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1 - INTRODUÇAO

~ Em consequência ã frequente precariedade das condições

higiênico-sanitarias de produção de alimentos, ê comum neles ob

servar-se a presença de coliformes, inclusive Esch~richia coli .

Alem da gravidade da constatação de que o alimento estã contami-

nado com microrganismos de origem fecal, a presença de ~:~_li PQ

de ter um significado particularmente importante, uma vez

existem linhagens que são enteropatogênicas para o homem e

que

para

animais.

As patogeniasde ~~li podem ser expressaspor meca-

nismos diversos. Assim, conhece-se a ~coli enterotoxigênica -

(ETEC), produtora de toxinas que agem a nivel de intestino delga-

do provocando eliminação abundante de ãgua e eletrõlitos, a E.

coli invasora (EIEC), que invade a mucosa intestinal determinan

do diarréia semelhante ã provocada por Shigella, e a E~ coli en-----

teropatogênica classica (EPEC), ativa, aparentemente, somente em

crianças ate o primeiro ano de vida, com mecanismo de virulência

ainda não esclarecido completamente.

1.1 - E. coli enterotoxigênica (ETEC)

Os conhecimentos atuais sobre ETEC tiveram inicio com

o desenvolvimento do modelo experimental de DE e CHATTERJE(13) ~
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ra estudo da patogenia da cõlera, em 1953. Em 1 9 56, O E e co 1s . ( 1 2 )

empregaram este modelo para estudar amostras de E. coli isoladas

de adultos normais e diarr~icos, demonstrando que as amostras iSQ

ladas de diarreia determinaram efeito semelhante ao do vibrião co

lerico em alças ligadas de intestino de coelho, o mesmo so acont~

cendo raramente em amostras isoladas de individuos sem sintomato-

logia gastrointestinal.

A partir de 1967, com os trabalhos de SMITH e HALLS(106),

GYLES e BARNUM(46), SMITH e GYLES(105) e SACK e cols.(95), ficou

confirmado definitivamente que sobrenadantes ou lisados estereis de

varios tipos sorologicos de E. coli, de origem animal ou humana,

determinavam transudação de liquido para as alças intestinais de

coelhos e outros animais. As substâncias responsaveis foram den~

minadas ente roto xi nas, e surgiu, então, o conceito de E. coli en-

terotoxigênica, responsavel por diarreia no homem, adulto ou cri-

ança, e em varias esp~cies animais.

Os estudos a respeito das ETEC avançaram bastante na úl

tima década. Assim, sabe-se que ha, pelo menos, 2 tipos de ente-

roto xina: uma termolabil, denominada LT e outra termoestavel, de-

nominada ST.

A ente roto xina LT e, sob varios aspectos, bastante sem~

lhante ã toxina colerica, produzida pelo Vibrio cholerae. T ra t a-

-se de uma proteina antigênica, de peso molecular ao redor de

100.000 daltons, formada por uma subunidade A e 5 subunidades B.

Sua ação ocorre a nivel de intestino delgado, sendo que a subuni-

dade B promove a fixação da molécula ã mucosa intestinal, através

de receptores gangliosidicos GMl ai existentes. A subunidade A,

uma vez dentro do enterõcito,promove a estimulaçãoda adenilci -



- 3-

clase, provocando um acumulo de AMP c1clico, responsavel pela al-

teraçâo no metabolismo hidrosalino da mucosa. o AMP c1clico esti

c
mula a secreçâo de NaCl e de bicarbonato a nível de cripta, e blQ

queia a absorçâo de NaCl a nivel de vilosidade intestinal(6,7,22,

45,50,58,87,95.116)

A enterotoxina ST, por outro lado, ~ um peptideo de bai

xo peso molecular, de 1000 a 10000 daltons, não imunogenica, cu-

jo mecanismo de ação, embora não perfeitamente esclarecido, pare-

ce ser a indução de aumento nos níveis de GMP cíclico das células

do epitélio intestinal(54,56,84). Recentemente, foram descritas

duas formas de enterotoxina ST (STa e STb) em E. coli enteropato-

g~nica para porcos, com propriedades quTmicas e bio16gicas dife -
rentes(5) .

As amostras enterotoxig~nicas, alem da capacidade de

produzirem toxinas, precisam aderir-se à mucosa do intestino del-

gado e coloniza-lo para que o processo infeccioso se estabelça .

Esta adesão é mediada por flmbrias protéicas, denominadas fatôres

de colonização, que estâo presentes na superflcie bacteriana e

que reconhecem receptores específicos, localizados na superfície

da célula epitelial intestinal(37). Os fat8res de colonização

apresentam propriedades antigênicas diferentes entre si e

rem às bactérias especificidade em relação ao hospedeiro.

confe-

Atualmente, são conhecidos os fatôres de colonização

K88, K99, 987P e F41, isolados de amostras de E. coli enterotoxi-
- . . .

(
.

b
. .

) (81 ,83,86 ) fgenlca para anlmalS SUlnos, OVlnos e OVlnos e os a-

tôres de colonização CFA/I e CFAjII,descritos em amostras entero-

toxigênicas para o homem(24,27,28). Estes fatores de coloniza-

ção caracterizam-se por causar aglutinação de determinados t;-
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pos de eritrõcitos, como os de cobaia, galinha, cavalo, carneiro

e os humanos. Esta hemaglutinação é manose resistente, ao contrã

rio da fimbria tipo I, presente em amostras não enterotoxigênicas,

cuja hemaglutinação e inibida pela manose. A presença dos fatô-

res de colonização CFA/I e CFA/II e variãvel em função do fenõti

po enterotoxigênico das amostras de E. coli. Assim, estes fatô----

res jã foram observados em amostras produtoras de LT e ST simulta

neamente, ou apenas ST, porem ainda não foram descritos em

tras produtoras apenas de LT(lO,69,90,91).

amos-

Tem sido observada uma certa relação entre a capacidade

de produção de enterotoxina e os antigenos O e/ou H das amostras

de E. co 1 i . ~RSKOV e cols. (85), estudando 106 amostras de ETEC---

isoladas em diversas regiões geográficas, tanto de crianças qua~

to de adultos, observaram a prevalência de d~terminadas combina-

ções entre antigenos O e antigenos H, as quais foram raramente en-

contradas entre mais de 20.000 amostras de E. coli. Estes auto-

res observaram certa frequência dos sorotipos 06:H16, 08:H9 ,

015:Hll, 025:H42, 078:Hll e 078:H12. MERSON e co1s.(80), anali -

sando a relação entre sorotipo e fenõtipo enterotoxigênico em 1p9

amostras de ETEC isoladas de pacientes com diarreia em Bangladesh,

verificaram que 86% das amostras produtoras de LT e deS~ simult~

neamente pertenciam ã apenas 4 sorogrupos: 06, 08, 078 e 0115. As

amostras que produziam apenas ST pertenciam a 15 sorogrupos dife-

rentes, sendo 078 e 0128 os mais comuns. Por outro 1 ado, as amos-

tras produtoras somente da toxina LT pertenciam, cada uma, a um

sorogrupo diferente. Em um estudo real izado em S. Paulo, por REIS

e co1s~ (91), em 1980, verificou-se que todas as amostras produto-

ras apenas da toxina ST pertenciam ao sorogrupo 0128ac e estavam
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distribuldas em 4 sorotipos diversos: 0128ac:H21, 0128ac:H12 ,

0128ac:H27 e 0128ac:H-. As amostras produtoras apenas da to xi

na LT pertenciam a vãrios sorogrupos, e as produtoras de ambas as

toxinas pertenciam aos sorogrupos 06, 063 e 0139, com predominâ~

. cia dos sorotipos 06:H16, 063:H- e 0139:H28. A relação entre so-

rotipo e enterotoxigenicidade foi estudada tambem por outros aut~

(4,15,18) b
-

d . - .
d d

o dres , que tam em notaram a pre omlnanCla e etermlna os

sorotipos entre as amostras de ETEC produtoras de 5T e as produt~

ras de LT e 5T simultaneamente.

Existem marcadas diferenças na incidência de ETEC de

acôrdo com a distribuição geogrãfica. Este patõgeno, causa comum

de diarréia nos paTses em desenvolvimento como Bangladesh, Brasil,

1ndia, Quenia, México, Marrocos, Peru, é pouco frequente no mun-

do desenvolvido, exceto em ãreas de precãrias condições higiênico-

o -. (120) P t b
-

h d
O
f

-
f

o
-sanltanas . arece am em aver 1 -erenças geogra lcas no

tipo de enterotoxina produzida pelas amostras. Por exemplo, no Me

xico e Marrocos hã predominância de amostras produtoras das toxi

nas LT e ST, no Quenia amostras produtoras de LT são mais freque~

tes, enquanto em Bangladesh as produtoras de 5T são mais comuns

que as demais.

Os métodos utilizados para investigação da capacidade

enterDtoxigênica de E. coli são vãrios, incluindo modelos

testes em linhagens celulares, e testes imunolõgicos.

animais,

Os modelos animais incluem o método clãssico usado por

TRABUL5I(115), no qual se inocula filtrados de culturas bacteria-

nas em alças ligadas de intestino de coelho, em cujo lumen a toxl

na LT provoca acumulo de fluIdo, e o teste da permeabilidade vas-

cular(25), baseado na inoculação intradérmica de sobrenadantes da
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cultura bacteriana e consequente alteração da permeabilidade vas-

cular local devido ã ação da enterotoxina LT.

Posteriormente, foram desenvolvidos testes que detectam

a toxina LT presente em sobrenadante de culturas de E. coli devi-

do ã sua atividade biológica em linhagens celulares especiais, c~

mo as células tumorais de adrenal de camundongos (células V-l)(17),

as células de ovârio de hamster chin~s (células CHO)(43) e as c~-

lulas de rim de macaco africano (celulas VERO)(109). Estas celu

las alteram-se morfologicamente sob a ação da toxina LT.

A purificação da enterotoxina LT e o reconhecimento de

sua identidade imuno16gica parcial com a toxina colerica possibi-

litaram o desenvolvimento de testes imunolõgicos para a detecção

desta toxina(108). Assim, EVANS e EVANS(23) desenvolveram o tes-

te de imunohemôlise passiva, posteriormente modificada por SERA-

(102) - - .-
FIM e cols. , que e uma reaçao de f1xaçao de complemento. Po~

teriormente, foram propostas as tecnicas de radioimunoensaio(42)e

t . . -. (121) R f . d 1
"

do tes e 1munoenZ1mat1co . ecentemente 01 esenvo V1 o o

teste de BIKEN(53), onde a enterotoxina e detectada por

fusão em placa.

imunodi-

Com relação ã enterotoxina ST, o teste inicialmente uti

lizado para sua detecção foi o da alça ligada de intestino de co~

lho, com leitura de 6h apôs a inoculação(26). Atualmente, o met~

d - - (lLl)o padrao para seu estudo e o proposto por DEAN e cols. " no

qual se faz a inoculação intragãstrica de sobrenadantes bacteria-

nos em camundongos recem-nascidos e posterior cãlculo da relação

entre os pesos do intestino e da carcaça dos animais.

Ensaios em cultura de celulas não têm sido empregados p~

ra estudo da toxina ST, uma vez que não se conhece nenhuma linha-

gem cel ul ar senslvel.
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Os testes imunolõgicos~ apesar da toxina 5T não ter ati

vidade imunogênica~ tiveram um avanço quando a toxina purificada

foi acoplada a um hapteno que lhe conferiu imUnogenicidade(39~60) .

Um antisoro foi preparado(36) e um teste de radioimunoensaio de

boa sensibilidade pôde ser desenvolvido (36~39).

(82) -Recentemente, M05ELEY e cols. desenvolveram uma tec

nica para pesquisar os genes responsãveis pela produção das ente-

rotoxinas ST e LT, ao inves das toxinas propriamente ditas. Esta

32 ptecnica utiliza fragmentos de DNA fita simples marcados com

(sondas) responsiveis pela produção das toxinas 5T e LT~ que for-

marão híbridos especificos entre sequências de DNA homõlogos, que

devem estar presentes nas amostras enterotoxigênicas. Estes hí-

bridos, radioativos~ podem ser identificados pela exposição a um

filme de Raios X.

A produção das toxinas LT e ST~ bem como dos fatõres re

1
. - - d

'

f
'

d 1
.
d' (28~48~86~107) Aco onlzaçao, e co 1 1ca a por p asm1 10S . S amos-

tras de ETEC produzirão 5T, LT, ou ambas toxinas, dependendo do

plasMidio que apresentam. A estabilidade destes plasmidios pode

variar~ cuja consequencia pode ser a perda da capacidade enterotQ

x i 9 ê n i c a a p õ sal 9 um P e r 1 o d o d e e s t o c a 9 e m ~ o u me s mo, a p õ s vã r i o s r e

piques laboratoriais.

1.2 - E. coli invasora (EIEC)

Neste grupo estão inclui dos determinados sorogrupos de

---E. coli que tem a capacidade de invadir a mucosa intestinal huma-

na determinandodiarreia semelhanteã provocadapor Shigella. são
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consideradas invasoras as E. coli que possuem os seguintesantig~

nos: 028ac; 029. 042, 0112ac, 0124, 0136. 0143, 0144, 0152, 0164,

0167(114,116). Seu mecanismo de virulência vem sendo estudado d5

(98) (115
de 1965, com os trabalhos de SAKAZAKI e cols. e TRABULSI '

117, 118)
A E. c o 1 i i n v a s o r a p e n e t r a n o o r g a n i s m o p o r v i a' o r a 1 ,

provocando i nfecção no i 1 eo termi na 1 e i ntesti no grosso. A bac-

teria penetra na celula epitelial intestinal, prolifera no seu ln

terior, destr~indo-a, e provoca uma reação inflamatõria na mucosa.

o paciente pode apresentar desde uma diarreia leve ate uma sindro

me disenterica grave.

A primeira alteração no hospedeiro e a destruição do bo.!::

do em escova do epitelio intestinal, com posterior invaginação da

membrana celular e englobamento da celula bacteriana. Uma fra-

ção lipopolissacaridica parece estar envolvida na penetração

multiplicação no interior da celula epitelial(33).

e

o teste biolõgico clãssico usado para estudo destas amo~

tras invasoras e o teste de SE~rNy(103), que consiste na inocula

ção de suspensões bacterianas em olhos de cobaios a1binos. o ap~

recimento de conjuntivite ou ceratite nos animais indica a pene -

tração e a multiplicação bacteriana. respectivamente. nas celu -

las epiteliais da conjuntiva e da cõrnea. Posteriormente. OGAWA

e cols. (114) empregaram cultura de celulas HeLa, originãrias de

adenoma de colo uterino humano, para testar a capacidade

ra de E. coli.

invaso-

As E. col i invasoras apresentam al gumas propriedades bi.Q

quimicas que lhe são particulares, correspondendo. na realidade,

a biosorotipos especiais dentro das E. co1i. Assim, com exceçao

do sorogrupo 0124, são todas imõveis (não possuem, portanto, anti
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geno H), e nenhuma delas é capaz de descarboxilar a 1;sina(104) .

Os antigenos O de virias E. coli invasoras são id~nticos ou

cionados aos antigenos O de sorotipos de Shigella (116)

rela

1.3 - E. coli enteropatog~nica clãssica (EPEC)

Os e s tu dos a re s pe i to das E. co1i e nt e r opa to 9~ni c as clã ~

sicas tiveram inicio em 1945, quando BRAy(3) demonstrou que um

determinado sorotipo de E. coli foi responsãvel por uma epidemia

de diarréia infantil em um hospital em Londres.

outros autores(47,105,110) chegaram a resultados

Posteriormente,

que sempre en -

volviam sorotipos determinados de E. cal i como agentes de diar-

rêia infantil. Com p surgimento do sistema de sorotipagem de

KAUFFMANN(59), as amostras de E. coli responsãveis por aquelas

sindromes puderam ser sorotipadas, sendo caracterizados os soro -

grupos 055 e 0111.

Posteriormente, novos sorogrupos enteropatogênicos fo-

ram descritos, sendo, hoje, considerados EPEC os sorogrupos 026,

(116)055, 086, 0111, 0114, 0119, 0125,0126, 0127, 0128,0142 e nl58 .

De modo geral, admite-se que estes sorogrupos de E. col i sejam p~

tog~nicos apenas para crianças em seu primeiro ano de vida, ape-

sar de alguns trabalhos(30,68) sugerirem que os distúrbios podem

ocorrer mesmo em adultos.

A prevalência de determinado sorogrupo como causador de

gastrenterite infantil parece variar em função da localização geQ

grãfica. Em nosso meio predominam as infecções provoca das

(20 116)sorogrupos 0111 e 0119 ' .

pelos
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Tem havido bastante controvérsia a respeito do mecanis-

mo pelos quais estas amostras manifestam sua virulência.Em 1979,

CRAVIOTTO e cols. (9) constatarama presença de um fator de adesão,

detectãvel em células HEp-2 (originãrias de carcinoma de larin~e

humana), na grande maioria das amostras de E. coli pertencentes aos

sorogrupos de EPEC causadores de diarréia. A capacidade de ade-

são foi posteriormente confirmada em outras linhagenscelulares,

como células HeLa e células de mucosa intestinal(74). Estudos his

tolõgicos(20)mostram lesão de célula intestinalassociadaa colo

nização por EPEC, com destruiçao do bordo em escova e alteração mo!

fo-fisiologicade célula epltelial â qual EPEC estã aderida.

microscopia eletrônica, demonstra-se dissolução do glicocalix

Por

e

achatamento de microvilosidadesdas células às quais EPEC aderiu.

Biopsla de jejuno(20)mostra atrofia das vilosidades e desarranjo

dos enterõcitos.

Outros estudos demonstraram a presença de toxlnas, como

a verotoxina(63), ativa em células VERO, e a toxina de KLIPS-

TEIN(61,62), demonstrãvel através de perfusão de intestino de ra-

tos, detectadosem vários sorogrupos causadores de diarréia ende-

mica infantil.

Recentemente,em estudos de genética molecular, BALDI-

NI(20) demonstrou a presença de um plasmidiona quase totalidade

das amostras de EPEC testadas, aparentemente responsável pela ade

são em células HEp-2.

Por enquanto, a identificação das amostras de EPEC e

feita exclusivamente por sorologia, segundo tecnica de

EWING(21) .

EDWARDS e
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1.4 - Escherichia coli como patõgeno veiculado por alimentos---------

A suspeita de que a ingestão de ãgua e alimentos conta-

minados pode ser a causa de surtos de diarr~ia data de 1903, qua~

do DELEPINE(16) pôde associar leite e produtos cãrneos contendo

b a c t é r i a s d o 9 r u P o !3~J2L~_s- -_c_~U_i- c o mo p o s s ,. v e i s c a usa s ri e vãrios

surtos de enterites nos EEUU. A suspeita acentuou-se, quando em

1949, HOBBS e cols.(52) descreveram um surto de enterite provoca-

do p o rum a b a c t é r i a de no m i na da" p a r o c o 1 o n 4 1 1 ", e n vo 1 ve n dou m 9 ra~

de numero de escolares. Esta bactéria foi isolada na grande maio

ria das crianças que consumiram salmão em uma das refeições. Os

autores envolveram este alimento como veiculo do microrganismo p~

togenico, embora os exames bacteriolõgicos nele realizados não pe!".

mitissem o isolamento da bactéria patogênica em questão. Posteri

ormente, esta bactéria foi identificada como sendo um Escherichia------.-

cal i invasora do sorogrupo 0124(65).

.~__~~]_l O 1 24 P r o lio C o u d i ve t's o S s U Y'tos de 9 a s t r o e n t e r -it e

na Hungria, no periodo entre 1957-1959(65) atingindo um grande nQ

mero de pessoas, inclusive crianças. Estes surtos pareciam ser

provocados pelo consumo de ãgua contaminada com material fecal,da

qual foi possivel isolar, em alguns casos, ~~oli 0124. Infeliz

mente, os exames bacteriológicos das fezes de individuos atingi-

isolado tanto do alimento incriminado quanto das fezes dos escola

res envolvidos neste surto.

dos nao permitiram o isolamento destes microrganismo.

Em 1964, COSTIN e cols. (8)
descreveram, na Romênia, um

surto provocado por - presente em grande quantidade em uma

bebida substitutiva de cafê. E. co1i do sorotipo 086:B7:H34 foi-------
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Em 1966, descreveu-se na Suecia(75) um outro surto pro-

v o c a d o p o r ã g u a c o n t a r.1i na d a c o m ~.~°1-i- e n t e r o p a to 9 ê n i c a dos s o r o

tipos 0111:84, 026:86 e 0128:812, isolados tambem dos doentes

(adultos e crianças).

O sorotipo 0"1 :84 foi tambem o causador do primeiro

surto de gastrenterite via alimentar descrito na America latina.

Em 1965, MANZULLO e ESTEVEZ(71), na Argentina, caracterizaram uma

epidemia de diarreia em crianças, de cujas fezes se isolou E. coli

0111:84 como unico patõgeno. Um levantamento realizado entre os

fornecedores de leite das cercaniàs do local onde o surto se esta

beleceu permitiu identificar um manipulador portador deste micro~

ganismo,que contaminava as amostras de leite e creme produzidos.

Como consequência, 70% das amostras de leite e de creme analisa-

dos estavam contaminados com E. coli 0111:84.--_._--

E. coli 0111:84 foi tambem o agente etio1õgico causador

do sur.tode gastrenterite provocado pela água de abastecimento

, - . . (101)-
de um centro de cO,nferenc1as, em Washlngton, em 1967 '..n. agua,

não clorada, proveniente de um poço, continha ~co1i 0111:84

bem como as fezes das pessoas que haviam consumido a agua, quer

tivessem apresentado diarreia ou nao. Curiosamente, neste surto

(bem como naquele ocorrido na Romenia) foram envolvidos principa1-

mente adultos.

Em 1 971, o c o r r eu nos E E U U um s u r t o de gastrenterite que

atingiu centenas de consumidores, alcançando grande notoriedade.

O alimento envolvido foi queijo Camembert importado da França. S~

gundo resultados obtidos por vários pesquisadores(1,72,100), E.

coli 0124 foi o unico patõgeno isolado das fezes das pessoas envol

vidas no surto, e foi o sorogrupo mais frequentemente isolado de
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diversas amostras de queijo recolhidas no pals. Posteriormente,

E.coli 0124 foi isolada tamb~m na fâbrica que produzia o queijo, na
--

França. Testes de invasão em olho de cobaia e de produção de en-

terotoxinas mostraram tratar-se de E. coli invasora, não enterotQ----

xigenica. Algum tempo depo-is, PARK e cols.(88)analisaram,no C~

nadã, amostras de queijo Camembert da mesma fabricação daquela ca~

s a d o r a dos u r to nos E E U U em 1 971 .
Estes autores encontraram soro

grupos de I-~_colldiferentes: 018, 0128 e 0125, sendo que sã o ul

timo deu resultado positivo no teste de Serêny para E. coli inva-------

sara.

Em 1975, ocorreu o primeiro surto descrito de gastrent~

rite provocado por E. coli enterotoxig~nica, veiculada pela agua-------

de um parque americano (Crater Lake National Park), envolvendo2000

visitantes e 200 funcionãrios(94). ETEC 06:Hl6 foi isolada tan-

to das fezes de doentes quanto da ãgua de abastecimento do parque.

Amostras de ãgua, aparentemente contaminadas com esgoto não trata

do, apresentaram teores de cloro inferiores ao necessãrio. Estu-

dos 1 a b o r a t o r i a i s mos t r a r a m t r a t a r - s e d e ~ c o 1 i e n t e r o t o x i 9 ê n i c a

produtora das enterotoxinas LT e ST, e não invasora.

Mais recentemente, em 1979, foram descritos na Sueci a,

vários surtos de gastrenterite provocados pelo consumo de alimen-

tos contaminados. Dos 1 2 s u r tos de s c r i tos P o r O A N I E L S O N e co 1s .(1_1 ),

2 f o r a m p r o v o c a dos P o r E T E C p r o d lJt o r as a p e nas d a t o x i n a L T. Um dos

'surtos foi devido ao consumo de salada de camarões e cogumelos,da

qual foram isolados os sorotipos 02~:H12, 022:H- e Oll:H4, todos

ativos em celulas Y-l e CHO. o outro surto foi devido ao consu-

mo de rosbife, do qual foi isolado o sorotipo 08:H28, também ati-

vo em celulas Y-l e CHO.
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Em janeiro de 1976, houve um surto de diarréia provoca-

do por E. cal i 025 produtora somente da enterotoxina LT, envolven.--.----..--

do 280 pessoas participantes de dois cruzeiros consecutivos no C~

ribe(70). A ETEC foi isolada das fezes de 83% das pessoas afeta-

das e de 40% das não afetadas. Esta alta frequência de isolamen-

to entre pessoas sem sintomas foi associada a infecções subcl~ni-

cas, que não desenvolveram a sintomatologia esperada. Embora não

fossem feitas anãlises na ãgua ou alimentos servidos durante os

cruzeiros, houve associação estatlstica com o coquetel servido no

jantar e com a ãgua de abastecimento do barco.

Atualmente acredita-se que a E. coli enterotoxigênica se---

ja o principal agente etio16gico da chamada "diarréia do viajan-

te"(66,70,78). Esta sindrome afeta indiv~duos que se locomovem de

um pa~s para outro, e tem sintomatologia bastante caracterlstica:

diarréia aquosa aguda, acompanhada de nãuseas, vômitos, dores ab-

dominais, mal estar geral e febre. Os sintómas duram poucos dias,

e na grande maioria dos casos, é uma doença autolimitada. Estu-

(41) (89).dos de GORBACHe cols. e PICKERINGe cols. " em 1975, mos-

traram que, aproximadamente 70% destas diarréias, ocorridas no M~

xico, estavam associadas ã E. coli enterotoxigênica produto~a da

toxina LT. Outros estudos, realizados também no México(lll), mos

traram que a incidência desta sindrome foi mais elevada nos estu-

dantes americanos vindos para UMcurso universitãrio de verão do

que nos estudantes provenientes da Am~rica Central e do Sul (40%

e 15%, respectivamente). o desenvolvimento da diarréia dos via -

jantes, nestes estudos, foi associado ao consumo de al imentos em va

rios restaurantes locais e na lanchonete da Universidade, uma vez

que estudantes que se alimentaram em suas casas não haviam adqui-
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rido a doença. Alem disso, os autores observavam altas contagens

de -~-_co12 naqueles alimentos. t1ERSONe co15.(79) também associa

ram infecção por ETEC com consumo de alimentos, mais especifica -
mente vegetais crus, em pessoas viajando dos Estados Unidos pa ra

o México.

Parece não haverduvidas de que 1 i nha 9e ns patogêni cas de

---E. coli veiculadas por ãgua ou alimentos contaminados podem ser a

causa de surtos de gastrenterites que atingem crianças e adultos

em proporçoes e intensidade varíadas. Apesar destas bacterias te

rem sido isoladas com relativa frequência de fezes de individuos

diarreicos ou mesmo indivíduos assíntomãticos, existem poucos da-

dos epidemio15gicos sobre a frequ~ncia destes microrganismos em

"água e a1imentos(64,75,76,77,93). O primeiro estudo encontrado na

l-iteratura data de 1967, quando HALL e co1s.(49) examinaram 490

amostras de alimentos quanto ã incidência de co1iformes, inclusi

------ Os alimentos pertenciam ã diversas categorias: car-ve E. coli.

nes cruas, vegetais frescos e congelados, queijos, alimentos in-

fantis, sobremesas congeladas, peixes e produtos marinhos, cere-

ais, refeições preparadas e sanduiches. Todas as amostras de E.

cali isoladas foram sorotipadas para pesquisas de EPEC. Os uni -

CDS resultados positivos obtidos foram duas cepas do sorotipo 026:

:B6 provenientes de carne bovina crua e de fTgado de porco, e uma

do sorotipo 055:85 isolada de carne preparada e congelada.

VELAUDAPILLAI e cols. (119), no Ceilão, encontraram ape-

nas uma cepa de EPEC em 1809 amostras diferentes de frutas e veg~

tais, embora Salmonella e Shigella tivessem sido isoladas com al-----------

guma frequência. o sorotipo da EPEC isolada foi 026:K60, obtida

de um tipo especial de banana.
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Após a ocorrência do surto de gastrenterite por E. co-

li provocado pelo consumo de queijo Camembert importado, pesquis~

dores americanos passaram a observar a incidência de sorogrupos

p a to 9 ê n i c o s d e ~~JJ- (i n c 1 u i n d o E P E C e E I E C) n e s t e t i p o d e a 1 i -

mento. FANTASIA e co1s.(29) examinaram mais de 2000 amostras du-

rante 2 anos, observando que 10% delas tinham algum sorogrupo de

EPEC. A maioria das cepas patogênicas foram isoladas logo após o

surgimento do surto de 1971, e pertenciam principalmente aos so-

rotipos 0124:817, 0124:815, 0112:811, 0128:812 e 0127:B8. Por

outro lado, estudos desenvolvidos em vãrios tipos de queijos (Ca-

membert, Brie, Muenster, Colby e outros) por FRANK e MARTH (35) ,

num total de 106 amostras, não permitiram o isolamento de nenhuma

amostra de EPEC, apesar da incidência de coliformes fecais obser-

vada ter sido bastante alta (17% das amostras tinham mais de

10.000 co1iformes fecais/g).

Em nosso meio, raramente é feita a sorotipagem de E. co----

li isolada de alimentos para pesquisa daquelas pertencentes ao gr~

po das enteropatogênicas clãssicas ou invasoras. Em 1979, GELLI

e co1s. (38), ao avaliar as condições higiênico-sanitãrias de 125

amostras de hortaliças comercial ízadas em S. Paulo, isolaram uma

cepa de EPEC de alface (sorotipo 0119:B14), 3 cepas a partir de

escarola (2 do sorotipo 0127:B8 e uma 026:B6) e 1 cepa a partir

de rucula (sorotipo 0119:B4). FRANCO e HOEFEL(34) porém, não is~

laram nenhuma cepa de EPEC em 68 amostras de alfaces investigadas.

A frequência com que amostras de f~~li enterotoxigêni-

cas ocorrem nos alimentos foi estudada inicialmente por SACK e

(97)cols. , em 1977. Foram estudadas 240 cepas diferentes de E.

coli, não pertencentes ao grupo das enteropatogênicas clãssicas.
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isoladas de alimentos de origem animal (queijos, hamburgueres, sal

sichas e produtos marinhos). Observou-se que 8% das amostras de

E. coli eram produtoras de enterotoxinas, conforme averiguado por

testes em cultura de celulas Y-l, em alças ligadas de coelho e em

camundongos recem-nascidos. Os sorotipos enterotoxigênicos mais

frequentes foram 0149:H19 e O149:H1O, identificados entre as amos

tras de E. coli produtoras apenas da toxina LT.

Em 1978, ECHEVERRIA e cols.(19) fizeram um levantamento

sobre a incidência de ETEC em fezes de humanos e animais domesti-

cos e em alimentos e água, em uma comunidade nas Filipinas. Estes

autores não puderam isolar ETEC de nenhuma das 26 amostras de ca~

ne bovina, 25 de carne suina, 56 de vegetais e 47 de água contami

nada, embora a tivessem isolado com razoável frequência nas amos-

tras de fezes humanas e de animais.

GLATZ e BRUDVIG(40) também não obtiveram sucesso ao ten

tar isolar ETEG e EPEG de 68 amostras de queijo e 6 de leite cru,

nos Estados Unidos. No leite cru estes autores puderam isolar al

gumas cepas de E. coli que aglutinavam com soros polivalentes pa-

ra EPEC, porem, não fizeram a identificação dos sorogrupos envol-

vidos.

Incidência insignificante de ETEG em alimentos e agua

foi tambem observ~da por JIHA e cols. (57), na Suécia. Embora es-

tes autores tivessem isolado um grande numero de outras especi-

es bacterianas que eram positivas nos testes para enterotoxi nas LT

e ST, não observaram nenhuma E. col i produtora de toxi na entre 213

amostras isoladas de alimentos (vegetais, carnes cruas e pescado

cru), e apenas 2 ETEC produtoras somente de toxina Li em 36 amos-

tras de agua. As outras espécies bacterianas produtoras de toxi-
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nas foram; .?~~Lmone2.J.?, ~h.1.9~~~' f?!::~.~.qmona~_, I-~1:!:!J?E_ac te c' -'S.~.!:!>-=-

siella, Se!ratia, Proteu~, ~]brio e outros. Nas 2 amostras de

ETEC isoladas de agua foi pesquisada também a presença de fato -

t'es de colonização, que foi negativa.

Em S.Paulo, REIS e cols. (92) estudaram 120 pacotes de

alimentos processados de origem animal (hamburguer, salsicha, qui

be) quanto ã presença de ETEC. Das 1200 amostras de E. coli iso-

ladas destes alimentos, 18 produziram LT, representando, respecti

vamente 5%, 7,5% e 10% dos pacotes de quibe, hamburguer esalsicha

examinados. Nenhuma das amostras de E. coli produziu a toxina ST

ou possuia o fator de colonização CFAII e o antigeno K88. Das amo.~

tras enterotoxigênicas, correspondentes ã pacotes distintos de ali

mento, foram isoladas 9 amostras e sorotipadas. Quatro pertenci-

am ao sorotipo 0149:H10, tinham o mesmo padrão de fermentação de

açucares e eram igualmente resistentes ã estreptomicina e ã tetra

ciclina. Uma das amostras enterotoxigênicas era do sorotipo

0151 :H8, e as demais não puderam ser sorotipadas.

Tambem em S. Paulo, SATO e cols.(99) efetuaram a pesqul

sa de ETEC em esgoto, ãguas superficiais e ãgua potavel contamin~

da, revelando a presença destas bactérias em 7 (1,9%) das 365 amos-

tras de esgôto e em 12 (2,4%) das 494 amostras de agua examinadas.

Todas as ETEC isoladas produziram somente a enterotoxina LT, com

exceção de apenas uma, proveniente de esgoto, que produziu ambas

as toxinas. Nenhuma delas apresentou os fatôres de colonização

CFA/I e CFA/I!, e amaioria foi sensivel aos antibióticos testa-

dos. Grande diversidade de sorotipos foi encontrada, alguns dos

quais associados com diarréia em humanos.

Os dados aqui apresentados evidenciam a potencialidade

das 1 inhagens patogênicas de ~~~ll em provocar surtos de gastre~
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terite, de dimensões e gravidade variadas. Entretanto, poucos são

os dados epidem;olõg;cos sobre a incidência destas bactérias pat~

g~nicas nos alimentos, que podem transformar-se em via de infec-

ção do homem e mesmo de animais.

o objetivo deste trabalho foi fazer um estudo sobre a

frequênc;a com que E. coli enterotoxigênica (ETEC), ~co1i ente-

ropatogênica clãssica (EPEC) e E. coli invasora (EIEC) são iso1a-

das de alimentos que consumimos diariamente, sejam eles de ori -

gem animal ou vegetal, processados ou não. Alem disso, propuse -

mo-nos a investigar algumas propriedades das amostras patogênicas

eventualmente isoladas, no sentido de estabelecer um paralelo com

amostras provenientes de outras fontes.
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2 - MATERIAL E MtTODOS

2.1 - Amostras de alimentos

o isolamento de E. co1i de alimentos foi realizado em 2

fases.

Na primeira fase, foi testado um total de 166 amos -

tras de alimentos, assim distribuidas: 30 amostras de alface, 40

de salsicha, 44 de pimenta do reino, 42 de leite pasteurizado ti-

po BelO de leite pasteurizado tipo especial. As alfaces foram

co1etadas no CEAGESP, de São Paulo, e as demais amostras foram ad

quiridas no comercio local, compreendido por açougues, supermerc~

dos, padarias e feiras-livres. Todas as amostras foram acondicio

nadas em sacos plãsticos e examinadasate 2 h após a coleta.

Na segunda fase, o isolamento das amostras de E. coli de

alimentos foi realizado pela Seção de Microbilogia Alimentar do

Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo. Houve uma grande variedade

de alimentos envolvidos, num total de 194 amostras, assim agrupa-

das: 106 amostras de carne, 28 amostras de leite, 14 amostras de

queijo, 14 de vegetais, 6 de suco de frutas, 20 de refeições pre-

carne eram 20 de carne congelada (16 de carne bovina e 4 de carne

de frango), 13 de carne triturada (12 de carne bovina e 1 de fran

paradas e 6 de alimentos mistos. Das 106 amostras de carne, 56

e r a m de a mo s t r as cruas, sendo 28 de carne bovina, 21 de carne de

frango, 5 de pescado 2 de
...

As demais amostras dee carne SUlna.



- 21 -

go), e as 17 restantes eram amostras de carne processada (sa1si -
cha, 1inguiça, sala me, etc). As amostras de leite foram tanto de

leite dos tipos B e especial, como amostras de leite servidas jun

tamente com refeições. As amostras de queijo foram principalme.!!

te mussare1a e estepe. As 14 amostras de vegetais foram corres -

pondentes ã 8 amostras de salada e 6 amostras de vegetais moidos

(farinhas). Os "alimentos mistos" foram considerados aqueles nos

quais participaram de sua formulação tanto materias primas de ori

gem vegetal como de origem animal, por exemplo, bolo, maionese, fa-

rinha lactea, biscoito, macarrão, etc.

A Tabela 1 permite melhor visualização da distribuição

das amostras.

2.2 - Isolamento de E. co1i

Na la. fase do trabalho, as amostras de E. coli fo ra m

isoladas dos alimentos segundo a tecnica proposta por SACK e

cols.(97) 259 do alimento foram pesados assepticamente, corta

dos em pequenos pedaços quando necessário, utilizando-se uma faca

esterilizada e homogeneizados com 225 ml de caldo MacConkey em li

quidificador com copo previamente esterilizado. A velocidade de

homogeneização usada foi a mais baixa posslvel, para evitar a for

mação de espuma em excesso. A mistura assim obtida foi transferi

da a um erlenmeyer esteri1 e incubada a 35°C durante 20 h. Uma

allquota de 0,1 ml desta cultura foi transferida para um erlenrne-

yer contendo 30 rnl de caldo lauril sulfato triptose, incubado a
o

44 C durante 20 h. Decorrido este tempo de incubação, a cultu-
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ra foi semeada em aga r McConkey, com alça, e incubada a 350C du-

rante 18-24 h. As colônias suspeitas de E. coli foram identifica

das pelos testes bioqu;micos propostos por FONTES(32), empregando

3 meios de cultura: EPM(113), Mili(112) e Citrato de Simmons(21).

No mei o EPM observa-se produção de gãs, de H2S, de L-triptofano de-

saminase e urease. No meio Mili detecta-se a motilidade, a prod~

ção de indol e de L-lisina descarboxilase e no meio Citrato de

Simmons observa-se a utilização do citrato. Para cada amostra de

alimento analisada foram isoladas, na quase totalidade dos casos,

10 colônias de ~.~~-~ com comportamento bioqu;mico caracteristi-

co. Foi obtido um total de 910 amostras de ~~oli, proveni-

entes de 93 amostras de alimentos positivos para E. coli (73 amos

tras de alimentos não continham E. coli).

Na 2a. fase do trabalho, as amostras de E. col~ foram

fornecidas pela Seção de Microbiologia Alimentar do Instituto Adol

fo Lutz, jã isoladas de alimentos, e mantidas em meio RUGAI ou

IAL, por, no mãximo,15 dias ã temperatura ambiente. As amostras

assim chegadas ao laboratório foram semeadas em agar McConkey e o

comportamento bioqu;mico das colônias t;picas de E. coli foi con-

firmado pelos testes bioqu;micos jã mencionados. Houve variação

de 1 ate 10 amostras de E. coli diferentes para uma mesma amos -

tra de alimento, obtendo-se um total de 441 amostras de E. coli di

ferentes correspondentes ã 194 amostras de alimentos.

A distribuição de todas as amostras de E. coli isoladas

de alimentos pode ser observada na Tabela 2.

Todos os meios de cultura empregados eram

Difco Laboratórios.

produzi dos po r
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Tabela 1 - Distribuição das amostras de alimentos

isolamento de E. coli

envolvidos no

TOT AL ............ 360

*amostras analisadas segundo metodologia de SACK e co1s.(97)**
amostras analisadas na Secção de Microbiologia Alimentar do Ins-
tituto Adolfo Lutz.

Alimentos Numero de amostras

1a. Fase* Alface 30

Pimenta do reino 44

Salsicha 40

Leite Pasteurizado 52

Total
!I'

166. . . . . . . . . . . . .
t
.;

2a. Fase** Ca rne c rua bovina 28

suina 2

frango 21

pescado 5

Carne congelada bovina 16

fra ngo 4

Carne triturada bovina 12

frango 1

Carne processada 17

T o ta 1 ........... 106

Leite 28

Queijo 14

Vegetal 14

Suco de fruta 6

Refeições preparadas 20

Alimentos mistos 6

Total ........... 194
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Tabela 2 - Distribuição das amostras de E. coli isoladas de ali ------
mentos.

Alimentos N9 de amostras
de E. coli

la. Fase* Alface

Pi men ta do r e i no

Salsicha

Leite

Carne congelada bovina

frango

Total.............

2a. Fase** Carne crua bovina

suina

f ra ngo

pescado

Carne triturada bovina

frango

Carne processada

Total.............

Leite

Que i j o

Vegetal

Suco de fruta

Refeições prepradas
A1 i mentos mi s tos

Tota 1 ............. 441

TOTAL ....... 1 351

*E.coli isolada pela metodologia de SACK e co1s. (97)
**

E.co1i fornecida pela Seção de Microbio1ogia Alimentar do Insti
tuto Adolfo Lutz.

290

21 O

290

1 20

910

50

9

73

1 2

19

2

21

4

29

219

77

44

41

11

40

9
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2.3 - Sorotipagem para pesquisa de ~~~-~1J- enteropatogênica
clãssica (EPEC)

Todas as amostras de Lco_U foram soroti padas para i n-

vestigação daquelas pertencentes ao grupo das .~~Qll enteropato-

gênicas clãssicas (EPEC), utilizando-se antisoros poli e monova-

lentes da Probac do Brasil Prod. Bacteriológicos Ltda. Foram usa-

dos 2 SOt'OS polivalentes: o poli fI, que contêm os anticorpos con-

tra os antigenos 026,055,0111 e 0127 e o poli B, com anticorpos

contra os antigenos 086,0119,0125,0126 e 0128.

A metodologia usada foi a da aglutinação em lâmina pro-

posta por EDWARDS e EVJING(21). O antigeno usado para o teste foi

a suspensão bacteriana obtida com cerca de 0,3 ml de salina est~-

ril adicionada ã uma cultura bacteriana de 24 h em meio EPM ou

em Agar Nutri ente i ncl i nado.

Quando se observou positividade na aglutinação com os

soros polivalentes, efetuou-se o teste com os soros monovalen -

tes correspondentes. Os testes positivos em limina foram repetl

dos com as culturas aquecidas em banho-maria fervente durante 1 h,

e com diluição seriada do soro, para observação do tltulo da rea

çao.

2.4 - Sorotipagem para pesquisa de ~_~EJ2 invasora (EIEC)

As amostras de E. coli imóveis e negativas no teste de

produção de L-lisina descarboxilase foram sorotipadas para inves-

tigação daquelas pertencentes ao grupo das E. col i invasoras (EIEC).---.--
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Foram utilizados os soros polivalentes A e B da Probac do Brasil

Prod. Bacteriológicos Ltda. o soro po1iva1ente A contem os anti-

corpos contra os antigenos 028ac, 029, 0136, 0144 e 0152 e o poli

valente B contra os antigenos 0112ac, 0124, 0143, 0164 e 0167. Em

seguida, foram utilizados os soros monovalentes correspondentes,

empregando-se a metodologia recomendada por EDWARD5e EWING(2l).

2.5 - Teste para produção de enterotoxina termoestãvel (5T)

Foi utilizado o teste do camundongo recem-nascido pro-

posto por DEAN e co1s. (14), que se baseia na dilamção das alças

intestinais devido ao acumulo de fluido provocado pela enterotoxi

na 5T.

As amostras de E. coli foram cultivadas em tubos de en-

saio grandes (20 x 200mm) contendo 4 ml de meio de Evans, incuba-

dos a 37~durante 20-24h, sob agitação constante, na posição mais

inclinada possível. As culturas foram então centrifugadas a 3000

rpm durante 30 min e os sobrenadantes transferidos para frascos

estereis e mantidos em congelador a -200C ate o momento do teste.

O teste para detectar a produção da enterotoxina 5T foi

realizado injetando-se diretamente no estômago de camundongos re-

cem-nascidos (2 a 4 dias) 0,1 ml do sobrenadante descongelado e

corado com Azul de Evans a 2% (1 gôta para cada m1 de sobrenadan-

te) . Para cada amostra foram usados 3 a 4 animais. Após um pe-

riodo de 4h ã temperatura ambiente os animais foram sacrificados

com eter e seus intestinos retirados com o auxilio de uma pinça

de ponta fina. Os intestinos e as carcaças dos animais com estô-
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mago corado em azul foram pesados separadamente e a relação en-

tre seus pesos calculada. o teste era considerado positivo quan-

do esta relação era igualou superior a 0,09. Foram incluidos

nos testes um contrôle positivo e um negativo.

2.6 - Teste para produção de enterotoxina termolãbil (LT)

o m~todo utilizado foi o descrito por OONTA e cols.(17).

e posteriormente aperfeiçoado por SACK e SACK(96). Neste teste,

observa-se a alteração morfológica de c~lulas de tumor de adre -

nal de camundongo (c~lulas Y-l) sob a ação de enterotoxina termo-

Estas celulas, que inicialmente têm forma alonlãbil de E. coli.

gada,alteram-se para uma forma arredondada.

As celulas Y-l eram cultivadas e mantidas a 370C em mis

tura nutriente F-10 (GIBCO) suplementada com 15% de soro fetal bo

vi no (SFB-GIBCO), em frascos de vidro. Após 3 a 4 dias de incuba

ção, o meio cultivo era removido dos frascos e a monocamada celu-

lar formada na superficie de crescimento era lavada com 5 ml de

uma solução associada de tripsina (0,2%) e EOTA (0,02%). Um volu

me de 1 ml desta solução dispersante era colocado nos frascos e

mantido em contato com as celulas ã temperatura ambiente, at~ o

inicio de seu desprendimento. Após agitação do frasco para com -

pleto descolamento celular, 3 ml do meio de cultura eram adicion~

dos e pipetados continuamente ate a obtenção de uma suspensão ho-

mogenea. Esta suspensão era diluida num volume de meio adequado

ao numero de repiques, homogeneízada e distribuida para novos fras

cos, que eram incubados a 370C.
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Para o teste, as celulas Y-l eram cultivadas em mini -

placas especiais para cultura de tecidos, contendo 96 câmaras de

fundo chato. A partir de um frasco contendo uma monocamada celu-

lar completa era preparada uma, suspensão de 1,5 x 105 células por

ml de meio F-10 acrescido de 15% de soro feta1 bovino, 0,15% de

tampão HEPES (Sigma) e 0,01 mg/m1 de gentamicina. Um volume de

0,25 ml desta suspensão era inoculado em cada câmara de micropla-

ca, que era incubada a 370C por 48 h.

Em cada câmara da microplaca eram inoculados 0,025 ml dos

sobrenadantes das culturas preparados conforme descrito anterior-

mente. As leituras eram efetuadas 6 a 24h após incubação a 370C,

utilizando-se o microscópio invertido. Em cada placa era sempre

inclu;do um controle positivo e um negativo.

2.7 - Pesquisa do antigeno O das amostras de E. coli enteroto

xigênica

As amostras de E. coli positivas para os testes de pro-

dução de enterotoxina ST e/ou LT foram testadas para verificar se

pertenciam aos sorogrupos mais frequentes entre as E. co1; entero

toxigênicas isoladas de fezes. Foram utilizados antissoros polí-

valentes (I a IV), preparados na Disciplina de Microbiologia da

Escol a Paul í sta de Medi ci na, os qua i s compreendem 12 sorogrupos de

E. co1i encontrados com maior frequência entre as amostras entero

toxigências. O soro polivalente I tem anticorpos contra os ant;-

genos 025, 062, 078; o polivalente 11 contra os antigenos 08, 015

e 060; o po1iva1ente 111 contra os antigenos 06, 020 e 063 e poll
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valente IV contra os antigenos 0128ac, 0139 e 0148.

As amostras foram cultivadas em agar nutriente (DIFCO)

inclinado.a 370C durante 18-24 h e o crescimento resuspenso em

1 ml de PBS estéri 1. A suspensão assim obtida foi aquecida em ba

nho-maria fervente durante 30 min, e, em seguida, fez-se o teste

de aglutinação em lâmina com os soros polivalentes I, 11, 111

IV, segundo a tecnica de EDWARDSe EWING(21). Quando o teste

e

de

aglutinação com os soros polivalentes foi positiva, repetiu-se o

teste com os soros monovalentes correspondentes. Cada reação de

aglutinação positiva em lâmina foi refeita fazendo-se a diluição

seriada do soro para observação do titulo da reação.

2.8 - Pesquisa de fatôres de colonização CFA/I e CFA/II

A pesquisa dos fatôres de colonização CFA/I e CFA/II foi

realizada nas amostras de E. .coli enterotox;gênica isoladas dos

alimentos, empregando-se o teste de hemaglutinação manose resis -

tente proposto por EVANS e cols. (28). Para pesquisa do fator

CFAII foi utilizado o teste da aglutinação em lâmina com hemâce-

as humanas do tipo A e hemâceas bovinas. Para pesquisa do fa to r

CFA/II a hemaglutinação foi feita com hemãceas bovinas, a frio.

As amostras de E. cal i foram cultivadas em agar CFA por

24 h a 370C. As suspensões de hemãceas foram obtidas por centri-

fugação do sangue colhido em Alsever, e lavagens sucessivas em

PBS. Em seguida adicionou-se D-manose e PBS em volume suficien-

te para o preparo de uma suspensão final contendo 5% de hemâceas e

l%de D-manose.
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suspensaoEm uma lâmina, homogeneizou-se uma gota de de

hemãceas com um pouco de crescimento bacteriano retirado da placa

de CFA, com auxilio de um palito de madeira estéril. Para agluti

naçao das hemãceas bovinas, as lâminas de teste foram

sobre gêlo.

colocadas

As amostras de E. cal i que causaram aglutinação

resistente de hemãceas humanas e bovinas foram testadas com

manose

anti CFA/I para confirmação. Por outro lado, as amostras

cal i que aglutinaram apenas hemãceas bovinas foram testadas

soro anti CFA/Ir. Os soros anti CFA/I e anti CFAjII foram cedi -
dos pela Disciplina de Microbiologia da Escola Paulista de Mediei

na.

2.9 - Teste de sensibilidade a drogas

o teste de sensibilidade a drogas foi realizado com as

amostras de E. coli enterotoxigênicas e patogênicas clãssicas iSQ

ladas de alimentos neste trabalho. Utilizou-se o método clássico

de BAUER e cols. (2), empregando-se discos Sensifar para antibio -

grama, produzidos por Cefar Farmaco Diagnõstica Ltda.

tes discos foram utilizados:

KN

CO

TB

CR

AP

CF

ST

Os seguin-

kanamicina (30 mcg)

cloranfenicol (30 mcg)

tobramicina (10 mcg)

carbenicilina (100 mcg)

amp;cilína (10 mcg)

cefalotina (30 mcg)

Sulfatrim (25 mcg) (Sulfametox + Trimetoprim)

soro

de E.-

com
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TT - tetraciclina (30 mcg)

GN - gentamicina (10 mcg)

PL - polimixina B (300 unid.)

SF - sulfonamidas (300 mcg)

NT - nitrofurantoina (300 mcg)

AM - amicacina (30 mcg)

ET - estreptomicina (10 mcg)

As culturas de E. coli para o teste foram obtidas em agar

Mueller-Hinton, e as leituras foram efetuadas após incubação
o

37 C durante 18-24 h.

a

2.10 - Caracterização bioquimica

A identificação bioquimica das amostras foi feita pelo

metodo descrito por EDWARDSe EWING(21). Os seguintes açucares

foram utilizados nos testes de fermentação: glicose (GLI), lacto-

se (LAC), sacarose (SAC), manitol (MAN), dulcitol (DUL), salicina

(TRE), celobiose (CEL) e mal tose

(INO),

(RAM),

(r1AL) .

sorbitol (SOR), arabinose(SAL), adonitol (ADO), inositol

(ARA), rafi nose (RAF), ramnose xilose (XIL), trealose

As amostras de E. coli foram cultivadas em agar de fer-

mentaçâo de açucares, contendo o açucar na concentração final de

0,5% (glicose, lactose, sacarose e manitol foram usados a 1%). As

leituras foram realizadas após 1 a 7 dias de incubação a 350C, ob

servando-se a acidificação do meio.
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2.11 - Meios de cultura e soluções

Estão descritos os meios de cultura formulados e as so-

luções usadas no presente trabalho, bem como a maneira de prepar~

-los.

2.11.1 - ~1eio EPM

2.11.1.1 - Solução A

Triptona
Extrato de carne

Cloreto de sódio

Fosfato de sõdio

L-triptofano

Agar
Indicador*

~gua destilada

dibãsico

10 9

2 g

5 9

2 9

1 9

11 9
2 mf

1 f

*
Indicador: solução alcoólica de azul de bromotimol a 1,5%

Dissolver os ingredientes, acertar o valor do pH

7,4 e autoclavar a l210C durante 15 mino

para

2.11.1.2 - Solução B

Citrato de ferro amoniacal

Tiossu1fato de sôdio

G1icose

Ureia

~gua destilada

2 9

2 9

10 9

40 9

85 mf
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Di s sol ver ° s i n9 r e di e n t es e aq lJe c e r em ba nho mar i a a 65° C

com agitação constante, durante 1 h.

2.11.1.3 - Preparo final do meio

Solução

Solução

A

B

1000 ml

17,5 ml

Apõs resfriar a solução A a 65°(, adicionar a solução B.

Distribuir 5 ml em tubos de ensaio 12 x 120 mm previamente esteri-

lizados e deixar solidificar em posição inclinada.

2.11.2 - ~1eio 1''1;1 i

Extrato de

Peptona

Triptona

L-lisina

G1i cose

Agar

Bromocresol purpura

7\gua destilada

levedura 3 9

10 9

10 9

10 9

1 9

2 9

0,02 9
1 l

pleta.

Dissolver os ingredientes e aquecer para dissolução co~

Distribuir 4 ml em tubos 12 x 120 mm e autoclavar a 121°C

durante 15 mino Deixar solidificar em posição vertical.

2.11.3 - Meio de Evans (= meio CAVE)

2.11.3.1 - Solução A

Extrato de levedura 1 ,8 9

~gua destilada 50 ml

Dissolver e autoclavar a 121°C durante 15 mino



-34-

2.11.3.2 - Solução B

Casarninoãcidos

NaCl

K2HP04
~gua destilada

6 9

0,8 9

2,6 9

250 ml

Dissolver os ingredientes, acertar o valor do pH

8,5, e autoclavar a 121°C durante 15 mino

pa ra

2.11.3.3 - Solução C

MgS04.7H20

MnClr4H20

FeC13.6H20

5 %

0,5 %

0,5 %

Dissolver em ácido sulfurico 0,01 M, e esterilizar po r

filtração.

2.11.3.4 - Preparo final do meio

Solução A

Solução B

Solução C

50 ml

250 ml

0,3 ml

Mi s t ur a r e d i s t r i bu i r 4 rn1 em t ubo s de e ns a i o 18 x 180 mm.

2. 11 .4 - Mei o CFA

2.11.4.1 - Solução A

MgS04.7H20
Agua destilada

0,05 9
50 ml

Dissolver e autoc1avar a 1210C durante 15 mino
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2.11.4.2 - Solução B

t1gC12.4H20
7I:gua destilada

0,39 9

50 mf

Dissolver e autoclavar a 121°C durante 15 mino

2.11.4.3 - Solução C

Casaminoãcidos

Extrato de levedura

Agar

7I:gua destilada

9

0,15 9

2 9
100 mf

Dissolver os 2 primeiros componentes, ajustar ° valor

do pH para 7,4, acrescentar o agar, completar o volume e autocla-

var a 1210C durante 15 mine

2.11.4.4 - Preparo final do meio

Esfriar a solução C a 600 e adicionar 1 ml da solução

A e 1 ml da solução B. Distribuir em placas.

2.11.5 - Meio para fermentação de carboidratos.

2.11.5.1 - Agar base

Peptona
Extrato

NaC1

de carne

10 9

3 9

5 9
10 mf

5 9
1 f

Indicador de Andrade

Agar

7I:gua destilada
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Dissolver os ingredientes, ajustar o valor do pH para

7,1-7,2, adicionar o agar e autoclavar a 1210C durante 15 mino

2.11.5.2 - Indicador de Andrade

Agua destilada

Fucsina ácida

100 ml

NaOH 1N

0,5 9

16 ml

Dissolver e manter em geladeira.

2.11.5.3 - Solução de açucares

Glicose, lactose, sacaro

s e e ma n i to 1 1%

Outros açucares 0,5%

Esterilizar por filtração ou autoclavação a 121°C duran

te 5 mino

2.11.5.4 - Preparo final do meio

Adicionar a solução de açucar ao agar base e distribuir

4 ml em tubos 12 x 120 mm. Dei xa r solidificar na posição ver-

tica1.

2.11.6 - Alsever (solução conservadora de sangue)

Glicose

Citrato de sõdio

NaCl

Agua destilada

2,05 9

0,8 g

0,42 9
100 ml
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Dissolveros ingredientese ajustar o valor do pH para

6,1 com acido cítrico a 5%. Esterilizar aquecendo a 1000C por

1/2 h durante 3 dias. Usar partes iguais de sangue e Alsever.

2.11.7 - PBS 0,01 M pH 7,2

Solução

Solução

A:

B:

Na2HP04

KH2P04

14,2 g/{

g/{1 3,6

Medir o valor do pH da solução A e ajustar para 7,2 com

solução B. Acrescentar 8,5g de NaCl para cada 100m1 de tampão

Para uso, diluir 1 :10 em ãgua destilada esteri1.
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3 - RESULTADOS

3.1 - Isolamento de amostras de E. coli enteropatogênica clas------.-

sica (EPEC)

Foram isoladas 5 amostras de E. coli. enteropatogênica clas-

sica, provenientes de 5 amostras de alimentos diferentes. Os ali-

, mentos dos quais foram isolados e seus correspondentes sorogrupos

estão descritos na Tabela 3. Na Tabela 4 foram colocados os da-

dos referentes a frequência com que EPEC foi isolada dos a1imen-

tos.

Tabela 3 - Amostras de E. co 1i enteropatogênica classica (EPEC)

isoladas de alimentos.

Amostra Alimento
N9 do

Sorogrupoalimento

EPEG n9 1 Salsicha 13 0125

EPEC n9 2 Salsicha 25 0125

EPEG n9 3 Frango cru 83 0125

EPEG n9 4 Frango cru 133 0125

EPEC n9 5 Leite pasteurizado 98 026



Tabela 4 - Frequência de isolamento de E. coli enteropatogênica clãssica (EPEC) em alimentos

*
la. fase

**
2a.fase Total

Alimentos estudados

Amostras de E. coli isoladas

Alimentos contendo EPEC

Amostras de EPEC

*E. coli isolada pela metodologia de SACK e co1s. (97)

**
E. co1i fornecida pela Seção de Microbio1ogia Alimentar do Instituto Adolfo Lutz

***
Considerados somente os alimentos contendo E. cal i

I
W
\.O
I

***
93 194 287

910 441 1 351

2 (2,2%) 3 (1,5%) 5 (1,7%)

2 (0,2%) 3 (0,7°10) 5 (0,4%)
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3.2 - Isolamento de amostras de E. coli invasora (EIEC)_0-

Não foi isolada nenhuma amostra de E. coli invasora em

nenhum dos alimentos analisados.

3.3 - Isolamento de amostras de E. coli enterotoxigênica

(ETEC)

Foram isoladas 17 amostras de ~co1i enterotoxigênica ,

sendo 13 amostras produtoras dé LT e 4 de ST. Não foram isoladas

amostras de E. co1i capazes de produzir ambas as toxinas. Das 13

amostras de ~~i com o fenõtipo LT+ST-, 5 provinham de uma mes

ma amostra de salsicha e 3 de uma mesma amostra de carne cozida.

Das 4 amostras de ~. co1i com fenõtipo enterotoxigênico LT-ST+, 2

eram provenientes de uma mesma amostra de carne moida (hamburguer).

Na Tabela 5 estão apresentadosos alimentosenvolvidos no isola -

mento de amostras ETEC, e na Tabela 6 estão as frequências com

que estes microrganismos foram encontrados.

Nas Tabelas 7 e 8 estão apresentados, resumidamente, as

frequências de isolamento de alimentos contendo E.-coli enteropa-

togênica e de isolamento de EPEC, ETEC e EIEC entre o total de E.

co1 i estudado, respecti vamente.

3.4 - Pesquisa dos antigenos O das amostras enterotoxigênicas

O teste de aglutinação com os soros po1ivalentes I, 11,

111 e IV não permitiu identificar o sorogrupo de nenhuma das amos-
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tras enterotoxigênicas isoladas. Seis amostras de E. coli esta-. .

vam rugosas no momento do teste, as 11 demais devem possuir anti~

genos O diferentes daqueles detectãveis por estes soros.

3.5 - Pesquisa dos fatôres de colonização CFA/I e CFA/II

Das 17 amostras de E. coli enterotoxigênica isoladas de

alimentos, nenhuma produziu CFA/I ou CFA/II.

3.6 - Teste de sensibilidade a drogas

Este teste, realizado com todas as amostras de ETEC

e de EPEC isoladas, permitiu a identificação de uma amostra LT+ST-

e uma 0125 com resistência multipla, uma amostra 026 com resistência
.L

ã tetraciclina e estreptomicina e uma amostra LT'ST com resistên

cia ã tetracic1ina apenas. As demais amostras foram sensiveis a

todas as drogas empregadas. Os resultados referentes ã estes tes

tes estão apresentados nas Tabelas 9 elO.

3.7 - Caracterização bioquimica

Nas Tabelas 11 e 12 estão apresentados os resultados do

teste de fermentação de açucares realizado com as amostras de E.

coli enteropatogênicas c1ãssicas e enterotoxigênicas, respectiva-

mente.
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TABELA 5 - Amostras de E. co 1i enterotoxigênica (ETEC) isoladas

de alimentos.

Amostra Alimento
N9 do Fenõtipo

alimento enterotoxi gêni co

ETEC n9 1 Salsicha 38 LT+ST-

ETEC n9 2 Salsicha 38 LT+ST-

ETEC n9 3 Salsicha 38 LT+ST-

ETEC n9 4 Salsicha 38 LT+ST-

ETEC n9 5 Salsicha 38 LT+ST-

ETEC n9 6 Pimenta do reino 25 LT+ST-

ETEC n9 7 Carne moida cozida 18 LT+ST-

ETEC n9 8 Maionese 34 LT+ST-

ETEC n9 9 Carne cozida 41 LT+ST-

ETEC n9 10 Carne cozida 41 LT+ST-

ETEC n9 11 Carne cozida 41 LT+ST-

ETEC nQ 12 Leite 67 LT+ST-

ETEC n9 13 Carne crua 190 LT+ST-

ETEC n9 14 Alface 29 LT-ST+

ETEC n9 15 Hamburguer 39 LT-ST+

ETEC n9 16 Hamburguer 40 LT-ST+

ETEC n9 17 Hamburguer 40 LT-ST+



Tabela 6 - Frequência de isolamento E. coli enterotoxigênica (ETEC) de alimentos

*
la. fase

**
2a. fase Total

Amostras de E. coli estudadas

***
93

910

- +
Amostras de ETEC LT ST 1 (0,1%)

Alimentos estudados

Amostras de ETEC

+ -
Alimentos com ETEC LT ST

3 (3,3%)

7 (0,8%)

Alimentos com ETEC

+ -
Amostras de ETEC LT ST

2 (2,2%)

6 (0,7%)

1 (1,1%)
- +

Alimentos com ETEC LT ST

*E. cal i isolada pela metodologia de SACK e co1s. (97)

**
E. co1i fornecida pela Seção de Microbio10gia Alimentar do Instituto Ado1fo Lutz

***
Considerados somente os alimentos contendo E. co1i

I
.1">
W
I

194 287

441 1 351

7 (3,6q 10 (3,5%)

10 (2,3%) 17 (1,3S)

5 (2,6%) 7 (2,5%)

7 (1,6%) 13 (1,0%)

2 (1,0%) 3 (1,0%)

3 (0,7%) 4 (0,3%)



Tabela 7 - Frequência de isolamento de EPEC, ETEC e EIEC ~ amostras de alimentos

N9 total de amostras de alimentos estudados

*
Em relação ao n9 total de amostras de alimentos estudados

**
Em relação ao n9 de amostras de alimentos contendo E. cal i

EPEC-Lcoli enteropatogênica clãssica

ETEC - E.col i enterotoxi gênica

EIEC -E.coli invasora

I

.j:O>

.j:O>

I

360

287
* **

1 5 (4,2%) (5,2;)
* ** I

5 (1,4%) (1,7%)
* **

1 O (2,8%) (3,5%)
* **

O (O %) (O % )

N9 de amostras de alimentos contendo E. co 1i

N9 de amostras de alimentos contendo E. co 1i enteropatogênica

N9 de amostras de alimentos contendo EPEC

N9 de amostras de alimentos contendo ETEC

N9 de amostras de alimentos contendo EI EC



Tabela 8 - Frequência de isolamento de EPEC, ETEC e EIEC entre amostras de E. calí isoladas

de alimentos

ETEC -
EIEC -

E. coli enteropatogênica classica

E. coli enterotoxigênica

EPEC -

E. coli invasora

I
-J:::>
(Jl
I

NQ total de amostras de E. c o1 i isoladas de alimentos 1 351--

NQ total de E. coli enteropatogênica isolado 22 (1,6%)

N9 total de EPEC isolado 5 (0,4%)

NQ total de ETEC isolado 17 (1 ,3%)

NQ total de ETEC produtora somente de toxina ST isolado 4 (0,3%)

N9 total de ETEC produtora somente de toxina LT isolado 1 3 (1 ,0%)

N9 total de ETEC produtora das toxinas LT e ST isolado O ( 0% )

NQ total de EIEC isolado O ( 0% )



Tabela 9 - Teste de sensibilidade a drogas d~ amostras de E. co1i enteropatogênica c1ãssica

(EPEe) isoladas de alimentos.

Amostras KN CO TB CR AP CF ET TT GN PL SF NT AM ST

KN = kanamicina, CO = c10ranfenico1; TB = tobramicina; CR = carbenici1ina; AP = ampicilina; CF = ce-

falotina; ET = estreptomicina~ TT = tetracic1ina; GN = gentamicina; PL = polimixina; SF = sulfonami

das; NT = nitrofurantoina; AM = amicacina; ST = su1fatrim (su1fametox + trimetoprim).

= sensivelS

R = resistente

I
+::>
m
I

EPEC nQ 1 S S S S S S S S S S S S S S

EPEC nQ 2 S S S S S S S S S S S S S S

EPEC nQ 3 S S S R R S R R S S R R r R.)

EPEC nQ 4 S S S S S S S S S S S S S S

EPEC nQ 5 S S S S S S R R S S S S S S



Tabela 10 - Teste de sensibilidade a drogas das amostras de : coli enterotoxigênica (ETEC) isola
das de al imentos

-

Amostras KN CO T8 CR AP CF ET TT GN PL 5F NT AM 5T

ETEC n9 1 S S S S S S S S S S S S S S

ETEC n9 2 S S S S S S S S S S S S S S

ETEC n9 3 S S S S S S S S S S S S S S

ETEC n9 4 S S S S S S S S S S S S S S

ETEC n9 5 S S S S S S S S S S S S S S

ETEC n9 6 S S S S S S S S S S S S S S

ETEC n9 7 5 S S S S S S S S S S S S S

ETEC n9 8 S S S S S 5 S S S S S S S S

ETEC n9 9 S S S S S S S S S S S S S S

ETEC n9 10 S S S S S S S S S S S S S S

ETEC n9 11 S S S S S S S R S S S S S S

ETEC n9 12 S S S R R S R R S S S S S S

ETEC n9 13 S S S S S S S S S S 5 S S S

ETEC n9 14 S S S S S S S S S S S S S S

ETEC n9 15 S S S S S S S S S S S S S S

ETEC n9 16 S S S S S S S S S S S S S S

ETEC n9 17 S S S S S 5 S S S 5 S S S S

KN = kanamicina; CO = clo.ranfenicol; T8 = tobramicina; CR = carbenicilina; AP = ampicilina; CF = ce-
falotina; ET = estreptomicina; TT = tetraciclina; GN = gentamicina; PL = polimixina; SF = sulfonami-
das; NT = n i t r o f ur a nt o i na; AM = a mi c a c i na; ST = sul f a t r i m (s u 1f ame t ox + t r i me t o or i ni) .

S = sensivel
I

R = resistente -....J
I



Tabela 11 - Fermentação de açficares das amostras de E. coli enteropatoginica
isoladas de alimentos

clássica (EPEC)

Amostras GLI LAC SAG MAN DUL SAL ADO INO SOR ARA RAF RAM XIL TRE GEL ~1AL

GLI = glicose; LAG = lactose; SAC = sacarose; MAN = manitol ~ DUL = dulcitol; SAL = salicina ;

ADO = adonitol; INO = inositol; SOR = sorbitol; ARA = arabinose; RAF = rafinose; RAM = ramno-

se; XIL = xilose; TRE = trealose; GEL = celobiose; MAL = mal tose.

I
+'=>
co
I

EPEG n9 1 + + + + + - - - + + + + + + - +

EPEG n9 2 + + + + + - - - + + + ( +) + + - +

EPEG n9 3 + + - + - - + - + + + - + + - +

EPEG n9 4 + + + + (+ ) ( +) - - + + - + + + - +

EPEG n9 5 + + - + + + + - + + - + + + - +

+ = teste positivo com 1 dia de incubação

( +) = teste positivo com 2 ou mais dias de incubação

= teste negativo com 7 dias de incubação



Tabela 12 - Fermentação de açucares das amostras de E. co 1 i enterotoxigênica (ETEC) isoladas de
alimentos

- - ---

Amostras GLI LAC SAC MAN DUL SAL ADO INO SOR ARA RAF RAM XIL TRE CEL MAL

ETEC n9 1 + + + + + - - - + + + + + + - +

ETEC nQ 2 + + + + + - - - + + + + + + - +

ETEC n9 3 + + + + + - - - + + + + + + - +

.ETEC n9 4 + + + + + - - - + + + + + (+) - +

ETEC n9 5 + + + + + - - - + + + + + (+) - +

ETECnQ 6 + + + + + - - - + + + + + + - +

ETEC nQ 7 + + - + (+) - - - + + - + + + -
(+ )

ETECnQ 8 + + + + + - - - + + + + + + - +

ETEC n9 9 + + + + + (+) - - + + + + + + - +

ETEC nQ 10 + + + + + - - - + + + + + + - +

ETEC n9 11 + + + + + - - - + + + + + + - +

ETEC n9 12 + + - + -
(+)

- - + + - + + + - +

ETEC nQ 13 + + + + + - - - + + (+) + + + - +

ETEC nQ 14 + + + + - - - - + + + + + + - +

ETEC n9 15 + + + + + - - - + + + + + + - +

ETEC nQ 16 + + + + + - - - + + + + + + - +

ETEC nQ 17 + + + + + - - - + + (+) + + + - +

GLI = 9 1 i co se; LAC = lactose; SAC = sacarose; Man = manitol; DUL = dulcitol; SAL = salicina; ADO=
=adonito1; INO = inosito1; SOR = sorbitol; ARA = arabinose; RAF = rafinose: RAM = ramnose; XIL=
= xilose; TRE = trea1ose; CEL = celobiose; MAL = mal tose.

+ = teste positivo com 1 dia de incubação

(+) = teste positivo com 2 ou mais dias de incubação I
+:>

= teste negativo com 7 dias de incubação 1..0
I



N
N
-i-
o
\-

-50-

4 - OI5CUSS)!;0

De 360 amostras de al imentos analisados foram isoladas

1351 amostras de E. coli, que foram estudadas quanto ã capacida-

de de produção de enterotoxinas e sorotipadas para identificação

daquelas pertencentes ao grupo das enteropatogênicas clãssicas e

das invasoras. Das amostras de E. coli obtidas, apenas 17 foram

produtoras de enterotoxinas, sendo 13 produtoras somente da toxi-

na LT e 4 produtoras apenas da toxina ST. Não foram i sol adas amos

tras de E. coli produtoras de ambas as toxinas. Cinco amostras

de E. coli foram classificadas como pertencentes ao grupo das E.

~oli enteropatogênica clãssica . Ne nhuma amost r a de ~~ col.i pe!

tenceu ao grupo das E. coli invasora. As 22 amostras patogêni -

cas assim divididas corresponderam a apenas 1,6% do total de E.

coli estudado. Estas amostras estavam distribuidas em 15 alimen

tos diferentes, correspondendo a 4,2% do total de amostras de ali

mentos estudados, e a 5,2% das amostras de alimentos contaminados

cum E. colí.

As seguintes amostras de alimentos estiveram envolvidas

no isolamento de E. colí enterotoxigênica: 2 amostras de hambur-

guer, 2 amostras de carne cozida (uma delas era carne moida cozi-

da), 1 amostra de salsicha, 1 de carne crua, 1 de leite pasteuri-

zado, 1 de pimenta do reino, 1 de maionese e 1 de alface. As amos-

tras de E. coli produtoras de toxina 5T foram isoladas das duas

amostras de hamburguer e da amostra de alface. Os demais alimen
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tos tinham E. cal i produtora de toxina LT. As amostras enteropa-

togênicas clãssicas foram isoladas de 5 alimentos diferentes: 2

amostras de salsicha, 2 de frango cru e 1 de leite pasteurizado.

Apenas 2 sorogrupos foram obtidos: 026, no leite, e 0125 nas ou

tras 4 amostras de alimento.

De um modo geral, a frequência das linhagens enterop~

togênicas de E. coli encontrada nos alimentos componentes do pr~

sente estudo foi relativamente baixa. No entanto, elas não esta

vam completamente ausentes, como parecia ser possivel, jã que di-

(19 34 35 40 57) - .versos autores' , " encontraram frequencla de ETEC e

EPEC igual a zero em centenas de amostras de alimentos estudados.

A frequência de alimentos contendo ETEC que observamos

neste estudo foi da ordem de 3,5% dos alimentos contaminados com

~. cal i e da ordem de 2,8% do total de alimentos testados. Se con

siderarmos somente os alimentos de origem animal, que foram 201,a

frequência de alimentos com ETEC sobe para 5%. Esta frequência

fica próxima da observada pOI~SACK e cols. (97) e por REIS e cols.(92~

que verificaram que a frequência de isolamento de ETEC de alimen-

tos e da ordem de 5 a 10%. Deve-se esclarecer que,para o cálculo

da frequênc;a, foram considerados tambem de origem animal os 11a1 i

mentos mistos" e as "refeições preparadas", uma vez que fazem pa.c

te de sua composição ingredientes de origem animal como carne, lei

te, ovos, etc.

Com relação às cepas enterotoxigênicas isoladas neste

trabalho, alguns resultados interessantes foram obtidos. Inicial

mente, chamou-nos a atenção o fato de nenhuma das ETEC isoladas

ser capaz de produzir as duas enterotoxinas simultaneamente.

Em investigações recentes sobre a etiologia da diarreia endêmica
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de crianças em são Paulo, REIS e cols. (91) verificaram que as amos-

tras de ETEC produtoras de LT ~ ST e somente de ST ocorriam com

maior frequência em crianças com diarreia do que em controles. As

amostras produtoras de LT, entretanto, foram mais frequentes nos

controles do que nas crianças doentes, desde que tivessem idade s.!:!

perior a 1 ano. Por outro lado, GUTH(44), trabalhando com fezes

de crianças de vãrias idades, observou que 54% e 26% das amostras

de ETEC isoladas de fezes diarreicas eram produtoras somente de

LT e somente de ST, respectivamente, e apenas 20% das fezes diar-

reicas continham ETEC produtora de ambas as toxinas.

A presença de amostras de ETEC produtoras somente de to

xina LT em ãgua e alimentos brasileiros jã havia sido observada

anteriormente por outros pesquisadores(92,99). r digno de nota

que estes autores pesquisaram a produção de ST somente em amos-

t r a s de E. c o 1 i que j ã ha v i a m a c usa do a c a pa c i d ad e de pro dução de

LT, consequentemente, não seria possivel detectar amostras que

produzissem somente a toxina ST. Jã, em nosso trabalho, foi pos-

sivel o isolamento de algumas amostras produtoras apenas da toxi-

na ST, uma vez que todas as E. coli isoladas de alimentos foram

testadas em camundongos recem-nascidos. A predominância em ali -

mentos de amostras enterotoxigênicas produtoras apenas, de toxina

LT foi tambem observada por SACK e cols.(97). Das amostras prod~

toras de LT por eles isoladas, 58% produziam somente esta toxina.

Estes autores isolaram tambem amostras produtoras somente de ST,

em frequência semelhante às produtoras de LT, indicando a necessl

dade de efetuar o teste do camundongo recem-nascido mesmo em amos

tras não produtoras de LT.

Os antissoros dispon;veis não perôitiram que se identi-

ficasse os sorogrupos das amostras de ETEC isoladas de alimentos.
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Estes antissoros, preparados com amostras de ETEC pertencentes aos

sorogrupos mais frequentemente isolados no Brasil e em outros pai

ses, detectam amostras pertencentes aos sorogrupos 06, 08, 015,

020, 025, 060, 063, 078, 0128, 0139 e 0148. Amostras de ETEC pro

dutoras somente de toxina LT pertencem a uma grande variedade de

(80 91) - -- -. .sorogrupos ' , que nao sao detectavels pelos antlssoros men -
cionados. Portanto, a impossibilidade de se determinar o sorogr~

po das amostras de ETEC isoladas dos alimentos era, de certo mo-

do, esperada. Sabe-se, pelos estudos de ~RSKOV e cols.(85), MER-

SON e cols. (80) e GUTH(44), que a utilização de antissoros O com

anticorpos contra estes sorogrupos ê mais efetiva na identifica-

ção de amostras produtoras de ambas as toxinas ou produtoras so-

mente de toxina ST do que para identificação de amostras produto-

ras somente de LT. Alem disso, deve-se levar em conta que muitas

das ETEC isoladas estavam rugosas no momento do teste sorolõgico.

Anãlises a serem realizadas, no futuro, com o intuito de identi-

ficar os sorogrupos das amostras isoladas de alimentos, poderão

fornecer subsidias para que se faça comparações com estudos de ou

tros autores, na tentativa de caracterizar os sorogrupos de ETEC

mais frequentemente isolados de alimentos.

o fato da maioria das amostras de ETEC do presente est~

do serem produtoras somente da toxina LT, explica a negatividade

da pesquisa dos fatores de colonização CFA/I e CFA/II. A ausên -

cia destes fatores em amostras enterotoxigênicas com este fenõti-

po jã havia sido observada por LEVINE e cols. (69) e REIS e cols. (90)

em amostras isoladas de fezes, embora alguns autores tenham obse~

va do a pr e s e nç a de CFAI I I e m a mos t r a s pr o du t o r a s some nt e de LT(1O).

Resultados igualmente negativos para CFA/I foram tambem

por REIS e cols. (92) em amostras isoladas de alimentos.

obtidos



-54-

Quanto a resistência a drogas, observou-se que aoenas

uma amostra de ETEC apresentava resistência a vãrias drogas (car-

benicilina, ampicilina, estreotomicina e tetraciclina) e uma a te-

traciclina, isoladas de leite pasteurizado e de carne cozida, re2

pectivamente. Em estudos anteriores, realizados por REIS e cols.(92),

observou-se resistência multipla apenas em amostras de ETEC do so

rogrupo 0149 sendo as demais senslveis as droqas testadas. E po~

slvel que a amostra isolada por nés pertença igualmente a este

sorogrupo, porem, e oportuno lembrar que resistência multipla a

drogas e codificada por plasmidios, sabidamente transferlveis de

uma celula bacteriana para outra. Baixa incidência de amostras

de ETEC com resistência a drogas foi tambem observada, em S. Pau-

lo, por SATO e cols. (99) em amostras isoladas de ãgua e esgôto.

A capacidade de metabolização de açucares foi igual pa-

ra a grande maioria das amostras de ETEC. Para estas foi positi-

va a fermentação de glicose, lactose, sacarose, manitol, dulcitol,

sorbitol, arabinose, rafinose, ramnose, xilose, trealose e malto-

se, após 1 ou 2 dias de incubação, e negativa a fermentação de sa

licina, adonitol, inositol e celobiose. Não foram encontradas a-

mostras de ETEC fermentadoras de adonitol, que e uma Dropriedade

das amostras enterotoxigênicas do sorotipo 06:H16(44,9l), nem sa-

licina, que e utilizada com frequência por ~oll enterotoxigêni
- . (91)ca pertencentea varlOS sorogrupos . A rafinose foi utilizada

p o r 88% da 5 E T E C, e a mal tos e p o r 1 O O % de 1 as, r e p r e s e n ta n do fre-

quencias superiores as normalmente encontradas no gênero Escheri-

chia(21). Esta propriedade jã havia sido observada anteriormente

por MATOS (73).

Atê o momento, não existe em nosso pals nenhum estudo

sobre a etiologia da "diarreia do viajante", Portanto. até hoje
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nao se sabe se o Brasil apresenta semelhanças, neste aspecto, com

outros países latino-americanos, como o Mexico, nos quais a "dia~

reia do viajante" e causada primordialmente pela E. coli enteroto_.- --- _..

xigênica(41 ,89,111) Se, tambem no Brasil, ETEC for o principal

agente etiolõgico desta síndrome, os alimentos poderão ser carac-

terizados como uma importante via de distribuição deste patõgeno,

uma vez que foi observada frequencia significativa de ETEC nos

alimentos aqui analisados.

Com relação ã ~--coli enteropatogênica clássica (EPEC)

sua observação sõ foi possível em alimentos de origem animal

sicha, frango e leite), numa frequência de 2,5% em relação a

( sal

es-

tes e 1,7% em relação ao total de alimentos estudados. Esta bai-
- . - -r 1 (49)

xa frequencla e compatlvel com aquela observada por Hft.LLe co s. ,

por VELAUDAPILLAIe cols. (119) e por GELLI e cols. (38), porem e

inferior aquela obtida por FANTASIA e cols. (29), que conseguiram

isolar diversos sorogrupos de EPEC em mais de 10% das amostras de

queijo por eles estudadas. As amostras componentes desta pesqui-

sa pertencem aos sorogrupos 026 e 0125, que já haviam sido isola-

dos de alimentos por outros autores(38,49, 119). Curiosamente, não

foram observadas, nos alimentos, amostras de EPEC pertencentes aos

sorogrupos 0111 e 0119, que correspondem aos sorogrupos mais fre-

quentemente envolvidos, em nosso meio, como agentes etio1õgicos de

gastroenterites infantis(116). Foram isoladas, no entanto, amos-

tras de EPEC dos sorogrupos 026 e 0125, mais esporadicamente ass~

ciados ã diarreia infantil. Alimentos contendo estes sorogrupos

de E. coli, consumidos sem o tratamento termico adequado,

transformar-se em um importante veiculo destes patõgenos.

podem

As 5

amostras isoladas apresentaram um variado padrão de fermentação de
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açucares, nao se identificando nenhuma caracter;stica que lhes

fosse peculiar. Apresentaram diferentes perfis de resistência a

drogas, sendo que a amostra pertencente ao sorogrupo 0125 isolada

de frango apresentou resistência a 6 das drogas testadas, e a amos-

tra 026 isolada do leite mostrou-se resistente apenas a tetraci -

tadas.

As demais amostras foram senslveis ã todas as drogas tes-

Estes resultados são interessantes, uma vez que a frequê~

clina.

cia de amostras de EPEC destes sorogrupos apresentando multiresis

t
-. d f

-.
b . (116)enCla a rogas, nas ezes, e mUlto alxa .

A frequência de isolamento de amostras invasoras de E.

coli (EIEC) a partir de alimentos foi nula. De certo modo, este

resultado era esperado. Alem das EIEC corresponderam apenas ã uma

pequena fração das E. coli enteropatogênicas para o homem(116),co~

tribuiu para este resultado o fato de parte das amostras de EIEC

serem tardiamente fermentadoras de lactose ou mesmo não fermenta-

doras deste açucar(21, 104). Esta propriedade faz com que as EIEC

eventualmente presentes num alimento sejam eliminadas durante as

anãlises microbiolõgicas realizadas para isolar E. coli a partir

de alimentos que, normalmente, utiliza~-se de uma fase de enri-

quecimento seletivo empregando meios de cultura contendo tensioa-

tivos (lauril sulfato de sadio, bile, sais biliares, etc) e lacto-

- . - (31 55) 1
.-

se como unlca fonte de açucar ' . A las, para contornar este

problema, o Comite Internacional para Padrões Microbiolõgicos de

Alimentos (ICMSF), que propõe tecnicas a serem seguidas Delas mi-

crobiologistas de alimentos, propôs uma modificação na metodolo -

gia padrão, que elimina a etapa do enriquecimento seletivo(55). A

eficãcia desta modificação no isolamento de E. coli não fermenta-

doras de lactose, ou tardiamente fermentadoras deste açucar, a
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partir de alimentos contendo uma variada flora microbiana de com-

petição precisa ser ainda esclarecida.

A frequência aqui detectada de ETEC, EPEC, EIEC em ali

mentos não deve, de maneira nenhuma, corresponder ~ sua frequên -

cia real. A metodologiausada para seu isolamento,quer seja a

proposta por SACK e cols. (97), quer seja a adotada no Instituto Adol

fo Lutz, não e a mais adequada para o isolamento de cepas patogê-

nicas. Um estudo detalhado sobre alterações nesta metodologia vi-

sando recuperação das cepas patogênicas em alimentos foi desenvol

vido por MEHLMAN e ROMERO(77). Segundo estes autores, a alta tem

peratura de incubação empregada (ao redor de 440C), associada
-
a

presença de agentes seletivos para enterobacterias nos meios de

cultura, e a presença de lactose como unica fonte de açucar, fa.-

zem com que a metodologia rotineira seja inadequada para a sobre-

vivência das cepas patogênicas na presença de cepas não patogêni-

cas, normalmente mais resistentes ã estas condições adversas. e

normalmente presentes em quantidade bem superiores. Alem disso,

estas condições de cultivo que objetivam a seletividade para E.

coli, são inadequadas para os plasmidios que são responsãveis pe-

la virulência de muitas das E. coli patogênicas. HILL e CARLIS

LE(51) demonstraram que o enriquecimento em meio de cultura con -

tendo lauril sulfato triptose e a incubação a 44,50C, que consti-

tuem o metodo rotineiro para enumeração e isolamento de E. coli em

alimentos, resultavam em perda do plasmidio responsãvel pela pro-

dução de enterotoxinas, e consequentemente diminuiam a eficiência

do isolamento de ETEC dos alimentos.

Alem destes fatores, seguramente deve ter influência na

frequência de isolamento de cepas patogênicas em alimentos, o fa
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to de ser desconhecida a proporção entre amostras de E. coli pat~

gênicas e não patogênicas presentes simultaneamente num mesmo ali

mento. r impossivel saber, antecipadamente, qual o numero de co-

16nias de E. coli que devem ser testadas para que se caracterize

pelo menos uma patogênica. Trata-se de uma situação bem diferen-

te da pesquisa destas amostras patogênicas em fezes diarreicas

nas quais hã predomin~ncia da cepa patogênica em relação ~ flora

nao patogênica. Neste trabalho foi observada uma grande varia -

ção, neste aspecto. Assim, a unica amostra de E. coli dispon;

vel para teste de produção de enterotoxinas, isolada do leite pa~

teurizado, mostrou-se enterotoxigênica. Isto se repetiu no caso

da carne moida cozida, de carne crua e das 2 amostras de hambur-

guer. Por outro lado, apenas 1 das 10 amostras de E. coli isola-

das de alface e de pimenta do reino mostraram-se produtoras de en

terotoxina. Proporções intermediãrias foram obtidas nos demais ali

mentos: 5 ETEC entre 10 E. coli, na salsicha; 3 ETEC entre 4 E.

Ocoli, na carne cozida, e 1 ETEC entre 5 E. coli, na maionese.

fenômeno se repetiu no caso das amostras de E. coli enteropatogê-

nica clãssica: 1 EPEC entre 2 E. coli, no leite pasteurizado,

EPEC entre 6 E. coli em uma das amostras de frango, 1 EPEC entre

10 E. coli nas 2 amostras de salsicha e na outra amostra de fran-

go. A variação observada nos faz concluir que e impossivel saber

qual a parcela representada pela flora patogênica em relação a flo

ra total de E. coli presente num determinado alimento.

Talvez mais importante do que a frequência com que fo-

ram isoladas dos alimentos e o fato de amostras patogênicas de ~.

cal i terem sido isoladas de amostras de alimentos prontos para co~

sumo, que não requerem nenhum tipo de processamento termico adi -
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cional. Incluem-se neste grupo, a maionese, a salsicha, o leite

pasteurizado, a alface, a pimenta do reino e a carne cozida, ana-

lisadas neste estudo. Por outro lado, outros alimentos, como o

hamburguer, o frango e a carne, são, muitas vezes, consumidos se-

micrus, sem terem sofrido um tratamento térmico adequado para

d
. ~

d
- . 1 (43)

estrulçao as cepas patogenlcas eventua mente presentes.

a

Do ponto de vista de saude do consumidor, os resulta -

dos observados tem implicações claras. Embora a frequência de iSQ

lamento de E. coli enteropatogênica em nossos alimentos tenha si-

do inferior ã de outras bactérias enteropatogênicas, como Salmol-

la por exemplo(67), a via alimentar não pode deixar de ser consi-

derada uma importante via de disseminação destes patõgenos. Ape-

sar de, em nosso meio, não_~erem conhecidos surtos de gastrenteri

te provocados por E. co1i enteropatogênica veiculada por água ou

por alimentos, a sua existência não pode ser ignorada, uma vez que

já foram descritos em outros paises. Assim sendo, fica comprova-

do~uma vez mais, que é fundamental o cuidado com a qualidade ml-

crobiolõgica de nossos alimentos, evitando que a eles tenham aces-

so bacterias potencialmente patogêniéas, como as E. co1i aqui es-

tudadas.
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5 - CONCLUSOES

De acordo com os resultados obtidos e com a discussão

apresentada, as seguintes conclusões foram obtidas:

1 - A incidência de E. co1i enteropatogênica nos alimentos a-

na1isados foi da ordem de 4,2%, indicando que uma fração

significativa de nossos alimentos contêm, pelo menos, uma

das linhagens enteropatogênicas de E. co1i. Considerando-

-se somente os alimentos nos quais foi constatada contami

nação com co1iformes fecais (E. co1i), a frequência

isolamento de cepas patogênicas sobe para 5,2%.

de

2 - A frequência observada de E. co1i enteropatogênica em ali-

mentos deve ser inferior ã frequência real, tendo em vis-

ta as limitações da metodologia empregada para seu isola-I
mento.

3 - As amostras enteropatogênicas foram observadas tanto em

alimentos de origem animal quanto nos de origem vegetal,

observando-se, no entanto, predominância nos primeiros

Foram igualmente observadas em alimentos crus e em a1imen

tos processados industrialmente. A contaminação destes

alimentos, certamente de origem feca1, pode ter sido pro-
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vocada pelo homem~ durante a manipulação em condições higi~

ni cas i ns atis f at õr i as, ou pr oVeni e nt.e de mat é r i as pr i mas pre-
viamente contaminadas.

4 - Amostras de E. coli enteropatogênica clãssica (EPEC) foram

i sol a das de 1, 7% dos a 1i mentos co nt a mi na dos comE. co 1i , e

pertenceram ao~ sorogrupos 026 e 0125. Corresponderam a

22,7% das amostras eriteropatogênicas isoladas dos alimentos.

Sua incidência em alimentos prontos para consumo, que

pensam tratamento térmico, pode representar risco ã

dis-

s a Ude

da população consumidora infantil.

5 - Não foram isoladas amostras de E. coli invasora (EIEC), pr~

vavelmente devido ã inadequação da metodologia adotada para

seu isolamento.

6 - Amostras enterotoxigênicas de E. coli (ETEC) foram observa-

das em 3,5% dos alimentos contaminados com E. coli. Obser-

vou-se grande predominância de amostras produtoras somente

da enterotoxina LT. As amostras de ETEC foram isoladas de

vârios tipos de alimentos, inclusive naqueles prontos pa ra

consumo, apresentando um risco relativamente elevado ã sau-

de da população.

7 - Ficou caracterizado que a via alimentar pode ter um papel

importante na "diarreia do viajante/1 em nosso pais, dada a

frequência significativa de alimentos contaminados com ETEC.

8 - As amostras de ETEC isoladas não apresentaram os fatôres de

colonização CFA/I e OFA/II, certamente devido ã predominâ~

cia das amostras produtoras somente da toxina LT. Esta pr~

priedade, no entanto, pode não ser fundamental para sua pa-
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togenicidade, uma vez que outros fatôres de colonização

ainda desconhecidos, podem estar presentes.

9 - As amostras de ETEC isoladas de alimentos não pertencem aos

de sorogrupos, não detectãveis pelos antisoros di sponiveis

Seria prematura qualquer conclusão sobre o significado ePi

demiolõgico destes resultados.

10 - As amostras enteropatogênicas isoladas dos alimentos foram,

na maioria, sensíveis aos antibiõticos testados. Foram,no

entanto, observadas algumas amostras resistentes a um ou va

rios destes antibiõticos. Consequentemente, pode resultar

inútil a adição ilegal de antibiõticos aos alimentos, na

tentativa de melhorar a sua qualidade microbiolõgica, pelo menos

no que diz respeito às amostras enteropatogênicas aqui estudadas.

11 - As amostras enteropatogênicas de E. coli isoladas dos ali-

mentos apresentaram um comportamento bioquímica bastante s~

melhante ao apresentado por E. coli não enteropatogênica ,

proveniente de alimentos ou de outras fontes. Portanto, não

foi possível a caracterização de nenhuma propriedade bioquI

mica que facilitasse a identificação das amostras enteropatogênicas.

12 - Uma vez mais, ressalta-se a necessidade da melhoria das Co!!

dições higiênico-sanitãrias de produção dos nossos alimen-

tos, visto que neles foi constatada não sõ a contaminação

com microrganismos de origem fecal, mas tambem com micror-

ga n i s mo s comp ro va clamen te enteropatogêni cos para o homem.

sorogrupos mais frequentes de ETEC. Isto, pro va ve 1me nte ,

se deve ao fato de predominarem amostras produtoras s o me n t e da

toxi na LT, sabidamente pe rtencentes a uma grande variedade
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RESUMO

Os objetivos desta pesquisa foram observar a incidência

de E. coli enterotoxigênica (ETEC), _E. coli enteropatogênica clã~

--

mas de suas propriedades.

Foram estudadas 360 amostras de alimentos, de origem ani

mal e vegetal, das quais foram isoladas 1351 cepas diferentes de

E. coli. Todas foram sorotipadas para investigação daquelas per-

tencentes aos sorogrupos enteropatogênicos clãssicos, e as cepas

imóveis e lisinadescarboxilase negativas sorotipadas para identi-

ficação daquelas pertencentes aos sorogrupos invasores. A capaci

dade de produção das enterotoxinas LT e ST de todas as cepas

E. coli foi tambem investigada.

de

As amostras patogênicas isoladas corres ponderam a 1,6 %

do total de cepas de ~2J2 estudado. Os alimentos de onde fo-

ram isolados representaram 4,2% do total de amostras de alimentos

estudados e 5,2% das amostras de alimentos contendo E. coli.

Não foram isoladas amostras de EIEC nas amostras de ali

mentos estudadas. As amostras de EPEC isoladas pertenceram aos

sorogrupos 026 e 0125. Entre as amostras de ETEC isoladas predo-

minaram aquelas produtoras somente da toxina LT, não tendo sido

isoladas amostras capazes de produzir as toxinas LT e ST simulta-

neamente. Nenhuma das amostras de ETEC pertenceu aos sorogrupos

enterotoxigênicos mais frequentes, nem possuiu os fatôres de colo

nização CFA/I e CFA/II.
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No teste de resistência a drogas, a maioria das amos -

tras enteropatogênicas mostrou-se senslvel às drogas utilizadas.

O modelo de fermentação de açucares foi relativamente uniforme

entre estas amostras, e bastante semelhante ao apresentado

gênero Escherichia.

pelo
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SUMMARY

The objectivesof this research work were to study the

incidence of enterotoxigenic E. coli (ETEC), enteropathogenic. ~

coli (EPEC) and invasive --E. coli (EIEC) in foods, and to study

some of their properties.

360 food samples, both of animal and plant origin, were

studied and 1351 different E. coli strains were isolated. All of

them were serotyped in order to identify those belonging to the

serogroups enteropathogenic for children (EPEC). The s t r a i ns whi ch

were non-motile and lysine descarboxylase negative were serotyped

for the identification of those belonging to invasive serogroups.

The capacity of all strains in producing enterotoxins ST

was also investigated.

and LT

The isolated pathogenic strains corresponded to 1,6% of

the E. coli strains tested. The foods from which they were

isolated represented 4,2% of the total of food samples tested ,

and 5,2% of the food samples showing contamination with E. coli .

No invasive strain was observed in the food samples

tested. The isolated EPEC strains belonged to serogroups 026 a nd

01 25. There was a prevalence of enterotoxin LT only producing

strains among the ETEC ones, and no strain able to produce bo th

enterotoxinsLT and 5T simultaneously was observed. None of them

belonged to the usual enterotoxigenic serogroups, nor had

colonization factors CFA/I and CFA/II.

th e
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The antibiotic resistence test showed that the majority

af pathogenic strains were sensitive to the drugs emp 1 oyed . The

sugar fermentation model was relatively uniform among these

strains, and very smilar to the one showed by the genus Escheri -

chia.

. ...~lU
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