
 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

 

 

 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM GENÉTICA MOLECULAR 

COMPARATIVA E TECNOLÓGICA 

 

 

 
 

 

Análise molecular de factores de virulência em 

Enterococcus spp. de animais 

 
 

 

 

Bárbara João Gonçalo Gomes Pereira 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VILA REAL, 2010 

 



 
Imagem capa: Enterococcus faecium 

 

Copyright © 2009 Visuals Unlimited Corbis 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: __________________________________________ 

 
Professora Doutora Patrícia Alexandra Curado Quintas Dinis Poeta 

 

(Departamento de Ciências Veterinárias, UTAD) 

 

 

 

 

 

 

Co-Orientador: ________________________________________________ 

 
Professor Doutor Gilberto Paulo Peixoto Igrejas 

 

(Departamento de Genética e Biotecnologia, UTAD) 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

 

Agradecimentos 

 

 
Ao concluir esta dissertação, desejo manifestar o meu sincero reconhecimento 

pelo apoio e pelas contribuições de diversas pessoas a quem estou agradecida. 

 

Ao Professor Doutor Armando Mascarenhas Ferreira, Reitor da UTAD, pela 

disponibilidade e facilidades concedidas durante a realização deste trabalho. 

À Professora Doutora Patrícia Poeta pela oportunidade, dedicação e apoio que 

sempre demonstrou. 

Ao Professor Doutor Gilberto Igrejas por toda a disponibilidade, apoio, 

dedicação e orientação prestados durante a realização deste trabalho. 

À Hajer, por todo o incentivo, apoio, amizade e por todo o empenho em 

proporcionar-me as melhores condições de trabalho. Além do seu valor científico, não 

posso deixar de salientar as suas qualidades humanas.  

Aos meus colegas de trabalho, em especial ao Alex, Jorge, Luís, Céline, Joana e 

Sónia pelo apoio e amizade. 

Às Técnicas do Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciências 

Veterinárias pelo auxílio prestado. 

 À minha família que sempre me apoiou. 

 Finalmente a todos aqueles, que de forma directa ou indirecta me incentivaram e 

ajudaram no decorrer dos trabalhos, o meu muito obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

Análise molecular de factores de virulência em Enterococcus spp. de animais 

 

Resumo 

 

A incidência de bactérias resistentes a antibióticos constitui uma preocupação 

crescente, tanto em medicina veterinária como em medicina humana. Os enterococos 

são parte integrante da flora bacteriana gastrointestinal normal do Homem e dos 

animais, podendo, ocasionalmente provocar infecções. O género Enterococcus constitui 

um grupo heterogéneo de bactérias com mais de trinta espécies diferentes, sendo que, a 

produção de factores de virulência por estirpes deste género pode estar relacionada com 

um aumento da sua patogenicidade. 

Este trabalho teve por objectivo a detecção de 12 genes codificadores de factores 

de virulência em isolados de enterococos (31 E. hirae, 14 E. faecium, 7 Enterococcus 

spp., 4 E. durans, 2 E. gallinarum e 2 E. casseliflavus) obtidos de avestruzes, através da 

técnica PCR e da utilização dos primers específicos. 

Os genes testados foram os seguintes: gelE (gelatinase), fsr (regulador da 

expressão do gelE), cpd (determinante de feromona), ace (factor de colonização 

acessório), agg (substância de agregação), esp (proteína de superfície extracelular), hyl 

(hialuronidase) e genes do operão cyl (cylB, cylM, cylA, cylLL, cylLS) – codificadores 

da citolisina. 

O número de genes codificadores de factores de virulência, no total de 60 

isolados de amostras fecais de avestruzes, foi o seguinte: gelE (59), agg (15), cylLL 

(15), cpd (11), cylM (9), cylB (7) e cylA (1). Este número variou consoante as diferentes 

espécies de enterococos: gelE (31 E. hirae, 13 E. faecium, 7 Enterococcus spp., 4 E. 

durans, 2 E. gallinarum e 2 E. casseliflavus), agg (8 E. hirae, 3 E. faecium, 2 E. 

gallinarum, 1 E. durans, e 1 E. casseliflavus), cylLL (6 E. hirae, 3 E. faecium, 3 

Enterococcus spp., 2 E. durans, e 1 E. casseliflavus), cpd (6 E. hirae, 2 E. durans, 1 E. 

faecium, 1 E. gallinarum e 1 Enterococcus spp.), cylM (8 E. hirae e 1 E. faecium), cylB 

(2 E. hirae, 2 E. faecium, 2 E. gallinarum e 1 E. durans) e cylA (1 E. hirae). Os genes 

fsr, ace, hyl, esp e cylLS não foram encontrados nesta investigação.  

Os isolados de E. hirae foram os únicos que apresentaram todos os genes 

codificadores de factores de virulência detectados. O gene gelE foi o mais prevalente, 

na medida em que, 31 E. hirae, 13 E. faecium, 7 Enterococcus spp., 4 E. durans, 2 E. 

gallinarum e 2 E. casseliflavus manifestaram a sua presença. 
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Com a realização deste trabalho também se pretendeu detectar a produção de 

gelatinase e actividade β-hemolítica e sua correlação com o gene gelE e operão cyl, 

respectivamente. A maioria destes isolados foi gelatinase positivo (59 isolados; 98,3 %), 

excepto um isolado de E. faecium. Todos os isolados com actividade gelatinase 

apresentaram o gene gelE, embora E. faecium gelatinase negativo também tenha 

manifestado a presença desse gene. Nenhum dos isolados manifestou actividade β-

hemolítica, assim como nenhum apresentou os cinco genes do operão cyl.  

Por fim, foi possível relacionar os genes codificadores de factores de virulência 

detectados na nossa série de enterococos com seu fenótipo específico de resistência a 

antibióticos. O maior número de genótipos codificadores de factores de virulência foi 

detectado em isolados da espécie E. hirae com fenótipo de resistência à tetraciclina.  

Este estudo permitiu analisar a presença destes genes em enterococos de 

avestruzes e avaliar o seu interesse em saúde pública, na medida em que podem ser 

transferidos aos humanos, através da cadeia alimentar.  

 

Palavras chave: Enterococcus spp., resistência a antibióticos, factores de virulência, 

avestruzes. 
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Molecular analysis of the virulence factors found in animal Enterococcus spp.  

 

 
Abstract 

 

 
The presence of antibiotic-resistant bacteria is a growing concern in both 

veterinary and human medicine. Enterococci are an integral part of the gastrointestinal 

bacterial flora of humans and animals, which can occasionally cause infections. The 

Enterococcus genus is a heterogeneous group of bacteria which includes more than 

thirty different species and the production of virulence factors by strains of this genus 

could be associated with the increase of its pathogenicity.  

The aim of this study was to detect 12 genes encoding virulence factors in 

enterococci isolates (31 E. hirae, 14 E. faecium, 7 Enterococcus spp., 4 E. durans, 2 E. 

gallinarum and 2 E. casseliflavus) obtained from ostriches, through the PCR technique 

and by using specific primers.  

The following genes were tested: gelE (gelatinase), fsr (a regulator controlling 

expression of gelE), cpd (pheromone determinant), ace (accessory colonization factor), 

agg (aggregation substance), esp (extracellular surface protein), hyl (hialuronidase) and 

the genes of the cyl operon (cylB, cylM, cylA, cylLL, cylLS) – encoding cytolysin. 

In a total of 60 isolates of faecal samples from ostriches, the number of genes 

encoding virulence factors was the following: gelE (59), agg (15), cylLL (15), cpd (11), 

cylM (9), cylB (7) and cylA (1). This number varied according to the different species of 

enterococci: gelE (31 E. hirae, 13 E. faecium, 7 Enterococcus spp., 4 E. durans, 2 E. 

gallinarum and 2 E. casseliflavus), agg (8 E. hirae, 3 E. faecium, 2 E. gallinarum, 1 E. 

durans, and 1 E. casseliflavus), cylLL (6 E. hirae, 3 E. faecium, 3 Enterococcus spp., 2 

E. durans, and 1 E. casseliflavus), cpd (6 E. hirae, 2 E. durans, 1 E. faecium, 1 E. 

gallinarum and 1 Enterococcus spp.), cylM (8 E. hirae e 1 E. faecium), cylB (2 E. hirae, 

2 E. faecium, 2 E. gallinarum and 1 E. durans) and cylA (1 E. hirae). The genes fsr, 

ace, hyl, esp and cylLS were not found in this study.  

The isolates of E. hirae were the only ones that harboured all the encoding genes 

for the detected virulence factors. The gene gelE was the most prevalent, in so far as, 31 

E. hirae, 13 E. faecium, 7 Enterococcus spp., 4 E. durans, 2 E. gallinarum and 2 E. 

casseliflavus manifested its presence. 
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Another aim of this study was to detect the production of gelatinase and β-

hemolytic activity and the correlation with the gene gelE and the cyl operon, 

respectively. The majority of these isolates tested positive for gelatinase (59 isolates; 

98,3 %), except for an isolate of E. faecium. All the isolates showing gelatinase activity 

had the gene gelE, even though the gelatinase negative E. faecium also showed the 

presence of this gene. None of the isolates showed β-hemolytic activity or had the five 

genes of the cyl operon.  

Finally, this study was able to link the genes encoding virulence factors in our 

enterococci series to an antibiotic-resistance phenotype. The greatest number of 

genotypes encoding virulence factors was detected in isolates of the E. hirae species 

with the tetracycline-resistant phenotype.  

This study contributed to the analysis the presence of these genes in ostriches 

enterococci and its importance for public health, in that it can be transferred to humans 

through the food chain.  

 

Key words: Enterococcus spp., resistance to antibiotics, virulence factors, ostriches. 
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CAPÍTULO 1 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Introdução 

 
Tal como o próprio nome indica, os enterococos são bactérias entéricas, 

geralmente isoladas de seres humanos, bem como, de uma variedade de animais 

(Murray et al., 2004). Estas bactérias comensais que colonizam naturalmente o tracto 

gastrointestinal, também existem, ocasionalmente noutras partes anatómicas, incluindo 

a cavidade oral e o tracto vaginal (Devriese et al., 1992; Muller et al., 2001; Pabich et 

al., 2003).  

Segundo alguns autores, os enterococos são referidos como sendo, os cocos 

Gram-positivos existentes em maior quantidade nas fezes humanas e que podem ser 

isolados em concentrações de 10
5 

a 10
8 

Unidades Formadoras de Colónias (UFC) 

/grama de fezes (Rice et al., 1995; Shephard e Gilmore, 2002). 

Certos estudos relatam o problema destas bactérias como agentes patogénicos 

nosocomiais que, normalmente, apenas causam infecção quando a imunidade do 

hospedeiro se encontra comprometida (Bonten et al., 2001). Infecções secundárias 

incluem endocardites, infecções do tracto urinário, infecções intra-abdominais e 

bacteriemias nosocomiais (Poeta, 2006) e, com menos frequência, infecções ao nível 

das articulações, ossos e meninges (Gold, 2001). A maioria das infecções clínicas 

humanas são originadas por estirpes de Enterococcus faecium e Enterococcus faecalis 

(Lautenbach et al., 1999; Giacometti et al., 2000; Higaki et al., 2002). A espécie E. 

faecalis é responsável por cerca de 80% a 90% dos isolados clínicos enquanto que E. 

faecium representa cerca de 5% a 15%. Outras espécies, como E. gallinarum, E. 

casseliflavus, E. durans, E. avium e E. raffinosis raramente são encontradas e consistem 

em menos de 5% dos isolados clínicos (Poeta, 2006). A espécie E. faecalis parece ser 

menos resistente aos antibióticos, mas tem maior probabilidade de apresentar 

características virulentas. Pelo contrário, a espécie E. faecium, é mais resistente aos 

antibióticos e não manifesta características relacionadas com a virulência (Gin e Zhanel, 

1996; Huycke et al., 1998).  

Os enterococos têm um crescente potencial como agentes causadores de sérias 

infecções embora pouco se saiba sobre a sua virulência. Esta falta de informação pode 

ser atribuída ao facto destas bactérias, que vivem normalmente como comensais na 
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microbiota intestinal de indivíduos saudáveis, possuirem traços de virulência muito 

subtis que não são facilmente identificados (Shankar et al., 1999). 

A resistência aos antibióticos constitui um dos factores mais importantes que 

pode contribuir, de uma forma indirecta, para a patogenicidade de estirpes de 

enterococos. No entanto, tal resistência não consegue explicar a sua virulência. As 

bactérias para se tornarem patogénicas, precisam de manifestar factores de virulência 

relacionados com a adesão, invasão, evasão à resposta imunitária, além de criarem 

modificações patológicas (Johnson, 1994). A presença destes factores, torna-as capazes 

de resistir aos mecanismos de defesa do hospedeiro, facilitando, assim, a colonização do 

tracto gastrointestinal (Gilmore et al., 2002). 

Vários factores de virulência foram descritos em enterococos, como por 

exemplo: citolisina, gelatinase, substância de agregação, factor acessório de 

colonização, determinante de feromona, proteína de superfície extra-celular e 

hialuronidase.  
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1.1. Taxonomia e classificação de Enterococcus spp. 

 

 

Thiercellin, em 1899, utilizou pela primeira vez a palavra ―enterococo‖ para 

denominar um grupo de bactérias Gram-positivas presentes nas fezes de humanos, 

dispostas aos pares ou em cadeias curtas. Em 1937, Sherman sugere a separação do 

género Streptococcus em quatro categorias: ―pyogenic‖, ―viridans‖, ―lactic‖ e 

―enterococci‖. Por sua vez, Kalina, em 1970, propôs que o género enterococci se 

passasse a designar Enterococcus incluindo as espécies E. faecium e E. faecalis, pois 

estas estirpes possuem características morfológicas, biológicas e serológicas (resistência 

ao sal, à bílis e ao azul-de-metileno), distintas dos restantes membros do género 

Streptococcus (Dwight et al., 2004; Poeta, 2006). Posteriormente, estudos do ARNr 16S 

por hibridações ADN/ADN e ADN/ARNr, mostraram diferenças genéticas deste grupo 

em comparação com outros membros do género Streptococcus e, daí, a divisão do 

género em Enterococcus, Lactococcus e Estreptococcus (Girraffa, 2002; Poeta, 2006). 

Actualmente, considera-se que o género Enterococcus constitui um grupo 

heterogéneo de bactérias com mais de 30 espécies diferentes (Pangallo et al., 2008) e, 

com base na análise da sequência do ADNr 16S, o género encontra-se organizado em 

grupos de espécies, sendo estas: E. faecalis, E. faecium, E. avium, E. gallinarum e E. 

cecorum (De Leener, 2005). 

 

Quadro 1 – Principais espécies de enterococos e seus habitats (Adaptado de Poeta, 2006) 

Espécies Habitats 

E. faecalis Tracto gastrointestinal humano e animal. 

E. faecium Tracto gastrointestinal de humanos, cães, bovinos, galinhas, ratos, pombos e leitões. Plantas. 

E. avium Tracto gastrointestinal de humanos e pássaros. Carne de frango e amígdalas de cães e gatos. 

E. gallinarum Tracto gastrointestinal de frangos. Plantas. 

E. cecorum Tracto gastrointestinal de galinhas, pombos e animais domésticos. 
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1.2. Características gerais e identificação 

 

 

Inicialmente, os enterococos foram classificados como cocos entéricos Gram-

positivos (Poeta, 2006). Nos anos trinta, estes foram referidos como estreptococos do 

grupo D (Sood et al., 2008) devido à presença do antígeno de parede celular do grupo 

D, um ácido gliceroteicóico que está associado com a membrana citoplasmática. 

Contudo, foi constatado que estes organismos são diferentes de outros estreptococos do 

grupo D (referidos como estreptococos do grupo D não-enterocócicos). As 

características fisiológicas, bem como a análise de ácidos nucléicos permitiram 

diferenciar os grupos enterocócicos e não-enterocócicos (Murray et al., 2004). 

Mais tarde, Sherman sugeriu que o termo ―Enterococcus‖ devia ser usado para 

streptococci que crescem em intervalos de temperatura de 10ºC a 45ºC, a um pH de 9,6; 

suportam condições de 6,5% de NaCl e sobrevivem a 60ºC, durante 30 minutos (Klein, 

2003). 

Actualmente, os enterococos são microrganismos que se identificam por 

métodos bioquímicos como Gram-positivos, anaeróbios facultativos e catalase 

negativos, que toleram uma grande variedade de condições de crescimento, como meios 

hiper ou hipotónicos, ambientes alcalinos e ácidos. Estas bactérias, toleram a bílis 

concentrada (que inibe ou mata a maioria dos microrganismos) e a azida sódica. Tais 

substâncias são utilizadas como agentes selectivos em meios de agar (Dwight et al., 

2004; Ferreira e Sousa, 2000; Poeta, 2006).  

De um modo geral, estas estirpes são consideradas fermentadoras estritas pois 

não possuem ciclo de Krebs e cadeia respiratória. No entanto, E. faecalis constitui uma 

excepção, na medida em que consegue produzir o sistema de citocromos (citocromos d, 

b e o). Este sistema representa uma vantagem pelo facto de facilitar a colonização 

bacteriana durante o crescimento aeróbio (Poeta, 2006). 

Quanto à estrutura, os enterococos apresentam-se sob a forma de cocos, 

diplococos ou em cadeias curtas (estreptococos) e possuem uma parede celular Gram-

positiva, constituída por polissacáridos e proteínas. Relativamente à mobilidade, a 

maioria das estirpes é imóvel (Dwight et al., 2004; Ferreira e Sousa, 2000; Murray et 

al., 2004).  

Os enterococos, apresentam rápido crescimento no meio de cultura agar sangue, 

manifestando a presença de colónias grandes e brancas após 24 horas de incubação. Tais 

colónias são tipicamente não-hemolíticas, mas também podem ser α- ou β-hemolíticas 
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(Murray et al., 2004). Estes microorganismos crescem na presença de 6,5% de NaCl, 

podem hidrolisar a esculina e são tolerantes a 40% de sais biliares (Sood et al., 2008). 

Essas propriedades básicas ajudam a diferenciar os enterococos de outros cocos Gram-

positivos catalase-negativos. Testes fenotípicos selecionados (ex: reacções de 

fermentação, hidrólise da PYR, produção de pigmentos, motilidade) e bioquímicos são 

essenciais para distinguir E. faecalis, E. faecium e outras espécies de Enterococcus 

(Murray et al., 2004).  

Existem vários sistemas automatizados que tornam possível a identificação das 

espécies de enterococos, como por exemplo as galerias API 20STREP, API 32STREP, 

o sistema Microscan, PASCO, entre outros. Porém, as semelhanças entre algumas 

espécies dificultam a sua distinção (Sader et al., 1995). Desta forma, constata-se, que os 

métodos de biologia molecular, baseados na técnica da PCR (―Polimerase Chain 

Reaction‖) com o uso de ―primers‖ específicos para a diferenciação das espécies, são 

imprescindíveis e mais fiáveis que os sistemas anteriormente referidos (Pérez-

Hernández et al., 2002). 

 

1.3. Habitat e especificidade das diferentes espécies de enterococos em aves 

 

Há várias décadas que se sabe que os enterococos estão presentes na flora 

intestinal de aves (Strompfová e Lauková, 2007) sendo E. faecalis, E. faecium e E. 

cecorum as espécies mais comuns. Em relação aos pintos de um dia, as espécies E. 

faecalis e E. faecium prevalecem de uma forma equivalente. Já, em frangos de um mês, 

E. faecium predomina seguida de E. hirae e E. durans. Em animais com mais de três 

meses, a espécie E.cecorum prevalece (Kuntz et al., 2004; Poeta, 2006). 

De acordo com Baele e colaboradores (2001), as espécies E. cecorum, E. 

columbae, E. faecalis e E. hirae, são as mais, frequentemente, encontradas na flora 

intestinal de pombos, porém, outras investigações, referiram E. columbae como a 

principal bactéria Gram-positiva que coloniza o tracto gastrointestinal destes animais 

seguida de E. cecorum e, com menos frequência, E. faecalis, E. faecium, E. gallinarum 

e E. casseliflavus (Poeta, 2006). 
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1.4. Importância em saúde pública  

 

A resistência antimicrobiana tem constituído um problema em saúde pública a 

nível mundial.  

 Os enterococos, destacaram-se nas distintas actividades de investigação e 

aspectos de segurança. Estas bactérias, se por um lado, desempenham um papel 

importante em vários produtos alimentares fermentados, por outro, são consideradas 

indicadores indesejáveis de contaminação fecal (Madigan et al., 1997).  

A capacidade dos enterococos poderem adquirir resistências através de mutações 

ou do fluxo de genes inseridos em plasmídeos ou transposões, constitui um grande 

desafio em questões relacionadas com saúde pública (Gold, 2001; Shephard e Gilmore, 

2002). Estas bactérias estão submetidas ao efeito do uso de antibióticos podendo, deste 

modo, seleccionar-se estirpes com mecanismos de resistência, constituindo 

reservatórios de genes capazes de os adquirir e transferir a outras bactérias. A 

transferência destes genes entre diferentes espécies e géneros bacterianos é denominada 

―transferência horizontal‖ (Woo et al., 2003), sendo este mecanismo importante para a 

diversidade genética e evolução (Seno et al., 2005). Desta forma, os animais constituem 

uma fonte de bactérias do género Enterococcus spp. com uma vasta diversidade de 

genes que podem ser uma via de transmissão a outros seres vivos, incluindo o próprio 

ser humano (Poeta, 2006). 

Além disto, os enterococos podem desempenhar um papel crucial na produção 

de factores de virulência (Madigan et al., 1997). Estas bactérias adquiriram factores de 

virulência de forma, a poderem sobreviver no ambiente gastrointestinal, que constitui 

um ambiente altamente competitivo. Segundo Vankerckhoven e sua equipa (2008), 

características virulentas relacionadas com a adesão, translocação e resposta imune 

estão na origem da patogenicidade das estirpes de enterococos. 
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1.5. Os Antibióticos: descrição, classificação e modo de acção 

 

Em 1942, Waksman utilizou o termo antibiótico, para designar todos os 

compostos naturais produzidos por microrganismos, que têm efeito microbicida ou que  

inibem o crescimento bacteriano (Sousa, 2005). 

De acordo com Sousa (2005), cada grupo de antibióticos tem um alvo na célula 

bacteriana, com a finalidade de exercerem as suas propriedades de antibiose (bactericida 

ou bacteriostático). Quanto à sua classificação, os antibióticos podem ser 

bacteriostáticos caso inibam o crescimento da bactéria ou bactericidas caso provoquem 

a sua morte. Na actualidade, muitos deles são sintetizados em laboratório manifestando 

modificações químicas que aperfeiçoam a sua potência ou alargam o seu espectro de 

acção (Poeta, 2006).  

Os antibióticos, além de apresentarem uma actividade específica, penetram e 

actuam nas bactérias perante diferentes mecanismos de acção, tais como: inibição da 

síntese da parede celular, inibição da síntese de proteínas e ácido fólico, interferência na 

síntese do ácido nucleico e alteração da permeabilidade da membrana celular (Poeta, 

2006). 

Em relação à inibição da síntese da parede celular, podemos referir os inibidores 

das β-lactamases (ex: ácido clavulânico, sulbactam e tazobactam) e os β-lactâmicos (ex: 

penicilinas, cefalosporinas, monobactamos) como o principal grupo de antibióticos 

utilizado na prática clínica, veterinária e humana. Estes são conhecidos como 

antiparietais, actuando na fase final de biosíntese do peptidoglicano. O seu modo de 

acção consiste em alterar a síntese da parede celular, através da inibição de várias 

enzimas essenciais na formação do peptidoglicano, sendo estas, as transpeptidases, 

carboxipeptidases e transglicosidases (Livermore, 1995; Sousa, 2005).  

A tetraciclina, o cloranfenicol, a estreptogramina quinupristina-dalfopristina 

representam alguns dos fármacos inibidores da síntese de proteínas (Sousa, 2005). Estes 

evitam a junção da extremidade aminoacil do ARNt com a subunidade 30S do 

ribossoma, inibindo assim, a síntese proteica. Tal associação é reversível, e por 

conseguinte, este grupo de antibióticos possui uma acção bacteriostática (Walsh, 2003). 

As bactérias necessitam de ácido fólico mas não contêm um sistema de obtenção 

deste ácido do ambiente que as envolve tendo, assim necessidade, de o sintetizar (Sáenz, 

2004). As sulfonamidas (sulfametoxazol e trimetoprim) são antibióticos inibidores da 

síntese do ácido fólico. Estas são classificadas como bacteriostáticos, impedindo o 
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crescimento bacteriano por carência de ácido fólico e actuam frente a um grande 

número de bactérias Gram-negativas e Gram-positivas (Sousa, 2005). A combinação 

simultânea dos dois fármacos anteriormente referidos, resulta num sinergismo com 

acção bactericida (Masters et al., 2003). 

As quinolonas, onde se insere a ciprofloxacina e o ácido nalidíxico, são 

exemplos de antibióticos que intervêm na síntese dos ácidos núcleicos. Estes 

desempenham o seu modo de acção penetrando no citoplasma das bactérias através da 

camada fosfolipídica ou dos canais de porinas, inibindo a DNA girase, principal alvo 

das bactérias Gram- negativas e a topoisomerase IV, principal alvo das quinolonas de 3ª 

geração nas bactérias Gram-positivas (Walsh, 2003; Sousa, 2005). 

As poliximinas, são antibióticos que alteram a permeabilidade da membrana 

celular. Estas actuam somente em bactérias Gram-negativas, causando desarranjo 

estrutural, quando se ligam aos fosfolípidos, com consequente alteração da 

permeabilidade e exteriorização de constituintes intracelulares através da membrana 

(Sefton, 2002). 

1.6. Interesse do estudo da resistência aos antibióticos em Enterococcus spp. 

 

 Os enterococos são um componente da flora normal do intestino de animais e 

humanos e também são frequentemente encontrados na água, solo, plantas e produtos 

alimentares. No ecossistema gastrointestinal competem num meio complexo com outras 

bactérias para sobreviverem (Poeta et al., 2008). Estes têm sido considerados agentes 

patogénicos de baixa virulência, apesar de se saber que causam infecções graves como 

septicemia e endocardite (Hällgren et al., 2009). No entanto, em décadas recentes 

surgiram como importantes causas de infecções nosocomiais devido à capacidade de 

adquirir genes de resistência aos antibióticos ou factores de virulência (Poeta et al., 

2008). Nas unidades de cuidados intensivos onde o consumo de antibióticos é 

frequentemente elevado, a resistência intrínseca a vários antibióticos, assim como a 

aquisição de novos mecanismos de resistência permitiram aos enterococos uma 

vantagem selectiva sobre outros comensais intestinais (Fridkin, 2001; Hällgren et al., 

2005). 

 Segundo Sousa (2001), os enterococos, podem apresentar resistência natural 

(intrínseca) ou adquirida (transferível) aos antibióticos. A resistência natural é 

característica da espécie e está presente em genes habitualmente não transferíveis, sendo 

que, acontece normalmente na ausência de selecção antimicrobiana (Sousa, 2001; Poeta, 
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2006). Por sua vez, a resistência adquirida refere-se às estirpes que no seu estado 

selvagem apresentavam sensibilidade a um determinado antibiótico e que por pressão 

selectiva destes fármacos manifestaram resistência (Sousa, 2001). 

Estas bactérias são consideradas sobreviventes excepcionais devido à sua 

capacidade de adquirir genes codificadores de resistência a antibióticos juntamente com 

uma resistência natural a ambientes extremos (por exemplo: altas temperaturas, elevada 

salinidade e baixo pH) e a vários agentes antimicrobianos (Duprè et al., 2003). Desta 

forma, os enterococos representam um dos principais desafios para a medicina, quer 

pelo elevado número de mecanismos que lhes conferem resistência à maioria dos 

antibióticos usados na terapêutica, quer pelo grande número de resistências intrínsecas 

que contêm (Bonten et al., 2001; Costa, 2006). 

 

1.7. Produção de factores de virulência por Enterococcus spp. 

 

1.7.1. Definição de factores de virulência 

 

As substâncias produzidas pelos microrganismos que podem causar dano ao 

hospedeiro, são referidas como factores de virulência. O termo passou a significar 

qualquer componente do microrganismo que seja capaz de provocar doença ou que 

potencialize a sua capacidade para este facto. De acordo com esta definição, mesmo 

uma substância que não seja tóxica para o tecido do hospedeiro, é considerada um factor 

de virulência, se em sua ausência, o microrganismo se tornar menos capaz de provocar 

doença, ou seja, menos virulento (Schaechter et al., 1999). 

 

1.7.2. Os factores de virulência e sua importância nos processos infecciosos 

 

Atendendo a que, as estirpes nosocomiais têm a capacidade de provocar doença 

através de um processo de duas fases (colonização e invasão), a aquisição de factores 

exógenos por estas pode aumentar a sua virulência. Deste modo, um determinado factor 

pode facilitar a capacidade de uma estirpe nosocomial competir com uma estirpe 

comensal permitindo aumentar a presença da primeira no tracto gastrintestinal, 

resultando assim, numa maior probabilidade de ocorrer doença. A resistência a 

antibióticos e as proteínas de superfície, ajudam os organismos nosocomiais a colonizar 
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nichos diferentes dos ocupados por estirpes indígenas, desempenhando também um 

papel importante neste mecanismo (Jett et al., 1994; Mundy et al., 2000).  

Estes factores exógenos também podem aumentar a virulência de estirpes 

nosocomiais, ao nível da destruição e toxicidade dos tecidos, promovendo a capacidade 

de colonização do tracto gastrointestinal ou de outro nicho e originando doença clínica 

(Poeta, 2006).  

Contudo, um factor que possa contribuir para aumentar a severidade da doença, 

não é detectado obrigatoriamente, em todas as estirpes (Mundy et al., 2000). 

 

1.7.3. Identificação dos factores de virulência 

 

 As estirpes de E. faecalis predominam em relação às de E. faecium, em 

processos clínicos, o que pressupõe uma maior vantagem das primeiras em relação às 

segundas (Poeta, 2006). 

É de constatar que, vários factores que parecem aumentar a virulência estão mais 

associados com estirpes de E. faecalis. Estes factores incluem a citolisina, a gelatinase, 

o superóxido extra-celular, o factor de agregação, a hialuronidase, entre outros (Poeta, 

2006). Apesar da presença dos factores de virulência nos enterococos, estar 

preferencialmente associada com estirpes de E. faecalis, estes factores podem também 

estar presentes em estirpes de E. faecium, E. avium, E. hirae e E. durans, o que sugere 

ser uma característica comum do género (Semedo et al., 2003; Willems et al., 2001).  

1.7.3.1. Citolisina 

 

   Em 1934, Todd, através da análise da citolisina ou hemolisina, realizou o 

primeiro estudo em factores de virulência de enterococos, verificando que estirpes de E. 

faecalis produziam hemólise em agar sangue (Poeta, 2006). Desta forma, a citolisina 

pode ser definida como uma toxina proteica hemolítica que surge na maioria das 

estirpes de E. faecalis de isolados clínicos e alimentos (Ike et al., 1987; Huycke et al., 

1991; Eaton e Gasson, 2001) e está associada à virulência em modelos animais (Jett et 

al., 1992). Além das suas funções tóxicas, funciona como uma bacteriocina, frente a um 

grande número de bactérias Gram-positivas (Poeta, 2006).  

Esta toxina, consiste num novo composto da família dos lantibióticos (do tipo 

A). Os lantibióticos são referidos como péptidos que contêm lantionina na sua 
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composição, entre outros aminoácidos modificados não encontrados, comumente, nas 

proteínas, para além de possuirem actividade antibacteriana (Haas e Gilmore, 1999; 

Poeta, 2006).  

Os genes que codificam a citolisina estão normalmente localizados num 

plasmídeo que responde às feromonas, podendo também estar integrados, 

ocasionalmente, no cromossoma bacteriano. Este plasmídeo (37-91kb), é denominado 

por pAD1 sendo constituído por 6 genes (cylLS, cylLL; cylA, cylB, cylM e cylI) (Poeta, 

2006). 

A citolisina inclui dois componentes, sendo estes, a lisina (L) e o activador (A). 

O cylA é necessário para a expressão do componente A, enquanto que cylLS, cylLL, 

cylB e cylM são necessários para a expressão do componente L (Vankerckhoven et al., 

2004). 

Estruturalmente, a citolisina é heterodimérica, e consiste em duas subunidades 

proteicas (CylLL e  CylLS , codificadas pelos genes cylLL e cylLS). Estas proteínas 

sofrem modificação após translação intracelular pelo produto do gene cylM e são 

secretadas por transportadores que se encontram ligados à ATP, codificados pelo 

produto do gene cylB. A secreção de cada subunidade, envolve um processo proteolítico 

(Camargo, 2005). Já no exterior da célula, o produto do gene cylA (protease de serina 

activadora extracelular), é responsável pela activação dos componentes precursores da 

citolisina (Poeta et al., 2008). O gene cylI codifica uma proteína responsável pela 

imunidade da própria célula bacteriana (Coburn et al., 1999). Todas as ―open reading 

frames‖ são aglomeradas (cylLS, cylLL; cylA, cylB, cylM e cylI) e orientadas na mesma 

direcção. A regulação da expressão da citolisina é efectuada pelos produtos de outros 

dois genes, cylR1 e cylR2 (genes reguladores). Estes estão implicitos na repressão da 

transcrição dos genes da citolisina e são transcritos em direcção oposta a esses genes 

(Haas et al., 2002; Coburn e Gilmore, 2003). 

Estudos realizados em endoftalmites de modelos animais, relataram a 

importância da citolisina como factor de virulência, concluindo que se as estirpes de E. 

faecalis possuírem a citolisina, o órgão é inteiramente destruído, isto apesar da acção de 

antibióticos e anti-inflamatórios poder intervir no controlo da infecção (Jett et al., 1992; 

Jett et al., 1995). Desta forma, a presença da toxina em enterococos, associada com a 

capacidade dos mesmos adquirirem e partilharem material genético, indica, que devem 

ser estudadas não só as estirpes de E. faecalis, mas também todas as outras espécies de 
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enterococos, avaliando com objectividade a evolução da sua patogenicidade e o 

consequente risco para a saúde humana (Semedo et al., 2003). 

É também, importante salientar, que a citolisina para além de proporcionar a 

toxicidade de infecções em vários modelos animais, está relacionada com o aumento do 

risco de morte súbita em casos de bacteriemia nosocomial (Poeta, 2006). 

1.7.3.2. Factor de agregação 

 

O factor de agregação é uma proteína de superfície (Agg), codificada pelo gene 

agg (Jett et al., 1994). Esta substância permite a troca de plasmídeos através do contacto 

eficiente entre a célula dadora e receptora, além de ser um componente essencial do 

sistema de trocas genético que responde às feromonas (Clewell, 1993; Jett et al., 1994; 

Mundy et al., 2000). In vitro, intervém na aderência bacteriana à superfície de células 

intestinais humanas e células renais de suínos (Mundy et al., 2000). Segundo Schlievert 

e sua equipa (1997), este factor pode originar destruição do tecido pulmonar e do 

miocárdio. De acordo com Vanek e seus colaboradores (1999), pode favorecer a 

opsonização de estirpes de E. faecalis a neutrófilos humanos, permitindo a sua 

sobrevivência. Convém referir, que para além das feromonas, o soro humano também 

induz a produção do factor de agregação, sugerindo que as bactérias que o expressam 

formam, in vivo, maiores agregados em relação às que não os expressam. Esta 

substância pode também produzir actividade antigénica ou influenciar a fagocitose 

(Mundy et al., 2000). A maioria das estirpes que contêm os genes da citolisina possuem 

também o gene do factor de agregação, estando estes associados a plasmídeos que 

respondem às feromonas e podendo ambos actuar conjuntamente (Mundy et al., 2000).  

Quanto à espécie E.faecalis, já foram descritos quatro plasmídeos responsáveis 

pela codificação da proteína Agg: pAD1, pCF10, pD1 e pAM373, sendo que, os genes 

que codificam a Agg são: asa1, asc10, asa373 e ash701 (Camargo, 2005). 

De acordo com Semedo e colaboradores (2003), o factor de agregação, encontra-

se em vários isolados clínicos e alimentares pertencentes a distintas espécies como E. 

faecium, E. faecalis, E. hirae, E. avium, entre outras. 

1.7.3.3. Gelatinase 

 

A gelatinase, codificada pelo gene gelE, é uma endopeptidase extracelular de 

zinco com capacidade para hidrolisar várias substâncias, como a gelatina, o colagéneo, a 



 

13 

 

caseína, a hemoglobina e outros pequenos péptidos biologicamente activos (Jett et al., 

1994), e já foi demonstrado que aumenta a endocardite num modelo animal apesar dessa 

actividade não ser um requisito para a patogénesis (Jones and Deshpande, 2003). 

Em 1975, foi referido pela primeira vez o contributo potencial desta protease na 

virulência, a partir do momento que se descobriu que estirpes proteolíticas de E. faecalis 

induziam a formação de cáries contrariamente às não proteolíticas (Gold et al., 1975). 

Porém, outros autores referem que a produção da gelatinase está associada à infecção 

humana (Kuhnen et al., 1988; Coque et al; 1993).   

De acordo com Qin e seus investigadores, existe um locus com três genes (fsrA, 

fsrB e fsrC) responsáveis pela regulação de gelE. Estes genes codificam as proteínas 

FsrA, FsrB e FsrC, necessárias para a produção da gelatinase (GelE) e protease serina 

(SprE). A ausência destes genes, ou a existência de uma mutação, pode influir de forma 

significante a expressão da gelatinase (Qin et al., 2000).  

O gene gelE pode estar presente em estirpes fecais que não possuam actividade 

gelatinase. Contudo, pode tornar-se activo na presença de certos factores ambientais, 

tais como: grande número de enterococos no tracto gastrointestinal, efeitos de 

sinergismos bacterianos com outros microorganismos da flora intestinal (Camargo, 

2005). 

Tanto o sistema fsr como os produtos dos genes regulados por esse sistema 

evidenciaram ser importantes para a virulência em bastantes modelos infecciosos 

(peritonite em ratos e endoftalmite em coelhos) (Poeta et al., 2008). 

1.7.3.4. Proteína de superfície extra-celular 

 

O gene esp codifica uma grande proteína de superfície extra-celular. Esta 

proteína, foi descoberta numa estirpe de E. faecalis, que teve na origem de múltiplas 

infecções num hospital dos Estados Unidos da América (Mundy et al., 2000). 

A proteína de superfície enterococal tem uma estrutura que inclui um núcleo 

central que consiste em distintas unidades de repetição in tandem, com um domínio de 

apoio da parede celular C-terminal levemente divergente, e um domínio N-terminal 

globular (Camargo, 2005). Esta região central de repetição serve de braço retráctil, 

estendendo o domínio globular do N-terminal através da parede celular até à superfície, 

o que pode facilitar a evasão imunitária em caso de imunodeficiência. De acordo com 

Shankar e sua equipa (1999), o gene esp foi encontrado em 3% de estirpes isoladas de 
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amostras fecais, em 41% de estirpes isoladas de bacteriemia e em 42% de estirpes 

isoladas de endocardites. O gene apenas foi detectado em E. faecalis. 

Contudo, outros investigadores, isolaram estirpes nosocomiais de E. faecium 

com o gene esp, demonstrando que a proteína de superfície extra-celular, não é 

específica de E. faecalis (Willems et al., 2000).  

Em 2002, Waar e investigadores, referem a proteína de superfície de E. faecalis, 

como sendo um importante factor de virulência, na medida em que proporciona o 

aumento do número de bactérias aderidas a materiais de drenagem biliar. Esta proteína 

está relacionada com uma crescente virulência, colonização e persistência no tracto 

urinário, além de permitir aos enterococos a capacidade de formação de biofilme 

(Vankerckhoven et al., 2004). 

1.7.3.5. Factor acessório de colonização 

 

O factor de colonização resulta da expressão do gene ace. Este codifica uma 

estrutura bacteriana de superfície que reconhece e estabelece a ligação a proteínas 

presentes em células do hospedeiro como a laminina e o colagéneo tipo I e tipo IV. O 

factor acessório de colonização, existe de uma forma mais comum em estirpes de E. 

faecalis (Nallapareddy et al., 2000a; Nallapareddy et al., 2000b; Rebecca et al., 1999). 

1.7.3.6. Feromonas sexuais 

 

As feromonas são pequenos péptidos (7 a 8 aminoácidos) produzidos por 

estirpes de E. faecalis que têm como principal função, promover a transferência 

conjugativa de plasmídeos entre estirpes bacterianas. Os genes cpd presentes nos 

cromossomas são responsáveis pela codificação destes péptidos que são designados de 

feromonas pois induzem uma resposta específica de agregação de bactérias que 

transportam plasmídeos, mediante a produção do factor de agregação que possibilita a 

transferência do plasmídeo da célula dadora para a receptora (Jett et al., 1994). Existem 

feromonas que são quimiotácticas para os neutrófilos, originam secreção enzimática e 

permitem a ocorrência de ―explosão respiratória‖ (Ember e Hugli, 1989).  

Segundo Eaton e Gasson (2001), as estirpes de E. faecalis que para além do gene 

cpd, possuem o gene agg, dizem respeito a bactérias receptoras que adquiriram o 

plasmídeo que responde às feromonas e, por conseguinte, os factores de virulência 

associados. 
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1.7.3.7. Hialuronidase 

 

A hialuronidase tem sido proposta como factor de virulência em Staphylococcus 

aureus, Streptococcus pyogenes e Streptococcus pneumoniae pois pode contribuir para 

que haja invasão dos enterococos na nasofaringe, podendo ocorrer infecção do sistema 

nervoso central e pneumonia pneumococica (Rice et al., 2003). 

Convém referir, que as bactérias produtoras de hialuronidase, pertencem na sua 

maioria ao grupo das Gram-positivas e que exercem uma importante função biológica 

pois são capazes de degradar o hialuronato, e assim provocar infecções ao nível da pele 

e mucosas (Hynes e Walton, 2000). 

Em 2003, Rice e seus investigadores, descreveram uma nova open reading 

frame (ORF, sequência de ADN compreendida entre o codão de início da tradução e um 

codão de terminação), denominada hylefm, numa amostra clínica de E. faecium 

multirresistente com homologia com genes de hialuronidase previamente descritos em 

S. pyogenes e Clostridium perfringens. A importância clínica deste factor tem vindo a 

crescer, na medida em que nos Estados Unidos, na última década, a percentagem de 

doenças infecciosas causadas por E. faecium tem aumentado consideravelmente entre as 

infecções causadas por enterococos, sendo que, a ORF do gene hylefm revelou 60% de 

similaridade com mais de 533 aminoácidos de hialuronidases de Streptococcus 

pyogenes. Tudo isto sugere que estas bactérias se podem ter tornado mais virulentas 

(Rice et al., 2003). Deste modo, a hialuronidase em E. faecium, codificada pelo 

cromossoma hyl, pode estar associada a doenças invasivas (Worth et al., 2008). 
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CAPÍTULO 2 – OBJECTIVOS 

  

Os enterococos podem ter uma função importante na produção de factores de 

virulência. Desta forma, a presença destes factores, conferem aos enterococos várias 

competências, como a adesão às superfícies epiteliais, a evasão à resposta imunitária, a 

aquisição de nutrientes e a disseminação a locais extra-intestinais de infecção 

conduzindo a que certas estirpes possuam uma maior capacidade de causar doença e 

desempenhem um importante papel ao nível da saúde pública. 

Neste sentido, o objectivo geral deste trabalho consistiu em avaliar o papel de 

animais (Avestruzes) como reservatórios de Enterococcus spp. com genes codificadores 

de factores de virulência e determinar a importância em saúde pública da presença 

destes factores . 

 

Os objectivos específicos deste trabalho são: 

 

1) Detectar genotipicamente os factores de virulência em estirpes de Enterococcus spp. 

isoladas de amostras fecais de avestruzes. 

a) Detectar através da técnica da PCR os genes codificadores de factores de 

virulência (gelE, agg, cpd, ace, cylA, cylM, cylLL, cylLS, cylB, hyl, esp e fsr) em 

estirpes de Enterococcus spp. de avestruzes. 

b) Detectar a produção de gelatinase e sua correlação com o gene gelE. 

c) Detectar a actividade β-hemolítica e sua correlação com o operão cyl. 

d) Relacionar o fenótipo de resistência a antibióticos, com os genes codificadores 

dos factores de virulência e com a actividade da gelatinase. 
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CAPÍTULO 3 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Isolados de enterococos obtidos de avestruzes 

 

Usámos 60 isolados de enterococos, previamente obtidos de amostras fecais de 

avestruzes pertencentes às seguintes espécies: 31 E. hirae, 14 E. faecium, 7 

Enterococcus spp., 4 E. durans, 2 E. gallinarum e 2 E. casseliflavus. 

O estudo fenotípico de resistência a antibióticos (ampicilina, ciprofloxacina, 

cloranfenicol, eritromicina, quinupristina-dalfopristina, tetraciclina, teicoplanina, 

vancomicina, estreptomicina, gentamicina e canamicina) foi realizado previamente, 

sendo que, 16 isolados apresentavam fenótipo de resistência à tetraciclina (TET); 3 

foram resistentes à TET, teicoplanina (TEI), vancomicina (VAN) e eritromicina (ERY); 

1 resistente à TET e canamicina (KAN); 1 resistente à quinupristina-dalfopristina (Q-

D); 1 resistente à TET e estreptomicina (STR); 1 resistente à TET e ERY; 1 resistente à 

TET e ampicilina (AMP); 1 resistente à ERY; 1 resistente à VAN e ERY e finalmente, 1 

isolado resistente à TET, TEI, VAN, ciprofloxacina (CIP) e ERY. Todos os restantes 

foram sensíveis a todos os antibióticos. 

 

3.2. Meios de cultura 

 

Os meios de cultura que foram utilizados no decurso deste trabalho estão a 

seguir descritos: 

3.2.1. Bain-Heart-Infusion (BHI) (Difco) – Meio não selectivo e muito nutritivo 

utilizado para o crescimento dos enterococos. 

 

Composição:   

 Cérebro de vitelo – 200 g 

 Coração de vaca – 250 g 

 Bacto protease peptona – 10 g 

 Bacto dextrose – 2 g 

 Cloreto de sódio – 5 g 

 Fosfato dissódico – 2,5 g 

 Agar – 15 g (adicionado para o meio ficar sólido) 
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3.2.2. Meio de leite desidratado (Difco) – Meio para adicionar ao TSA e estudar a 

actividade da gelatinase (1,5% para estudo da actividade gelatinase). 

 

3.2.3. Agar Columbia agar com 5% de sangue de cavalo (BioMérieux) – Meio 

utilizado para visualizar o tipo de hemólise. 

 

Composição:   

 Substrato nutritivo especial – 23 g 

 Amido – 1 g 

 Cloreto de sódio – 5 g 

 Agar – 13 g 

 Sangue de cavalo – 5 % 

 

3.3. Determinação da actividade da gelatinase 

 

A inoculação em forma de balão de cada estirpe de enterococos em TSA 

contendo 1,5% de leite desidratado, permitiu detectar a produção de gelatinase. As 

placas foram incubadas a 37ºC durante 24 horas e arrefecidas à temperatura ambiente 

durante 2 horas. A presença de um halo transparente à volta das colónias foi 

considerada uma indicação positiva de produção da gelatinase (Poeta, 2006). 

3.4. Determinação da actividade -hemolítica 

 

 Após crescimento de cada estirpe a estudar a 37ºC durante 24 horas, numa 

infusão de Brain Heart agar, semearam-se placas de agar Columbia suplementado com 

5% de sangue de cavalo. Posteriormente, as placas foram incubadas a 37ºC, durante 72 

horas, em aerobiose e anaerobiose e, em seguida, foram analisadas quanto à presença de 

hemólise. A reacção hemolítica foi verificada através da observação de uma zona clara 

de hidrólise à volta das colónias (hemólise β), uma hidrólise parcial (hemólise α ) e 

nenhuma reacção (hemolise γ). A visualização de zonas esverdeadas em torno das 

colónias foram interpretadas como α hemólise e consideradas negativas quanto à 

determinação de actividade β-hemolítica (Poeta, 2006). 
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3.5. Polymerase Chain Reaction (PCR) 

 

 Para a execução desta técnica, foi utilizada a metodologia e material descrito nas 

seguintes etapas:  

3.5.1. Extracção de ADN 

 

 A extracção foi realizada de acordo com o protocolo InstaGene™ Purification 

Matrix (Bio-Rad). Desta forma, suspenderam-se colónias de enterococos de uma cultura 

pura, em 1ml de água destilada esterilizada colocada num eppendorf. De seguida, 

centrifugou-se a suspensão durante um minuto a 12.000 rpm. Após este passo, retirou-se 

o sobrenadante e adicionou-se 200 μl de resina de extracção ao pellet. Depois, 

ressuspendeu-se o pellet e colocou-se o eppendorf em banho-maria a 56ºC durante 20 

minutos. Logo após, agitou-se a suspensão no vortex e colocou-se num banho a 100ºC 

durante 8 minutos e por último agitou-se novamente no vortex e centrifugou-se a 13.000 

rpm durante 3 minutos. 

Após a extracção, mediu-se a absorção dos ácidos nucleicos a 260 nm num 

espectrofotómetro, obtendo-se a concentração e pureza do ADN, comparando esta 

medida a 280 nm. Como parâmetros óptimos para a extracção definimos a absorvância 

entre 1,90 e 2,00 e a concentração entre 300 e 600 ng. Por fim, guardou-se o ADN 

extraído a 4ºC num frigorífico. 
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3.5.2. Preparação dos tubos de PCR 

 

 Cada tubo de reacção da técnica de PCR tem um volume final de 50 μl dos 

componentes enunciados na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Componentes e concentrações usadas para a reacção de PCR. 

 

 De referir que os primers utilizados foram sintetizados por Sigma-Aldrich, e que 

os termocicladores usados eram dos modelos Perkin Elmer GeneAmp PCR 2400 e 

Biometra T3000. Por fim, foram incluídos em todas as reacções de PCR um controlo 

positivo e dois controlos negativos (pertencentes à colecção da UTAD), um deles sem 

ADN e outro sem primers.  

  

3.5.3. Primers e condições de PCR utilizadas 

 

 As sequências dos primers, condições de amplificação da reacção de PCR e o 

tamanho do fragmento de ADN amplificado em cada caso estão descritos na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Concentração Volume por tubo Concentração final da 

reacção 

Primer directo 25μM 1μl 0,5μM 

Primer reverso 25μM 1μl 0,5μM 

BIOTAQ™ DNA polilerase 5U/μl 0.3μl 1,5U 

Tampão de reacção 10X 5μl 1X 

MgCl2 50mM 1,5μl 1,5mM 

dNTP’s 10mM 1μl 0,2mM 

DNA - 10μl - 

Água miliQ esterilizada - Até perfazer 50μl - 
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Tabela 2: Sequências nucleotídicas dos primers de PCR para genes relacionados com a codificação de 

factores de virulência em Enterococcus spp. 
 

Primers (Sequência 5’ a 3’) Condições de amplificação Referência (Banda obtida) 

 95ºC  2’  1 ciclo 

Klare et al., 2005 

(475 pb) 

esp 94ºC  45’’ 

CTTTGATTCTTGGTTGTCGGATAC 63ºC  45’’  30 ciclos 

TTCAACTACCACGGTTTGTTTATC 72ºC  1’ 

 72ºC  4’  1 ciclo 

 94ºC  4’  1 ciclo 

Klare et al., 2005 

(661 pb) 

hyl 94ºC  30’’ 

GAGTAGAGGAATATCTTAGC 80ºC  30’’ 30 ciclos 

AGGCTCCAATTCTGT 72ºC  30’’ 

 72ºC  4’  1 ciclo 

 94ºC  3’  1 ciclo  

 

Mannu et al., 2003 

(248 pb) 

ace 94ºC  1’ 

AAAGTAGAATTAGATCCACAC 56ºC  1’ 30 ciclos 

TCTATCACATTCGGTTGCG 72ºC  1’ 

 72ºC  5’  1 ciclo 

 94ºC  3’  1 ciclo  

 

Eaton e Gasson, 2001 

(403 pb) 

gelE 94ºC  1’ 

AGTTCATGTCTATTTTCTTCAC 56ºC  1’ 30 ciclos 

CTTCATTATTTACACGTTTG 72ºC  1’ 

 72ºC  5’  1 ciclo 

 95ºC  2’  1 ciclo  

 

Eaton e Gasson, 2001 

(1553 pb) 

agg 94ºC  45’’ 

AAGAAAAAGAAGTAGACCAAC 49ºC  45’’ 30 ciclos 

AAACGGCAAGACAAGTAAATA 72ºC  1’ 

 72ºC  4’  1 ciclo 

 95ºC  5’  1 ciclo  

 

Pillai et al., 2002 

(3268 pb) 

fsr 94ºC  30’’ 

AACCAGAATCGACCAATGAAT 60ºC  30’’ 30 ciclos 

GCCCCTCATAACTCAATACC 72ºC  2’  5’’ 

 72ºC  10’  1 ciclo 
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 95ºC  2’  1 ciclo  

 

Eaton e Gasson, 2001 

(782 pb) 

cpd 94ºC  45’’ 

TGGTGGGTTATTTTTCAATTC 47ºC  45’’ 30 ciclos 

TACGGCTCTGGCTTACTA 72ºC  1’ 

 72ºC  4’  1 ciclo 

 95ºC  2’  1 ciclo  

 

Eaton e Gasson, 2001 

(517 pb) 

cylA 94ºC  45’’ 

TGGATGATAGTGATAGGAAGT 49ºC  45’’ 35 ciclos 

TCTACAGTAAATCTTTCGTCA 72ºC  1’ 

 72ºC  4’  1 ciclo 

 95ºC  2’  1 ciclo  

 

Eaton e Gasson, 2001 

(843 pb) 

cylB 94ºC  45’’ 

ATTCCTACCTATGTTCTGTTA 49ºC  45’’ 35 ciclos 

AATAAACTCTTCTTTTCCAAC 72ºC  1’   

 72ºC  4’  1 ciclo 

 95ºC  2’  1 ciclo  

 

Eaton e Gasson, 2001 

(742 pb) 

cylM 94ºC  45’’ 

CTGATGGAAAGAAGATAGTAT 49ºC  45’’ 35 ciclos 

TGAGTTGGTCTGATTACATTT 72ºC  1’   

 72ºC  4’  1 ciclo 

 94ºC  3’  1 ciclo  

 

Semedo et al., 2003 

(253 pb) 

cylLL 94ºC  1’ 

GATGGAGGGTAAGAATTATGG 55ºC  1’ 35 ciclos 

GCTTCACCTCACTAAGTTTTATAG 72ºC  2’   

 72ºC  7’  1 ciclo 

 94ºC  3’  1 ciclo  

 

Semedo et al., 2003 

(240 pb) 

cylLS 94ºC  1’ 

GAAGCACAGTGCTAAATAAGG 55ºC  1’ 35 ciclos 

GTATAAGAGGGCTAGTTTCAC 72ºC  2’   

 72ºC  7’  1 ciclo 
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3.6. Electroforese em gel de agarose 

 

Após realizar a técnica de PCR, os amplicões obtidos foram visualizados através 

da electroforese horizontal em gel de agarose. 

 Para preparar os géis utilizou-se uma concentração de agarose D-1, entre 1% a 

2%, em relação ao tamanho dos fragmentos esperados. O tampão utilizado foi TBE 1X 

(composto por: TBE 5X: 54g/l Tris (hidroximetil) aminometano; 27,5 g/l ácido bórico; 

20 ml EDTA 0,5M (pH 8) e brometo de etídeo com concentração final de 0,5μg/ml. 

 Aqueceu-se a mistura até à dissolução da agarose e, de seguida, colocou-se num 

suporte com um pente para formar os poços. Após o gel solidificar, depositaram-se os 

poços com 10μl do produto PCR junto com cerca de 2μl de tampão de carga (10% 

sacarose, 0,0025% azul de bromofenol em TE [10mM Tris (hidroximetil) aminometano, 

1mM EDTA pH8]. No primeiro poço de cada gel depositou-se um marcador molecular, 

por vezes um amplicão positivo já estudado para o gene em questão ou um marcador de 

tamanho escalado. 

 A electroforese foi realizada a 96 V durante 45 minutos. Para visualizar e 

fotografar o gel foi utilizado um aparelho que consiste de um transiluminador de luz 

ultravioleta e um capturador de imagem, modelo Image Store 5000, UVP. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS 

 

4.1. Genótipo dos factores de virulência detectados em isolados de avestruzes 

 

O número de genes codificadores de factores de virulência detectados nos 

isolados enterococais é demonstrado na Tabela 3.  

Apenas 1 isolado pertencente à espécie E. faecium não manifestou genes 

codificadores de factores de virulência, sendo o gene gelE (codificador da actividade 

gelatinase), o mais prevalente (59 isolados), seguido pelos genes agg (15 isolados) e 

cylLL (15 isolados). O gene cylA foi o menos detectado (1 isolado). Os genes esp, hyl, 

ace, fsr e cylLS não foram encontrados neste estudo. O genótipo cylLL (15 isolados) foi 

o mais detectado, comparativamente com os outros genes do operão cyl.  

Todos os 31 isolados E. hirae apresentaram o gene gelE, 8 manifestaram a 

presença do agg e cylM, 6 do cpd e cylLL, 2 do cylB e 1 do cylA. Quanto à espécie E. 

faecium, 13 isolados mostraram a presença do gelE, 3 apresentaram os genes agg e 

cylLL, 2 o cylB, 1 o cpd e cylM e nenhum manifestou o cylA. Relativamente à espécie 

E. durans, todos os 4 isolados mostraram a presença do gene gelE, 2 do cpd e cylLL, 1 

do agg e cylB e nenhum do cylM e cylA. Os 2 isolados E. gallinarum manifestaram a 

presença de 3 genes (gelE, agg e cylB). Todos os Enterococcus spp. e E. casseliflavus 

apresentaram o gelE e nenhum manifestou a presença dos 3 genes do operão cyl (cylM, 

cylA e cylB) (Tabela 3). 

 
Tabela 3: Genes codificadores dos factores de virulência detectados nas diferentes espécies de 

avestruzes. 

 

Espécies 
Genes 

gelE agg cpd cylLL cylM cylA cylB 

E. faecium (N=14) 13 3 1 3 1 0 2 

E. hirae (N=31) 31 8 6 6 8 1 2 

E. durans (N=4) 4 1 2 2 0 0 1 

E. gallinarum (N=2) 2 2 1 0 0 0 2 

Enterococcus spp. (N=7) 7 0 1 3 0 0 0 

E. casseliflavus (N=2) 2 1 0 1 0 0 0 

Total 59 15 11 15 9 1 7 
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4.2. Actividade hemolítica em isolados de avestruzes 

 

Dos 60 isolados em estudo, nenhum manifestou actividade β-hemolítica. No 

entanto, apenas uma estirpe (E. durans) apresentou actividade α-hemolítica. 

Como também foi demonstrado neste estudo, existe uma correlação entre a 

ausência de β-hemólise e a não detecção de todos os genes do operão cyl, ou seja, não se 

verificou detecção fenotípica da β-hemólise nem detecção genotípica dos cinco genes 

do operão cyl nos nossos isolados de avestruzes. 

 

4.3. Actividade da gelatinase em isolados de avestruzes 

 

A maioria dos nossos isolados (59 isolados) apresentou actividade gelatinase 

positiva, excepto um isolado de E. faecium. Todos os isolados com actividade gelatinase 

apresentaram o gene gelE, embora E. faecium gelatinase negativo também tenha 

manifestado a presença desse gene. 

Neste estudo, verificou-se correlação entre a presença do gene gelE e a 

degradação de gelatina.  

 

 

                   Figura 1: Imagem exemplificativa da actividade gelatinase positiva 

                                      em colónias de enterococos. 
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 Contudo, os graus de intensidade da actividade da gelatinase foram diferentes 

(Tabela 4). O grau de intensidade máximo ++++, apenas foi detectado em 2 estirpes (1 

E.faecium e 1 Enterococcus spp.). O grau de intensidade de +++, foi o mais detectado 

(39 estirpes). O grau de intensidade ++ foi detectado em 9 estirpes, assim como, o grau 

de intensidade + (9 estirpes). 

 

Tabela 4: Graus de intensidade dos isolados positivos para a actividade da gelatinase. Considerou-se o 

++++, +++, ++ e +, como indicadores de graus de intensidade decrescente. 

Graus de intensidade Isolados de enterococos positivos (N=59) 

++++ 2 

+++ 39 

++ 9 

+ 9 

 

4.4. Relação do fenótipo de resistência a antibióticos com os genes codificadores 

dos factores de virulência, em isolados de avestruzes. 

 

Como se mostra evidente na tabela 5, a espécie E. hirae apresenta o maior 

número de fenótipos de resistência a antibióticos (5), sendo que, o fenótipo TET é o que 

apresenta um maior número de isolados (7). Desta forma, os isolados resistentes à TET, 

apresentam 5 genótipos de factores de virulência: gelE; gelE+cpd; gelE+cylLL+cylM; 

gelE+cylLL+cylM+agg+cpd e gelE+cylLL+cylM+cylA+agg+cpd. Em contrapartida, a 

espécie E. casseliflavus apresenta apenas um isolado, resistente à TET+STR, sendo que, 

o gene codificador de factores de virulência detectado foi o gelE. A espécie 

Enterococcus spp. manifesta dois isolados resistentes à TET, sendo os genótipos de 

factores de virulência encontrados, os seguintes: gelE e gelE+cylLL. Todas as restantes 

espécies apresentam 2 fenótipos de resistência a antibióticos, com diferentes genótipos 

de factores de virulência.  
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Tabela 5: Relação do fenótipo de resistência a antibióticos com os genes codificadores de factores de 

virulência. 

 

Espécies de 

enterococos 

 

Fenótipo de resistência a 

antibióticos 

 

N.º isolados 

 

Genótipo de factores de virulência 

 

N.º 

isolados 

E. faecium 

TET 6 

cylB+gelE+cpd 1 

gelE 4 

gelE+cpd 1 

 

TET+AMP 

 

1 gelE 1 

E. hirae 

TET 7 

gelE+cpd 1 

gelE 3 

gelE+cylM+ cylLL 1 

gelE+agg+ cylM+ cylLL+cpd 1 

gelE+agg+ cylM+ cylLL+cpd+cylA 1 

 

TET+KAN 

 

1 gelE 1 

Q-D 

 
1 gelE 1 

 

TET+ERY 

 

1 gelE 1 

 

ERY 

 

1 gelE+agg 1 

Enterococcus spp. TET 2 
gelE 1 

gelE+ cylLL 1 

E. casseliflavus  

TET+STR 

 

1 gelE 1 

E. durans 

TET+TEI+VAN+ERY 3 

gelE+agg 1 

gelE+ cylLL 1 

gelE+cpd 1 

 

TET+TEI+VAN+CIP+ERY 

 

1 cylB+gelE+cpd 1 

E. gallinarum 

 

VAN+ERY 

 

1 cylB+gelE+cpd 1 

 

TET 

 

1 cylB+gelE+agg 1 

 

Antibióticos: TET- tetraciclina; AMP-ampicilina; KAN- canamicina; Q-D- quinupristina-dalfopristina; 

ERY-eritromicina; STR-estreptomicina; VAN-vancomicina; TEI-teicoplanina; CIP-ciprofloxacina. 
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CAPÍTULO 5 – DISCUSSÃO 

 
Os enterococos fazem parte da microflora intestinal de humanos e animais e 

dada a sua capacidade de transferir genes de resistência, estas bactérias podem ser 

consideradas como ―indicadoras‖ da propagação da resistência, em determinados 

ecossistemas. A sua importância como agentes patogénicos nosocomiais deve-se à 

capacidade para adquirir, acumular e partilhar elementos extra-cromossómicos, que 

codificam factores de virulência e os torna mais competentes para resistir a condições 

de stress ambiental (Poeta, 2006).  

A espécie E. faecalis está na origem da maioria das infecções nosocomiais 

causadas por enterococos. Assim, a presença de genes codificadores de factores de 

virulência tem sido na sua maioria associada a isolados desta espécie (Franz et al., 2001; 

Semedo et al., 2003). Porém, existem autores, que referem a presença destes genes, 

como sendo, uma característica comum do género Enterococcus spp. (Semedo et al., 

2003). Deste modo, com a realização deste trabalho, pretendeu-se detectar 

genotípicamente os factores de virulência, em diferentes espécies de enterococos 

isoladas de avestruzes: E. faecium, E. hirae, E. durans, Enterococcus spp., E. 

gallinarum e E. casseliflavus.  

Por conseguinte, foi nos isolados E. hirae, onde se encontrou um maior número 

de genes codificadores de factores de virulência (gelE, agg, cpd, cylLL, cylB, cylM e 

cylA). No entanto, foi nos isolados de Enterococcus spp. e E. casseliflavus onde se 

detectou um menor número de genes (gelE, cpd e cylLL para  Enterococcus spp. e gelE, 

agg e cylLL para  E. casseliflavus ).     

Em 2003, Semedo e seus colaboradores, analisaram a presença de 8 genes 

codificadores de factores de virulência (gelE, agg, esp, cylLL, cylB, cylA, cylM e cylLs), 

em isolados clínicos humanos e animais e em 5 E. hirae provenientes de alimentos. 

Todos estes genes foram detectados, à excepção do cylLL. Por sua vez, em 2007, 

Sánchez e seus investigadores, estudaram a prevalência dos genes cylLL e cylLs em 3 

isolados fecais de E. hirae, provenientes de patos, não sendo detectado nenhum dos 

genes. Em 2009, Platero e sua equipa, investigou a presença de 6 genótipos de factores 

de virulência (gelE, ace, esp, cylA, agg e hyl), em 95 isolados de enterococos oriundos 

de leite de cabra, dos quais, 4 foram identificados como E. hirae, embora não sendo 

detectados os factores de virulência referidos, em nenhum. 
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 Nos isolados E. faecium de avestruzes, foram detectados 6 genes codificadores 

de factores de virulência (gelE, agg, cpd, cylLL, cylB e cylM). Em 2008, Worth e sua 

equipa, analisou a presença de genes codificadores de factores de virulência em 41 

isolados E. faecium, oriundos de humanos com distúrbios hematológicos. Dos 5 genes 

estudados (gelE, esp, agg, hyl e cylA), foi detectado o gene hyl em 1 isolado e o gene 

esp em 33 isolados. Recentemente, em 2010, Belgacem e seus colaboradores, também 

detectaram em 24 isolados de E. faecium provenientes de produtos cárneos fermentados, 

3 genes codificadores de factores de virulência (gelE, cpd e cylB). 

Nos isolados E. durans de avestruzes, foram encontrados 5 genes codificadores 

de factores de virulência (gelE, cpd, agg, cylLL e cylB). Em 2006, Lopes e sua equipa, 

estudaram a presença de 2 genes codificadores de factores de virulência (gelE e fsr), em 

12 isolados E.durans, oriundos de queijo de ovelha, sendo ambos os genes 

evidenciados. Por outro lado, Pimentel e seus colaboradores, em 2007, não detectaram a 

presença de nenhum dos genes em estudo (gelE, agg, esp, cylLL, cylB, cylA, cylM e 

cylLs), nos 17 isolados E.durans provenientes de queijo terrincho.  

Nos isolados E. gallinarum de avestruzes, foram detectados 4 genes 

codificadores de factores de virulência: cpd, gelE, agg e cylB. Em 2005, Khan e seus 

investigadores, estudaram a presença de 3 genes codificadores de factores de virulência 

(esp, cylA e cylB), em 25 isolados E. gallinarum, procedentes de frangos, perus e 

bovinos, sendo que, dois destes genes (cylA e cylB) foram encontrados num isolado. 

Contudo, em 2008, Abriouel e seus pesquisadores, analisaram a presença de 3 genes 

codificadores de factores de virulência (cylA, cylB e cylM), em isolados E. gallinarum, 

provenientes de amostras do solo, não sendo, nenhum dos genes encontrado. 

O gene gelE, foi detectado em 59 dos 60 isolados (98,3%) de avestruzes, tendo 

sido o gene mais prevalente nos isolados referidos. 

Em 2008, um estudo realizado por Poeta e colaboradores, numa série de 67 

enterococos recolhidos de amostras fecais de javalis selvagens, o gene gelE associado 

aos genes fsrABC, foram detectados em 4 isolados de E. faecium e 2 de E. faecalis, mas 

não em isolados de E. hirae ou Enterococcus spp. Porém, um estudo realizado por 

Semedo e seus colaboradores, em 2003, em 164 isolados de enterococos, de 20 espécies 

diferentes, oriundas de alimentos e de isolados clínicos humanos e animais, revelou um 

maior predomínio do gene gelE (99% dos isolados). Outras pesquisas realizadas por 

Kanemitsu e colaboradores, em 2001, analisaram a presença do gelE em 142 isolados 
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fecais de enterococos (49 E. faecium e 93 E. faecalis), originários de pacientes humanos 

hospitalizados, tendo sido, o gene detectado em 45% dos isolados E. faecalis. 

Já o gene fsr (regulador da expressão da gelatinase) não foi detectado em 

nenhum isolado de avestruzes. Estes resultados, diferem dos obtidos por Lopes e sua 

equipa (2006), na medida em que, a presença dos genes gelE e fsr foi detectada nos 35 

isolados (10 E. faecalis, 4 E. faecium, 12 E. durans, 2 E. hirae, 6 Enterococcus spp. e 1 

E. dispar) provenientes de queijos de leite de ovelha fermentados. Estes mesmos 

investigadores, revelaram que 33 (90%) dos 35 isolados apresentaram além dos 2 genes, 

actividade da gelatinase. Estes últimos resultados estão em conformidade com os 

obtidos neste trabalho, na medida que, em 59 dos 60 isolados de avestruzes foi 

detectada a presença do gelE e actividade gelatinase positiva. Por outro lado, Poeta e 

investigadores, em 2008, referiram que, todos os isolados fecais de enterococos, 

provenientes de javalis, que apresentaram os genes gelE e fsr (4 E. faecium e 2 E. 

faecalis), manifestaram actividade gelatinase positiva. Desta forma, estes resultados, 

sugerem, uma correlação, entre a presença do gelE e os três genes do operão fsrABC, ou 

seja, quando os isolados possuem gelE e o operão fsr completo, são identificados como 

gelatinase positivos. Estes resultados, são confirmados por Semedo e sua equipa, em 

2003. Estes investigadores, realizaram um estudo em isolados E. faecalis provindos de 

urina de animais e humanos, sendo que, uma delecção cromossómica do gene fsr, foi 

verificada na maioria dos isolados gelatinase negativos. Assim, o facto de na nossa 

investigação, os isolados gelatinase positivos, não apresentarem o gene fsr, deve-se ao 

facto, dos primers de PCR deste gene serem distintos dos primers usados para o operão 

fsr ABC. 

 Em avestruzes, foram detectados 4 genes codificadores da actividade da 

citolisina: cylLL, cylB, cylA e cylM, sendo que, a espécie onde foram detectados com 

maior frequência foi E. hirae. Em 2009, Hällgren e seus autores, analisaram a 

prevalência do operão cylLLLsABM em isolados de enterococos. Esta equipa estudou 

115 isolados clínicos de enterococos (94 E. faecalis e 21 E. faecium), sendo que, o 

operão referido foi verificado em 12 isolados de E. faecalis (13%). Pelo contrário, nos 

isolados de E. faecium não foi detectado nenhum gene. De acordo com estes mesmos 

autores, todas as estirpes que manifestaram actividade β-hemolítica, apresentavam o 

operão cylLLLsABM. Desta forma, outros investigadores referem que, a β-hemólise, 

apenas ocorre, quando existem os 5 genes do operão cyl (Semedo et al., 2003; Poeta et 
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al., 2006a; Poeta et al., 2009). Assim, os resultados obtidos neste trabalho, estão em 

concordância com estes autores, pois, os 5 genes do operão não foram detectados em 

nenhum dos 60 isolados de avestruzes e neste sentido, nenhum destes isolados 

apresentou actividade β-hemolítica. Em 2003, Vuyst e colaboradores, analisaram 

actividade hemolítica de 122 isolados de enterococos (63 E. faecium, 41 E. faecalis, 8 

E. durans, 5 E. hirae, 2 E. gallinarum, 1 E. casseliflavus, 1 E. avium e 1 E. mundtii) 

provenientes de alimentos, animais e humanos. Este estudo revelou β-hemólise em 8 

isolados E. faecalis e 5 E. faecium e todos estes continham os 5 genes do operão 

completo. 

O gene agg, codificador do factor de agregação, foi detectado em 15 isolados de 

avestruzes: 8 E. hirae, 3 E. faecium, 2 E. gallinarum, 1 E. durans e 1 E. casseliflavus. 

Em 2009, Hällgren e colaboradores, realizaram um estudo em 115 isolados de 

enterococos (21 E. faecium e 94 E. faecalis), oriundos de cateteres urinários de 

humanos. Em 74% dos isolados E. faecalis, foi verificada a presença do gene agg. No 

entanto, este gene não foi detectado em E. faecium. Em 2006, foram obtidos resultados 

semelhantes num estudo efectuado por Poeta e colaboradores em 66 isolados fecais de 

enterococos (43 E. faecalis, 30 E. faecium, 2 E. durans e 1 E. hirae) provenientes de 

frangos, nos quais, o gene agg foi encontrado em 39,5% dos isolados E. faecalis. 

Porém, outro estudo realizado por Lysakowska e sua equipa, em 2009, permitiu detectar 

a presença do gene agg, em 62,7% dos 161 isolados de E. faecalis analisados. 

 O nosso estudo, revelou que 15% dos isolados de avestruzes com genes do 

operão cyl continham também o gene agg. Noutras investigações realizadas em aves de 

consumo, 85,7% dos isolados com o gene cylLL possuíam também o agg. Em estirpes 

de animais selvagens, esta ligação foi verificada em cerca de 70% dos isolados (Poeta, 

2006), o que pode reflectir a existência de uma relação entre a citolisina e a produção do 

factor de agregação. 

 O gene esp, codificador da proteína de superfície extracelular, também não foi 

detectado em nenhum dos isolados de avestruzes. No entanto, em 2004, Vankerckhaven 

e sua equipa, identificaram o gene esp em 65% dos 271 isolados de E. faecium em 

estudo provenientes de 8 países europeus. Por sua vez, Harada e colaboradores, em 

2005, detectaram a presença do gene esp em em 2 dos 38 isolados fecais de E. faecium e 

em 9 dos 30 isolados de E. faecalis, provenientes de animais de estimação japoneses. 

Em 2008, a equipa de Worth, analisou a presença deste gene em 35 isolados de E. 

faecium, provindos de pacientes australianos com distúrbios hematológicos, nos quais, o 
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gene esp foi encontrado em 22 (81,5%) dos isolados. Em 2009, Hällgren e seus 

investigadores, estudaram a presença deste gene em 115 isolados de enterococos (94 E. 

faecalis e 21 E. faecium), provenientes de cateteres urinários de humanos. Deste modo, 

esp foi encontrado em 73% dos isolados E. faecalis e 71% dos isolados E. faecium. 

 O gene ace, codificador do factor acessório de colonização, não foi identificado 

em nenhum dos isolados de avestruzes. Em 2003, Mannu e colaboradores, obtiveram 

resultados equiparados, na medida em que, o gene ace não foi detectado em nenhum dos 

68 isolados de E. faecium, oriundos de produtos lácteos e de amostras fecais de ovelhas. 

No entanto, Pulido e sua equipa, em 2006, estudaram a presença do ace em 17 isolados 

de enterococos (9 E. faecium, 4 E. faecalis, 3 E. avium e 1 E. casseliflavus), 

provenientes de produtos fermentados. Este gene foi detectado em 3 isolados E. 

faecalis. Em 2006, Poeta e seus investigadores, analisaram 66 isolados fecais de 

enterococos (43 E. faecalis, 30 E. faecium, 2 E. durans e 1 E. hirae), provenientes de 

frangos, sendo que, a presença do gene ace, foi detectada em 62,8% dos isolados de E. 

faecalis. 

 O gene cpd, determinante de feromona, foi detectado em 11 isolados de 

avestruzes (6 E. hirae, 2 E. durans, 1 E. faecium, 1 E. gallinarum e 1 Enterococcus 

spp.). Em 2008, Poeta e colaboradores também analisaram a presença do cpd, em 67 

isolados fecais de enterococos (39 E. faecium, 24 E. hirae, 2 E. faecalis e 2 

Enterococcus spp.), provenientes de javalis selvagens. Este gene foi encontrado apenas 

nos 2 isolados E. faecalis. Em 2005, estes mesmos investigadores, estudaram a presença 

do gene cpd, em 140 isolados fecais de enterococos (73 E. faecalis, 45 E. faecium e 22 

Enterococcus spp.), provenientes de animais selvagens, sendo, o gene detectado em 

98,6% dos E. faecalis. 

O gene hyl, codificado para actividade da hialuronidase, não foi encontrado em 

nenhum dos 60 isolados de avestruzes. Por sua vez, Vankerckhaven e seus 

investigadores, em 2004, verificaram a presença do gene hyl em 17% dos 271 isolados 

de E. faecium recolhidos de 8 países europeus. Em 2008, Poeta e sua equipa, analisaram 

a presença deste gene em 67 isolados fecais de enterococos, oriundos de javalis, sendo 

que, hyl foi identificado em dois dos quatro isolados de E. faecium em estudo. Em 2008, 

Billström e seus colaboradores, detectaram o gene hyl em 4 (11%) dos 263 isolados 

clínicos de E. faecium oriundos de humanos. Já Worth e sua equipa (2008), revelaram a 

presença de hyl em 1 dos 35 isolados de E. faecium provenientes de humanos com 

desordens hematológicas.  
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 Os resultados que relacionam o fenótipo da resistência a antibióticos com os 

genes codificadores de factores de virulência, foram distintos nas diferentes espécies de 

avestruzes. Neste contexto, os isolados de E. hirae, apresentaram 5 fenótipos de 

resistência a antibióticos: TET; TET+KAN; Q-D; TET+ERY e ERY, sendo que, foi nos 

isolados com o fenótipo de resistência unicamente à TET, onde se identificou o maior 

número de genes codificadores de factores de virulência: gelE; gelE+cpd; 

gelE+cylM+cylLL; gelE+agg+cylM+cylLL+cpd e gelE+agg+cylM+cylLL+cpd+cylA. 

Em 2007, a equipa de Macovei e Zurek, investigaram a resistência a 8 antibióticos 

(eritromicina, vancomicina, tetraciclina, ampicilina, cloranfenicol, canamicina, 

estreptomicina e ciprofloxacina) e a presença de 4 genes codificadores de factores de 

virulência (agg, cylA, esp e gelE). No entanto, nenhum dos genes referidos foi 

detectado, dai, os resultados obtidos sugerirem que, a presença de isolados resistentes a 

antibióticos não implica a detecção de genes codificadores de factores de virulência. Em 

2008, Pangallo e colaboradores, analisaram em 58 isolados de E. hirae vindos de águas 

residuais, a presença dos genes gelE, esp e cylA e a resistência a 11 antibióticos 

(nitrofurantoína, eritromicina, tetraciclina, penicilina, ciprofloxacina, rifampicina, 

gentamicina, vancomicina, ampicilina, cloranfenicol e amoxicilina/ácido clavulânico). 

Desta forma, o gelE foi o único detectado em 4 dos isolados e foi verificada resistência 

a 5 antibióticos, sendo estes, tetraciclina, vancomicina, ciprofloxacina, rifampicina e 

nitrofurantoína. 

Os isolados E. faecium de avestruzes apresentam 2 fenótipos de resistência 

(TET, TET+AMP), sendo TET, o fenótipo que possui um maior número de genótipos 

(gelE, gelE+cpd e cylB+gelE+cpd). Em 2003, Mannu e sua equipa, pesquisaram a 

resistência a 12 antibióticos (norfloxacina, nitrofurantoína, eritromicina, tetraciclina, 

penicilina, estreptomicina, levofloxacina, gentamicina, vancomicina, teicoplanina, 

ampicilina e cloranfenicol) e a presença dos genes gelE, ace, esp e agg, em 26 isolados 

fecais E. faecium de ovelha. Os resultados revelados por este estudo, foram os 

seguintes: 10% dos isolados foram resistentes à norfloxacina e nitrofurantoína, enquanto 

que, 5% dos isolados mostraram resistência à tetraciclina e eritromicina. Porém, 

nenhum dos genes em estudo foi detectado. Desta forma, estes investigadores 

concluíram que, a existência de estirpes de enterococos resistentes a antibióticos, não 

implica a presença de genótipos de factores de virulência. Em 2008, Billström e seus 

colaboradores, analisaram 6 genes codificadores de factores de virulência (agg, ace, 

gelE, hyl, esp e cylA) em 263 isolados clínicos humanos de E. faecium, sendo que, o 
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gene esp foi detectado em 146 destes isolados e o hyl em 11. Quanto, à resistência aos 

antibióticos, os resultados obtidos comprovaram que os isolados que apresentavam esp, 

tinham resistência à ciprofloxacina (N=140, 96%), ao imipenemo (N=140, 96%) e à 

ampicilina (N=137, 94%). 

 Os isolados E. durans de avestruzes possuem 2 fenótipos de resistência a 

antibióticos: TET+TEI+VAN+ERY e TET+TEI+VAN+CIP+ERY. O fenótipo 

TET+TEI+VAN+ERY foi o que apresentou o maior número de genótipos de factores de 

virulência detectados (gelE+agg; gelE+cylLL e gelE+cpd). Em 2008, Abriouel e 

investigadores, analisaram a resistência a 14 antibióticos (ciprofloxacina, eritromicina, 

levofloxacina, estreptomicina, nitrofurantoína, gentamicina, quinopristina-dalfopristina, 

teicoplanina, tetraciclina, vancomicina, rifampicina, cloranfenicol, penicilina e 

ampicilina) e a presença de 8 genes codificadores de factores de virulência (gelE, esp, 

agg, ace, cpd, cylA, cylM e cylB) em 19 isolados de enterococos provenientes de 

amostras de àgua, sendo 1 identificado como E. durans e resistente a 3 antibióticos 

(eritromicina, gentamicina e ciprofloxacina), tendo sido detectados os genes cylM e cpd,  

codificadores de factores de virulência. 

 Os isolados E. gallinarum de avestruzes apresentam 2 fenótipos de resistência a 

antibióticos: VAN+ERY e TET. No que diz respeito ao isolado, com o fenótipo de 

resistência VAN+ERY, o genótipo de factores de virulência detectado foi:  

cylB+gelE+cpd . Por sua vez, o isolado, com fenótipo de resistência à TET, manifestou 

o genótipo: cylB+gelE+agg. Em 2005, Khan e seus investigadores, também detectaram 

a presença de genes codificadores de factores de virulência em isolados de E. 

gallinarum resistentes a antibióticos. Desta forma, a equipa de Khan, estudou a 

resistência a 13 antibióticos (gentamicina, estreptomicina, vancomicina, eritromicina, 

tetraciclina, bacitracina, canamicina, sulfametoxazol, ciprofloxacina, ácido nalidíxico, 

ampicilina, ofloxacina e cloranfenicol) e a presença dos genes: esp, cylA e cylB em 

isolados de E. gallinarum, oriundos de diferentes origens animais. Todos os isolados 

apresentaram resistência aos 8 primeiros antibióticos, sendo que, os genes cylA e cylB, 

foram detectados num dos isolados. Em 2008, Contreras e pesquisadores, analisaram 11 

isolados clínicos de E. gallinarum, provenientes de humanos, tendo estudado a 

resistência a 7 antibióticos (vancomicina, ampicilina, teicoplanina, linezolida, 

cloranfenicol, rifampicina e tetraciclina) e a presença dos genes hyl e esp. Assim, todos 

os isolados foram resistentes à vancomicina e sensíveis aos restantes antibióticos. No 
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entanto, contrariamente ao estudo anterior, não foi detectado nenhum gene codificador 

de factores de virulência.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES 
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 Os resultados apresentados no decorrer deste trabalho, demonstraram a presença 

de estirpes comensais de Enterococcus spp. de avestruzes pertencentes a diferentes 

espécies, com uma variedade de genes codificadores de factores de virulência. 

 Assim, podemos referir como principais conclusões: 

 

1)  A detecção de genes codificadores de factores de virulência foi, 

fundamentalmente associada com a espécie E. hirae, seguindo-se E. faecium. O 

gene gelE foi o mais detectado (59 isolados; 98,3%) e o gene cylA o menos 

encontrado (1 isolado; 1,7%). Os genes fsr, ace, hyl, esp e cylLS não foram 

detectados nesta investigação.  

 

2) O genótipo cylLL foi o mais detectado nos nossos isolados (15 isolados) 

comparativamente com os outros genes do operão cyl e, também, o mais 

prevalente em isolados de E. hirae (10%).  

 

3)  A maioria das estirpes analisadas apresentaram actividade gelatinase (59 

isolados) e todas estas continham o gene gelE, daí a existência de uma 

correlação entre a presença do gene e a produção de gelatinase.  

 

4)  Nenhum isolado de avestruz manifestou β-hemólise, sendo que, de acordo com 

a literatura este tipo de hemólise só ocorre quanto o operão cylLLLSABM está 

completo. 

 

5)  Relacionou-se o fenótipo de resistência a antibióticos com a detecção de genes 

codificadores de factores de virulência. Neste contexto, foi nos isolados E. 

hirae de avestruzes, com o fenótipo de resistência à TET, onde se identificou 

um maior número de genótipos de factores de virulência, seguido pelos isolados 

de E. faecium resistentes à TET. Por sua vez, o isolado E. casselifalavus 

resistente à TET e STR, foi o que apresentou apenas um gene codificador de 

factores de virulência (gelE). 

 

 

 

O nosso estudo demonstrou a importância de monitorizar as espécies de 

enterococos multiresistentes, que possuem genes codificadores de factores de 
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virulência. Sob o ponto de vista de saúde pública, é fundamental avaliar o papel da 

avestruz, como animal de consumo humano, na medida em que, pode funcionar como 

reservatório de enterococos, podendo desta forma, desempenhar um importante papel na 

transferência dos genes destas bactérias aos humanos, via cadeia alimentar. Por 

conseguinte, os factores de virulência, podem proporcionar a aquisição de certas 

competências a determinadas estirpes de enterococos que lhes permitam uma maior 

capacidade de causar doença, desempenhando deste modo, um papel fulcral em saúde 

pública. 
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