fluorescent actin staining (FAS), onde a 

faloidina marcada com isotiocinato fluorescente se liga à actina polimerizada abaixo 

de cada bactéria aderida, sendo possível detectar indiretamente a lesão A/E in vitro.  

Antes do desenvolvimento do teste de FAS, a lesão A/E só podia ser observada 

através de microscopia eletrônica de transmissão. 

As proteínas envolvidas na formação da lesão A/E são codificadas pelos 

genes presentes em uma ilha de patogenicidade de 35,6 kb, denominada locus of 

enterocyte effacement ou região LEE (ELLIOT et al., 1998).  Os genes que fazem 

parte da região LEE estão organizados em cinco operons de funções conhecidas: 

LEE 1, LEE 2, LEE 3, LEE 4 e LEE 5 (MELLIES et al., 1999; SANCHES-

SANMARTIN et al., 2001). 

A região LEE 5 contém os genes eae (E. coli attaching and effacing), que 

codifica a adesina intimina que medeia a aderência intima da bactéria ao epitélio 

intestinal; tir (translocated intimin receptor), que codifica o receptor da intimina (Tir), 

o qual é translocado para a célula hospedeira através do sistema de secreção do 

tipo IIII e inserido na membrana da célula hospedeira; map (mitocondrial associated 

protein), que atua na membrana da mitocôndria causando uma disfunção no 

potencial de membrana; e cesT que é a chaperonina de Tir e Map (SANCHES-

SANMARTIN et al., 2001). 

As regiões LEE 1, LEE 2 e LEE 3 contêm os genes que codificam as 

proteínas necessárias para o sistema de secreção do tipo III, chamadas Esc (EPEC 

secretion) e Sep (secretion of EPEC proteins), além do regulador ler (LEE-encoded 

regulator) (ELLIOT et al., 1998).  As EPEC utilizam o sistema de secreção do tipo III 

para injetar proteínas efetoras na membrana plasmática e no citoplasma da célula 



hospedeira (HUECK, 1998).  Um complexo protéico formado pelas proteínas EscD, 

R, S, T e U forma um poro na membrana interna da bactéria; EscJ forma um canal 

no espaço periplasmático conectando a membrana externa a membrana interna; 

EscF se projeta pela membrana externa, formando um canal ao qual EspA liga-se 

diretamente, formando um canal até a célula hospedeira; e EscN está relacionada 

com conversão da energia para a secreção (GAUTHIER; FINLAY, 2002).  Nove 

desses genes apresentam homologia com os genes ysc do aparato de secreção de 

Yersinia spp., Shigella spp. e Salmonella spp. (FRANKEL et al., 1998). 

A região LEE 4 contém os genes que codificam as proteínas secretadas Esp 

(EPEC-secreted proteins) que são produzidas durante o curso da infecção 

(NATARO; KAPER, 1998) e são secretadas pelo sistema de secreção do tipo III.  

EspA é uma proteína estrutural filamentosa, localizada na superfície bacteriana, que 

interage como epitélio celular nos primeiros estágios da lesão A/E, formando um 

canal para translocação de efetores para a célula hospedeira (KNUTTON et al., 

1998).  EspB e EspD formam um complexo poroso no epitélio celular através do qual 

as proteínas serão translocadas (GARMENDIA et al., 2005).  EspF, que é secretada 

para o interior da célula hospedeira, atua na destruição das junções oclusivas do 

epitélio intestinal (McNAMARA, et al., 2001).  Essas proteínas podem ser separadas 

em dois grupos funcionais: efetores translocados (Tir, EspF, EspG) e componentes 

do aparato de translocação (EspA, EspB, EspD). 

Além da região LEE, as EPEC apresentam um plasmídeo denominado EPEC 

adherence factor (EAF) que varia entre 50 a 70 MDa (BALDINI et al., 1983), o qual 

contém os genes envolvidos com a biogênese de uma adesina fimbrial denominada 

Bundle-forming pilus (BFP) e do operon plasmid-encoded regulator (per), o qual 

codifica um complexo regulador dos genes de virulência de EPEC (TRABULSI et al., 

2002). 

A adesina BFP é uma fímbria do tipo IV organizada na forma de feixes 

relacionada à adesão localizada das EPEC à célula hospedeira (GIRÓN et al., 

1991), o que pode ser evidenciado in vitro e in vivo através da formação de 

microcolônias bacterianas em pontos específicos da superfície celular (SCALETSKY 

et al., 1984; KNUTTON et al., 1987). 

O complexo regulador PerABC, homólogo da família AraC de ativadores 

transcricionais, ativa a transcrição do operon bfp, bem como da região LEE, 

especificamente através da ativação de LEE 1 (MELLIES et al., 1999). 



Além dos operons bfp e per, o plasmídeo EAF contém uma seqüência 

genética críptica de 1 kb, denominada fragmento sonda EAF (NATARO et al., 1985).  

Esse fragmento foi selecionado como sonda genética para a identificação de EPEC, 

e tem sido amplamente empregado com essa finalidade.  Entretanto, amostras de 

EPEC pertencentes aos sorogrupos O clássicos, que apresentam os genes da 

região LEE e são capazes de causar a lesão A/E, mas não são reativas com a 

sonda EAF, já foram descritas (LEVINE et al., 1984; GOMES et al., 1989). 

Devido a esse fato, nos últimos anos o patótipo EPEC foi subdividido nos 

grupos EPEC típica e atípica (TRABULSI et al., 2002).  O termo EPEC atípica foi 

sugerido durante o Simpósio Internacional de Escherichia coli Enteropatogênica, 

realizado na cidade de São Paulo em 1995, para denominar amostras de EPEC que 

não transportam o plasmídeo EAF (KAPER, 1996). 

Enquadra-se na definição de EPEC atípica uma vasta série de amostras de E. 

coli que aparentemente emergiu recentemente e já estão entre os principais agentes 

de diarréia em nosso meio e em outros países, (GOMES et al., 1996; SMITH et al., 

1996; TRABULSI et al. 2002; AFSET et al., 2003; COHEN et al., 2005; FRANZOLIN 

et al., 2005; ORLANDI et al., 2006; BUERIS et al., 2007).  Estudos epidemiológicos 

recentes têm demonstrado uma sobreposição do número de EPEC atípicas em 

relação às EPEC típicas em números de casos (AFSET et al. 2003, 2004; ROBINS-

BROWNE et al., 2004; FRANZOLIN et al., 2005; BUERIS et al., 2007), posicionando 

as EPEC atípicas como patógenos emergentes. 

Há vários anos as EPEC atípicas são encontradas em associação com 

diarréia da criança (SMITH et al., 1996; TRABULSI et al., 1996).  Além da 

associação com diarréia endêmica, surtos de diarréia e casos de diarréia persistente 

causadas por esse grupo de EPEC já foram descritos (VILJANEN et al., 1990; 

HEDBERG et al., 1997; YATSUYANAGI et al., 2003, NGUYEN et al., 2006).  Os 

estudos realizados no Brasil também têm demonstrado associação com diarréia 

endêmica da criança (SCALETSKY et al., 1999; ORLANDI et al., 2006; ARAUJO et 

al., 2007; BUERIS et al., 2007; MORENO et al., 2008). 

As EPEC típicas e atípicas também diferem em relação ao padrão de adesão.  

Enquanto as EPEC típicas apresentam o padrão de adesão localizado (AL), no qual 

as bactérias apresentam-se aderidas em pontos localizados da célula formando 

grupos compactos (SCALETSKY et al., 1984), as EPEC atípicas podem aderir ou 

não às células HEp-2.  As amostras aderentes expressam predominantemente o 



padrão localizado-like (AL-L), no qual as bactérias apresentam-se aderidas em 

pontos isolados da célula epitelial, formando microcolônias frouxas, o que é 

evidenciado após períodos prolongados de interação bactéria-célula epitelial 

(RODRIGUES et al., 1996; PELAYO et al., 1999; SCALETSKY et al., 1999).  Além 

do padrão AL-L os padrões AA (do VALLE et al., 1997; BARROS et al., 2008) e AD 

(TRABULSI et al., 2002) também são expressos por amostras de EPEC atípica.  Os 

padrões AA e AD são característicos das EAEC e DAEC, respectivamente.  Algumas 

amostras de EPEC atípicas podem ainda expressar o padrão AL após 6h de 

interação bactéria-célula epitelial (HERNANDES et al., 2006). 

A patogênese da diarréia causada pelas EPEC atípicas é semelhante às 

EPEC típicas e baseia-se na formação da lesão A/E.  Além disso, as amostras deste 

subgrupo podem ainda apresentar fatores de virulência adicionais, presentes em 

outros patótipos de DEC.  A toxina EAST-1 descrita no patótipo EAEC como uma 

toxina termo-estável homóloga à toxina ST de ETEC, foi encontrada em amostras de 

EPEC atípica (DULGUER et al., 2003).  A enterohemolisina (E-hly) associada ao 

patótipo de EHEC (BEUTIN et al., 1988) também foi encontrada em amostras de 

EPEC atípicas (COOKSON et al., 2007).  A adesina fimbrial Afa (diffuse adherence 

fibrillar adhesin), presente em amostras de DAEC, foi descrita por Keller et al. (2002) 

em um estudo com amostras de EPEC atípica do sorogrupo O55.  A adesina LDA 

(locus for diffuse adhesion) foi descrita por Scaletsky et al. (2005) a partir de estudos 

com amostras de EPEC atípica do sorotipo O26:H11 que apresentam o padrão AL-

L. 

As EPEC atípicas descritas em vários estudos epidemiológicos são altamente 

heterogêneas em termos dos sorotipos, padrões de adesão e fatores de virulência 

adicionais (VIEIRA et al., 2001; SCALETSKY et al., 2002; DULGUER et al., 2003; 

GOMES et al., 2004; ROBINS-BROWNE et al., 2004; NGUYEN et al., 2006; 

ARAUJO et al., 2007; AFSET et al., 2008), característica bastante distinta das EPEC 

típicas (TRABULSI et al., 2002). 

Os sorotipos de EPEC atípica podem pertencer ou não aos chamados 

sorogrupos clássicos de EPEC (CAMPOS et al., 2004).  Quando pertencentes aos 

sorogrupos clássicos, as EPEC atípicas geralmente diferem das EPEC típicas 

basicamente pelos antígenos H.  Dentre esses sorotipos, os mais freqüentes são: 

O26:H11, O26:HNM, O55:H7, O55:HNM, O55:H34, O86:H8, O111:H9, O111:H25, 

O111:HNM, O119:H2, O125ac:H6 e O128:H2.  Entretanto, alguns sorogrupos mais 



incomuns relacionado com casos de diarréia, foram identificados como EPEC 

atípicas; como por exemplo, os antígenos O34, O51 e O101 (TRABULSI et al., 2002; 

BLANCO et al., 2006). 

 

1.4 Sorotipo O125ac:H6 

 

Historicamente o sorotipo O125:H6 foi inicialmente classificado como 

pertencente ao patótipo EPEC.  As E. coli do sorogrupo O125, foram isoladas 

primeiramente por Taylor e Charter (1952), em um surto ocorrido em uma unidade 

hospitalar infantil em Londres.  As amostras deste surto foram denominadas 

“Canioni” e pertenciam ao sorotipo O125ab:H19.  Desde então este sorogrupo tem 

sido isolado de casos de diarréia em crianças em várias partes do mundo, inclusive 

no Brasil (EWING et al., 1963; KITAGAWA et al., 1989; do VALLE et al., 1997; 

RODRIGUES et al., 2002; PAIVA et al., 2003; JENKINS et al., 2006; PRÉRE et al., 

2006). 

Ewing et al. (1963) demonstraram que o antígeno somático O do sorogrupo 

O125, poderia ser dividido em dois subtipos O125ab e O125ac, associados a 

diferentes tipos de antígenos flagelares. 

Em um estudo de caracterização fenotípica e genotípica de amostras do 

sorogrupo O125 isoladas de casos de diarréia em São Paulo, do Valle et al. (1997) 

demonstraram que a maioria dos sorotipos que compõem esse sorogrupo 

pertencem ao patótipo EAEC, enquanto que as amostras do sorotipo O125ac:H6 

foram classificadas como EPEC atípicas, visto que estas apresentavam o gene eae 

e não albergavam o gene bfpA (que codifica a principal subunidade da fímbria BFP).  

Esses mesmos autores descreveram que as amostras deste sorotipo aderiam a 

células HeLa em um padrão não característico (do Valle et al., 1997). 

Elias et al. (2002) descreveram que as amostras do sorotipo O125ac:H6 

apresentavam apenas o gene eae de EPEC e nenhum dos marcadores de virulência 

de EAEC, embora apresentassem o padrão AA em células HEp-2 após 6h de 

contato bactéria-célula epitelial. 

Os diferentes padrões de adesão relatados por esses autores para essas 

mesmas amostras pode estar relacionado às diferentes linhagens celulares 

empregadas (HeLa e HEp-2).  O padrão AA apresentado por esse sorotipo foi 



confirmado em outras linhagens de origem intestinal, tais como Caco-2, HT29 e T84 

(BARROS et al., 2008). 

Essa combinação entre a presença do gene eae, que codifica a adesina 

intimina de EPEC, e o fenótipo agregativo de adesão em amostras de E. coli 

pertencentes a um sorogrupo de EPEC, constitui-se em um achado intrigante, uma 

vez que a maioria das amostras de EPEC atípica expressam o padrão AL-L 

(TRABULSI et al., 2002).  Diante desses dados, tornou-se relevante caracterizar a 

nível molecular essas amostras, levando-se em conta a pesquisa e caracterização 

da adesina que medeia o padrão AA nesse sorotipo, além de verificar a 

funcionalidade da região LEE dessas amostras. 

Barros et al. (2008), estudando seis amostras desse sorotipo, verificou que 

embora todos os genes da região LEE de EPEC estivessem presentes, e que 

intimina, Tir, EspA, EspB e EspD estivessem sendo expressas, a formação da lesão 

A/E não ocorria em células HEp-2, Caco-2, HT29 e T84.  Recentemente, Bai et al. 

(2008) detectaram a capacidade de uma amostra do sorotipo O125:H6 em causar a 

lesão A/E em biópsias intestinais cultivadas, empregando o sistema de in vitro organ 

culture (IVOC), demonstrando assim a funcionalidade da região LEE dessa amostra.  

Entretanto, após a translocação de Tir para a célula eucariótica, não ocorre a sua 

fosforilação, diferindo do comportamento de amostras de EPEC típica, onde após a 

fosforilação de resíduos de tirosina, Tir se liga às proteínas Nck e/ou TccP/TccP2 

para ativar N-WASP e disparar a polimerização da actina mediada pela proteína 

Arp2/3, culminando no rearranjo do citoesqueleto e na formação do pedestal onde a 

bactéria está aderida (CARON et al., 2006).  Dessa forma, as etapas de ativação da 

polimerização da actina em amostras do sorotipo O125:H6 são mediadas por 

proteínas ainda não caracterizadas (BAI et al., 2008). 

 

1.5 Adesinas que medeiam o padrão agregativo de aderência em células 

epiteliais 

 

A adesão bacteriana à superfície do hospedeiro é uma importante etapa da 

colonização do trato gastrointestinal.  A adesão é essencial na manutenção dos 

membros da microbiota, bem como para os patógenos.  Associa-se o processo de 

adesão bacteriana a proteínas estruturais que podem ser divididas em adesinas 

fimbriais e afimbriais (TORRES et al., 2005). 



As adesinas fimbriais, ou fímbrias, são grupos de rígidos apêndices 

filamentosos na superfície bacteriana, principalmente nas bactérias Gram-negativas, 

ancoradas na membrana externa.  Elas são formadas por subunidades que 

medeiam a adesão através de especificas interações com estruturas superficiais 

(receptores) na membrana da célula hospedeira (GERLACH; HENSEL, 2007). 

Diversos autores demonstraram que o padrão AA está associado à presença 

de adesinas em amostras de EAEC através de estudos de microscopia eletrônica e 

de hemaglutinação (LAW; CHART, 1998).  Qadri et al. (1994) descreveram diversos 

padrões de hemaglutinação manose resistente, na maioria de amostras de EAEC 

isoladas de diferentes localidades, sugerindo uma heterogeneidade dentro do 

patótipo EAEC com relação à expressão de diferentes tipos de hemaglutininas, ou 

adesinas, para a superfície da mucosa intestinal. 

A presença de fímbrias apresentando diferentes morfologias tem sido descrita 

em diversas amostras de EAEC, através de estudos de microscopia eletrônica de 

transmissão (VIAL et al., 1988; YAMAMOTO et al., 1992; KNUTTON et al., 1992). 

Knutton et al. (1992) descreveram quatro tipos morfologicamente distintos de 

fímbrias expressas por amostras de EAEC, associadas à adesão agregativa em 

células HEp-2.  A presença de fímbrias, fibrilas e feixes fimbriais, foi também 

observada em amostras de EAEC por Suzart et al. (1999).  As amostras estudadas 

apresentaram diversos padrões de hemaglutinação, entretanto nenhum desses 

padrões foi associado a um tipo específico de adesina. 

Old et al. (1989) identificaram uma adesina fibrilar, presente em duas 

amostras de EAEC do sorogrupo O78, capaz de mediar a aglutinação de hemácias 

de rato e de camundongo em presença de manose. 

Entretanto, apenas as estruturas fimbriais denominadas Aggregative 

Adherence Factor (AAF) I, II e III foram caracterizadas ao nível ultraestrutural e 

molecular (NATARO et al., 1992; CZECZULIN et al., 1997; BERNIER et al., 2002). 

Nataro et al. (1992) descreveram a primeira fímbria relacionada com o padrão 

AA.  A fímbria aggregative adherence fímbriae I (AAF/I) foi descrita na amostra 17-2 

(sorotipo O3:H2), isolada de um caso de diarréia infantil no Peru, como uma 

estrutura de feixes frouxos constituídos por fímbrias apresentando de 2 a 3 nm de 

diâmetro.  AAF/I está associada à presença de um plasmídeo de 60 MDa (pAA1) e é 

responsável pelo padrão AA em células HEp-2 e aglutinação manose-resistente de 

eritrócitos humanos em suspensão (NATARO et al., 1992).  Os genes envolvidos na 



biogênese de AAF/I são codificados pelo operon aggABCD (SAVARINO et al., 

1994).  Entretanto, a fímbria AAF/I não está presente em todas as amostras de 

EAEC (ELIAS et al., 1999). 

A fímbria aggregative adherence fímbriae II (AAF/II) foi descrita por Czeczulin 

et al. (1997) na amostra 042 (sorotipo O44:H18), isolada de um caso de diarréia 

infantil no Chile.  Essa adesina medeia o padrão AA e a hemaglutinação manose-

resistente de eritrócitos humanos e foi visualizada através de microscopia eletrônica 

de transmissão como uma estrutura rígida de 5 nm de diâmetro. (NATARO et al., 

1995; CZECZULIN et al., 1997).  Os genes envolvidos na biogênese de AAF/II são 

codificados pelos genes aafABCD localizados em duas regiões não contíguas de um 

outro plasmídeo (pAA2) associado à virulência de EAEC (ELIAS et al., 1999).  A sua 

prevalência em EAEC também é baixa (ELIAS et al., 1999). 

Uma terceira fímbria, aggregative adherence fímbriae III (AAF/III) foi 

caracterizada a partir de uma biblioteca genômica da amostra de EAEC 55989 

isolada de um caso de diarréia persistente, a qual apresentava o padrão AA e não 

apresentava nenhuma das outras duas fímbrias descritas anteriormente.  Um clone 

que apresentava o padrão semelhante ao da amostra selvagem foi escolhido e 

submetido à análise através de microscopia eletrônica, a qual identificou estruturas 

fibrilares na superfície bacteriana (BERNIER et al., 2002).  Os genes envolvidos na 

biogênese de AAF/III são codificados pelo operon agg3ABCD (BERNIER et al., 

2002). 

Recentemente, Boisen et al. (2008) identificaram a adesina HdaA (HUS-

associated diffuse adherence) como responsável pelo padrão agregativo da amostra 

C1010-00 (sorotipo OR:H1), isolada de um caso de diarréia na Dinamarca.  Os 

genes que codificam essa pilina foram inicialmente localizados no plasmídeo de uma 

amostra de E. coli associada com um caso de síndrome hemolítica urêmica e que 

apresenta o padrão difuso de aderência (Número de acesso no GenBank: 

YP787988).  HdaA apresenta relação filogenética com outras fímbrias da família 

Afa/Dr/AAF, sugerindo que essa adesina representa uma importante variante das 

fímbrias de EAEC até então descritas.  Ela apresenta a capacidade de aglutinar 

eritrócitos bovinos e humanos em presença de manose e não há relatos sobre a sua 

ultraestrutura até o presente momento (BOISEN et al., 2008).  Os genes envolvidos 

na biogênese de HdaA são codificados pelo operon hdA3ABCD (BOISEN et al., 

2008). 



As amostras de EAEC que expressam as fímbrias AAF/I, II ou III são 

categorizadas como EAEC típicas, uma vez que apresentam o gene aggR 

(HARRINGTON et al., 2006).  AggR apresenta homologia com reguladores positivos 

da expressão de adesinas de E. coli, tais como CfaR, Rns, CsvR e Per, os quais são 

membros da família AraC de proteínas que se ligam a DNA (NATARO et al., 1994).  

Empregando experimentos de mutagênese e de análise de RNA mensageiro, foi 

demonstrado que AggR é necessário para expressão dos genes da biogênese das 

fímbrias AAF/I e AAF/II, além de outros genes de virulência, sendo então 

considerado um regulador global de EAEC típica (HARRINGTON et al., 2006). 

No intuito de caracterizar o determinante genético relacionado com a adesão 

agregativa apresentada pela amostra de EAEC atípica C1096 (sorotipo O4:HNT), 

isolada de um surto de diarréia na Sérvia, foi identificado um pilus do tipo IV, 

codificado por genes localizados no plasmídeo pSERB1 pertencente ao grupo de 

incompatibilidade IncI1 (COBELJIC et al., 1996; DUDLEY et al., 2006).  A expressão 

desse pilus tipo IV é necessária, mas não completamente responsável pela adesão 

agregativa nessa amostra de EAEC atípica (DUDLEY et al., 2006). 

Adesinas não fimbriais são proteínas associadas à superfície bacteriana, ou 

proteínas de membrana externa (OMP) (GERLACH; HENSEL, 2007).  Algumas 

OMP foram descritas como associadas ao estabelecimento do padrão AA. 

Debroy et al. (1995) descreveram uma OMP de 30 kDa relacionada ao padrão AA 

em um estudo analisando amostras de EAEC de diversos sorotipos, isoladas de um 

surto de diarréia na Índia.  Anticorpos associados a esta proteína foram capazes de 

inibir a adesão agregativa destas amostras (DEBROY et al., 1995). 

Wai et al. (1996) demonstraram a presença de uma OMP de 38 kDa em amostras 

de EAEC e associaram essa proteína à autoagregação apresentada pelas amostras 

estudadas. 

Chart et al. (1995) identificaram uma proteína de membrana externa de 18 kDa 

em amostras de EAEC dos sorotipos O126:H27 e O44:H18.  O papel desta proteína 

na patogênese não foi totalmente elucidado, entretanto amostras que não secretam 

essa proteína, não foram capazes de aderir em ensaios de adesão in vitro utilizando 

linhagens celulares. 

Nenhuma dessas OMP tiveram seus determinantes genéticos caracterizados.  A 

caracterização completa de uma OMP relacionada ao padrão AA foi realizada por 

Monteiro-Neto et al. (2003) em um estudo com amostras de EAEC do sorotipo 



O111:H12.  A proteína Ap58, com atividade hemaglutinante e com a capacidade de 

conferir o padrão AA destas amostras, teve o seu gene identificado no cromossomo 

e denominado ap58.  Entretanto a sua presença parece ser restrita ao sorotipo 

O111:H12 (UBER et al., 2006). 

 As adesinas bacterianas são sintetizadas no citoplasma bacteriano e 

necessitam atravessar a membrana citoplasmática e o espaço periplasmático para 

alcançarem a parede bacteriana, onde serão ancoradas.  Para isso dispõem de 

sistemas bastante especializados de secreção de proteínas (GERLACH; HENSEL, 

2007). 

 

1.6 Sistemas de secreção de proteínas bacterianas 

 

A secreção de proteínas é necessária para numerosos aspectos no ciclo de 

vida das bactérias, como biogênese de organelas, aquisição de nutrientes e 

expressão de fatores de virulência como toxinas, efetores translocados e adesinas 

(THANASSI; HULTGREN, 2000; GERLACH; HENSEL, 2007). 

A secreção através da membrana externa representa um problema, pois as 

proteínas, no espaço periplasmático, adquirem nova conformação (como pontes 

dissulfeto), e na membrana externa não se conhece fonte de energia ou ATP para o 

sistema (THANASSI; HULTGREN, 2000). 

Em bactérias Gram-negativas a classificação dos sistemas de secreção, que 

pode ser divididos em seis grupos, foi feita de acordo com as características do 

mecanismo de secreção através da membrana externa (THANASSI; HULTGREN, 

2000; GERLACH; HENSEL, 2007).  A Figura 1 apresenta um esquema dos cinco 

principais sistemas de secreção de proteínas bacterianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1 – Representação esquemática dos principais sistemas de secreção de proteínas 
encontrados em bactérias Gram-negativas: tipo I (SST1), tipo II (SST2), tipo III (SST3), 
tipo IV (SST4) e tipo V (SST5). Adaptado de Gerlach; Hensel (2007). 

 

 

O sistema de secreção do tipo I (SST1), também conhecido como sistema 

ATP-binding cassette (ABC) consiste de uma via capaz de secretar proteínas 

diretamente do citoplasma até a membrana externa, sem necessitar da passagem 

pelo espaço periplasmático (THANASSI; HULTGREN, 2000; GERLACH; HENSEL, 

2007).  O aparato de secreção do tipo I é constituído de três proteínas: uma proteína 

exportadora localizada na membrana interna; uma proteína ancorada na membrana 

interna que funciona como proteína de fusão de membranas; e uma proteína de 

membrana externa (THANASSI; HULTGREN, 2000).  Durante a secreção, a proteína 

de fusão de membranas se conecta com ambas as proteínas na membrana interna e 

externa, formando um canal que secreta a proteína pra o espaço extracelular 

(THANASSI; HULTGREN, 2000).  O mecanismo do SST1 foi caracterizado com 

base na secreção da α-hemolisina, encontrada em algumas amostras de E. coli 

patogênicas (THANABALU et al., 1998). 

O sistema de secreção do tipo II (SST2) é um sistema que envolve duas 

etapas, uma inicial que consiste na passagem através da membrana interna e uma 

secundária que consiste na passagem através da membrana externa.  Na primeira 

etapa ocorre a participação da Sec translocase, de peptidases, que clivam o 
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peptídeo sinal das proteínas precursoras durante ou após a translocação através da 

membrana interna e de uma ATPase (SUGAI; WU, 1992; STATHOPOULOS et al., 

2000).  A Sec translocase em E. coli consiste de uma chaperonina citoplasmática 

especifica (SecB), que leva as proteínas até o maquinário de translocação, além de 

manter a conformação competente da proteína precursora.  A bomba ATPase 

(SecA) tem papel inicial na translocação, além de interagir com alguns componentes 

na reação de translocação através da membrana.  A segunda etapa ocorre com a 

participação de um complexo protéico integrado na membrana interna formado por 

seis proteínas (SecY, SecE, SecD, SecF, SecG e YajC) (STATHOPOULOS et al., 

2000; MORI; ITO, 2001).  As proteínas integrais SecY, SecE e SecG formam um 

complexo heterotrimérico, enquanto que as proteínas SecD, SecF e YajC estão 

organizadas em um complexo distinto que pode estar associado com o complexo 

SecYEG (DOUNG; WICKNER, 1997).  Bactérias da espécie Klebsiella oxytoca 

utilizam o SST2 para efetuar a secreção da lipoproteína pululanase (PUGSLEY et 

al., 1997). 

O sistema de secreção do tipo III (SST3) é um sistema complexo, 

supramolecular, em que estão envolvidos a membrana interna, o espaço 

periplasmático, a membrana externa, o espaço extracelular e a membrana da célula 

hospedeira (GERLACH; HENSEL, 2007).  Nesse sistema ocorre a translocação de 

proteínas bacterianas diretamente no interior da célula eucariótica, as quais são 

capazes de interferir com a as vias de sinalização das células eucarióticas.  Esse é 

um sistema de secreção totalmente dependente do contato bactéria-célula 

eucariótica.  O SST3 é conservado entre diversos os patógenos humanos, tais como 

Yersinia spp., Shigella flexneri, Salmonella typhimurium, EPEC, EHEC, 

Pseudomonas aeruginosa e Chlamydia spp. (HUECK et al., 1998).  As proteínas 

EspA, EspB, EspD, EspF, EspG e Tir, necessárias para a formação da lesão A/E, 

característica de EPEC e EHEC; são exemplos de proteínas secretadas pelo SST3 

(AIZAWA, 2001). 

 O transporte de proteínas utilizando o sistema de secreção do tipo IV (SST4) 

é extremamente heterogêneo no que diz respeito ao substrato (proteínas ou 

complexo proteínas-DNA) e no que diz respeito aos receptores (bactérias, plantas, 

fungos ou células mamíferas) (BACKERT; SELBACH, 2008).  As proteínas 

necessárias para o SST4 em Agrobacterium tumefaciens, o qual é responsável pela 

transferência de DNA oncogênico para células de plantas, são um complexo 



formado por onze proteínas denominadas VirB, as quais podem ser classificadas em 

três grupos: (i) proteínas que formam o canal intramembrânico (VirB7, 8, 9, 10); (ii) 

proteínas que fazem parte dos componentes energéticos, (duas ATPase, VirB4-11); 

(iii) e proteínas componentes que formam o pili (VirB2, 3 e 5).  VirD4 é chamada de 

proteína de junção e classificadas como citoplasmática e de membrana interna 

(ZHONG et al., 2007; BACKERT; SELBACH, 2008).  O mecanismo de secreção é 

funcionalmente similar ao mecanismo de conjugação de uma grande variedade de 

plasmídeos em bactérias Gram-negativas (WINANS et al., 1996).  Outros patógenos, 

incluindo Bordetella pertussis, Legionella pneumophila, Brucella spp e Helicobacter 

pylori utilizam o maquinário do SST4 para exportar proteínas efetoras para o meio 

extracelular ou para o citoplasma de células eucarióticas (CHRISTIE; VOGEL, 2000). 

 As proteínas denominadas autotransportadoras são secretadas via aparato de 

secreção do tipo V (SST5).  Essas proteínas apresentam uma seqüência sinal 

aminoterminal, necessária para atravessar o complexo protéico ancorado na 

membrana interna do sistema de secreção do tipo II.  Apesar das proteínas que 

necessitam dos sistemas de secreção II e V utilizarem o complexo Sec para 

atravessarem a membrana interna, eles diferem no modo de atravessar a membrana 

externa (HENDERSON et al., 2000).  As proteínas autotransportadoras possuem um 

domínio C-terminal que forma o poro através do qual a proteína madura (ou domínio 

passageiro) irá atravessar a membrana externa da bactéria, por isso a nomenclatura 

“autotransportadora”.  Acredita-se que todos os requerimentos necessários para que 

a proteína atravesse a membrana externa estejam contidos em uma simples 

molécula e que a secreção é um processo independente de energia (HENDERSON 

et al., 2000, HENDERSON; NATARO, 2001).  As toxinas Pet e Sat, e as adesinas 

AIDA-I e TibA; encontradas em algumas amostras de E. coli diarreiogênicas são 

alguns exemplos de proteínas autotransportadoras (HENDERSON et al., 2000). 

 O tipo VI de secreção (SST6) foi descoberto através de análises in silico e foi 

primeiramente denominado em Vibrio cholerae como virulence associated secretion 

(VAS) (PUKATZKI et al., 2006).  O cluster de genes altamente conservado entre 

algumas espécies bacterianas relacionado a esse sistema de secreção não 

apresenta homologia com os genes dos sistemas anteriormente descritos, por isso 

foi denominado SST6 (BINGLE et al., 2008).  O SST6 secreta uma ou mais 

proteínas diretamente no citosol da célula alvo eucariótica através do contato célula-

célula (PUKATZKI et al., 2006).  Os componentes que fazem a passagem da 



membrana interna, periplasma e membrana externa permanecem desconhecidos, 

assim como detalhes da estrutura, localização e função das proteínas que fazem 

parte do sistema de secreção do tipo VI. 

Recentemente foi identificado também através de análises in silico um 

sistema de secreção de proteínas em Mycobacterium tuberculosis, o qual foi 

denominado sistema de secreção do tipo VII (SST7) (ABDALLAH et al., 2007).  Da 

mesma forma que o SST6, detalhes da estrutura, localização e função das proteínas 

que fazem parte desse sistema não são conhecidos. 

 

1.7 Amostras de EPEC atípica que apresentam adesão agregativa 

 

Amostras de EPEC atípica que apresentam o padrão AA em células HeLa ou 

HEp-2 já foram descritas por diversos autores (VIEIRA et al., 2001; DULGUER et al., 

2003; NUNES et al., 2003; GOMES et al., 2004; ROBINS-BROWNE et al., 2004).  

Entretanto nenhuma adesina mediando esse padrão de adesão nesse subgrupo de 

EPEC foi caracterizada geneticamente. 

Com relação ao padrão AA apresentado pelas amostras do sorotipo 

O125ac:H6, foi verificado que a temperatura de 18°C inibia a sua expressão e um 

antissoro produzido contra a amostra protótipo Ec292/84 foi capaz de inibir a adesão 

das amostras desse sorotipo (BARROS, 2003).  Em seguida, nesse mesmo estudo 

foi obtida uma biblioteca genômica dessa amostra e seis clones que expressavam o 

padrão AA semelhante à amostra selvagem foram selecionados.  Um desses clones 

(SF141) teve o seu inserto de 1,6 kb seqüenciado sendo identificada uma ORF de 

747 pb cuja seqüência predita de aminoácidos apresentava grande identidade com a 

proteína hipotética YdhF de E. coli uropatogênica (WELCH et al., 2002).  Ensaios de 

immunoblotting indicaram que essa adesina é uma proteína de membrana externa, 

entretanto o seqüenciamento aminoterminal dessa proteína foi inconclusivo.  Com o 

intuito de confirmar a participação de YdhF na adesão agregativa, foi construída uma 

biblioteca de mutantes através da mutagênese com o transposon TnphoA e 

mutantes que não expressam o padrão AA em células HEp-2 foram selecionados, 

embora nenhuma caracterização tenha sido realizada com esses mutantes 

(BARROS, 2003).  Desta maneira, este projeto visa dar continuidade aos achados 

de Barros (2003) na caracterização fenotípica e molecular destes mutantes não 



aderentes, objetivando a caracterização molecular da adesina responsável pelo 

padrão AA das amostras de EPEC atípica do sorotipo O125ac:H6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 CONCLUSÃO 

 

 

• A ausência do gene secD no mutante permite formular a hipótese de que adesina 

que participa da formação do padrão de adesão agregativa seja transportada via 

Sistema Sec. 

•  A presença do gene ydhF íntegro nos mutantes não descarta sua participação na 

adesão, e que este gene codifique a  adesina que pode ser transportada via 

Sistema Sec. 

•  As proteínas de massa molecular de 20, 30 kDa podem estar envolvidos com o 

padrão AA, padrão este considerado multifatorial para EAEC 

•  A reatividade do soro com a proteína de massa 30 kDa reforça a ideia da 

participação desta no padrão de  adesão agregativa 

•  A inibição da adesão com o soro confirma que a proteína não reativa no mutante 

está envolvida no padrão de adesão agregativa das amostras do sorotipo 

O125ac:H6 
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