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~sumo 

o Staphylococcus aureus é um patógeno extremamente versátil tanto em termos de 
resistência a antimicrobianos quanto em virulência. O S. aureus resistente a oxacilina 
(ORSA) adquire a resistência a toda a classe de beta-Iactâmicos através de um cassete 
cromossômico (SCCmec) que carrega o gene mecA, mas pode carregar outros genes de 
resistência. A soma desses genes de resistência e de virulência torna o S. aureus um grave 
problema para hospitais do mundo inteiro, que nos últimos vem se estendendo também à 
comunidade. Foram estudados 50 isolados de ORSA, dentre os quais 15 pertencentes ao 
clone endêmico brasileiro (CEB) e 3 cepas SCCmec tipo IV isoladas entre 1995 e 1999. 
Adicionalmente, 32 amostras ORSA SCCmec tipo IV isoladas no Hospital de Clínicas de 
São Paulo. As amostras foram analisadas quanto ao perfil de sensibilidade a 
antimicrobianos, classificação do tipo de SCCmec, perfil de virulência quanto a toxinas e 
adesinas, classificação do grupo agr (locus regulatório dos genes de virulência) e sua 
funcionalidade , avaliação da expressão dos genes de toxinas e genotipagens por PFGE e 
MLST. Observou-se que as cepas CEB são multiresistentes. Já as cepas SCCmec IV 
apresentam um perfil de sensibilidade maior, uma vez que possuem um tipo de SCCmec 
que não carrega outros genes de resistência além do gene mecA. As amostras CEB e 
SCCmec IV não apresentaram grandes diferenças no conteúdo de toxinas e adesinas. 
Apenas as cepas SCCmec IV isoladas entre 1995 e 1999 apresentaram um maior conteúdo 
de genes de virulência que as isoladas no HC. As cepas SCCmec IV isoladas no Brasil não 
são altamente virulentas como descrito em outros países. Não possuem fatores de 
virulência como a Leucocidina Panton-Valentine, toxinas exfoliativas e enterotoxinas. Por 
outro lado, possuem a alfa-hemolisina e a leucocidina LukD-LukE, toxina ainda pouco 
estudada, que vem sendo apresentada em pesquisas como causa de lesões oculares graves e 
diarréias pós-antibioticoterapia. Não foi possível estabelecer uma relação entre o tipo de 
agr e o perfil de virulência das cepas, uma vez que os perfis foram muito semelhantes 
mesmo entre cepas de grupos agr diferentes. 
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ABSTRACT 

Staphylococcus aureus is an extremely successful pathogen for it is both 
highly resistant to antibiotics in addition to being virulent. Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA) acquires resistance to the beta-Iactam antibiotics 
through the acquisition of a chromosomal cassette (SCCmec) which carries the mecA 
gene, and can carry other resistance genes. The presence of these genes in S. aureus 
makes it a serious problem in hospitaIs worldwide. In spite ofusually being restricted 
to the nosocomial environrnent, over the last few years MRSA has been spreading 
throughout the community. Fifty nosocomial MRSA strains were studied, including 
15 belonging to the Brazilian endemic clone (BEC), 3 type IV SCCmec strains 
isolated between 1995-1999, and 32 type IV SCCmec isolates from the "Hospital de 
Clínicas (HC) de São Paulo". The isolates were analyzed as to their susceptibility 
profi1e, SCCmec type, viru1ence and expression profi1e (toxins and adhesins), agr 
group classification and functionality, PFGE and MLST profiles. BEC isolates proved 
to be multiresistant to antibiotics. Type IV SCCmec strains presented a susceptibility 
pro file to a number of drugs of different antimicrobial classes. BEC and type IV 
SCCmec strains did not present significant differences in their virulence profiles. 
Only the type IV SCCmec strains isolated in 1995-1999 presented a greater virulence 
profile than those isolated in the HC. Type IV SCCmec strains isolated in Brazil were 
not highly virulent as described in other countries. Brazilian isolates usually do not 
possess virulence factors such as the Panton-Valentine leukocidin, exfoliative toxins 
and enterotoxins. On the other hand, they usually possess alpha-hemolysin and the 
LukED leukocidin, which is still very poorly studied that have been presented in 
papers like cause of serious ocular lesions and post-antimicrobial therapy diarrhea. A 
relation between the agr type and the virulence profile was not established, for 
virulence profiles were very similar even between isolates belonging to different agr 
groups. 
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1. Introdução 

1.1. o StaphyLococcus aureus 

o StaphyLococcus aureus é um coco gram positivo, anaeróbio facultativo , com 

cerca de 1 Ilm de diâmetro, não móvel, não esporulado, catalase positivo e geralmente 

encapsulado. As células bacterianas se dispõem em cachos irregulares semelhantes a 

cachos de uva. Possuem a parede celular sensível à ação da enzima lisostafma e resistente a 

lisozima. Conseguem crescer em concentrações salinas de até 7,5%. Expressam muitas 

proteínas de superficie, proteínas extracelulares e potentes fatores de virulência (BROOKS 

et ai, 1998). 

O S. aureus geralmente pertence à micro biota da pele e do nariz de pessoas 

saudáveis. Podem causar uma ampla gama de doenças, incluindo endocardites, 

osteomielites, intoxicação alimentar, furúnculos e carbúnculos. Seja qual for o sítio da 

infecção, as infecções estafilocócicas, devido aos seus fatores de virulência, causam 

destruição local do tecido infectado. Se o indivíduo infectado estiver debilitado por doença 

crônica, trauma fisico, queimadura ou se for imunodeficiente, uma infecção localizada por 



S. aureus pode evoluir para infecções sistêmicas como septicemias, pneumomas e 

meningites (BOYCE, 1989). 

os. aureus é um agente infeccioso de grande importância clínica, pois pode estar 

envolvido em síndromes e infecções tanto em pacientes comunitários como hospitalizados. 

Esta espécie é um sério problema quando encontrado em ambiente hospitalar, pois, 

conseguiu resistir a praticamente todos os agentes antimicrobianos desenvolvidos desde o 

advento da quimioterapia antibacteriana (HIRAMATSU et ai. , 2001). 

1.2. Staphylococcus aureus resistente a oxacilina (ORSA) 

A resistência a oxacilina em S. aureus é caracterizada pela expressão de uma 

proteína ligadora de penicilina (penicillin binding protein) alterada, PBP2a (ou PBP2 '), 

que tem uma afmidade diminuída pelos antibióticos beta-Iactâmicos. A PBP2a é codificada 

pelo gene mecA e seus genes regulatórios, mecI e mecRI , que estão localizados em um 

elemento genético móvel chamado cassete cromossômico estafilocócico mec (SCCmec) , 

que se encontra incorporado no genoma do S. aureus em um local específico, próximo a 

origem de replicação (ITO et aI. , 2003). 

A clonagem e o seqüenciamento de SCCmecs de várias cepas ORSA levaram a 

classificação, até o momento, dos alótipos I, li, m, IV e V. Cada um desses elementos 

carrega consigo uma combinação característica de dois elementos genéticos essenciais, 

conhecidos como complexo gene mec e complexo genes das recombinases (ccr) 

(HIRAMATSU et ai., 1995). 

Três diferentes classes estruturais do gene mec e seus genes regulatórios (classes A, 

C e C2) foram descritos nos tipos de SCCmec de S. aureus. O locus ccr compreende os 

genes cerA e cerB, que codificam duas recombinases necessárias para a integração e 
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excisão do SCCmec. Há pelo menos três alótipos de ccrA e ccrE (tipos 1 a 3 e 

recentemente 5 (ITO et a!., 2004) nos SCCmec estudados. (BERGLUND et a!., 2005) 

Os tipos I, II e III de SCCmec são encontrados predominantemente em ambiente 

hospitalar. O tipo IV tem sido descrito em infecções associadas à comunidade e também 

em ambientes hospitalares. (BERGLUND et a!., 2005) 

1.3. O SCCmec tipo IV 

Infecções por ORSA começaram a ser relatadas entre grupos de pacientes que não 

tinham associação com hospitais e outras instituições de saúde (CHA1\t1BERS, 2001). MA 

et ai. , (2002) identificaram um novo tipo de SCCmec nessas cepas isoladas da comunidade, 

chamadas de adquiridas na comunidade ou community-acquired (CA-ORSA). O SCCmec 

associado à essas infecções da comunidade foi denominado tipo IV, possuindo 

aproximadamente 24 Kb. Suspeita-se que o pequeno tamanho do SCCmec tipo IV em 

relação aos tipo I, II e III, facilitaria o carreamento por plasmídeos e bacteriófagos (DAUM 

et a!., 2002). 

O SCCmec tipo IV tem uma combinação de um tipo 2 de complexo ccr e uma 

classe B de complexo mec. Não transporta consigo nenhum gene de resistência além do 

mecA, o que explica a principal característica do CA-ORSA: a sensibilidade a muitos 

antibióticos não beta-Iactâmicos. Em contrapartida, muitas dessas cepas portadoras do 

SCCmec IV apresentam genes adicionais relacionados à virulência. (HIRAMATSU et ai., 

2001). As cepas SCCmec tipo IV isoladas em ambiente hospitalar são também chamadas 

ORSA não-multiresistentes (NORSA). 

Uma classificação mais abrangente do SCCmec tipo IV é baseada nas diferenças 

em outras estruturas do SCCmec, as quais são denominadas de regiões junkyards (1) ou 
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"sucata" (BERGLUND et ai., 2005). Previamente, todos os isolados coletados de vários

países carreavam. os subtipos IVa ou IVb. rro et ai. (2003) identificaram. um novo tipo, o

SCCmec IVc, em um isolado de um paciente não hospitalizado no Japão (Figura 1).

O subtipo IVc tem um tamanho maior que os subtipos IVa e IVb' Possui a inserção

de um Tn4001 na região 13, e as seqüências de nucleotídeos são diferentes na região J1.

Infecções associadas à comunidade ainda não foram. relacionadas ao tipo IVc de SCCmec

(ITO et ai., 2003).

Figura 1. Estrutura dos quatro tipos de SCCmec. As estruturas de SCCmec são ilustradas

com base na seqüência nucleotídica.
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Figura 2 - Estrutura genética do elemento SCCmecIV 
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Há pelo menos 20 anos o ORSA é reconhecido como um problema para os 

ambientes hospitalares e acredita-se que tenha surgido na comunidade apenas nos últimos 

anos (CDC, 2003). A atenção pública se voltou para a gravidade desses patógenos quando 

quatro crianças nos Estados Unidos foram a óbito devido a infecções por essas cepas 

(CDC, 1999). 

Alguns casos de infecções por CA-ORSA estão associados a cepas que têm 

algumas propriedades únicas comparadas às cepas hospitalares tradicionais, o que sugere 

que algumas propriedades biológicas (como por exemplo, fatores de virulência) permitam 

que as cepas CA-ORSA disseminem de forma mais eficiente ou sejam mais patogênicas 

(BABA et ai., 2002). 

Ao se fazer um levantamento bibliográfico acerca de todas as publicações relativas 

a cepas SCCmec tipo IV nos últimos 3 anos, o que se observa é uma enorme quantidade de 

dados. A variabilidade genética dessas cepas é tamanha que em um mesmo clone existem 

variações tanto em termos de fatores de virulência, subtipos de SCCmec e sensibilidade a 

antimicrobianos. Os isolados SCCmec tipo IV estão amplamente disseminados na 

comunidade (GONZALES et aI., 2005; HARBARTH et aI. , 2005; MULVEY et ai., 2005), 

hospitais e outras instituições de saúde (VOURLI et ai. 2005; NAAS et ai., 2005; HSU et 

ai., 2005; BRATU et ai., 2005). Acometem indivíduos imunocompetentes (SHUKLA et 
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a!., 2005) bem como indivíduos debilitados (REGEV-YOCHA Y et a!., 2005; OCHOA et 

aI., 2005); aparecem apenas como co Ionizantes (IDDRON et aI. , 2005), estão presentes em 

alimentos industrializados (KIT AI et a!., 2005) e até em cavalos e seus tratadores (WEESE 

et aI., 2005). As cepas apresentam perfis de virulência extremamente variáveis (LIASSINE 

et aI., 2004; DIEP et a!. 2004). 

Casos de infecções por ORSA na comunidade são associados com o uso recente de 

antibióticos, compartilhamento de objetos contaminados, portadores de doenças 

recorrentes de pele, e moradores de locais muito populosos. Casos de infecções por ORSA 

na comunidade foram relatados em praticantes de esportes de contato direto 

(LINDENMAYER et aI., 1998; STACEY et a!., 1998); membros de clubes esportivos 

(CDC, 2003); homossexuais e outras populações (KALLEN et a!. , 2000; FEDER, 2000); 

recrutas militares (ZINDERMAN et aI., 2004); detentos no Uruguai (MA et aI., 2005); 

comunidades rurais nos EUA (STEVENSON et aI., 2005); adolescentes previamente 

sadios acometidos de infecções severas por CA-ORSA portadoras de leucocidina Panton

Valentine (PVL) (GONZALES et aI., 2005); colonização e infecções em soldados por 

cepas PVL positivas (ELLIS et aI. , 2004). 

A grande questão dos debates sobre a emergência das cepas CA-ORSA é se elas 

são derivadas de cepas adquiridas no hospital (HA-ORSA) e foram transmitidas para a 

comunidade, ou se desenvolveram independentemente. É proposto que todas as cepas 

ORSA são descendentes de um ancestral único e comum que disseminou mundialmente, 

enquanto uma outra hipótese é a de que o SCCmec teria sido adquirido horizontalmente em 

diversas ocasiões de espécies estafilocócicas não pertencentes ao ambiente hospitalar 

(CHARLEBOIS et aI. , 2004). São usadas muitas técnicas de tipagem molecular para 

estudar grandes coleções de isolados de HA-ORSA de variadas regiões geográficas onde 

essas mostram pouca diversidade clonaI. Em contraste, cepas SCCmec tipo IV 
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compreendem pelo menos dez complexos clonais, o que indica que essas bactérias tiveram 

origem de clones de S. aureus com uma maior diversidade genética do que cepas HA

ORSA. É possível que cepas com diferentes tipos de SCCmec tenham evoluído de 

ancestrais genéticos com elementos de virulência adicionais e melhor habilidade de 

disseminação (BERGLUND et aI., 2005). Algumas das cepas SCCmec tipo IV são 

altamente virulentas e produzem a leucocidina do tipo Panton-Valentine (GILOT et aI., 

2002). 

Segundo estudos, cepas S. aureus tipo IV hospitalares não-multiresistentes, 

chamadas de NORSA, isoladas de hospitais da Austrália são derivadas de cepas CA-ORSA 

(:MERLINO et aI., 2002; O'BRIEN et aI. , 2004; TURNIDGE & BELL, 2000). Elas 

carregam consigo caracteristicamente o SCCmec tipo IVa ou IVb. A diversidade dos 

genótipos das cepas CA-ORSA e comparável a diversidade dos S. aureus na comunidade 

(lTO et aI., 2003). 

Os estudos internacionais mostram claramente que existe uma emergência e 

expansão de novos clones ORSA. Esses clones são distintos dos clones endêmicos 

descritos até o momento. Há, portanto, a necessidade de mais estudos para entender a 

causa da preválência do SCCmec IV, inicialmente isolados na comunidade, e recentemente 

também em ambientes hospitalares. (OKUMA et aI., 2002). 

Em nosso país, pelo menos dois estudos relatam a detecção de cepas SCCmec tipo 

IV. Duas cepas foram isoladas de infecção de pele e líquido sinovial de pacientes da 

comunidade em Porto Alegre (RIBEIRO et aI. , 2005). O segundo estudo conta com cepas 

de 38 pacientes internados em diversas clínicas de um Hospital Universitário, todas 

isoladas de hemoculturas. (TRINDADE et aI. , 2005.) Esses estudos mostram que isolados 

típicos dessas cepas estão também disseminados no Brasil. 
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1.4. A virulência do Staphylococcus aureus 

o S. aureus depende de um conjunto de proteínas extracelulares e proteínas de 

membrana para sua patogenicidade, sendo esta, portanto, multifatorial. Na maioria das 

doenças causadas por S. aureus, com exceção das doenças causadas por toxinas, não 

apenas um fator de virulência é responsável, e é geralmente difícil definir precisamente o 

envolvimento de todos os fatores (NOVICK, 2000). 

Os fatores de virulência podem ser vistos como uma grande classe de produtos de 

genes acessórios, produtos esses que não são requeridos para crescimento e divisão celular, 

mas são vantajosos em ambientes particulares. Muitos desses produtos são codificados por 

elementos genéticos contidos em plasmídeos, transposons, profagos e ilhas de 

patogenicidade. O S. aureus e outras espécies de estafIlococos, que são patógenos 

facultativos, possuem mais facilidade adaptativa no mínimo em três tipos de ambientes: 

pode viver livremente fora de qualquer hospedeiro, como colonizador externo ou 

comensal, ou em tecidos do organismo hospedeiro, causando alguma doença. Esses fatos 

explicam a razão pela qual tais organismos desenvolveram sua coleção de genes 

acessórios, dedicada e regulada pelas exigências do ambiente. Sob essa ótica, o estado de 

doença é visto como uma das muitas formas de existência do microrganismo cujo conjunto 

relevante de genes, de virulência, serviria de adaptação e sobrevivência a um determinado 

tipo de existência (NOVICK, 2003a). 

Um passo essencial para o estabelecimento da infecção estafIlocócica é a adesão da 

célula bacteriana. A classe de proteínas que promovem a adesão da bactéria a inúmeras 

matrizes extracelulares é chamada MSCRAMMS (microbial surface components 

recognizing adhesive matrix molecules) ou, de forma mais simples, adesinas (PROJAN & 

NOVICK, 1997). Entre elas podemos citar a Proteína ligadora de colágeno, de laminina, de 
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elastina, de sialoproteína óssea; as Proteínas A e B ligadoras de fibronectina; Proteína 

ligadora de fibrinogênio , entre outras. 

As bactérias, na maioria dos ecossistemas, estão aderidas a superfícies e não 

suspensas em fase líquida. Esse tipo de crescimento é conhecido como biofilme e é 

defrnido como um agregado de bactérias, seus produtos e as moléculas do hospedeiro em 

uma superficie. A regulação dos genes associados com a expressão de fatores de virulência 

pode ser afetada quando o microrganismo está crescendo sob a forma de biofilme. 

Diferentes condições de ambiente existem nas superficies e dentro dos biofilmes, por meio 

da geração de gradientes químicos e fisicos aos quais a bactéria se adapta, como por 

exemplo, pH, quantidade de nutrientes, etc. A adesão da bactéria às superfícies é o início 

para que ocorra a regulação positiva da expressão gênica e a produção de proteínas 

específicas (PRATTENA, et aI., 2001). 

1.5.Regulação da virulência 

1.5.1. O sistema quorum sensing 

A patogenicidade do S. aureus é um processo complexo que envolve uma 

combinação diversa de componentes extracelulares e de parede celular que são expressos 

coordenadamente durante diferentes estágios da infecção. Para aprimorar sua habilidade de 

causar uma série de doenças humanas e ao mesmo tempo ocupar diversos nichos no 

hospedeiro, os estafilococos desenvolveram sistemas quorum sensing que permitem a 

comunicação célula-célula e a regulação dos numerosos fatores de colonização e virulência 

(CHEUNG et aI., 2004) 

A expressão adaptativa de genes requer que a célula seja capaz de detectar e 

responder às mudanças ambientais. Para tal, os sistemas sinalizadores estão presentes em 
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todas as células. Esses sistemas freqüentemente compartilham um grau significante de 

similaridade estrutural uns com os outros, mesmo quando os sinais ou as bactérias 

envolvidas são diversos. Os elementos centrais desse mecanismo são conhecidos como 

sistemas bicomponentes ou TCRS (two-component regulatory sistems). Esses sistemas são 

compostos por duas proteínas, geralmente codificadas por um único operon, sendo uma das 

proteínas um receptor transmembrânico e a outra um regulador de resposta. De modo 

geral, a proteína transmembrânica se liga a um sinalizador específico e fosforila uma outra 

proteína que, uma vez fosforilada, estimula ou reprime os genes alvos no momento da 

transcrição. (BOHACH et aI., 1997) 

Uma curva típica de crescimento de S. aureus é dividida em quatro fases clássicas: 

fase lag, exponencial, pós-exponencial e estacionária. Em geral se observa que quase todas 

as exoproteínas produzidas pelo S. aureus, incluindo a maioria dos fatores de virulência 

extracelulares são produzidos na fase pós-exponencial. A exceção é a enterotoxina A que é 

produzida durante todas as fases de crescimento. Ao contrário, as proteínas associadas à 

membrana como a proteína A e as adesinas são produzidas durante a fase exponencial e 

não na fase pós-exponencial. (BOHACH et aI., 1997). (Figura 6) 

Figura 3: Fases de crescimento de S. aureus e produção de fatores de virulência 
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Existem 16 tipos de TCRS no genoma, porém, o mais importante, ou talvez o mais 

estudado, seja o sistema agro Dada a complexidade dos sistemas regulatórios globais, é 

importante considerar a virulência estafilocócica corno um resultado de uma rede com 

múltiplos caminhos sobrepostos e feedbacks interativos, muito mais do que urna série 

linear (CHEUNG et aI. , 2004) . 

1.5.2. O sistema agr (acessory gene regulator) 

A expressão do agr contribui para patogêneses estafilocócicas em diferentes 

modelos de infecção. Curiosamente, diferentes grupos de agr, corno defrnido pela sua 

produção e reconhecimento de sinais secretados diferentes, são associados 

predominantemente com certas doenças. As razões para essa associação ainda não são 

claras, mas um melhor entendimento desse fenômeno pode contribuir para nossa 

compreensão da epidemiologia das doenças estafilocócicas (YARWOOD & 

SCHLIEVERT, 2003). 

Dois componentes, RNAII e RNAIII, são gerados pelo locus agr e originados dos 

promotores P2 e P3, respectivamente (Figura 7). O operon P2 codifica quatro proteínas 

que geram o mecanismo sinalizador do agro A AgrB é uma proteína transmembrânica que 

parece estar envolvida em (a) processar o produto de agrD em um octapeptídeo; (b) 

secretar um peptídeo autoindutor (AIP); e ( c) modificar o AIP pela formação de urna 

ligação tiolactona cíclica entre uma cisteína terminal e a carboxila terminal. AgrA e AgrC 

formam um sistema regulatório de dois componentes no qual o componente 

transmembrânico, AgrC (histidina quinase), liga o AIP extracelular e ao mesmo tempo 

modula a atividade de AgrA, o responsável pela regulação. (Y ARWOOD & 
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SCHLIEVERT, 2003). A acumulação de AlP, dependente da densidade celular, dispara a

ativação de AgrC via fosforilação (CHEUNG et aI., 2004)

Figura 4 - Estrutura e funcionamento do locus agro
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A ativação da proteína sensora, AgrC, resultaria em uma segunda etapa de

fosforilação de AgrA, o regulador de resposta, o qual liga o promotor do agr iniciando a

transcrição do operon P3. Um aumento dos níveis de transcrição do operon P3 resulta em

um grande aumento nos níveis de RNAlII intracelular. O RNAlII codifica a toxina õ-

hemolisina (hID), porém, mais importante que isso, aumenta a transcrição (e em alguns

casos a tradução) dos fatores de virulência secretados (Tabela 1) (YARWOOD &

SCHLIEVERT,2003).
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Tabela 1 - Proteínas estafilocócicas extracelulares 

Gene Localização Produto Função Produção agr 

Superantígenos 

sea Fago enterotoxina A intoxicação alimentar e TSS TF O 

seb SaPI3 enterotoxina B intoxicação alimentar e TSS PEXP + 

sec SaPl4 enterotoxina C intoxicação alimentar e TSS PEXP + 

sed Plasmideo enterotoxina D intoxicação alimentar e TSS PEXP + 

ela fago ETA exfoliatina A síndrome pele escaldada PEXP + 

Etb Plasmideo exfoliatina B síndrome pele escaldada PEXP + 

tst SaPIl, 2, bovI choque tóxico TSS PEXP + 

Citotoxinas 

hla Cromossomo a-hemolisina hemolisina, citotoxina PEXP + 

hlb Cromossomo J3-hemolisina hemolisina, citotoxina PEXP + 

hld Cromossomo õ-hemolisina hemolisina, citotoxina DEXP + 

hlg Cromossomo y-hemolisina hemolisina, citotoxina PEXP + 

lukS/F fago PVL leucocidina PV Leucolisina PEXP + 

IEXP, início fase exponencial; PEXP, pós-exponencial; DEXP, durante fase exponencial; TF, em todas as fases; 0, sem 

efeito sobre a expressão do gene; +, regulação positiva 

Então, o lo cus agr tem um envolvimento essencial na regulação positiva na 

expressão dos genes de exoproteínas, enquanto regula negativamente a síntese de adesinas 

de superfície celular durante a transição da fase exponencial para pós-exponencial 

(CHEUNG et aI., 2004). 

Entretanto, algumas toxinas, como as enterotoxinas A e K, produzidas tipicamente 

em baixas concentrações, não são reguladas pelo RNAlI!. Outras toxinas secretadas, como 

as enterotoxinas B, C e D, são apenas parcialmente reguladas positivamente pelo RNAIII e 

podem ser produzidas em altas concentrações independentemente do agro Ao mesmo 

tempo, a expressão de inúmeros fatores de virulência de superfície diminui. É fácil 
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imaginar o envolvimento que tal coordenação de expressão de genes de virulência deve ter 

em certas infecções. Inicialmente o estafIlococo, presente em pequeno número, expressa 

seus fatores de virulência de superfície a fim de escapar do sistema imunológico do 

hospedeiro. Quando este local começa a ficar pobre em nutrientes devido ao aumento do 

número de células bacterianas, os organismos aumentam a produção de fatores secretados, 

permitindo aos organismos escapar do local e disseminar através dos tecidos do 

hospedeiro. Mas estudos sugerem que mecanismos adicionais de regulação estão 

envolvidos na virulência em estafIlococos (Y ARWOOD & SCHLIEVERT, 2003). 

Uma variação na seqüência dos genes agrB, agrD e agrC levou à identifIcação de 

pelo menos quatro grupos específIcos de agr em S. aureus, nos quais o AIP produzido por 

um grupo inibe a expressão do agr nos outros grupos, gerando interferência bacteriana 

(YARWOOD & SCHLIEVERT, 2003). Variações, de um grupo agr ou mais, ocorrem em 

15 outras espécies de estafIlococos. 

A habilidade de um peptídeo auto-indutor em ativar seu receptor correspondente é 

altamente específIca. Uma simples substituição de um aminoácido pode mudar a 

especificidade do grupo. A porção N-terminal de um terço do AgrB e a porção C-terminal 

(citoplasmática) da proteína histidina quinase, domínio do agrC são altamente 

conservadas, enquanto as seqüências intermediárias são altamente divergentes, 

constituindo a região hipervariável. Essas regiões divergentes determinam a especifIcidade 

do grupo. Deesa forma, essas regiões servem para isolar populações e devem representar 

uma maioria determinante de cepas e espécies divergentes. 

É presumível que os grupos agr, pelo menos em S. aureus, estejam correlacionados 

com biotipos específIcos. Agrupamentos agr são correlacionados com genótipos de cepas 
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como defrnido por :MLST e por RFLP, resultando em uma congruência geral entre árvores 

filo genéticas e grupos agro 

A expressão de genes de toxinas específicos está relacionada a grupos agr 

específicos (SCHMIDT et ai., 2004). Há evidências mostrando que os biotipos grupo agr

específicos começaram a emergir conforme as características clínicas da doença. A maioria 

das cepas envolvidas em TSS menstrual pertence ao grupo agr IH, bem como todas as 

cepas encontradas como causa de pneumonia necrotizante induzida por leucocidina PVL. 

A maioria das cepas VISA recentemente encontradas pertence ao grupo agr H, e a maioria 

das cepas produtoras de exfoliatinas pertence ao grupo agr IV. (NOVICK, 2003b) 

A relação entre um tipo peculiar de agr e uma síndrome estafilocócica específica é 

observada em TSS e SSSS (síndrome da pele escaldada). Isolados produtores de TSST-l 

pertencem ao agr tipo IH e a maioria pertence a um único clone (:MLEE e PFGE). A 

maioria das cepas produtoras de exfoliatinas responsáveis pelas SSSS pertence ao agr tipo 

IV, mas a clonalidade dessas cepas ainda não foi estudada. O agr tipo I foi prevalente em 

cepas ORSA sem maiores dados clínicos no estudo (JARRAUD et aI., 2002). 

A seleção natural favorece a redução da virulência como um custo pelo aumento da 

oportunidade de transmissão. Sabe-se o quanto esses fatores influenciam o sucesso de um 

patógeno nosocornial oportunista como o ORSA, no qual a resistência aos antimicrobianos 

também confere uma vantagem seletiva. Desse modo, um potencial maior para colonização 

ocorreria às custas da habilidade de expressar as toxinas que causam dano aos tecidos. O 

lo cus agr de cepas ORSA podem ter envolvimento na resposta à pressão seletiva exercida 

pela microbiota (P AP AKYRIACOU et aI. , 2000). 
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1.6. As toxinas estafilocócicas

Entre os fatores produzidos pelo S. aureus, pode-se classificar as adesinas,

exoenzimas, exotoxinas e outros (KURODA et a!., 2001) (FIGURA 2). As toxinas,

pertencentes à família dos superantígenos (SAgs) são os principais fatores de virulência do

S. aureus. As toxinas estão envolvidas na patogênese das doenças estafilocócicas tais como

intoxicação alimentar, síndrome da pele escaldada e síndrome do choque tóxico

(SCHMIDT & HENSEL, 2004). Outras toxinas, tais como as hemolisinas (a., P, o e y) e

leucocidina Panton-Valentine tem sido citadas como significantes no desenvolvimento de

doenças. (YARWOOD & SCHLIEVERT, 2003). (Figura 2)

Figura 5: Fatores de virulência de Staphylococcus aureus
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Diferentes cepas de S. aureus produzem diferentes combinações de toxinas 

superantigênicas. Existem elementos cromossômicos de 15-20 kb que codificam SAgs, que 

residem em locais específicos e são mobilizados com alta freqüência por certas espécies de 

fagos estafilocócicos. Estes elementos são citados como ilhas de patogenicidade 

estafilocócicas (SaPls) (NOVICK, 2003b). 

1. 7. As toxinas estafilocócicas - Citotoxinas 

o S. aureus produz quatro classes de citotoxinas que compreendem três 

hemolisinas, alfa, beta e delta, bem como as leucocidinas Panton-Valentine, gama

hemolisina e LukED (BOHACH et a!., 1997). 

1.7.1. Alfa-hemolisina (hla) 

A alfa-hemolisina é uma proteína citolítica que atua por meio da formação de poros 

em células sangüíneas e é uma das toxinas bacterianas mais potentes. É especialmente 

tóxica para eritrócitos de coelhos, enquanto que os eritrócitos humanos são 1.000 vezes 

menos sensíveis (BOHACH & FOSTER, 2000). 

Suspeita-se que existam dois mecanismos de ligação da alfa-hemolisina à célula. 

Células tais como os eritrócitos de coelhos possuiriam um maior número de sítios de alta 

afmidade, enquanto outras como os eritrócitos humanos possuiriam apenas sítios com 

baixa afrnidade (BOHACH & FOSTER, 2000). 

A alfa-hemolisina é secretada como um monômero de 239 resíduos. Após ligar-se à 

membrana, o monômero oligomeriza formando um poro em forma de anel, que forma um 
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canal hidrofilico (Figura 3). Apenas uma parte da toxina penetra na bicamada celular 

enquanto o restante pennanece na superfície (BOHACH & FOSTER, 2000). 

A maioria dos isolados de S. aureus possui o gene estrutural da alfa-hemolisina 

(hla), mas são variáveis na expressão ou na quantidade de toxina produzida. Tanto in vitro 

quanto in vivo, a alfa-hemolisina é hemolítica, citotóxica, dermonecrótica e letal. Muitas 

células diferentes, incluindo eritrócitos, células mononucleares, epiteliais, células 

endoteliais e plaquetas, são afetadas pela alfa-hemolisina. A morte celular ocorre 

diretamente do dano causado à membrana que implica em aherações na osmoregulação, 

entrada e saída de cátions e pequenas moléculas, e apoptose. As prostaglandinas e/ou 

leucotrienos são gerados, resultando em efeitos vasoativos que aumentam a letalidade da 

alfa-hemolisina em células endoteliais. Ainda, citocinas pró-inflamatórias e compostos 

pró-coaguIatórios liberados da ativação de monócitos e plaquetas, respectivamente, 

contribuem para os efeitos sistêmicos da alfa-hemolisina, particularmente no sistema 

cardiovascular e pulmões (BOHACH & FOSTER, 2000). 

Figura 6: Formação de poros na membrana celular pela alfa-hemolisina. 
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1.7.2. Befa-hemolisina (esfingomielinase C) (h/h) 

Em 1935, Glenny e Stevens diferenciaram a beta-hemolisina da alfa-hemolisina 

pela neutralização com anticorpos e mostraram que a beta-hemolisina lisava eritrócitos de 

carneiro, mas não de coelhos. A beta-hemolisina também é única na habilidade de induzir a 

lise chamada hot-cold. A incubação de eritrócitos sensíveis com a toxina a 37°C resulta em 

pouca ou nenhuma lise. Entretanto, a lise é aumentada se os eritrócitos são incubados 

posteriormente a menos de 10°C (BOHACH & FOSTER, 2000). 

O gene da beta-hemolisina, hlh, possui um local de ligação para fagos do grupo 

sorológico F-convertidos. Em lisógenos, o gene é liberado pela integração do profago. A 

beta-hemolisina é muito básica e freqüentemente é uma das proteínas mais abundantes no 

sobrenadante das culturas. É uma proteína de 34 kDa com duas cisteínas que formam uma 

ligação dissulfeto necessária para atividade da toxina (BOHACH & FOSTER, 2000). 

A beta-hemolisina mostra uma atividade dependente da espécie. Os eritrócitos de 

carneiro, vaca e cobaia são mais sensíveis. Os humanos possuem uma sensibilidade 

intermediária, enquanto eritrócitos murinos e caninos são resistentes à ação da toxina. A 

beta-hemolisina é uma esfmgomielinase e o grau de sensibilidade dos eritrócitos depende 

do conteúdo de esfingomielina da membrana. A máxima atividade enzimática da beta

hemolisina ocorre a 37°C e mínima em 4°C. Isso sugere que alise hot-cold tenha dois 

estágios: hidrólise da esfmgomielina seguida de ruptura fisica da membrana em baixa 

temperatura. Diferente das lesões induzidas pelas toxinas formadoras de poros, a beta

hemolisina causa invaginações em regiões da membrana (BOHACH & FOSTER, 2000). 

A beta-hemolisina é leucotóxica para uma variedade de células. Os leucócitos são 

também sensíveis à lise hot-cold. A beta-hemolisina inibe a migração de monócitos e 

estimula a liberação de interleucina IJ3 (IL-IJ3), receptor IL-6, e CDl4 solúvel de 
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monócitos humanos. Os efeitos sobre outros leucócitos são menos pronunciados 

(BOHACH & FOSTER, 2000). A hemolisina é produzida por aproximadamente 20% dos 

isolados de S. aureus e principalmente em cepas relacionadas a mastite bovina. (BOHACH 

et aI., 1997). 

1.7.3. Delta-hemolisina (h/ti) 

Em 1947, Williams & Harper propuseram a existência da delta-hemolisina como 

uma quarta toxina entre as toxinas citolíticas do S. aureus até então descritas (alfa, beta e 

gama). A delta-hemolisina é única em seu pequeno tamanho, estabilidade ao calor, 

propriedades surfactivas, e é lítica para vários tipos de membrana da maioria das espécies 

animais, incluindo eritrócitos, outras células, organelas, e até mesmo protoplastos 

bacterianos. Ocorre vazamento citoplasmático e lise das células expostas à delta

hemolisina (BOHACH & FOSTER, 2000). 

A delta-hemolisina, um peptídeo com 26 resíduos, é codificada pelo gene hld 

localizado próximo a porção final 5' do transcrito RNAllI do locus agro É produzida por 

praticamente todos os isolados de S. aureus e em alta porcentagem por outras espécies 

estafilocócicas. Ainda não é clara a exata localização e orientação da proteína em relação à 

membrana. Parece que a toxina se insere, pelo menos parcialmente, dentro da bicamada 

lipídica, desordenando a estrutura da cadeia de lipídeos (BOHACH & FOSTER, 2000). 

Além de exibir atividade sobre uma variedade de células, ela é potencialmente 

citotóxica para tecidos e tem um efeito adverso sobre leucócitos. Embora induza a 

dermonecrose quando administrada intradermicamente na pele de coelhos, são necessárias 

concentrações extremamente altas para causar a morte em animais de laboratório. Possui 

20 



imunogenicidade mínima e é inibida pela ligação de proteínas, colesterol e fosfolipídeos no 

soro (BOHACH & FOSTER, 2000). 

1.8. Leucotoxinas bicomponentes: Gama-hemolisina, Panton Valentine e LukED. 

A gama-hemolisina, leucocidina Panton-Valentine, LukED e outras toxinas 

bicomponentes fazem parte de uma família de proteínas compostas por duas proteínas 

distintas que agem sinergicamente: um componente S (31-32 kDa) e um componente F 

(36-38 kDa), designados com base na cromatografia de troca iônica. (LOEFLER et ai. , 

1986). Até o momento quatro loei que codificam leucotoxinas bicomponentes foram 

caracterizados emS. aureus: PVL, gama-hemolisina, LukE + LukD, e LukM + LukF '-PV. 

A gama-hemolisina é codificada pelo locus hlg que consiste em 3 genes hlgA, hlgC 

e hlgB. Possui como componente S o HlgA ou HlgC, e como componente F o HlgB. A 

leucocidina Panton-Valentine, por sua vez, é codificada pelo locus luk-PV e possui seu 

componente S (LukS-PV) e F (LukF-PV). (BOHACH & FOSTER, 2000). 

Apenas 2% dos isolados clínicos carregam os genes luk e expressam a PVL. Os 

isolados mais recentes, que também contêm hlg, produzem todos os três componentes S e 

os componentes F (BOHACH & FOSTER, 2000). 

Qualquer componente da proteína S pode combinar com cada uma das proteínas F, 

levando a formação de toxinas com seis diferentes combinações em cepas produtoras de 

PVL, ou ainda duas combinações (HIgB + HIgA ou HIgB + HlgC) em cepas portadoras 

apenas do locus hlg. Essas combinações podem ser tóxicas e geram uma intensa resposta 

inflamatória (GRA VET et ai., 1998). Apenas PVL e gama-hemolisina são denominadas 

especificamente. Outras toxinas bicomponentes são designadas pela combinação da 
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listagem de seus dois componentes. Uma variante de toxina bicomponente (LukE + LukD) 

expressa por S. aureus foi identificada por MORINAGA et aI. (2003). 

A PVL pode estimular e lisar neutrófilos e macrófagos. Outras células, como 

hemácias, não são afetadas pela PVL, pois não é hemolítica. Já a gama-hemolisina é 

fortemente hemolítica e 90 vezes menos leucotóxica. Assim como PVL, o componente 

LukF-PV combina tanto com HlgC ou HIgA promovendo atividade leucotóxica, porém, 

pobre atividade hemolítica. A combinação HlgB + HlgC é fracamente hemolítica, mas é 

leucotóxica, porém menos que a PVL. Embora alguns variantes dentro das sub famílias das 

proteínas tóxicas possam agir em monócitos humanos, macrófagos e polimorfonucleares 

considerados alvos comuns das leucotoxinas estafIlocócicas, estas toxinas não são capazes 

de atingir células típicas da corrente sangüínea. Devido a esse fato, doenças infecciosas 

associadas com leucotoxinas em geral, não afetam sítios onde componentes do sangue 

estão presentes, mas sim em tecidos moles, como folículo piloso, intestino e pulmão, onde 

os alvos primários são as células especializadas na defesa do hospedeiro. Além disso, o 

complemento do sangue parece inativar PVL e gama-hemolisina (BOHACH & FOSTER, 

2000). 

A PVL é ativa contra leucócitos humanos e de coelho, mas não contra células de 

murinos, ovinos ou cobaias. Entre espécies de animais testados, os eritrócitos de coelhos 

foram as únicas células eficientemente lisadas pela gama-hemolisina (BOHACH & 

FOSTER, 2000). 

A função sinérgica das leucotoxinas envolve ligações seqüenciais dos componentes 

toxigênicos S e F. A ação da gama-hemolisina sobre eritrócitos envolve uma ligação inicial 

de HlgB (F) seguido de HIgA (S) e subseqüente geração de um poro. Similarmente, os dois 

componentes da PVL também se ligam seqüencialmente a neutrófilos humanos, e a 

maioria dos estudos indicam que o componente S se liga primeiro. Embora a 
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estequiometria das subunidades S e F nas interações com neutrófilos humanos ainda não 

seja clara até o momento, acredita-se que a PVL forme poros (BOHACH & FOSTER, 

2000). A ligação dos componentes na membrana plasmática estimula a atividade de 

ATPase na membrana e produz um aumento na permeabilidade da membrana a vários 

cátions. (LOEFLER et aI. , 1986). 

Durante um estudo de dois anos em um hospital de 2.500 leitos, uma série de 47 

casos de pacientes idosos com diarréia associada a antibióticos foi analisada. Todos os 

isolados eram ORSA, produtoras de LukE+ LukD e enterotoxina A em 94% dos casos, 

enquanto que a ocorrência natural desta associação de toxinas é 15-20% em isolados de 

rotina. (30% de ocorrência para LukE + LukD e 50% para enterotoxina A). 

Entre as leucocidinas consideradas, LukE + LukD é a mais rápida na produção de 

efeitos (acumulação de fluidos e dano intestinal tempo-dose-dependente). Um estudo 

recente mostrou que diferentes isolados originados de casos de impetigo ou síndrome da 

pele escaldada, na França e Guiana Francesa, produziam LukE + LukD em associação 

com pelo menos uma das toxinas exfoliativas em 76% dos casos. As duas toxinas não têm 

relação genética, como no caso da enterotoxina A (HOLMES et aI., 2005). 

O interesse pela PVL aumentou devido ao seu envolvimento em doenças severas, 

localizadas ou sistêmicas, entre crianças e adultos jovens sem exposição a instituições de 

saúde na Holanda, Suíça e Escócia. A associação entre cepas de S. aureus carreadoras de 

genes para PVL e pneumonia adquirida na comunidade foi pela primeira vez notada por 

UNA et aI. (1999). Os genes para PVL foram altamente associados com infecções 

cutâneas primárias, especialmente furunculoses. Mais recentemente, casos de pneumonia 

adquiridas na comunidade devido às cepas S. aureus positivas para PVL foram relatadas na 

França, Suíça, Holanda, e Inglaterra. Os genes pvl têm sido adotados como um marcador 

estável para cepas CA-ORSA (HOLMES et aI. , 2005). 

23 



1.9. Toxinas com atividade de Superantígenos - enterotoxinas e TSST-l 

As propriedades biológicas atribuídas aos superantígenos estafilocócicos incluem a 

indução de citocinas e, como conseqüência, a indução de febre, hipotensão, proliferação de 

células-T, imunossupressão e o aumento da sensibilidade a endotoxina do choque. O termo 

superantígeno (SAg) foi introduzido em 1989 para descrever a marcante expansão de 

células T quando havia exposição a essas toxinas. Os antígenos convencionais estimulam 

as células T na ordem de 1 em 10.000 células, enquanto os SAGs podem estimular acima 

de 20% de todas as células T. Além disso, essas toxinas são extremamente potentes sendo 

que observa-se proliferação das células T em concentrações muito baixas da toxina 

(McCORMICK et aI., 2001). Os superantígenos interagem de um modo único com o 

sistema imune: (i) causam proliferação policlonal de células T carregando receptores de 

células T (TCR) VJ3; (ii) se ligam especificamente ao complexo principal de 

histocompatibilidade classe II (MHCII) em células apresentadoras de antígenos, ligação 

esta necessária para a máxima estimulação de células T (Figura 4); e (iii) esta interação 

resulta na deleção da célula T VJ3 estimulada. 

Figura 7. Superantígenos e a estimulação não-específica das células T. 

CelulaT 
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Adaptado de www.textbookotbacteriology.net 
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Esse tipo de estimulação celular incrementa os níveis de citocinas, adversamente 

afetando o hospedeiro. As principais citocinas induzidas inicialmente incluem a IL-l, fator 

de necrose tumoral alfa e beta, gama interferon, e IL-2. É proposto que o S. aureus se 

beneficia da imunossupressão induzida pelos SAgs. Altas doses de SAgs também 

promovem apoptose de células B e a supressão da regulação das células B secretoras de 

imunoglobulinas (BOHACH & FOSTER, 2000). 

As toxinas pirogênicas clássicas (PTs) incluem as enterotoxinas estafilocócicas 

(SEs), e toxina da síndrome do choque tóxico ou TSST-l. 

As SEs são classificadas amplamente em diferenças antigênicas. Além das bem 

caracterizadas SEA, SEB, SEC, SED e SEE, novos tipos soro lógicos de SEs foram 

identificados mais recentemente (SEG, SEH, SEI, SEl, SEK, SEM, SEN, SEO, SEP, SEQ, 

SER, e SEU) (LOVSETH et aI., 2004). 

Figura 8: Enterotoxina estafilocócica B 

Adaptado de SWAMINATHAN et aI., 1995. 

As SEs são conhecidas por causarem intoxicação alimentar, que resulta da ingestão 

de alimento contaminado com a toxina. A intoxicação alimentar estafilocócica é a principal 

causa de intoxicações no mundo todo e é normalmente ligada a conservação inadequada 

dos alimentos. A maioria dos casos da doença é auto limitada. Os pacientes apresentam 

vômito após um curto período de incubação (4,4 horas). Outros sintomas comuns incluem 
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náusea, diarréia e dor abdominal. As SEs são estáveis no trato gastrintestinal e estimulam 

indiretamente o centro do reflexo emético. Há evidências de ativação celular e liberação de 

mediadores inflamatórios e neuropeptídeos sob a atividade das SEs no trato gastrintestinal. 

A relação entre estes novos tipos de SEs e intoxicações alimentares não é totalmente 

compreendida até o momento. Sabe-se que cerca de 95% dos casos de intoxicações 

alimentares por Staphylococcus são causados pelos sorotipos SEA - SEE. Os 5% restantes 

de casos estão associados aos outros tipos de SEs. A TSST-l não está envolvida na 

intoxicação alimentar estafilocócica. 

A TSST -1 é um polipeptídeo de cadeia simples, com propriedades biológicas 

comuns a outras exotoxinas pirogênicas (CARDOSO et aI., 2000). É associada à síndrome 

do choque tóxico (TSS), uma doença aguda sistêmica. Em 1981 foram estabelecidos 

critérios para definição dos casos de TSS: pacientes apresentando hipotensão, febre, rash 

cutâneo, e descamação durante a convalescença e envolvimento de pelo menos três tipos 

de sistemas orgânicos adicionais. Alguns investigadores propõem, a fim de implementar a 

definição, a inclusão de pacientes com doenças menos severa, tais como aquelas cuja 

síndrome é atenuada como um resultado de tratamento precoce. 

A TSS estafilocócica pode se manifestar de duas formais gerais, a menstrual e a 

não-menstrual. A TSS menstrual ocorre em mulheres cuja mucosa vaginal/cervical está 

colonizada por cepas de S. aureus produtoras de TSST-l. O uso de tampões absorventes é 

um fator de risco para a TSS menstrual. Essa associação é devida aparentemente à sua 

habilidade, única entre as toxinas, de cruzar as barreiras mucosas (McCORMICK et aI., 

2001). A TSS não-menstrual pode resultar de infecção por S. aureus em qualquer local do 

corpo. As SEs, como superantígenos que são, também podem causar a forma não

menstrual de TSS pela ativação e proliferação de células T (KLOTZ et aI., 2003). 
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1.10. Outras toxinas com atividade de Superantígenos - toxinas exfoliativas (eta, eth) 

As toxinas exfoliativas estafilocócicas (TEs), que funcionam como proteases e 

causam a síndrome da pele escaldada, também funcionam como SAgs. São produzidas por 

apenas 5% das cepas de S. aureus. (BOHACH et aI., 1997) 

As TEs estão envolvidas com a síndrome da pele escaldada estafilocócica (SSSS). 

Como definida por MELISH & GLASGOW (1970), a síndrome inclui um espectro de 

doenças estafilocócicas em pacientes, predominantemente crianças, caracterizada pela 

formação de bolhas ou vesículas na pele e uma descamação potente e disseminada. De 

acordo com sua designação, a SSSS inclui a doença de Ritter, necrose tóxica epidérmica, 

impetigo bolhoso, e alguns casos de eritema. A descamação generalizada da pele ocorre 

em pacientes sem anticorpos contras as TEs, mas lesões localizadas, como no impetigo 

bolhoso, desenvolvem mesmo que o anticorpo esteja presente no soro. 

Alguns isolados de S. aureus, especificamente do grupo fágico lI, expressam duas 

formas antigênicas de TEs, designadas ETA e ETR A ET A é codificada por um gene 

cromossomal (eta), enquanto o gene etb está em um plasmídeo. As duas proteínas 

compartilham mais de 40% de identidade em seus mais de 242 e 246 resíduos em ETA e 

ETB, respectivamente. Estruturalmente, pertencem à família de proteases serinas a qual 

tem a quimiotripsina como protótipo, contendo dois domínios em forma de barris 

perpendiculares e alfa-hélice C-terminal. A ETA possui uma única alfa-hélice N-terminal 

cuja ligação a um receptor celular ativa a protease. 

As lesões na SSSS em humanos e ratos são caracterizadas pela separação das 

células do estrato granuloso, causando descamação intraepidérmica na pele. Com doses 

suficientes, as TEs podem induzir efeitos em pouco menos de 10 minutos. A separação 

física da pele coincide com a degeneração dos desmossomos ao longo de um plano que 
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eventualmente marca o plano de clivagem. Nenhum dos mecanismos da separação da pele 

pelas TEs nem os alvos das toxinas são conhecidos (BOHACH & FOSTER, 2000). 

Comparando com as toxinas pirogênicas, as TEs são 100 vezes menos potentes em 

induzir a proliferação de células T. (MELISH & GLASGOW, 1970). 

No Brasil há tempo se sabe da ampla disseminação geográfica de um clone 

predominante, o clone endêmico brasileiro, tradicionalmente conhecido por CEB. Esse 

clone, muito bem estudado e caracterizado, possui um SCCmec tipo IH e é multirresistente. 

Além disso, está presente em todos os hospitais do país sendo um dos principais agentes de 

infecção hospitalar (OLIVEIRA et ai., 2001). 

Embora descrito tipicamente como um patógeno associado a infecções 

comunitárias, cepas SCCmec tipo IV vem causando surtos registrados em hospitais 

brasileiros (TRINDADE et aI., 2005). Essas cepas podem representar uma nova linhagem 

de ORSA que está emergindo nos hospitais. Talvez esses clones SCCmec tipo IV, uma vez 

dentro do hospital, tenham vantagens sobre o CEB. Essas vantagens podem ser relativas à 

disseminação, crescimento (SHOPSIN et aI., 2003), fatores de virulência (BABA et aI. , 

2002), regulação dos fatores de virulência, entre outros, que porventura possam explicar o 

sucesso desse patógeno. Na tentativa de esclarecer essas dúvidas surgiu o interesse em 

estudar se os isolados de ORSA detectados no HC teriam vantagens em termos de 

virulência ou regulação de virulência em relação aos clones predominantes nos hospitais 

brasileiros? Que diferenças essas cepas apresentam em relação aos clones mais adaptados? 
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2. 06jetivos 

2.1. Objetivo geral 

Avaliar comparativamente a virulência e o sistema regulatório agr de cepas 

SCCmec tipo IV provenientes de isolados do Hospital das Clínicas de São Paulo e de cepas 

pertencentes ao Clone endêmico brasileiro. 

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1. Avaliar o perfil de sensibilidade das cepas. 

2.2.2. Avaliar a relação genotípica entre os clones. 

2.2.3. Avaliar genotípica e fenotipicamente os genes produtores das toxinas TSST-l, 

enterotoxinas A - E, exfoliatinas e hemolisinas. 

2.2.4. Avaliar genotipicamente os genes relacionados às adesinas e formação de 

biofilme. 
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2.2.5. Avaliar a correlação existente entre o sistema agr, virulência e aspectos 

clínicos das infecções causadas pelas cepas SCCrnec IV. 
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3. :7vlateria{ e :7vlétodos 

3.1. Amostras bacterianas 

Foram estudadas 50 amostras de Staphylococcus aureus resistente a oxacilina 

(ORSA). Entre essas 50 amostras, existem dois grupos de cepas. Em um grupo, 15 

representantes do clone endêmico brasileiro (CEB), pertencentes à coleção de culturas do 

Laboratório Referência Nacional em Fagotipagem da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

da Universidade de São Paulo (FCF-USP), que foram coletadas de diferentes hospitais de 

diversos Estados brasileiros entre 1995 e 1999. Dentre essas 15 cepas, 5 são cepas que 

apresentam resistência intermediária a vancomicina (VISA). 

Além dessas 15 cepas pertencentes ao CEB, outras 3 cepas portadoras do SCCmec 

tipo IV identificadas na coleção acima citada foram incluídas no estudo. Essas cepas 

coletadas em 1995, CC35, CC63 e CC222 são provenientes respectivamente de hospitais 

de Ribeirão Preto-SP, Recife-PE e Sorocaba-SP, isoladas de secreção umbilical, ferida 

cirúrgica e líquido pleuraL Infelizmente, as cepas pertencentes à coleção não possuem 

dados clínicos completos para análise. 
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o segundo grupo é formado por 32 cepas representantes ORSA, portadores do 

SCCmec tipo IV isolados no Hospital das Clínicas em São Paulo. Durante o período de 

outubro de 2002 a setembro de 2003, a Divisão de Microbiologia do Laboratório Central 

do Complexo Hospital das Clínicas enviou todos os isolados ORSA provenientes de 

hemo culturas para o Laboratório de Investigação Médica 54 (LIM54) onde os isolados 

foram analisados e classificados. As amostras foram colhidas tanto de pacientes 

ambulatoriais quanto de pacientes hospitalizados de diversas unidades do complexo 

hospitalar, entre elas o ICHC e Instituto da Criança, de unidades como enfermaria de 

dermatologia, berçário e CTI neonatal. 

Todas as cepas classificadas como ORSA SCCmec tipo IV, bem como os dados 

clínicos dos respectivos pacientes, foram enviadas ao Laboratório Referência Nacional em 

Fagotipagem da FCF-USP para fazer parte do presente estudo. Os isolados foram 

classificados de acordo com sua origem de aquisição em: hospitalares, comunitários, 

provavelmente hospitalares e associados a instituições extra-hospitalares de assistência à 

saúde, de acordo com os critérios descritos por Trindade et ai. (2005). A infecção foi 

considerada como nosocomial, de acordo com as defrnições do CDC (Garner et ai., 1988); 

considerada como adquirida na comunidade se as culturas isoladas foram positivas dentro 

de 48 horas de admissão no hospital; ou associado a cuidados à saúde se o paciente foi 

admitido no hospital, em ambulatório ou outra unidade de assistência à saúde dentro dos 

12 meses anteriores (Bukharie et aI., 2001). 

As amostras foram submetidas a uma série de análises que incluiu o perfil de 

sensibilidade, tipagens genotípicas, determinação do grupo agr, detecção de fatores de 

virulência, entre outros. 
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3.2. Concentração inibitória mínima 

Para avaliação do perfil de sensibilidade das cepas em estudo, foi escolhida pelo 

menos uma droga de cada classe de antibióticos normalmente utilizados na determinação 

da sensibilidade de S. aureus aos agentes antimicrobianos. Utilizou-se o método de 

diluição em caldo, conforme padronizado pelo National Committee for ClinicaI 

Laboratory Standards - NCCLS (2003). Para as cepas SCCmec tipo UI foi utilizado o 

equipamento BIOMIC que faz a correlação entre o halo de inibição do disco com a CIM. 

Os seguintes antimicrobianos foram testados: oxacilina, vancorrncrna, 

sulfametoxazol-trimetoprim, cloranfenicol, eritromicina, tobramicina, tetraciclina, 

gentamicina, clindamicina e ciprofloxacina. 

Para o antibiótico clindamicina o CIM foi determinado através do E-test. Como 

controle de qualidade da técnica e dos discos de antibióticos empregados foi utilizada uma 

cepa de S. aureus ATCC 25.923, conforme normas preconizadas pelo NCCLS (2003). 

3.2.1. Teste D 

O teste D foi realizado para todos os isolados que apresentaram resistência a 

eritromicina e sensibilidade a clindamicina segundo a concentração inibitória mínima. 

O isolados após cultura overnight em caldo Müeller-Hinton foram inoculados em 

placas de ágar MH. Discos de eritromicina e clindamicina foram aplicados a uma distância 

de 1,5 cm. Após a incubação, halos achatados entre os discos indicaram a resistência a 

clindamicina. 
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3.3. Obtenção do DNA genômico 

o DNA cromossômico foi extraído através da técnica de extração feno 1-

clorofórmio. As cepas foram cultivadas overnight em ágar LB e ressuspendidas em tampão 

de lise (50 nM Tris, pH 8, 5 mM EDTA pH 8, 50 mM NaCI). A lisostafma (concentração 

fmal de 20mg/l) foi utilizada para a fase de rompimento das células. Lisozima e proteinase 

K foram utilizadas para lise das proteínas, que foram removidas do meio através de 

separação de fases com fenol-clorofórmio-álcool isoamílico. O DNA restante na fase 

aquosa foi precipitado com etanol absoluto gelado e centrifugado no equipamento Sorvall 

RC2-B (rotor SS34), aderindo à parede do tubo. Posteriormente foi solubilizado em 

tampão TE (10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH 8) e armazenado a -20°e. 

A quantificação do DNA e sua integridade foram verificadas através de eletroforese 

em gel de agarose 0,8% (item 3.7), comparando-se com um padrão de massa molecular 

conhecido (High DNA Mass™ Ladder - Invitrogen™). O gel foi corado com solução de 

brometo de etídio (Invitrogen™) na concentração final de 0,5~g/ml e as bandas foram 

visualizadas sob luz ultravioleta (UV). 

3.4. MuLtilocus sequence typing 

Sete genes foram amplificados de acordo com a técnica: are (carbamato quinase), 

aroE (Chiquimato desidrogenase), glpf (glicerol quinase), gmk (guanilato quinase), pta 

(fosfato acetiltransferase), tpi (triosefosfato isomerase) e yqil (acetil coenzima A 

acetiltransferase) (ENRIGHT et aI., 2000). A amplificação foi realizada através da Triple 

Master@ peR Sysytem (Eppendorf, Hamburg, Germany). As reações foram amplificadas 

no termocic1ador Perkin-Elmer Gene Amp 2400 e suas condições foram as seguintes: um 
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ciclo de 94°C/5 min seguido de 30 ciclos de 94°CIl min, 55°CIl min, 72°CIl mino A 

reação foi concluída com um ciclo de 72°C/5 mino 

Após amplificação, os produtos de PCR foram purificados utilizando o kit 

Wizard@SVGel and PCR Clean-up System (Promega, Madison, EUA). 

As reações de seqüenciamento de cada um dos genes (forward e reverse) foram 

realizadas no Centro de Estudos do Genoma Humano do Instituto de Ciências Biomédicas 

- USP. Os resultados foram analisados no programa de software BioEdit. As seqüências 

gênicas foram identificadas através da comparação com as seqüências disponíveis na base 

de dados acessível em www.mlst.net. 

3.5. Análise do DNA cromossômico por eletroforese de campo pulsado 

A análise do DNA cromossômico foi realizada através do método de eletroforese de 

campo pulsado (Pulsed Field Gel Eletrophoresis - PFGE) conforme a técnica descrita por 

PFALLER et ai. (1993). As cepas foram cultivadas em ágar sangue por 24 h e após este 

período cerca de 10 colônias foram repicadas em 10 ml de caldo BRI. Após incubação por 

18-24 h a 35-37°C sob agitação, as amostras foram centrifugadas e o sobrenadante 

descartado. O sedimento foi lavado três vezes com solução salina (0,9%) e após a segunda 

lavagem, a suspensão foi transferida para um tubo de micro centrífuga previamente pesado. 

A suspensão foi novamente centrifugada a 6.500rpm por 60 segundos no equipamento 

Eppendorf 5403 (rotor 16F24-11) e todo o sobrenadante foi retirado com auxílio de uma 

pipeta. O sedimento foi pesado e ressuspendido em 50 mM de EDTA (pH 8,0) na 

concentração [mal de 1 f.lg/)..tl. Desta suspensão, 30 f.ll foram transferidos para um tubo de 

micro centrífuga contendo 400 f.ll de tampão EC, previamente aquecido a 50°C, e 

adicionado de 450 f.ll de agarose (Low melting) a 2 % e 20 f.ll de lisostafina (1 mg/ml) . Esta 
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mistura foi rapidamente transferida para os moldes de preparação dos blocos de agarose e 

deixados na geladeira por 10 mino Os blocos foram transferidos para um recipiente 

semelhante a uma placa de cultura de células contendo 2 ml de tampão EC e incubados por 

7 h a 37°C. Após a incubação, os blocos foram lavados duas vezes com tampão CHEF TE 

(± 2 ml), e a seguir incubados com 2 ml de tampão ES adicionados de 100 /lI de Proteinase 

K (20mg/ml) a 50°C por 16 h. Depois, os blocos foram lavados 5 vezes com 2 ml de 

tampão CHEF TE, com intervalos de 1 hora cada lavagem e armazenados nesta solução até 

serem submetidos à digestão enzimática e eletroforese. 

Para o tratamento com a enzima de restrição, 2 blocos de agarose de cada amostra 

foram transferidos para um novo recipiente contendo 300 /lI de tampão DNS. O tampão foi 

substituído e os blocos incubados por um período de uma hora a temperatura ambiente. 

Esse processo foi repetido por 4 vezes. Após este período, o tampão DNS foi substituído 

por 200 /lI do tampão da enzima de restrição, previamente diluído, adicionado de 2 /lI da 

solução de uso de RNAse e incubados por uma hora a temperatura ambiente. Em seguida, 

o tampão foi descartado e novamente adicionado 200 /lI de tampão, contendo 2 /lI da 

solução de RNAse e 20 U da enzima SmaI para cada 100 /lI de volume final. Os blocos 

então foram incubados por 12 h a 25°C. Quando os blocos não foram utilizados 

imediatamente, foram conservados a 4°C após bloqueio da reação pela adição de 200 /lI de 

tampão 1xTBE. 

3.5.1. Eletroforese de campo pulsado 

Os blocos de agarose contendo os fragmentos de DNA da bactéria foram fixados 

sobre o pente de preparação do gel com agarose previamente preparada e aquecida (l % de 

agarose em 120 ml de 0,5x TBE). Em seguida, o gel foi preparado pela adição do restante 
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da agarose fundida no suporte e a eletroforese foi programada e executada em um sistema 

de múltiplos estados, utilizando o equipamento CHEF DRIII System da BIO-RAD 

(Califomia, EUA). A eletroforese foi realizada com intervalos de tempo de pulso de 1 a 30 

segundos, na temperatura de 14°C, em um ângulo de 120° e na voltagem de 6,0 volts/cm 

que, em geral, permite a melhor separação dos fragmentos de DNA cromossômico de S. 

aureus quando este é clivado com SmaI (COOKSON et a!., 1986). 

Após a separação, os géis foram corados com brometo de etídio 0,5 f.!g/rnl em água 

por 30 rnin em temperatura ambiente e, após a descoloração por 3 h em água destilada, 

foram fotografados com o auxílio de um translurninador de luz ultra-violeta. Corno padrão 

de massa molecular foi utilizado o concatâmero de Â DNA Ladder (Pharmacia), com 

extensão das bandas de 48,5 kb. Com a fmalidade de controlar a qualidade da técnica e 

comparar os padrões eletroforéticos obtidos, foram incluídas 3 cepas ORSA com padrões 

de PFGE conhecidos pertencentes a Clone Endêmico Brasileiro (OLIVEIRA et al.,2001; 

SADER et aI., 1994; TEIXEIRA et a!., 1995). A análise das bandas obtidas após a 

eletroforese foi realizada de maneira visual, por dois indivíduos diferentes, de acordo com 

o guia de interpretação de Eletroforese de campo pulsado ou (Pulsed Field Gel 

Electrophoresis) proposto por TENOVER et a!. (1995, 1997). (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Critérios para interpretação de Eletroforese de campo pulsado (PFGE). 

Categorias nO de diferenças nO de fragmentos Interpretação 

genéticas diferentes 

Cepas fazem parte do 

Semelhantes O O mesmo clone. 

Cepas são 

Relacionadas 1 2-3 consideradas como 

subtipos. 

Cepas possivelmente 

Possivelmente 2 4-6 relacionadas com o 

relacionadas clone com a qual 

foram comparadas. 

Diferentes 2:3 2:7 Cepas são diferentes. 

3.6. Caracterização do SCCmec tipo IV em subtipos 

o SCCmec tipo IV foi classificado em IVa, IVb e IV c através de PCR, conforme 

OKUMA et ai. (2002), utilizando os iniciadores listados na tabela 2. 

Tabela 3 - Iniciadores para classificação do SCCmec tipo IV 

Iniciador Seqüência (5'- 3') Cepas-padrão 

4a1 TTTGAATGCCCTCCATGAATAAAAT 

4a2 AGA AAA GAT AGA AGT TCG AAA GA JSC1968 

4bl AGT ACA TTTTATCTITGCGTA 

4b2 AGT CAT CTT CAA TAT CGA GAA AGT A JSC1978 

4cl TCT ATT CAA TCG TTC TCG TAT TI 

4c2 TCG TTG TCA TTI AAT TCT GAA CT MRI08 
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As reações foram amplificadas no termociclador Perkin-Elmer Gene Amp 2400 e

suas condições foram: um ciclo de 94°C/5 min seguido de 30 ciclos de 94°C/1 min, 55°C/l

min, 72°C/1 mino A reação foi concluída com um ciclo de 72°C/5 mino

3.7. Reação em cadeia da polimerase (PCR) para tipagem do sistema agro

Para pesquisa do grupo agr de S. aureus foram utilizados iniciadores específicos

(Tabela 4), sendo um universal, comum para todos os quatro tipos de agr, o Pan, e quatro

outros específicos para cada um dos tipos de agr (GILOT et ai., 2002). (Figura 8)

Tabela 4 - Iniciadores para tipagem do agr

Iniciador Seqüência (5'-3') Cepas-padrão

Pan

agrl

agr2

agr3

agr4

ATG CAC ATG GTG CAC ATG C

GTC ACA AGT ACT ATA AGC TGC GAT

TAT TAC TAA TIG AAA AGT GGC CAT AGC

GTA ATG TAA TAG CTT GTA TAA TAA TAC

CCAG

CGA TAA TGC CGT AAT ACC CG

10/8520

N315

ATCC 25923

Figura 9 - Local de anelamento dos iniciadores utilizados para a determinação do grupo

agro
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As reações foram amplificadas no termociclador Perkin-Elmer Gene Amp 2400 e 

suas condições foram: um ciclo de 94°C/5 min seguido de 30 ciclos de 94°CIl min, 57°CIl 

min, 70°C/l min. A reação foi concluída com um ciclo de 72°C/5 mino O produto da 

reação foi armazenado a 4°C para, se necessário, análise de restrição. 

3.7.1. Análise de restrição para tipagem do agro 

Para quatro amostras (HC84, HC137, HC194 e HC265) não foi possível determinar 

o tipo de agr pela simples amplificação corno no ítem 3.6. Para tipagem dessas amostras 

foi feita avaliação do polimorfismo do [oeus agr por Restrietion Fragment Lenght 

Polimorphism (RFLP) (P AP AKYRIACOU et aI., 2000). 

Os iniciadores agr-rflp-1 e agr-rflp-2 amplificam um fragmento de 1,9 kb contendo 

agrB, agrD e agrC (Tabela 5). 

Tabela 5 - Iniciadores para RFLP - agr 

Iniciador 

agr-rflp-I 

Agr-rflp-2 

Seqüência (5'- 3') 

ACC AGT TTG CCA CGT ATC 

TAA ACC ACG ACC TTC ACC 

Para a realização da digestão enzimática, o produto da PCR foi submetido à 

digestão com a enzima Rsa-I, conforme o procedimento a seguir. Foram adicionados a 90 

).lI do produto da PCR, 10 ).lI de acetato de sódio 3 M, pH 7,0 e 250 ).lI de etano I absoluto 

gelado, seguido de uma incubação por 18 h a -20°C. A amostra foi centrifugada no 

equipamento Eppendorf5403 (roto r 16F24-11) a 15.000 rpm por 20 min, seu sobrenadante 

desprezado e o DNA sedimentado ressuspendido em 100 ).lL de etanol 70% gelado. Urna 

nova centrifugação foi realizada a 12.000 rpm por 10 min, seu sobrenadante desprezado e o 
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tubo contendo o DNA sedimentado foi deixado aberto para secar dentro do fluxo laminar. 

Após toda a evaporação do etanol, o DNA foi ressuspendido em 50 !-lI de tampão TE (10 

rnM Tris-HCl, pH 8.0, 1 rnM EDTA) e conservado a -20°C até o momento da digestão 

com a enzIma. 

Após esses procedimentos, o DNA foi submetido à digestão única nas seguintes 

condições: 

H20 MilliQ estéril 

tampão da enzima 

enzima Rsa-I (Invitrogen®) 

Produto de PCR 

6,2 !-lI 

3 !-lI 

0,8 !-lI 

20 !-lI 

A amostra foi incubada durante 6 h a 37°C e posteriormente submetida a uma 

separação eletroforética em gel de agarose 3%, por cerca de 3 h, juntamente com um 

marcador de massa molecular conhecido (100 pb DNA Ladder - Invitrogen™). O gel foi 

corado e visualizado como descrito no item 3.14. A obtenção da imagem do gel está 

descrita no item 3.15. 

3.8. Reação em cadeia da polimerase (peR) para amplificação das estruturas gênicas 

relativas a fatores de virulência excretados (toxinas) 

Foram utilizados 13 pares de iniciadores para a amplificação de estruturas 

específicas para cada um dos genes relacionados a fatores de virulência, conforme 

demonstrado na tabela 3 (JARRAUD et ai., 2002). Como controle interno para todas as 

reações de PCR realizadas foi utilizado o par de primers arcC, referente ao gene da 

proteína carbamato quinase. 
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Para amplificação das estruturas gênicas foi utilizado o seguinte protocolo descrito 

por OKUMA et aI. (2002): um volume de 20 J.lL de uma mistura para reação contendo 2 J.lI 

de DNA, 0,5 U de Taq polimerase e uma concentração [mal dos seguintes componentes: 

200 J.lM de cada dNTP; 1,5 mM de MgCh; 75 mM Tris-HCI pH 9,0; 20 mM (NfLt)2S04; 

0,01 % Tween 20; 250 nM de cada um dos iniciadores. As reações foram amplificadas no 

termociclador Perkin-Elmer Gene Amp 2400 e suas condições foram as seguintes: um ciclo 

de 5 min a 94°C seguido de trinta ciclos de amplificação, cada um consistindo de 30s a 

95°C, 1 min a 55°C e 2 min a 72°C. A reação foi concluída com um ciclo de 5 min a 72°C. 

A temperatura de anelamento utilizada para os iniciadores foi padronizada com testes em 

diferentes temperaturas e observou-se que a temperatura de 55°C foi aplicável para todos 

os iniciadores. 

A utilização das cepas N315 e Mu50 como padrões foi baseada no estudo de 

Kuroda et aI. (2001). As demais cepas padrão utilizadas foram gentilmente cedidas pela 

Dra. Teruyo Ito da Universidade Juntendo, Tóquio. 

Tabela 6 - Iniciadores para amplificação de genes de virulência 

Cepa-

Iniciador Toxina Seqüência (5'-3') padrão 

SEA-l GAA AAA AGT CTG AAT TGC AGG GAA CA 

SEA-2 Enterotoxina A CAA ATAAATCGT AATTAACCGAAGGITC Mu50 

SEB-I ATT CTA ITA AGG ACA CTA AGT TAG GGA 

SEB-2 Enterotoxina B ATC CCG TIT CAT AAG GCG AGT CC63 

mpSEC-I GTA AAG TTA CAG GTG GCA AAA CIT G 

mpSEC-2 Enterotoxina C CAT ATC ATA CCA AAAAGT AITGCCGT N315 

SED-I GAA TTA AGT AGT ACC OCO CTA AAT AAT ATO 

SED-2 Enterotoxina D GCT GTA TIT ITC CTC CGA GAG T RN4220 

SEE-I CAA AGA AA T GCT TTA AGC AA T CIT AGG C 

SEE-2 Enterotoxina E CAC CIT ACC GCC AAA GCT G T47 
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Cepa-

Iniciador Toxina Seqüência (5'-3') padrão 

TST-I TSST-I Síndrome do TTC ACT ATT TGT AAA AGT GTC AGA CCC ACT 

TST-2 choque tóxico TACTAA TGAAITTITITA TCGTAAGCCClT N315 

mpETA-I ACT GTA GGA GCT AGT GCA ITT GT 

mpETA-2 Exfoliativa A TGG ATA ClT ITG TCT ATC T1T ITC ATC AAC ZM 

mpETB-I CAG ATA AAG AGC ITT ATA CAC ACA TTA C 

mpETB-2 Exfoliativa B AGT GAA CTT ATC T1T CTA ITG AAA AAC ACT C N5 

PVL-l Leucocidina Panton- ATC ATT AGG TAA AAT GTC TGG ACA TGA TCC A 

PVL-2 Valentine GCA TCA AA T GT A TTG GAT AGC AAA AGC MR108 

LUKDE-l Leucocidina Panton- TGA AAA AGG TIC AAA GIT GAT ACG AG 

LUKDE-2 Vai entin e TGT A TI CGA TAG CAA AAG CAG TGC A N315 

HLA-I CTG ATT ACT ATC CAA GAA ATT CGA TTG 

HLA-2 Hemolisina A CTT TCC AGe CTA CTT T1T TAT CAG T N315 

HLB- I GTG CAC TIACTG ACA ATA GTG C 

HLB-2 Hemolisina B GTI GAT GAG TAG CTA CCT TCA GT RN4420 

mpHLG-I GTC AAA GAG TCC ATA ATG CAT TIA A 

mpHLG-2 Hemolisina gama CAC CAA ATG TAT AGC CTA AAG TG N315 

3.9. Extração de RNA 

As amostras, em escala inicial idêntica, foram incubadas a 37°C em caldo BHI sob 

agitação. Ao atingir a fase ideal de crescimento, analisada por meio de curva de 

crescimento feita com leitura da turvação em espectofotômetro em 600nm, as amostras 

foram centrifugadas e o RNA extraído através do RNeasy Mini kit Qiagen. Para degradar o 

DNA da amostra foi utilizada uma solução de DNAse, conforme instruções do kit de 

extração. Após a extração as amostras foram quantificadas através de espectrofotometria a 

260 e 280 nm. Posteriormente as amostras contendo o RNA extraído foram submetidas ao 

RT-PCR (item 3.9). 
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3.9.1. RT-PCR 

Para a técnica de RT-PCR foi utilizado o kit SuperScript™One-Step RT-PCR com 

Platinum® Taq (lnvitrogen, EUA), conforme instruções do fabricante. O kit realiza em um 

único tubo a síntese de cDNA e o PCR para detecção do gene. Como controle interno 

foram utilizados iniciadores para a região do 16S rRNA do S. aureus. A ausência de 

contaminação com DNA genômico nas amostras de RNA foi verificada pela omissão da 

RTlPlatinum® Taq Mix e substituição por 2 unidades de Platinum® Taq DNA polimerase 

na reação. Os iniciadores para amplificação nesta técnica foram os mesmos empregados na 

reação de PCR inicial (item 3.5). 

O termociclador usado foi o Perkin E/mer Gene Amp 2.400 seguindo o seguinte 

protocolo: 1 ciclo para a síntese de cDNA e pré-denaturação de 5YC/30 min e 94°C/2 mino 

Para amplificação, 40 ciclos de 94°C115 s, 55"C/30 s e 72°C/1 mino Para a extensão [mal, 1 

ciclo de 72°C/5 mino 

Os resultados foram analisados através de eletroforese em gel de agarose (item 

3.14) e os tamanhos dos fragmentos de DNA amplificados foram analisados de acordo com 

o item 3.15. 

3.10. Teste fenotípico para detecção de alfa, beta e delta-hemolisina 

As cepas foram semeadas em ágar-sangue de coelho e de carneiro a 5% e incubadas 

a 3TC por 18 h. 

Isolados positivos para alfa-hemolisina se apresentam hemolíticos em ágar-sangue 

de coelho a 5%. Já isolados positivos para beta-hemolisina apresentam hemólise em ágar-

sangue de carneiro a 5% incubado a 3TC por 18 h seguido de incubação a 4°C por 30 min 

(PEACOCK et ai., 2002) 
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Isolados positivos para delta-hemolisina apresentam sinergismo na hemólise entre 

isolado-teste e cepa produtora de beta-hemolisina em ágar-sangue de carneiro a 3% de 

eritrócitos lavados com PBS (SAKOULAS et ai., 2002). 

Corno controles positivos foram utilizadas as cepas: ATCC 25.923 para alfa

hemolisina, RN4420 para beta-hemolisina. Para delta hemolisina foram utilizadas as cepas

padrão RN6607 corno controle positivo e a RN9120 corno controle negativo para produção 

de delta-hemolisina (agr nulo). 

3.10.1. Avaliação da expressão de RNAIII 

Para melhor avaliar a funcionalidade do lócus agr, além da técnica fenotípica da 

delta-hemolisina, foi verificada a expressão de RNAllI, partícula efetora do agr, através de 

RT-PCR. A intenção ao utilizarmos essa técnica foi de comparar a técnica fenotípica da 

delta-hemolisina com uma técnica genotípica mais sensível corno o RT-PCR do RNAllI e 

obtermos um resultado mais confiáveL 

Foram utilizadas as mesmas condições descritas no item 3.9. Os iniciadores 

utilizados foram HLD-l: 5' AAGAATTTTTATCTTAATTAAGGAAGGAGTG 3' e HLD-2: 

5' TT AGTGAATTTGTTCACTGTGTCGA 3' que anelam na região do RNA que 

corresponde ao gene da delta-hemolisina, cuja expressão se dá no mesmo transcrito do 

RNAllI. Corno controle positivo foram utilizadas cepas cujo agr se apresentou funcional 

de acordo com a técnica fenotípica da delta hemolisina descrita no item 3.10. 
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3.11. Teste fenotípico para detecção de enterotoxinas A, B, C, D e E, toxina da 

síndrome do choque tóxico (TSST) e toxinas exfoliativas A e B. 

As técnicas descritas abaixo foram executadas no Laboratório de enterotoxinas 

estafilocócicas e imunologia da Fundação Ezequiel Dias - FUNED, em Belo Horizonte -

MG. 

3.11.1. Indução da produção de enterotoxinas 

A indução da produção de toxinas foi feita utilizando a técnica de membrana sobre 

ágar (HALLANDER, 1965). As amostras de S. aureus foram incubadas por 24 h a 37°C 

em caldo BHI. Placas de membrana sobre ágar foram preparadas com 20 ml de ágar BHI 

simples, acrescido de 1 % de extrato de levedura, recobertas com disco de membrana de 

diálise Spectra/Por de 100 mm para proteínas de 6.000 a 8.000 Da. As placas foram 

inoculadas com 0,5 ml do inóculo e incubadas por 24 h a 37°C. As culturas obtidas foram 

lavadas com 2,5 ml de PBS 0,02 M, pH 7,4 em duas etapas (1,5 e 1,0 ml respectivamente). 

o líquido da lavagem foi centrifugado sob refrigeração a 10.000 g a 4°C por 15 min e o 

sobrenadante foi utilizado para averiguação de produção de enterotoxinas pelo método de 

Sensibilidade Ótima em Placas (OSP) (ROBBINS et ai., 1974). 

3.11.2. Detecção de enterotoxinas pelo método de Sensibilidade ótima em placas 
(OSP) 

Os sobrenadantes obtidos na indução da produção de enterotoxinas foram 

submetidos ao método de OSP. Três milímetros de ágar Nobre fundido foram adicionados 

às placas de Petri 50x12 mm. Uma vez solidificado, o ágar foi perfurado de forma a 
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constituir 7 orifícios, seguindo molde próprio, confeccionado pelo Food Research lnstitute 

(Madison, Wisconsin, EUA). O anticorpo específico na diluição 1: 16 foi colocado no 

orificio central. A enterotoxina padrão foi disposta nos dois orificios menores na 

concentração de 4 Ilg e a amostra teste foi adicionada nos quatro orifícios externos, nas 

concentrações 1 :2, 1 :4, 1:8 e pura. As placas foram incubadas a 37°C por 24 h em câmara 

úmida. Reações positivas foram determinadas pela formação de linhas de precipitação 

formadas entre as amostras e o anticorpo correspondente. Todas as enterotoxinas foram 

testadas para todas as amostras. Os soros contendo os respectivos anticorpos foram obtidos 

por imunização de coelhos e cedidos pelo pesquisador Luiz Simeão do Carmo (FUNED) 

para ser utlizado nesse experimento. 

3.12. peR para detecção de genes relacionados à adesão e formação de biofilme 

A fim de estudar melhor a virulência dos isolados ORSA SCCmec tipo IV 

utilizamos iniciadores para amplificar genes envolvidos em adesão e formação de biofilme 

de acordo com TRISTAN et aI., (2003) e VANCRAEYNEST, D. et a/. (2004) (Tabela 7). 

Esses genes codificam fatores de virulência que dão à bactéria a capacidade de aderir aos 

tecidos e também formar biofilmes, nos quais os S. aureus conseguem proliferar tendo uma 

proteção contra o sistema imune do hospedeiro. 

Dois PCRs multiplex foram realizados com temperatura de anelamento de 55°C. O 

primeiro com 4 pares de iniciadores (bbp, cna, eno, ebp) e o segundo com 5 pares ifnbA, 

fnbB, fib, clfA e cljB). Os demais pares de iniciadores, icaA, icaD e bap, para genes 

envolvidos em formação de biofilme, foram amplificados individualmente a temperaturas 

de anelamento de 47,46 e 52° C respectivamente. 
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Como não há cepas controle disponíveis para bbp, clfA, cljB, cna, ebpS, eno,fnbA, 

fnbB e fib, os produtos de PCR obtidos nos respectivos ensaios foram submetidos ao 

sequenciamento de DNA a fim de confirmar sua especificidade. As reações de 

sequenciamento foram executadas no Centro de Estudos do Genoma Humano da USP. As 

seqüências foram comparadas com as seqüências publicadas no GenBank (números de 

acesso Y18653, Z18852, AJ224764, M81736 U48826, AF065394, X95848, X62992 e 

X72014, respectivamente) utilizando o software Blast. Para os genes ica a cepa N315 foi 

utilizada. 

Tabela 7 - Iniciadores utilizados para avaliação das adesinas 

Proteína Iniciador Seqüência (5' - 3') Tamanh< 

Proteína ligadora de sialoproteína BBP-I AACTACATCTAGTACTCAACAACAG 575 pb 

óssea BBP-2 ATGTGCTTGAATAACACCATCATCT 

Proteína ligadora de colágeno CNA-l GTCAAGCAGTTATTAACACCAGAC 423 pb 

CNA-2 AATCAGTAATTGCACTTTGTCCACTG 

Proteína ligadora de lamínina ENO-I ACGTGCAGCAGCTGACT 302 pb 

ENO-2 CAACAGCATCTTCAGTACCTTC 

Proteína ligadora de elastína EBP-I CATCCAGAACCAATCGAAGAC 186 pb 

EBP-2 CITAACAGITACATCATCATGITTATCTITG 

Proteína A ligadora de fibronectina FNBA-l GTGAAGITITAGAAGGTGGAAAGATTAG 643 pb 

FNBA-2 GCTCTTGTAAGACCATTTTTCTTCAC 

Proteína B 1igadora de fibronectina FNBB-l GTAACAGCTAATGGTCGAATTGATACT 524 pb 

FNBB-2 CAAGTTCGATAGGAGTACTATGTTC 

Proteína 1igadora de fibrinogênio FIB-I CTACAACTACAATTGCCGTCAACAG 404 pb 

FIB-2 GCTCTTGTAAGACCATTTTCTTCAC 

Clumping factor A CLFA-1 ATTGGCGTGGCTTCAGTGCT 292 pb 

CLFA-2 CGTTTCTTCCGTAGTTGCATTTG 

Clumping factor B CLFB-l ACATCAGTAATAGTAGGGGGCAAC 205 pb 

CLFB-2 TTCGCACTGTTTGTGTTTGCAC 

Gene A de adesão intercelular ICAA-l CCTAACTAACGAAAGGTAG 1 kb 

ICAA-2 AAGATATAGCGATAAGTGC 
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Proteína Iniciador Seqüência (5' - 3') Tamanh 

Gene D de adesão intercelular ICAD-I AAACGTAAGAGAGGTGG 450 pb 

ICAD-2 GGCAATATGATCAAGATAC 

Proteína associada à formação de BAP-I CCCTATATCGAAGGTGTAGAATTG 220 pb 

biofilme BAP-2 GCTGTTGAAGTTAATACTGTACCTGC 

3.13. Análises dos fragmentos de DNA obtidos por peR 

3.13.1. Eletroforese em gel de agarose 

Para a visualização e análise dos fragmentos de DNA amplificados nas reações de 

PCR, foi preparado gel de agarose a 0,8% em tampão 0,5 x TBE (Trizma base - 890 mM, 

EDT A - 25 mM, ac. Bórico - 89 mM). Para a verificação dos tamanhos dos produtos de 

PCR, alíquotas destas amostras, assim como um padrão de massa molecular conhecido 

(IKb DNA Ladder - Invitrogen™), misturados a uma solução tampão (azul de bromofenol 

0,25%; xileno cianol FF 0,25%; gliceroI30%) foram submetidas à separação eletroforética 

por cerca de 45 min a 100 volts. O gel foi corado e visualizado como descrito no item 3.5. 

A obtenção da imagem do gel está descrita no item 3.9. 

3.13.2. Determinação do tamanho dos fragmentos do DNA 

Para a obtenção da imagem do gel de agarose (corado previamente com brometo de 

etídio) tanto fotográfica quanto digital, foi utilizado o sistema Photodocumentation System 

Modelo: DP-OOl.FDC Versão 10 (Vilber Lourmat, Marne-Ia-Vallée Cedex 1 - França). A 

imagem fotográfica foi impressa pelo sistema Video Graphic Printer UP-895CE (SONY). 

Após obtenção da imagem digital, os tamanhos dos fragmentos de DNA foram 

analisados através do programa PhotoCaptMw Versão 10.01 para Windows. 
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4. ~suftados 

4.1. Concentração inibitória mínima 

As cepas SCCmec tipo IH apresentaram perfil de multirresistência, com 

sensibilidade apenas à vancomicina e em alguns casos à tetraciclina. As cepas VISA, além 

de resistência a todas as drogas, possuem CIM intermediário para vancomicina. 

As cepas SCCmec tipo IV mostraram um perfil de sensibilidade a um maior 

número de drogas. Resistência a oxacilina foi observada em todos os casos, com valores 

variados de MICs de 8 a 128l!g!ml. Resistência foi observada também para penicilina, e 

em alguns casos a tetraciclina e gentamicina. 

A tabela abaixo mostra os perfis de sensibilidade de todos os isolados estudados, 

inclusive os casos analisados pelo teste D. 
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Tabela 8 - Quadro comparativo da concentração inibitória mínima das cepas SCCmec IH 

e IV. 

SCC 
mec-

CEPA agr OXA PEN SXT VAN TET ERY CLI GEN CIP 

VISAl UI-I 64 >128 >152 >40 >256 >18 >8 

VISA2 UI-I 256 >128 >152 >40 >256 >18 >8 

VISA3 UI-I 32 >128 >152 >40 >256 >18 >8 

VISA4 UI-I 512 >128 >152 >40 >256 >18 >8 

VISA5 lIl-l 512 >128 >152 >40 >256 >18 >8 

CEB21 III-l 512 >128 >152 2 >16 >40 >256 >18 >8 

CEB36 III-I 512 >128 >152 2 >16 >40 >256 >18 >8 

CEB229 III-l 512 >128 >152 2 >16 >40 >256 14 >8 

CEB37 UI-I 512 >128 >152 2 4 >40 >256 10 >8 

CEB9 III-l 512 >128 >152 2 ~:;. >40 >256 >18 >8 
"'-',1 ,. 

CEBI06 III-l 256 >128 >152 4 1 >40 >256 >18 >8 

CEB130 III-l 512 >128 >152 2 >16 >40 >256 >18 >8 

CEB128 III-l 512 >128 >152 2 >16 >40 >256 >18 >8 

CEB277 III-l 256 >128 >152 2 

• 
>40 >256 >18 >8 '.' . .. ,,:. 

CEB50 III-l 256 >128 >152 2 .... >40 >256 >18 >8 
' .. - I." 

CC35 IVc-3 512 64 - 2 30 • >18 <0,2 
'. ':~-~ 

CC63 IVc-3 64 32 1 f~ileH >40 0,094 <0,5 0,3 

CC222 IVc-2 8 32 • UZ,I 2 1 >40 <0,5 0,8 

HCl IVc-l 64 128 0,5 0,5 32 0,25 0,38 >128 <0,25 

HC13 IVc-3 8 .4 1 <0,25 16 64 <0,25 

HC31 IVc-l 64 64 0,5 <0,25 32 0,5 <0,25 

HC34 IVc-2 16 8 <0,25 0,5 <0,25 <0,25 <0,25 
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SCC 
mec-

CEPA agr OXA PEN SXT V AN TET ERY CLI GEN CIP 

HC46 IVc-2 32 32 <0,25 0,5 <0,25 > 128 0,38 <0,25 <0,25 

HC47 IVa-2 64 16 <0,25 0,5 <0,25 >128 0,19 1 <0,25 

HC79 IVc-2 32 16 <0,25 0,5 <0,25 >128 0,25 > 128 <0,25 

HC84 IVa-2 32 16 <0,25 0,5 <0,25 > 128 0,125 > 128 <0,25 

HC96 IVc-2 16 16 <0,25 0,5 <0,25 >128 0,125 0,5- <0,25 

HC97 IVa-2 32 16 <0,25 0,5 0,5 I 1 · I 0,125 0,5 <0,25 

HC98 IVa-2 16 64 0,5 1 <0,25 I 2 I 0,125 <0,25 0,5 

HCI02 IVa-2 128 128 1 2 0,5 0,125 <0,25 1 

HC1I7 IVa-2 32 >128 0,5 1 64 > 128 0,125 <0,25 <0,25 

HC122 IVa-2 >128 32 0,5 <0,25 > 128 0,25 <0,25 <0,25 

HC127 IVc-2 16 32 0,5 <0,25 > 128 0,125 <0,25 <0,25 

HC137 IVa-2 32 16 0,5 <0,25 <0,25 > 128 0,125 16 <0,25 

HC138 IVc-l 128 64 0,5 0,5 32 >128 64 <0,25 

HC146 IVc-l 64 >128 0,5 0,5 32 >128 <0,25 <0,25 

HC151 IVa-2 32 4 <0,25 0,5 <0,25 >128 0,125 <0,25 <0,25 

HC154 IVa-2 8 2 0,5 <0,25 1 0,25 <0,25 <0,25 

HC170 IVa-l 64 16 2 <0,25 0,5 0,125 <0,25 <0,25 

HCI72 IVa-l >128 16 2 0,5 1 <0,25 0,125 <0,25 <0,25 

HC176 IVa-l 64 16 2 <0,25 0,5 <0,25 0,19 <0,25 <0,25 

HC181 IVa-l 64 16 2 <0,25 0,5 <0,25 0,25 <0,25 <0,25 

HC191 IVa-l 64 16 2 <0,25 0,5 <0,25 0,125 <0,25 <0,25 

HC194 IVa-2 8 2 0,5 0,5 1 0,19 <0,25 <0,25 

HC199 IVa-2 8 4 0,5 0,5 0,5 0,094 <0,25 <0,25 

HC219 IVa-2 16 16 0,5 0,5 <0,25 0,125 <0,25 <0,25 
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SCC 
mec-

CEPA agr OXA PEN SXT VAN TET ERY CLI GEN CIP 

HC222 IVa-2 16 4 0,5 0,5 0,5 ~ 0,125 <0,25 <0,25 

HC227 IVc-l 64 8 1 0,5 128 <0,25 0,125 <0,25 0,5 

HC236 IVa-2 16 8 1 <0,25 <0,25 <0,25 0,125 <0,25 <0,25 

HC265 IVa-3 16 16 2 0,5 <0,25 <0,25 0,38 8 <0,25 

Cepas VISA: ORSA com resistência intermediária a vanCOll1lcrna; Cepas CEB: clone 
endêmico brasileiro; Cepas CC: cepas da coleção portadoras do SCCmec tipo IV; Cepas 
HC: ORSA isolados no Hospital de Clínicas. OXA: oxacilina; STX: sulfametoxazol
trirnetoprim; PEN: penicilina; V AN: vancornicina; TET: tetraciclina; ERY: eritrornicina; 
CU: c1indamicina; GEN: gentarnicina; CIP: ciprofloxacina. Quadros em amarelo: 
resistente; quadros em azul: resistência intermediária; quadro em branco: sensível. Quadros 
em rosa: isolado sensível a CLI quando testado por CIM e resistente quando submetido ao 
teste D. 

4.2. Mullilocus sequence typing 

As cepas SCCmec tipo IV foram classificadas de acordo com MLST em 6 clones. 

As cepas pertencentes ao CEB, SCCmec III, foram classificadas em um único clone, 

ST239. 

Tabela 9 - Clones identificados de acordo com MLST 

Cepa - SCCmec n arce aroE glpf gmk pia Ipi yqil ST 

Clone HC 1 - IV 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

clone HC 2 - IV 20 1 4 1 4 12 1 10 5 

clone HC 3 - IV 5 3 1 1 1 1 5 3 97 

clone BC 4 - IV 5 3 3 1 1 4 4 3 8 

CC35 - IV 1 22 1 14 23 12 4 31 88 

CC63 - IV 1 1 1 1 9 1 1 12 3 

CC222- IV 1 1 4 1 4 12 1 10 5 

CEB - III 15 2 3 1 4 4 3 239 
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Gráfico 1- Distribuição dos clones entre as cepas HC, SCCmec IV por MLST 

ST97: 15% 

ST 8: 15% --- E"'iii?JM~~ 
E1 ST5 

• ST1 

oST8 

oST97 

Observamos que o grupo de isolados do HC apresenta um clone predominante, o 

ST5, acompanhado de outros três clones em menor número que encontraram-se 

disseminados em hospitais em São Paulo e Sorocaba. 

4.3. Análise por Eletroforese de campo pulsado (PFGE) 

As cepas HC pertencentes a um mesmo clone por PFGE foram isoladas em lugares 

diversos do hospital. Dos 32 isolados de SCCmec IV, 24 (77%) pertencem ao cluster L Foi 

possível observar que o cluster I teve ampla distribuição dentro do hospital, ocorrendo em 

várias clínicas e vários andares. Em algumas unidades corno enfermaria de dermatologia 

(n= l1), berçário (n=2) e CTI neonatal (n=4) houve urna concentração de casos que 

apresentaram isolados SCCmec tipo IV. Pelo PFGE foram encontrados 4 clusters (I, J, K e 

L) entre as cepas do HC. Os isolados da unidade de Dermatologia apresentaram o maior 

número de variantes quanto ao perfil por PFGE, com três diferentes tipos. Os isolados da 

unidade de Medicina Geral apresentaram um perfil por PFGE que foi diferente dos demais 

isolados das demais unidades do hospital. 

54 



As cepas CEB, como já estudado, pertencem a um clone por PGFE, o clone A. 

Duas das três cepas SCCmec tipo IV da coleção, ST 88 e ST 3, apresentaram perfis por 

PFGE diversos do CEB e das cepas HC, respectivamente os perfis C e E. Apenas uma cepa 

SCCmec IV da coleção, a CC222, pertencente ao ST 5, apresentou o mesmo perfil por 

PFGE que as cepas HC, também pertencentes ao ST 5, classificando-se como pertencente 

ao cluster I. 

4.4. Determinação do grupo agr das cepas SCCmec tipos lU e IV por PCR 

Os resultados obtidos por esta técnica para cada amostra podem ser observados na 

tabela 8. Através da determinação do grupo agr pela técnica descrita por GILOT et ai. 

(2002), das cepas SCCmec III estudadas, todas possuem agr tipo 1. As cepas SCCmec IV 

coletadas em 1995 apresentaram agr tipos 3 e 2. As cepas SCCmec IV do surto hospitalar, 

apresentaram perfis variados de agr, 1, 2 e 3, sendo o tipo 2 o mais prevalente e o tipo 3, o 

menos prevalente (Gráfico 1). O agr tipo 4 não foi encontrado. 

Gráfico 2 - Prevalência dos grupos agr entre as cepas SCCmec tipo IV 

Prevalência dos grupos agr entre as cepas 
SCCrnec tipo IV 

13 Tipo 1 

• Tipo 2 

o Tipo 3 
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4.4.1. PCR-RFLP do locus agr 

Para quatro cepas, a técnica citada no ítem 3.6 não foi aplicável. Para as cepas 

HC84, HC137, HC194 e HC265 foi aplicada a técnica por análise de perfil de restrição 

(RFLP) com a enzima RsaI (ítem 3.6.1). As cepas tiveram seus perfis de agr classificados 

respectivamente em 2, 2, 2 e 3. Os perfis de restrição das amostras foram comparados aos 

perfis de restrição de cepas padrão para todos os tipos de agro 

4.5. Reação em cadeia da polimerase (PCR) para amplificação dos genes de fatores de 

virulência e caracterização do SCCmec tipo IV em subtipos 

A classificação do SCCmec IV revelou apenas 2 subtipos, IVa e IV c. O subtipo IV a 

foi detectado em 21 cepas provenientes dos isolados no HC. Onze cepas possuem o 

SCCmec IVc. Os isolados da coleção, portadores do SCCmec tipo IV, também 

apresentaram o tipo IVc. Urna variação do grupo agr dentro de cada subtipo de SCCmec 

foi observada, havendo ocorrência de 3 tipos de agr para cada um dos tipos de SCCmec 

IV. Houve urna predominância do agr 2 no SCCmec IVa e urna pequena predominância de 

agr 2 e 1, repectivamente, no SCCmec IV c. 

Gráfico 3 - Prevalência dos grupo agr em cada tipo de SCCrnec IV encontrado 

Prevalência dos grupos agr no 
SCCmec tipo IVa 

o Tipo 1 

• Tipo 2 

o Tipo 3 

Prevalência dos grupos agr no SCCmec 
tipo IVc 

[] Tipo 1 

• Tipo 2 

o Tipo 3 
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A pesquisa de genes relacionados à virulência revelou que as cepas SCCmec tipo 

IH não apresentam muitos fatores de virulência, apenas a alfa-hemolisina (hla) , a 

leucocidina LukED (lukE + lukD), e em alguns poucos casos a beta-hemolisina (hlb). Os 

isolados da coleção, portadores do SCCmec IV, apresentaram um maior número de genes 

de virulência, entre eles enterotoxina A (sea), enterotoxina B (seb), enterotoxina C (sec), 

TSST-l (tst), a leucocidina Panton Valentine (lukSPV + lukFPV), alfa-hemolisina (hla) e 

leucocidina LuKED (lukE + lukD). As cepas ORSA SCCmec tipo IV pertencentes ao 

grupo de cepas isolado no HC apresentaram perfil de virulência semelhante aquele 

apresentado pelas cepas CEB (SCCmec 111). Apenas 1 das cepas apresentou o gene para a 

enterotoxina A (sea). As demais apresentaram apenas o gene para alfa-hemolisina (hla), 

LukED (lukE + lukD) e em alguns poucos casos beta-hemolisina (hlb). 

Tabela 10 - Distribuição de genes codificadores de toxinas, tipagem do SCCmec, agr e 

tipagens moleculares. 

Cepa Genes de toxinas PFGE MLST agr SCCmec 

VISAl hla lukDE A 239 1 111 

VISA2 hla lukDE A 239 1 111 

VISA3 hla lukDE A 239 1 111 

VISA4 hla lukDE A 239 111 

VISA5 hla lukDE A 239 1 IH 

CEB21 hla lukDE A 239 2 IH 

CEB36 hla lukDE A 239 1 111 

CEB229 hla hlb lukDE A 239 1 111 

CEB37 hla lukDE A 239 1 111 

CEB9 hla lukDE A 239 1 111 

CEBI06 hla lukDE A 239 1 TIl 

CEB130 hla hlb lukDE A 239 1 111 

CEB128 hla lukDE A 239 1 HI 

CEB277 hla lukDE A 239 111 
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Cepa 

CEB50 

CC35 

CC63 

HC13 

Genes de toxinas 

hla lukDE 

sec tst hla 

sea seb hla 

sea hla hlb 

HC170 hla lukDE 

lukDE 

lukDE 

lukDE 

PFGE 

A 

C 

E 

J 

K5 

MLST 

239 

88 

3 

1 

8 

agr 

1 

3 

3 

3 

1 

SCCmec 

111 

IVc 

IVc 

IVc 

IVa 
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Cepa Genes de toxinas PFGE MLST agr SCCmec 

RC172 hla lukDE J 8 1 IVa 

RC176 hla lukDE J 8 1 IVa 

RC181 hla lukDE J 8 1 IVa 

RC191 hla lukDE J 8 1 IVa 
-: .. ) 
- ) 

hla: alfa-hemolisina; hlb: beta-hemolisina; lukDE: leucocidina LukDE; pvl: leucocidina 

Panton-Valentine; hlg: gama-hemolisina; sea: enterotoxina A; seb: enterotoxina B; sec: 

enterotoxina C; tst: toxina TSST -1. Os grupos de acordo com a combinação do grupo agr e 

o tipo de SCCmec estão agrupados por cores. 

Figura 10 - PCR para fatores de virulência com controle interno com o gene arcC. 

SOOn 

h/a h/a h/a h/b h/b h/b /uk /uk /uk 

ArcC - contro te interno 

Gene 

PM: Peso molecular de 1 Kb. hla: gene da alfa-hemolisina; hlb: gene da beta-hemolisina; 

luk: gene da leucocidina LukED. B: branco. 

4.6. RT-PCR 

o RT -PCR qualitativo mostrou que todas as cepas expressam seus genes de toxinas 

nas fases ideais para produção da mesma. 
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4.7. Teste fenotípico para detecção de alfa, beta e delta-hemolisinas 

4. 7.1. Alfa-hemolisina 

As cepas portadoras do gene h/a, e a cepa controle ATCC 25923, apresentaram 

hemólise em ágar sangue de coelho a 5%, comprovando a expressão fenotípica da alfa

hemolisina. Todas as cepas que possuem o gene, apresentaram hemólise no experimento. 

Figura 11 - Hemólise observada em cepas portadoras do gene h/a em ágar-sangue de 

coelho a 5%. 

4.7.2. Beta-hemolisina 

As cepas que expressavam a beta-hemolisina apresentaram hemólise. Todas as 

cepas que possuem o gene h/b, apresentaram hemólise conforme o ensaio. 

4.7.3. Delta-hemolisina 

o ensaio da delta-hemolisina foi executado com a fmalidade de avaliar a 

funcionalidade do locus agro Cepas que apresentaram sinergismo na hemólise quando em 

contato com a cepa RN4420, cepa-padrão produtora de beta-hemolisina, foram 

consideradas como portadoras de sistema agr funcional. 
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Figura 12 - Sinergismo entre cepas que expressam delta-hemolisina e cepa RN4420 

produtora de beta-hemolisina. 

Todas as cepas SCCmec IV apresentaram agr funcional, segundo a técnica. As 

cepas SCCmec III (CEB), com exceção da cepa VISA5, não apresentaram sinergismo de 

hemólise sendo, pela técnica fenotípica, o agr considerado não funcional. 

4.8. Expressão de RNAIII por RT -peR 

A transcrição do RNAIII foi avaliada com o emprego da técnica de RT-PCR para 

todas as cepas que apresentaram agr não funcional pela técnica fenotípica da delta-

hemolisina, a saber: VISAl, VISA2, VISA3, VISA4, CEB21, CEB36, CEB229, CEB37, 

CEB9, CEB106, CEB130, CEBI28, CEB277 e CEB50. Todas essas cepas, portadoras do 

SCCmec III, apresentaram expressão de RNAIII com exceção da cepa CEB229. Cepas 

positivas para a técnica fenotípica foram incluídas no teste como controle e também 

apresentaram expressão de RNAIII como esperado. 

4.9. Teste fenotípico para detecção de enterotoxinas A, B, C, D e E, e toxina da 

síndrome do choque tóxico (TSST). 

o resultado da detecção fenotípica das enterotoxinas (A a E) e TSST-l das cepas 

em estudo foi condizente com os resultados observados através de PCR e RT-PCR. A 

expressão foi confIrmada em todos os casos. (Tabela 11) 
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Tabela 11- Detecção fenotípica da produção de toxinas 

Cepas SCCmec IV Detecção fenotípica da produção da toxina 

CC35 TSST-I , Enterotoxina C (Sec) 

HC13 Enterotoxina A (Sea) 

CC222 Enterotoxina A (Sea) 

CC63 Enterotoxina A (Sea), Enterotoxina B (Seb) 

Figura 13 - Técnica de Sensibilidade Ótima em Placas. Linhas centrais de precipitação 
indicando reação positiva para a toxina testada. 1 e 4, toxina padrão; 2, 3, 5 e 6, 
sobrenadante da cultura bacteriana em várias diluições; 7, anticorpo anti-toxina. 

4.10. PCR para detecção de genes relacionados as adesinas e formação de biofilme 

A análise do conteúdo de adesinas e proteínas relacionadas à formação de biofilme 

por PCR multiplex apresentaram diversos fragmentos com tamanhos específicos para cada 

um dos genes estudados. (Figura 13) A cepa ATCC 25.923 apresentou todos os genes 

relativos ao multiplex do grupo de genes bbp, cna, eno e ebpS. Após confIrmação da 
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identidade dos genes pelo seqüenciamento dos fragmentos, a cepa passou a ser utilizada 

como cepa-controle para esse ensaio. 

Figura 14 - PCR multiplex para os genes bbp, cna, eno e ebpS 

500 pb-. 

PM B 

Agrupando os isolados de acordo com seu perfil por MLST, observamos um perfil 

semelhante entre eles para os genes relacionados a adesinas e formação de biofilme. 

(Tabela 12) 

Tabela 12 - Distribuição de genes de adesinas de acordo com os perfis por MLST 

Genes de adesinas 

ST origem bap bbp eno cna clfA cljB ./ib ebpS fnbA fnbB icaA icaD 

ST5 HC eno clfA cljB ./ib ebpS icaA icaD 

ST5 cc eno clfA fib icaA icaD 

ST97 HC eno cna crfA cljB fib fnbB icaA icaD 

ST8 HC eno clfA cljB fib fnbB icaA icaD 

STl HC eno cna clfA fib icaA icaD 

ST88 cc eno clfA cljB fib fnbB icaA icaD 

ST3 cc eno cna clfA fib ebpS icaA icaD 

ST239 CEB eno cna clfA fib fnbB icaA icaD 

bap (proteína relacionada a formação de biofilme), bbp (receptor para sialoproteína óssea), 
eno (proteína ligadora de laminina), cna (proteína ligadora de colágeno), clfA e cljB 
(receptores para fibronectina - clumping factor), fib (proteína ligadora de fibrinogênio), 
ebpS (proteína ligadora de elastina), fnb e fnbB (proteínas ligadoras de fibronectina), icaA 
e icaD (genes de adesão intercelular). 
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Os genes ieaA e ieaD, relacionados à produção de biofilme, estão presentes em 

todas as cepas, com exceção de dois isolados, o VISA 3 e VISA 4. Os genes fib, eno, eifA 

também foram encontrados em 100% dos isolados. 

Os genes bbp (receptor para sialoproteÚla óssea), bap (proteÚla associada a 

biofilme) e fnbA (proteÚla ligadora de fibronectina) não foram encontrados entre isolados. 

O gene ebpS (proteÚla ligadora de elastina) foi encontrado apenas em 46% dos isolados 

SCCmee tipo IV. O gene ena foi prevalente entre 67% dos isolados CEB contra 15% das 

cepas HC, enquanto o gene eljB (receptor para fibronectina) foi prevalente em 69% dos 

isolados do HC contra 20% entre as cepas CEB. O gene fnbB foi encontrado em 66% dos 

isolados CEB e 25% em isolados HC. 

A maioria dos isolados SCCmee tipo IV não apresenta ambos os genes de proteÚlas 

ligadoras de fibronectina (fnbA e fnbB). Esses genes foram encontrados em maior 

prevalência entre isolados CEB. Pelo menos um dos três genes para receptores de 

fibronectina (eifA, eljB efib) foi encontrado entre os isolados estudados. 
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5. (j)iscussão 

As cepas ORSA SCCmec tipo IV isoladas no Hospital de Clínicas apresentaram 

perfil de não-multiresistência o que vem a corroborar com a literatura que mostra que o 

SCCmec tipo IV não tem outros genes de resistência além do gene mecA (MA et ai., 

2002). As cepas ORSA da coleção, portadoras do SCCmec tipo IV, apresentaram o mesmo 

perfil de sensibilidade que as cepas SCCmec atuais. A observação da manutenção, até o 

momento, do perfil sensível pelas cepas tipo IV isoladas em hospitais também em outros 

estudos (W ANG et ai. 2004; NAAS et ai., 2005) contribui para o monitoramento da 

aquisição de resistência por essas cepas e permite avaliar o comportamento das mesmas 

frente à pressão seletiva do ambiente hospitalar. 

As cepas ORSA SCCmec tipo 111 ou CEB, como bem caracterizado, apresentaram 

perfil de multirresistência. Todas as cepas apresentaram níveis elevados de resistência a 

oxacilina o que evidencia o caráter homogêneo da resistência dessas cepas, fruto da 

pressão seletiva durante um longo período de tempo que seleciona apenas aquelas 

linhagens altamente resistentes (HIRAMATSU, 1995). 

O perfil de resistência das cepas CEB mostrou isolados com resistência a 8 dos 9 

antibióticos testados. A vancomicina foi eficiente para todas as cepas, menos para os 

isolados VISA, onde a resistência encontrada foi em nível intermediário. Dentre as drogas 

testadas, a tetraciclina foi a que obteve mais perfis de sensibilidade e resistência 
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intermediária. Apenas 6 de 15 cepas foram classificadas como resistentes a tetraciclina, 

enquanto 5 de 15 foram classificadas como intermediárias. As demais cepas foram 

sensíveis. 

As cepas da coleção, SCCmec tipo IV, apresentaram resistência apenas a 3 drogas. 

A sensibilidade foi observada em todos os isolados ao sulfametoxazol-trimetoprim, 

c1indamicina e ciprofloxacina. Um perfil de sensibilidade a tetracic1ina foi observado em 2 

dos 3 casos, sendo que um isolado apresentou resistência intermediária a droga. A 

sensibilidade a gentamicina foi observada também em 2 dos 3 casos. Em todos os casos as 

cepas foram sensíveis a vancomicina. As drogas às quais os isolados foram resistentes em 

todos os casos foram a oxacilina, penicilina e a eritromicina. A resistência a oxacilina 

apresentada pelas cepas SCCmec tipo IV foi variada com valores de CIM baixos, como 8 

~g/rn1 até valores altos como maiores que 512 ~g/rn1. A cepa CC222, pertencente ao grupo 

das cepas da coleção, SCCmec IV, que apresentou CIM baixo para oxacilina (8 ~g/rn1) 

apresentou perfil de sensibilidade a um maior número de drogas, sendo resistente apenas a 

penicilina e eritromicina. A cepa CC35 com CIM para oxacilina de 512 ~g/rn1, apresentou 

resistência a 4 drogas (oxacilina, penicilina, eritromicina e gentarnicina). A cepa com CIM 

para oxacilina de 64 ~g/rn1 apresentou resistência a oxacilina, penicilina e eritromicina e 

resistência intermediária a tetraciclina. 

Das cepas SCCmec tipo IV isoladas no HC os perfis de sensibilidade foram 

variados. Houve cepas que apresentaram resistência a apenas 2 drogas (oxacilina e 

penicilina), bem como cepas que foram resistentes a até 5 das 9 drogas testadas.A 

eritromicina foi a droga com maior número de perfis de resistência intermediária. A 

vancomicina, ciprofloxacina e o sulfametoxazol-trimetoprim foram drogas as quais todas 

as cepas foram sensíveis. Os isolados foram sensíveis também a clindamicina. Resistência 

em todos os isolados foi observada apenas para oxacilina e penicilina. 
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A combinação SCCmec tipo IVa e grupo agr 1 foi a que demonstrou perfil de 

sensibilidade maior, com resistência apenas a oxacilina e penicilina. Cepas de combinação 

SCCmec tipo IV c e grupos agr 1 e 3 foram as de perfil de sensibilidade menor com 

resistência a um maior número de drogas (oxacilina, penicilina, tetraciclina, eritromicina, 

gentamicina). Os perfis de sensibilidade foram muito variáveis com cepas de um mesmo 

clone. Dentre as drogas diferentes de oxacilina e penicilina a que apresentou maior número 

de cepas resistentes foi a eritromicina e em 2° lugar a tetraciclina e a gentamicina. O maior 

número de resistência intermediária também foi a eritromicina. As variações nos perfis de 

sensibilidade ficaram por conta da eritromicina, tetraciclina e gentamicina. 

Todas as cepas da coleção, SCCmec tipo IV, apresentavam resistência a 

eritromicina. Nas cepas atuais o número de cepas sensíveis a eritromicina foi maior. A 

sensibilidade ao sulfametoxazol-trimetoprim manteve-se com o passar do tempo. A 

sensibilidade ao sulfametoxazol-trimetoprim, clindamicina e também a ciprofloxacina é 

um fator que poderia ser considerado como um marcador epidemiológico para cepas 

SCCmec tipo IV, uma vez que a maioria dos estudos vem apresentando esse mesmo 

aspecto para as referidas cepas (HARBARTH et aI., 2005; REGEV-YOCHAY et aI., 

2005). Porém, é preciso haver cautela uma vez que a resistência a esse antibiótico pode vir 

a ser adquirida pelas cepas, como em casos já descritos (LIASSINE et a!., 2004), assim 

como aquisição de resistência a qualquer outro antimicrobiano. 

Em S. aureus, a resistência múltipla resulta da presença de plasmídios, mutações 

cromossômicas e de elementos transponíveis. No Brasil, foi demonstrada pela primeira 

vez, transferência de resistência à tetracic1ina de linhagens de S. aureus bovinas para 

linhagem de laboratório de origem humana, por conjugação mediada por fago; o que 

sugere que a conjugação pode desempenhar um importante papel na disseminação de 

resistência a drogas em condições naturais (PEREIRA et ai.; 1997). 
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As cepas pertencentes ao ST5, encontradas tanto entre as cepas da coleção quanto 

nas isoladas no HC, mantiveram o mesmo padrão de sensibilidade durante o intervalo de 

tempo. Apresentam resistência apenas a oxacilina, penicilina e eritromicina. A constância 

se manteve também em relação ao grupo agro Porém, o tipo de SCCmec foi diverso dentro 

do mesmo ST (IVa ou IVc). 

Dentro do ST8 também não houve alteração do perfil de sensibilidade se mantendo 

a resistência apenas a oxacilina e penicilina. A constância permaneceu também para o 

grupo agr e o tipo SCCmec. O clone único encontrado, cepa HC265 - ST1, foi o único a 

apresentar um perfil resistente a oxacilina, penicilina e gentamicina. 

5.1. O SCCmec E O SISTEMA agro 

A variação de SCCmec tipo IV dentro do grupo de cepas isoladas no hospital foram 

os subtipos IVa e IVc. O subtipo IVb não foi encontrado. A variação do grupo agr foi 

maior. Os grupos 1,2 e 3 foram encontrados, o grupo 4 não foi detectado. 

A combinação de grupo agr e tipo de SCCmec foi muito variada. Todas as 

combinações foram encontradas em maior ou menor quantidade. 

O'BRIEN et ai. (2004) pesquisaram cepas CA-ORSA na Austrália. Encontraram 

uma grande variedade de STs dentre os isolados estudados. Também encontraram os STs 

1, 5 e 8, todos negativos para os genes pvl, e portadores do SCCmec IVa. Houve variação 

dentro dos STs quanto ao perfil de sensibilidade. O PFGE apresentou diferenças também 

em relação ao MLST (subgrupos). 

As cepas SCCmec tipo IV isoladas no HC não apresentaram um perfil de virulência 

variado. As cepas possuem apenas o gene da alfa-hemolisina (hia) e o gene para a 

leucocidina LukDE (lukDE). As cepas CEB apresentaram perfil idêntico à maioria das 
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cepas SCCmec tipo IV do surto hospitalar. Poucas dessas cepas apresentaram mais um ou 

dois genes de virulência adicionais como o sea e o hlb. Já as cepas da coleção, SCCmec 

tipo IV, apresentaram um perfil de virulência mais abundante com enterotoxinas, TSST-l e 

PVL. 

o agr 3 apresentou as maiores combinações de virulência: hla-lukDE, sea-hla-hlb

lukDE, sea-seb-hla-lukDE e sec-tst-hla-IukDE. A combinação grupo agr 3 e SCCmec IV c 

foi a mais virulenta. Cepas do grupo agr 1 apresentaram apenas o perfil hla-Iuk, independe 

do tipo de SCCmec. O agr 2 apresentou 1 cepa sea-pvl-hla-lukDE, e as demais hla-lukDE, 

hla-hlb-IukDE. 

Todas as cepas SCCmec tipo IV isoladas no HC foram isoladas de hemo culturas. 

Os pacientes afetados pela infecção primária de corrente sangüínea apresentavam severas 

doenças de base, como doenças autoimunes (psoríase pustulosa, micose fungóide, pênfigo 

foliáceo, entre outras), recém-natos com desnutrição severa, etc. A maioria das cepas grupo 

agr 1 foram isoladas de pacientes que tinham uma doença base de pele. O grupo agr 3 

também foi encontrado predominantemente pacientes com doenças de base acometendo a 

pele. O grupo agr 2 não apresentou predominância em nenhum tipo de doença; 

apresentaram como doença de base vários tipos desde pele até cardiopatias, etc. 

Quanto ao perfil de virulência esse também foi muito variado dentro dos clones e 

tipo de SCCmec e grupos agro Os genes relacionados a toxinas foram poucos nas cepas 

SCCmec tipo IV. A leucocidina Panton-Valentine (PVL) não foi detectada em nenhuma 

cepa. O gene para beta-hemolisina (hlb) foi encontrado em poucas cepas, bem como o gene 

para enterotoxina A (sea) , encontrado em apenas um isolado. A combinação mais comum 

foi hla e lukDE. Apenas as cepas SCCmec tipo IV antigas apresentaram um perfil de 

virulência maior, com isolados apresentando PVL, SEA, SEB, SEC, LUKDE, TST, HLA. 

A única cepa (agr 3) isolada no HC que apresentou uma SEA a mais no perfil hla-IukDE, 

69 



foi isolada de infecção primária de corrente sangüínea e o paciente (25 anos) apresentava 

pênfigo foliáceo como doença de base. 

As cepas SCCmec tipo IIl, pertencentes ao CEB, apresentaram grupo agr 1. As 

cepas VISA também apresentaram grupo agr 1, diferente dos resultados divulgados por 

NOVICK (2003b) onde a maioria das cepas VISA encontradas no mundo pertenciam ao 

grupo agr 2. Esse fato é mais um indício, além das tipagens por PFGE e MLST, de que os 

isolados VISA brasileiros são realmente derivados do chamado CEB. Apenas uma das 

cepas CEB apresentou um grupo agr diferente de 1, sendo do grupo agr 2. Notamos que o 

chamado clone CEB parece estar sofrendo alterações com o passar do tempo e 

apresentando subtipos derivados das cepas predominantes. Esse fato também é evidenciado 

pelo estudo de TRINDADE et ai. (2005) onde as tipagens por PFGE de cepas hospitalares 

SCCmec tipo IH apresentaram variações não tendo a total predominância de apenas um 

tipo clonaI. 

É interessante observar essa predominância de um grupo agr dentro do CEB e os 

grupos agr variados apresentados pelas cepas SCCmec tipo IV. O monitoramento do 

comportamento dessas cepas ao longo do tempo nos trará informações interessantes sobre 

a influência do agr na competição entre os clones de S. aureus no ambiente hospitalar. 

Ao contrário dos resultados encontrados por ENDO et aI. (2004) que observaram 

um aumento de genes de virulência em cepas ORSA e OSSA isoladas de hemo culturas em 

um hospital de Tóquio, em um intervalo de 15 anos aproximadamente, as cepas 

encontradas nos hospitais brasileiros mostraram comportamento diferente. O número de 

genes de virulência diminuiu no intervalo de aproximadamente 10 anos. ENDO et aI. 

(2004) observaram que o gene eta era o mais freqüente tanto em ORSA como em OSSA. 

No Brasil, os genes para toxinas exfoliativas não foram encontrados. No Japão, a 

combinação tst e sec teve sua freqüência muito aumentada com o passar do tempo. Os 
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estudos mostram que, no Japão, as cepas produtoras de tst e sec substituíram as cepas 

antigas produtoras de eta. No Brasil, observamos que as cepas SCCmec tipo IV isoladas no 

HC disseminada no hospital apresentam menos fatores de virulência que as mais antigas, 

pertencentes à coleção. 

Essa variedade no perfil de virulência das cepas provavelmente se dá por 

intermédio das trocas genéticas entre as cepas. Sabe-se que os fatores de virulência são 

transportados por vezes em conjunto, nas chamadas ilhas de patogenicidade. As 

combinações encontradas em diferentes partes do mundo é fruto dos tipos dessas ilhas de 

patogenicidade intercambiadas pelas bactérias (BABA et ai., 2002). 

A detecção dos genes de virulência por PCR é útil para a genotipagem de isolados 

de S. aureus, porém, resultados positivos de PCR apenas conÍrrmem a presença do gene 

nos isolados. Entretanto, é discutível se todas as cepas que possuem os genes podem 

eventualmente causar doença. Para confirmar a relação entre esses genes e as doenças é 

importante demonstrar a produção da toxina em níveis que são suficientes para causar a 

doença. A dificuldade de desenvolver métodos imunológicos para a detecção dessas 

toxinas resulta da dificuldade de purificar essas toxinas e preparar anticorpos específicos. 

(OMOE et aI., 2002) 

Nas cepas isoladas no HC estudadas não foi observada a presença do gene da 

leucocidina PVL, comum em cepas comunitárias (V ANDENESCH et ai. 2003). Em um 

estudo realizado na Holanda (W ANNET et ai., 2005) onde foi pesquisada a presença dos 

genes pvl, observou-se que a emergência de cepas virulentas está também acontecendo 

dentro dos hospitais e não apenas na comunidade. Aproximadamente 10% das cepas 

ORSA isoladas nesses hospitais em um período de 2 anos possuíam o gene pvl e 

pertenciam ao ST 80. Em 2003 mostraram que outro genótipo dominante, o ST 8, emergiu. 

Em 2003, a prevalência desse clone foi 16% comparada a 1 % em 2002. Cepas positivas 
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para pvl com este genótipo teriam sido descritas em casos entre pnslonerros e 

homossexuais nos EUA (W ANNET et ai., 2004) 

Os genes que codificam a PVL são transportados por um bacteriófago e são 

encontrados em apenas um grupo de isolados de S. aureus (DEURENBERG et ai., 2004). 

PRÉVOST et ai. (1995) relataram que o pvl foi encontrado por menos de 5% dos isolados 

em um hospital geral. Cepas de S. aureus produtoras de PVL estão associadas com 

infecções primárias de pele tais como a furunculose, e pneumonia necrotizante severa 

(LINA et ai. 1999). A importância clínica da PVL é demonstrada em estudos que mostram 

a alta taxa de mortalidade causada por infecções por essas cepas PVL-positivas 

(DEURENBERG et aI., 2004). Os pacientes envolvidos nesses casos são crianças e adultos 

jovens imunocompetentes. Também DEURENBERG et aI. (2004) não encontrou cepas 

produtoras de PVL entre isolados hospitalares, apenas em cepas comunitárias. LIASSINE 

et aI. (2004) também relata que os genes pvl são mais freqüentes em cepas 

comprovadamente comunitárias, mas nem todas os possuem. 

A variação nos determinantes de virulência em um dado clone sugere que a 

transferência horizontal de genes é um evento comum (PEACOCK et ai., 2002). A 

proporção de cepas circulantes na comunidade que transportam determinantes de 

virulência e o número de genes associados à virulência por cepa é o produto da inter

relação entre taxas de aquisição de genes, custo biológico de cepas causadoras de doenças 

humanas (PEACOCK et ai., 2002). 

No estudo de VON EIFF et ai., 2004, com cepas isoladas de sangue e isoladas de 

narinas de pacientes internados foi demonstrado que a leucotoxina LukED foi encontrada 

em alta prevalência (82%) com significantemente mais isolados positivos entre isolados do 

sangue. A gama-hemolisina foi encontrada em praticamente todos os isolados (99,8%). 
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Genes para PVL foram observados em apenas 0,9% das cepas isoladas de sangue e 1,4% 

dos isolados nas narinas, todos pacientes sem sinais de infecção. VON EIFF et aI. (2004) 

ainda encontraram que nas cepas LukDE positivas encontrou-se em associação pelo menos 

1 gene para PTSAg em 64,8%, comparado a isolados LukDE negativos nos quais foi 

encontrada maior freqüência de genes para PTSAgs (92,6%). 

Quanto ao grupo agr, VON EIFF et aI. (2004) observaram que o grupo 1 foi o 

prevalente (43,6%), seguido do grupo 2 (28%), 3 (24,7%) e 4 (3,3%), sem diferenças 

significantes entre os isolados de sangue e nasaL O grupo 3 foi menos associado a presença 

de LukDE. Já o grupo 2 foi significantemente mais comum em cepas LukDE positivas, 

tanto em isolados do sangue quanto do nariz. VON EIFF detectou que o agr 2 está 

fortemente associado ao LukDE, enquanto o agr 3 está menos associado ao LukDE. No 

estudo de JARRAUD et aI. (2000; 2002), o gene tst está relacionado ao agr 3, bem como o 

eta, etb estão relacionados ao grupo 4. 

A co-existência de fatores de virulência observada nas cepas estudadas foi pequena. 

Todas as cepas apresentaram os genes lukDE e hla. As variações ocorreram quanto aos 

demais genes. 

5.2. VARIABILIDADE GENÉTICA 

Quanto ao MLST, as cepas isoladas no HC apresentaram variedade clonal dentro 

do grupo isolado, com 4 clones diferentes, STs 1, 5, 97 e 8. Em alguns clones se 

mantiveram as combinações de agr e SCCmec. Em outros STs houveram variações de 

combinação de SCCmec e agr, bem como de perfil de resistência e virulência. 

Dentre os ORSA SCCmec tipo IV da coleção e do HC, todos foram associados com 

6 STs diferentes, enquanto que os isolados SCCmec tipo 111 foram associados a apenas 1 
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ST. Um dos clones presentes nas cepas SCCmec tipo IV da coleção, o ST 5, permaneceu 

entre as cepas recentes. Esses dados provêem uma linha de evidência para a hipótese de o 

tamanho relativamente pequeno do SCCmec tipo IV possa ter uma mobilidade maior e por 

isso maior propensão para transferência para diversos backgrounds genéticos (AIRES DE 

SOUZA & LENCASTRE, 2003). A correlação entre o tamanho do SCCmec e sua 

facilidade de transferência é também consistente com o número de STs encontrados em 

associação com cada tipo de SCCmec: quanto menor o SCCmec maior o número de STs 

associados a ele (AIRES DE SOUZA & LENCASTRE, 2003). 

As análises por PFGE e por MLST mostraram uma boa correlação entre esses 

resultados para as cepas estudadas. De um modo geral, os subtipos das cepas discriminados 

por PFGE ficaram agrupados em um mesmo clone quando analisados por MLST. Porém, 

em alguns poucos casos, perfis considerados distintos por PFGE ficaram agrupados em um 

mesmo clone por MLST, como por exemplo, o caso das cepas HC13 e HC265 (tabela 10). 

Classificadas como relacionadas por MLST (ST 1), por PFGE foram classificadas como 

clones não relacionados (perfis J e K6, respectivamente). 

GRUNDMANN et a/. (2002) compararam os métodos de tipagem por MLST e 

PFGE. Foi observado que apesar da técnica de PFGE apresentar um poder discriminatório 

maior que o MLST (97,6% contra 95,7%), essa diferença não é sigmificativa. Observaram 

ainda que há um alto nível de concordância entre os resultados de PFGE e MLST, fato que 

foi também observado nos resultados obtidos no presente trabalho. 

Análises genéticas combinando ribotipagem, MLST, tipagem da proteína A, 

tipagem do SCCmec, sugerem que o SCCmec foi inserido em apenas 5 backgrounds 

genéticos de ORSA pelo mundo. Agora está se tornando claro que as cepas SCCmec tipo 

IV representam uma nova linhagem genética de ORSA. O background genético 

apresentado pelas cepas CA-ORSA representa o sexto background que se conhece 
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contendo o SCCmec (FEY et aI., 2003). FEY et aI. (2003) também observaram que cepas 

tipo IV continuam sensíveis a macrolídeos, sulfametoxazol-trimetoprim e fluoroquinilonas. 

Os resultados de MLST foram submetidos à análise pelo eBurst 

(http://saureus.mlst.net/eburst). O eBurst é um método para análise dos resultados de 

MLST, que estabelece a relação entre os STs por meio da avaliação do número de 

variações nos 7 locus avaliados pelo método. Para ser considerado como pertencente a um 

mesmo complexo clonal, os STs podem variar apenas em um único locus, que são os 

chamados "variantes em um único locus" ou single loeus variant (SLVs). A representação 

do diagrama criado pelo eBurst está demonstrada na Figura 14. 

Figura 15 - Diagrama representando a relação entre os STs de S. aureus. 
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Feil et ai., 2004 

Cada ST é representado como um círculo; o número ao lado do círculo é o ST. As ligações entre os círculos 

representam a variação de um único locus a partir de seu ancestral. O primeíro ancestral é dado em azul, 

enquanto que os ancestrais dos subgrupos são dados em amarelo. A área dos círculos representa a freqüência 

desses STs na população de S. aureus. 
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A falta de ligação entre dois clusters dentro de um grupo implica que nenhum ST 

em um grupo é um SL V de outro ST em outro cluster. Da mesma founa, STs individuais 

não ligados, não são SLVs de nenhum ST no grupo. O eBURST é um método muito 

conservador e apenas mostra ligações entre STs que divergiram muito recentemente, que 

diferem em um apenas um único lo cus, e que são considerados como pertencentes ao 

mesmo complexo clonal (FEIL et aI., 2004). 

O complexo clonal ST 239 inclui clones antigos de ORSA (ST 250) e 3 outros STs 

que representam os clones MRSA comumente encontrados em hospitais (ST 8, ST 239, e 

ST 247). Esses STs têm se diversificado produzindo seus próprios SL V s. Como o ST 239 

tem o maior número de SL V s, é considerado como o ancestral primário do complexo 

clonaI. O ST239 tem oito SLVs, enquanto ST8 tem sete SLVs (FEIL et a!., 2004) . 

Entretanto, evidências discutidas por Enright et al.(2002), sugerem que ST8, mais que ST 

239, seja o verdadeiro ancestral desse complexo clonaI. 

Pela análise do eBurst, as cepas ST 239 e ST 8 pertencem ao mesmo complexo 

clonaI. Mais uma evidência do fato é observação de que a cepa ST 8 possui o grupo agr 

tipo 1, o mesmo da cepa ST 239. O perfil de virulência das duas cepas também é o mesmo. 

A variação entre elas está no perfil por PFGE (ST239 - A e ST8 '- J e K5) e no tipo de 

SCCmec (IV a) que foi adquirido pela ST 8, enquanto o ST239 possui o tipo IH. O mesmo 

acontece com os STl e ST3. Pela análise, esses dois STs não são considerados do mesmo 

complexo clonal por possuírem duas variações de locus ao invés de uma, mas estão no 

mesmo grupo e, mais uma vez, compartilham o mesmo grupo agro Já os STs 5, 97 e 88 

que não são relacionados apresentam também diferentes tipos de agr, respectivamente 2, 1 

e 3. 

O'BRIEN et ai. (2004) pesquisaram cepas CA-ORSA na Austrália. Encontraram 

uma grande variedade de STs dentre as cepas estudadas. Também encontraram os STs 1, 5 
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e 8, como no presente estudo, e todos negativos para os genes pvl e portadores do SCCmec

IVa. Houve variação dentro dos STs quanto ao perfil de sensibilidade. O PFGE apresentou

diferenças também em relação ao MLST (subgrupos). Outros estudos apresentam

resultados semelhantes quanto à variedade das cepas SCCmec tipo IV (BEILMAN et ai.,

2005; MIKLASEVICS et ai., 2004; VOURLI et aI., 2005; HSU et ai., 2005).

Se na comunidade o SCCmec se insere em cepas que já possuem um background

genético rico em fatores de virulência, porque as cepas tipo IV hospitalares não costumam

apresentar muitos fatores de virulência? Esse fato nos leva a pensar na hipótese de que se o

SCCmec realmente está inserindo no genoma, esse evento estaria ocorrendo dentro do

hospital em cepas que não tem virulência nem resistência. Seriam cepas coIonizantes,

presentes no hospital, mas sem chance de disseminação devido à pressão seletiva e a forte

competição com as cepas SCCmec tipo rn altamente adaptadas. Agora ganhando o

SCCmec, elas podem disseminar com mais facilidade e competir com as cepas SCCmec

tipo lII.

A maioria das cepas CEB pertence a um mesmo clone por PFGE, com pequenas

variações em subtipos. Por MLST, as cepas CEB são classificadas em um mesmo clone, o

ST239. As cepas SCCmec tipo IV da coleção apresentaram perfis variados por PFGE e por

MLST, diferentes do CEB, sendo ST 88 (CC35) e ST 3 (CC64). A exceção foi a cepa ST 5

(CC222) que foi considerada como pertencente ao mesmo cluster por PFGE que as cepas

ST 5 isoladas no HC.

Quase 60% das cepas SCCmec tipo IV isoladas no HC foram classificadas como

pertencentes ao clone ST5, clone que já estava presente entre as cepas tipo IV isoladas

anteriormente. É possível que esse clone esteja obtendo sucesso em sua disseminação

dentro dos hospitais. O STl foi observado em apenas 2 cepas (6%); o ST 8 foi observado

em 5 cepas (15%); o ST 97 em 5 cepas (15%).
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Estudos realizados com MLST têm mostrado que o S. aureus possui uma estrutura 

clonal bastante ampla. Dos muitos complexos clonais que são possíveis, um estudo da 

Inglaterra encontrou que 87% dos S. aureus em hospitais e da comunidade pertencem 

todos a um de apenas 11 CCs. Esse tàto levanta a questão sobre o que faz esses CCs serem 

tão bem sucedidos. Podem ser a variações certas de genes selecionados. Alternativamente, 

o sucesso poderia ser o resultado de um transporte preferencial de genes acessórios por 

CCs particulares. Em suporte à segunda hipótese, muitos estudos têm identificado genes 

acessórios de virulência que são apenas encontrados em certas linhagens de S. aureus 

(LINDSAY et aI., 2004). 

AIRES DE SOUZA & LENCASTRE (2003) sugerem que não há uma correlação 

clara entre o antibiograma e o tipo de SCCmec, fato observado nas cepas com SCCmec 

tipos IVa e IVb, mas observado entre os SCCmecs tipos IV e UI. Alguns dos isolados 

clínicos ORSA que possuem o SCCmec tipo IV adquiriram resistência a antibióticos não 

beta-Iactâmicos de maneira a sobreviver no ambiente hospitalar, onde a pressão seletiva é 

alta. Entretanto, o nível de resistência não é ainda comparável a multirresistência 

apresentada pela maioria dos clones pandêmicos, o que pode em parte explicar a 

capacidade reduzida desse clones e isolados esporádicos em disseminar na ambiente 

hospitalar (AIRES DE SOUZA & LENCASTRE, 2003). Porém, isso pode ser uma questão 

evolutiva. Como essas cepas surgiram há pouco tempo, pode ser que ainda não houve uma 

pressão seletiva suficiente por parte dos antirnicrobianos para que os clones sejam 

selecionados. As cepas endêmicas disseminadas nos hospitais já sofreram uma seleção 

onde a resistência homogênea prevaleceu, enquanto as cepas SCCmec tipo IV ainda 

apresentam resistência heterogênea. Talvez no futuro, diminua a variedade clonal hoje 

existente entre isolados SCCmec IV. 
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Diferentes combinações entre tipo de SCCmec e tipo de agr podem ser encontradas 

dentro de um mesmo ST. Dentro do SI5, o clone mais abundante, observamos 3 

combinações entre SCCmec e agro Dentro desse clone observamos que o grupo agr foi o 

elemento mais conservado, sempre o grupo 2 dentro do SI5. Apenas o SCCmec foi 

diferente sendo IVa ou IVc, Dentro do SI8 o grupo agr manteve-se como grupo 1, sem 

variação do SCCmec, da mesma forma que o ST97. O SI! manteve-se com grupo agr 3 e 

SCCmec variado, IVa e IV C. Esses fatos demonstram a mobilidade do cassete 

cromossômico mec e sugerem fortemente que a disseminação do SCCmec tipo IV ocorra 

mais provavelmente de forma horizontal entre as cepas do que a hipótese da disseminação 

de clones bem sucedidos. Apesar de que pudemos observar a permanência e modificação 

de um clone, o SI5, que foi detectado nas cepas antigas bem como nas recentes, mostrando 

variações em perfil de sensibilidade e perda de virulência o que indica evolução desses 

patógeno dentro do hospital. Mesmo sem genes para resistência a antimicrobianos, essas 

cepas estão de alguma forma conseguindo se manter no ambiente hospitalar e precisam ter 

seu perfil constantemente avaliado para podermos estudar sua evolução nos hospitais. 

A distribuição de elementos móveis nem sempre está correlacionada com o 

background genético como preconizado pelo MLST. Isso presumivelmente reflete duas 

forças contrastantes que determinam o conteúdo total de genes no S aureus: a perda e 

aquisição rápida de genes acessórios pela transferência horizontal e a conservação do 

conteúdo de genes pela manutenção vertical (LINDSAY et a!., 2004). Esses fatores 

mantêm um genoma estável que é trabalhado durante uma seleção ao longo do tempo, mas 

que também pode ser alterado rapidamente, transformando-o em um microrganismo em 

mais virulento ou resistente às drogas (LINDSAY et aI., 2004). 

Fato intrigante foi a perda de fatores de virulência por esse clone SI5. A cepa 

SCCmec tipo IV da coleção apresentava genes de virulência como hla, lukDE, sea e pvl. 
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As cepas ST5 isoladas no HC não apresentam os genes sea e pvl, ficando apenas com hla 

lukDE. Em alguns casos houve ganho de fatores de resistência como algumas cepas ST5 

isoladas no HC que apresentam resistência a gentamicina, droga a qual a cepa SCCmec 

tipo IV da co leção se apresenta sensível. 

A relação entre virulência e transmissibilidade de um patógeno indica uma seleção 

natural que favorece a virulência reduzida como uma condição para melhorar a capacidade 

de transmissão (P AP AKYRIACOU et ai., 2000). A debilitação do hospedeiro reduziria a 

capacidade de transmissibilidade. Não se sabe como esses fatores influenciam no sucesso 

de patógenos nosocomiais oportunistas tais como o ORSA, nos quais a resistência aos 

antibióticos podem também conferir uma vantagem seletiva (P AP AKYRIACOU et ai., 

2000). 

5.3. CLÍNICA 

Todos os pacientes dos quais as cepas foram isoladas apresentavam uma doença de 

base que os debilitava. Não se pôde atribuir óbitos exclusivamente à infecção de corrente 

sangüínea por S. aureus. Nesses casos as cepas não precisariam ter muitos fatores de 

virulência para chegar à corrente sangüínea uma vez que o paciente está debilitado, por 

vezes com lesões sérias de pele, e fazendo uso de dispositivos que são ótimas portas de 

entrada para os microrganismos. 

Na maioria dos casos, a bacteremia é o resultado de uma infecção local que ganha 

acesso à corrente sangüínea. Uma vez na corrente sangüínea, as bactérias podem levar o 

paciente a uma endocardite e outras complicações metastáticas (CHEUNG et ai. , 2004). A 

maior parte das doenças de base dos pacientes eram neoplasias e doenças auto imunes, 

como pênfigo vulgar e foliáceo, síndrome de Hodgkin, micose fungóide, sfndrome de 
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Kawasaki, etc, cujos tratamentos envolvem o uso de corticóides que suprimem o sistema 

imunológico. 

Além disso todas as cepas possuíam a alfa-hemolisina, uma das toxinas maiS 

potentes do S. aureus que, mesmo em quantidades diminuídas de expressão conferem à 

bactéria vantagens em termos de colonização e transmissibilidade (SABERSHEIKH & 

SAUNDERS, 2004). 

Além da alfa-hemolisina, toda as cepas contêm a leucocidina LukDE. Em tese de 

doutorado da FM-UFMG (SIQUEIRA, 2005) foi demonstrado pela primeira vez que a 

leucocidina LukD- LukE é responsável por graves lesões oculares. Foi produzida uma 

vacina experimentalmente testada em coelhos que reduziu a gravidade da lesão ocular nos 

grupos expostos ao S. aureus. Isso demonstrou que a imunização contras essas toxinas foi 

eficaz na proteção contra a gravidade da lesão. Até o momento só se sabia que essas 

toxinas estavam ligadas à lesões dermatológicas (furúnculos) e a um tipo específico de 

diarréia. 

As exotoxinas produzidas na fase pós-exponencial de crescimento facilitam a 

invasão local dos tecidos e a disseminação hematogênica da infecção (CHEUNG et aI., 

2004). Como um paradigma da evolução do patógeno, a expressão de div_ersas adesinas 

pelo S. aureus que promovem a colonização dos tecidos é influenciada pelo agr que 

controla o equilíbrio entre a expressão dos fatores de virulência nas fases de colonização, 

invasão e infecção. Então, um potencial maior para colonização poderia ocorrer à custa da 

habilidade de expressar toxinas e enzimas (P AP AKYRIACOU et ai., 2000). 

Fenotipicamente, outro sistema regulatório, o locus SarA , promove a síntese de proteínas 

para a adesão bem como induzem a expressão de alfa, beta e delta hemolisinas para 

disseminação pelos tecidos (CHEUNG el aI. , 2004). 
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Muitos dos elementos genéticos transportam genes com funções de resistência e 

virulência. Assim, a distribuição e disseminação horizontal desses elementos podem ter 

importantes implicações clínicas. A identificação e caracterização desses elementos nos 

trazem novas visões de como o S. aureus causam as doenças e como esses elementos estão 

envolvidos. Estudos têm sugerido que certos genes de toxinas estão associados com 

linhagens particulares de complexos c10nais de acordo com o MLST (LINDSA Y et aI. , 

2004). A associação não é devida apenas à transmissão vertical, mas há evidências de 

aquisições e perdas freqüentes de elementos particulares que estão restritos a complexos 

clonais particulares. Embora o mecanismo ainda não tenha sido comprovado, esta é uma 

possível explicação para a predominância de certos CCs em carreadores e doenças. Estas 

observações também sugerem a importância dos mecanismos de controle de distribuição 

de tais elementos nas populações de S. aureus, talvez resultando na emergência de cepas 

que carregam todos os determinantes de virulência e resistência (LINDSAY et aI., 2004). 

Relações entre um tipo peculiar de agr e uma síndrome estafilocócica específica 

têm sido demonstradas para a síndrome do choque tóxico e síndrome da pele escaldada. 

JARRAUD et aI. (2002) relataram que cepas produtoras de TSST-1 pertencem em geral ao 

grupo agr 3 e a maioria pertence a um único clone por MLEE e PFGE. A maioria das 

cepas produtoras de exfoliatinas responsáveis pela síndrome da pele escaldada pertence ao 

agr tipo 4, porém a clonalidade dessas cepas não é bem estudada. O grupo agr 1, no 

mesmo estudo, foi prevalente entre cepas ORSA nosocomiais endêmicas, assim corno foi 

observado no presente estudo. JARRAUD et aI. (2002) ainda observaram as seguintes 

correlações: síndrome exfoliativa generalizada causada pelo grupo agr 2; impetigo bolhoso 

causado pelo grupo agr 2; síndrome do choque tóxico pelo grupo agr 1; endocardite pelo 

grupo agr 2; pneumonia necrotizante pelo agr 1 e 3. O agr tipo 4 apresenta-se em cepas 

com muitos fatores de virulência. Nossos resultados não foram condizentes com os 
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resultados do estudo acima, uma vez que detectamos a presença da toxina TSST -1 em 

cepas do grupo agr 3 e um caso de endocardite foi observada relacionada a um isolado do 

grupo agr tipo 1. 

No presente estudo não foi observada um relação direta entre grupo agr e tipo de 

doença causada pela cepa, uma vez que todas as cepas foram isoladas a partir de 

hemo culturas e as doenças de base dos pacientes eram muito variadas, não sendo possível 

a ligação entre a cepas e uma infecção primária que tenha resultado na infecção de corrente 

sangüínea. 

A transmissão horizontal de elementos genéticos móveis tem enorme impacto na 

saúde humana com a emergência de cepas mais virulentas e mais resistentes, como os 

ORSA portadores da toxina PVL e cepas VRSA (vancomycin resistant Staphylococcus 

aureus). O impacto clínico dessas novas cepas é ainda incompreendido e a plasticidade do 

genoma do S. aureus determinará se esse supermicrorganismo continuará se modificando 

(LINDSA Y et aI. , 2004). 

Como já sugerido e elucidado em estudos prévios, o sistema quorum-sensing 

mediado pelo sistema agr provavelmente está envolvido na competição entre as cepas por 

locais de colonização e infecção (STROMMENGER et aI. , 2004). As cepas epidêmicas de 

S. aureus precisam competir com sucesso com a microbiota. Se o sistema quorum-sensing 

agr tem envolvimento nessa competição, isso deve se refletir nos polimorfismos dos 

grupos agr (agrC-agrD) das cepas epidêmicas (STROMMENGER et aI., 2004). 

A seleção dentro de uma população de patógenos é favorecida pelos mecanismos de 

escape das defesas do hospedeiro e então, colonização. Os patógenos que são mais 

eficientes nesse escape serão os tipos prevalentes encontrados no micro ambiente de 

interesse. O argumento para esse fenômeno é baseado pelos achados no estudo nos quais as 

83 



habilidades dos neutrófilos exterminarem diferentes genótipos de S. aureus variam de 

acordo com sua prevalência em casos de mastite. MULLARKY et ai. (2001) descobriram 

que o genótipo mais comum de S. aureus também foi o tipo contra o qual os neutrófilos e 

mecanismos iniciais de defesa do hospedeiro foram menos eficientes. Em contrapartida, o 

neutrófilos foram altamente eficientes contra genótipos mais raros. Esses resultados são 

consistentes com outros achados e sugerem que os tipos encontrados em alta prevalência 

possuem características únicas, que contrastam com os genótipos raros, tendo os primeiros 

uma habilidade superior para resistir ao ataque dos neutrófilos (MULLARKY et ai., 2001) 

Alterações na população de bactérias podem ocorrer por diferentes razões. Uma 

razão é o impacto da pressão seletiva devido ao uso dos antibióticos, cujos resultados 

aparecem na aquisição de novos genes de resistência (STROMMENGER et ai., 2004). 

Uma vez que as novas cepas emergentes são menos resistentes, a aquisição de genes de 

resistência pode não estar envolvida na disseminação dessas novas cepas. 

Entre os fatores relacionados ao hospedeiro para a doença causada pelo S. aureus 

estão descritos a predisposição genética via um ou mais genes de suscetibilidade e fatores 

adquiridos tais como a presença de dispositivos intravenosos, feridas cirúrgicas e outros 

eventos que intervenham nas defesas normais do organismo. É plausível especular que a 

doença invasiva ocorre em duas populações sobrepostas. Indivíduos afetados na 

comunidade (onde a taxa de doença é baixa) podem representar aqueles que são mais 

geneticamente predispostos a infecções por S. aureus, enquanto que indivíduos afetados no 

hospital (onde a taxa de doença é alta) podem representar um grupo de risco muito maior 

que pode ou não ser portadores de genes de suscetibilidade. Dado esse cenário, é possível 

que o padrão do número de determinantes associados com doenças em hospedeiros 

hospitalizados diferiria daqueles observados na comunidade. Entretanto, encontram-se 
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poucas diferenças entre cepas associadas com doenças nos dois tipos de grupos, sugerindo 

que os fatores bacterianos tenham um envolvimento na causa de doenças (PEACOCK et 

aI., 2002). 

Com exceção da cepa VISAS, todas as cepas SCCmec tipo 111, de acordo com a 

técnica fenotípica para detecção de funcionalidade do agr, apresentaram este gene 

acessório como sendo não funcional. As cepas SCCmec tipo IV, sem exceção, 

apresentaram funcionalidade do agr pela técnica empregada neste estudo. Observamos que 

essa cepa que apresentou agr não-funcional , quando submetidas ao RT-PCR para avaliar a 

expressão de seus genes de virulência, mostrava-se com a expressão dos genes positiva. 

Resolvemos avaliar a expressão do RNAIII também por RT-PCR. Todas as cepas, mesmo 

as que apresentaram agr não funcionais pela técnica fenotípica de expressão de delta

hemolisina, expressaram o RNAIII. Uma vez que a técnica fenotípica desenvolvida por 

SAKOULAS et aI. (2002) detecta a expressão apenas da delta-hemolisina, ela pode não ser 

muito adequada como marcador de funcionalidade do agr uma vez que a expressão de 

RNAIII pode ser induzida por outros sistemas regulatórios . Outra hipótese é a de que a 

sensibilidade da técnica fenotípica não consiga detectar a quantidade de RNAIII produzida. 

SABERSHEIKH & SAUNDERS (2004) observaram que entre cepas epidêmicas da 

Europa existia uma grande variação na produção do RNAIII . Essas flutuações nos níveis 

de RNAIII poderiam estar relacionadas com os padrões irregulares de crescimento 

apresentados pelas cepas. 

Enquanto os efeitos do agr em meios de cultura em laboratório durante as várias 

fases de crescimento têm sido bem estudados, o seu envolvimento durante a infecção é 

menos claro. Além disso, embora mais de 15 anos de estudos, muitos aspectos da função 

do agr permanecem desconhecidos (PRAGMAN & SCHLIEVERT, 2004). Em pmiicular, 
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o envolvimento do AgrA na transcrição direta do RNAIII ou outros transcritos e o 

mecamsmo precIso da ação do RNAIII ao agir sobre os promotores permanecem 

desconhecidos. Análises têm demonstrado que outros sistemas reguladores de virulência, 

tais como membros do sistema Sar, SrrA, SvrA, e ArlRS, sistema SarS, sistema sae, 

sistema srrAB, sistema MgrA, entre outros, são capazes de regular a transcrição dos 

promotores do agr (PRAGMAN & SCHLIEVERT, 2004). Embora muitos trabalhos 

estejam sendo desenvolvidos a fim de estudar a inter-relação entre o agr e SarA, ainda 

pouco se sabe sobre os sinais e condições ambientais aos quais os membros do sistema 

SarA respondem. Análises de mutantes para agr revelam que a falta do locus agr tem um 

efeito mínimo na expressão dos fatores de virulência in vivo (PRAGMAN & 

SCHLIEVERT, 2004). 

Recentes estudos sugerem que o sistema regulatório SarA, ative o desenvolvimento 

do biofilme através da transcrição do operon ica. A expressão do SarA diminui durante a 

fase exponencial tardia e coincide com a ativação do regulador agr na fase pós

exponencial, presumivelmente com uma interação entre o SarA e o agr (CHEUNG et ai. , 

2004). 

A regulação da virulência in vivo é estudada através da inativação dos genes 

regulatórios. Modelos mostram que, inativando o locus Sar e agr há uma redução na 

virulência em diversos experimentos com infecções estafilocócicas. A inativação apenas 

do SarA, com ou sem inativação do agr, leva a uma redução significante na virulência do 

S. aureus em modelos de endocardite em coelhos (CHEUNG et ai., 2004) . 

Está bem documentado que o RNAIII é altamente dependente da ativação o RNAII. 

Entretanto, foi demonstrado que em infecções no modelo experimental de endocardites, a 

expressão de RNAIII pode ser ativada dentro de tecidos alvos em animais infectados com 
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mutantes agro Além disso, GOERKE et aI. (2001) demonstraram que a expressão o gene 

hla foi induzida in vivo na ausência do lócus agr funcional. 

Há um impacto potencial de fatores micro ambientais (pH, osmolaridade, etc) e 

fatores nicho-específicos do hospedeiro (PMN s, plaquetas, etc) na regulação da virulência 

in vivo do S. aureus. O fibrinogênio foi identificado como um desses fatores nicho

específicos e promove a expressão in vivo do RNAIII. No mesmo estudo, a depleção do 

fibrinogênio preveniu a ativação do RNAIII in vivo , o que significou em uma redução 

significante na destruição tecidual, morbidade e mortalidade durante infecções de pele com 

o tipo selvagem, mas não com bactérias agr-deficientes. Esses fatores são, in vivo , um 

importante sinal para a regulação positiva da expressão de genes de virulência dependentes 

de quorum sensing (CHEUNG et aI., 2004). 

5.4. ADESINAS 

Agrupando os isolados de acordo com seu perfil por MLST, observamos um perfil 

semelhante para os genes relacionados à adesinas e formação de biofilme, tal qual 

observado para os genes de toxinas . 

Alguns genes de adesinas estão presentes em alguns isolados de cada clone além 

dos principais apresentados na tabela 12. Dentro do ST5, por exemplo, apenas um dos 

isolados apresentou o gene cna. Esse fato pode ser explicado pela transferência horizontal 

de genes, evento que pode ocorrer dentro de um clone (PEACOCK et aI., 2002) 

Diferente do observado em relação aos genes de toxinas, o clone ST5 parece ter 

adquirido mais genes de adesinas como o cljB e ebpS quando comparamos a cepa ST5 da 

coleção com as cepas ST5 isoladas no HC. 
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Todos os isolados testados, incluindo os isolados CEB, SCCmee tipo IV da coleção 

e HC foram positivas para eno, fib , elfA, ieaA e ieaD. Apenas 2 isolados VISA (VISA 3 e 

4) não apresentaram os genes iea. Com isso, é provável que os isolados tenham uma 

deficiência na formação de biofilmes uma vez que o operon ieaABCD participa nos passos 

de adesão intercelular durante a formação de biofilme pela codificação de proteínas 

envolvidas na síntese da matriz polissacarídica (CUCARELLA et a!. , 200X) . 

Basicamente, quanto ao conteúdo de adesinas, as diferenças entre os isolados ficam 

por conta dos genes ebpS e eljB prevalentes nos isolados SCCmee tipo IV, e fnbB e ena 

prevalentes nos isolados CEB. 

No estudo de PEACOCK et a!. (2002), foi observado que os genesfnbA, ena e ieaA 

estão mais comumente associados a isolados invasivos. Se levarmos o fato em 

consideração, os isolados CEB teriam uma vantagem sobre os isolados SCCmee IV na 

capacidade de invasão de tecidos, uma vez que possui os genes receptores para 

fibronectina e ena. Porém, no estudo de TRISTAN et a!. (2003), outros dois genes de 

adesinas foram significantemente associados com infecções invasivas : o bbp, que foi mais 

associado com osteomielite/artrite do que com endocardite (38 contra 11 %), e o fnbB, que 

foi mais associado a endocardite do que com osteomielite/artrite (55 contra 32%). 

Entretanto, nem todos os isolados associados com osteoartrite e endocardite possuíam bbp 

oufnbB, respectivamente. Ainda, além dos posíveis fatores do hospedeiro, o tropismo do S. 

aureus pode envolver outras adesinas, tais como receptores para fibrinogênio (jib) em 

endocardites, e para fibronectina e/ou colágeno em osteomielites e artrites, ou outros 

fatores de virulência envolvidos com a persistência bacteriana no local da infecção após a 

aderência ao tecido (TRISTAN et al. , 2003). Enfim, ainda são bastante obscuros os dados 

que se têm sobre as adesinas e suas correlações com doenças causadas por S. aureus. 

88 



o gene cljB foi prevalente em isolados SCCmec IV. Há três receptores para o 

fibrinogênio (clumpingfactor A e B, proteína ligadora de fibrinogênio - fib). Essas adesinas 

promovem a adesão do S. aureus a diferentes tipos de células. (V ANCRAEYNEST et aI., 

2004) 

o gene ebpS foi prevalente entre isolados SCCmec IV. O S. aureus se liga a 

tropoelastina via a proteína de membrana codificada pelo ebpS. Essa interação promove a 

colonização bacteriana e facilita a patogênese. A EbpS facilita a colonização de tecidos 

danificados abundantes em elastina, tais como a pele e pulmões. Os peptídeos da elastina 

são quimiotáxicos para neutrófilos como sinal de dano do tecido então é possível que EbpS 

seja parte de um sistema de sinal que impeça o influxo de neutrófilos (DOWNER, et aI. 

2002). 

O biofilme é a base para as infecções bacterianas persistentes e crônicas. O locus 

para adesão intercelular (ica) é formado pelos genes icaADB e C que codifica as proteínas 

necessárias para a síntese da adesinas polissacarídica intercelular e a adesina capsular 

polissacarídica nas espécies estafilocócicas. Ambas as proteínas são componentes do 

biofilme. Os genes icaA e icaD têm um envolvimento importante na produção de biofilme. 

Os S. aureus pOliadores do gene bap (porteína associada a biofilme) são fortes 

produtoras de biofilme. A formação desses biofilmes protege o microrganismo da 

opsonização e fagocitose, bem como da ação de agentes antimicrobianos, levando a 

infecção crônica e sepse. As cepas produtoras de biofilme têm uma maior capacidade de 

colonização quando comparadas a cepas não produtoras (VANCRAEYNEST et a!. , 2004) . 

Porém, em nosso estudo o gene bap não foi encontrado em nenhum dos isolados. 

Quando levamos em consideração o tipo de agr e o perfil de adesinas apresentado, 

observamos que cada grupo agr apresentou um conjunto característico de adesinas. Mesmo 

em isolados peliencentes a clones considerados distintos por MLST, como é o caso do ST 
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97 e ST 8, que compartilham o mesmo grupo agr, o conteúdo de genes para adesinas foi 

praticamente o mesmo, com exceção do gene cna, ausente nos isolados ST 8. 

Estudos sugerem que a habilidade do S. aureus em formar biofilmes estaria restrita 

a 6% das cepas agr-positivas, enquanto que 78% dos isolados clínicos agr-negativos 

mostrariam produção de biofilme bastante evidente (HUESCA et ai., 2002). Essa 

habilidade em formar biofilmes poderia prover uma compensação parcial pela perda da 

expressão de fatores de virulência associada ao fenótipo agr nulo (HUESCA et ai. , 2002). 

Não foi possível estabelecer uma relação entre as doenças causadas por cada um 

dos isolados e seu conteúdo de adesinas. Porém, pequenas diferenças nos conteúdos de 

genes de adesinas foram observadas entre as cepas SCCmec IV e as cepas CEB. 

5.5. NOMENCLATURA 

Há ainda muita confusão quanto à nomenclatura das cepas ORSA SCCmec tipo IV. 

De acordo com o CDC, para ser considerada adquirida na comunidade ou nosocomial, uma 

cepa ORSA SCCmec tipo IV precisa seguir alguns critérios sugeridos pelo CDC 

(GARNER et al.,1988): adquirida na comunidade ou CA-ORSA se as culturas isoladas 

forem positivas dentro de 48 horas após a admissão; nosocomiais ou NORSA se o paciente 

foi admitido em um hospital ou qualquer serviço de assistência à saúde dentro dos últimos 

12 meses (BUKHARIE et aI. 2001). Para evidenciar essa diversidade de denominações 

podemos fazer uso de publicações onde não ficam claros os critérios para classificação dos 

isolados. Por exemplo, BRA TU et aI. (2005) relataram um surto de CA-ORSA em 

maternidade e berçário nos EUA, com isolados SCCmec tipo IV e presença dos genes pvl, 
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porém não definiram os critérios para classificar as cepas. Dessa forma não fica claro se as 

cepas foram adquiridas no hospital ou na comunidade. 

Outro exemplo de diversidade relativa à nomenclatura encontra-se no artigo de 

REGEV -YOCHA Y, et aI. (2005) . Neste caso foi detectado também um surto em um CTI 

neonatal em Israel. Foram encontradas cepas SCCmec tipo IV, negativas para PVL. O 

autor refere-se a essas cepas como não-multirresistentes (non-MDR MRSA) , que são 

também chamadas por outros autores de não-multirresistente ORSA (NORSA) (HEAL Y et 

aI. , 2004). Nesse caso ficou definido que as cepas foram adquiridas no hospital. Porém, as 

cepas ORSA nosocomiais, multiresistentes, ele denomina como NA-MRSA, nome que não 

possui significado no texto e que concluímos ser nosocomial acquired MRSA . Geralmente, 

se dá a denominação em inglês de HA-MRSA ou hospital acquired MRSA. 

O perfil de sensibilidade cada vez menor apresentado pelo S. aureus, onde 

pouquíssimas drogas podem ser utilizadas como recurso para conter as infecções, nos leva 

a uma maIOr necessidade de compreender a patogênese desse microrganismo. 

Compreendendo os processos patogênicos, há a esperança de que novas estratégias 

terapêuticas contra os. aureus possam surgir (CHEUNG et aI. , 2004). 
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6. Conc[usões 

6.1. As cepas SCCmec tipo IV foram mais sensíveis que as cepas SCCmec tipo III, por 

não carregarem outros genes de resistência além do gene mecA. 

6.2. As cepas SCCmec tipo IV apresentaram 100% de sensibilidade aos antibióticos como 

ciprofloxacina, sulfametoxazol-trimetoprim e vancomicina. Essas drogas poderiam ser 

empregadas, talvez, como uma alternativa no tratamento das infecções causadas por cepas 

SCCmec tipo IV. 

6.3. A variabilidade genética das cepas SCCmec tipo IV evidencia que essas cepas podem 

ser provenientes de transferência horizontal do SCCmec IV e não são descendentes de um 

ancestral comum, como é o caso do CEB. 

6.4. O PFGE e o MLST se apresentaram como técnicas de tipagem muito úteis e com 

ótima correlação entre si. O PFGE apresentou maior poder discriminatório e o MLST, por 

sua vez, apresentou maior habilidade para discernir as relações e os padrões de 

descendência evolucionária entre isolados com genótipos similares. 

6.5. Foram encontradas todas as combinações entre SCCmec IV Ã e IVc e agr 1, 2 e 3. Não 

foram encontrados os tipos 4 de agr nem o subtipo IVb de SCCmec. 

6.6. As cepas SCCmec IV isoladas no Brasil não são altamente virulentas como descrito 

em outros países. Não possuem fatores de virulência como a Leucocidina Panton

Valentine, toxinas exfoliativas e enterotoxinas. Por outro lado, possuem a alfa-hemolisina e 

92 



a leucocidina LukD-LukE, toxina que vem sendo apresentada em pesquisas como causa de 

lesões oculares graves e diarréias pós-antibioticoterapia. Pouco se sabe ainda sobre a 

LukED. Essa leucocidina pode ser um fator de virulência mais importante do que se 

Imagma. 

6.10. Dentro de um mesmo ST foram observadas variações tanto da sensibilidade, como 

da virulência, e várias combinações entre SCCmec e agro 

6.12. Não foi possível estabelecer uma relação entre o tipo de agr e o perfil de virulência 

das cepas, uma vez que os perfis foram muito semelhantes mesmo entre cepas de grupos 

agr diferentes. 

6.13. A técnica de expressão da delta-hemolisina para avaliação da funcionalidade do agr 

não é adequada para esse fim, uma vez que avalia a expressão de RNAIII. Outros sistemas 

regulatórios podem aumentar a expressão de RNAIII sem o agr estar funcional 

6.14. As amostras CEB e SCCmec IV não apresentaram grandes diferenças no conteúdo de 

toxinas e adesinas. Apenas as cepas SCCmec IV da coleção, isoladas em 1995, 

apresentaram um maior conteúdo de genes de virulência que as isoladas no Hospital das 

Clínicas FMUSP. 

6.15. Há necessidade de maiores estudos para estabelecer alguma relação entre o grupo agr 

e o tipo de doença causada pela cepa, uma vez que todas foram isoladas a partir de 

hemo culturas e as doenças de base dos pacientes eram muito variadas, não sendo possível 

uma ligação entre as cepas e uma infecção primária que tenha resultado na infecção de 

corrente sangüínea. 
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6.16. Não foi observada uma vantagem evolutiva do clone endêmico brasileiro sobre os 

clones SCCmec tipo IV, considerando o perfil de virulência das cepas. 
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