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Espetrometria de massa aplicada à microbiologia clínica moderna: pesquisa 

e identificação de biomarcadores em espécies bacterianas multirresistentes 

Resumo 

O uso excessivo de antibióticos na produção animal e no meio hospitalar tem vindo a 

condicionar uma pressão de seleção significativa nas estirpes bacterianas, resultando no 

aparecimento de estirpes cada vez mais resistentes a estes antibióticos. Estas resistências são 

progressivamente um obstáculo para a saúde humana.  Um dos mecanismos mais importantes 

desta resistência é a atividade das β-lactamases de amplo espetro (ESBL) que confere 

resistência a vários antibióticos designadamente as cefalosporinas de terceira e quarta geração. 

Outro exemplo significativo desta problemática é a existência de estirpes de Enterococos 

Resistentes à Vancomicina (VRE), que pode indicar a inexistência de barreiras entre hospitais, 

população e animais. Neste contexto, os objetivos deste trabalho consistiram em caracterizar 

fenotipicamente e genotipicamente os isolados de Escherichia coli e Enterococcus spp. e 

detetar putativos biomarcadores de resistência aos antibióticos através da técnica MALDI-TOF 

MS. 

 A grande maioria das amostras de E. coli e todas as amostras de Enterococcus spp. 

possuíam multirresistência. A maioria dos isolados de E. coli na caracterização fenotípica 

evidenciavam resistência ao trimethoprim-sulfamethoxazole (80%), tetraciclina (63%) e 

ampicilina (57%), enquanto os isolados de Enterococcus spp. demonstraram resistência elevada 

à vancomicina (100%), teicoplanina (95%) e tetraciclina (90%).  No que respeita a 

caracterização genotípica dos isolados de E. coli, os genes tet(A) e tet(B) detetaram-se em 

estirpes que apresentaram resistência à tetraciclina. Todas as estirpes codificavam genes para a 

produção de ESBL comprovando a resistência aos antibióticos β-lactâmicos em bactérias 

Gram-negativas. Neste estudo tivemos uma maior prevalência de blaCTXM (77%) em 

comparação com blaSHV e blaTEM, 10% e 37%, respetivamente. Em Enterococcus spp., todos os 

isolados que mostraram resistência à vancomicina, apresentam o genótipo vanA. Foram também 

detetados os genes tet(L), tet(K) e tet(M) em estirpes que mostraram resistência à tetraciclina. 

Vários estudos estão de acordo com os resultados obtidos neste trabalho. Uma estirpe de 

enterococos, E. durans, apresentou resistência à estreptomicina de alta carga, contendo o gene 

ant(6)-Ia. 

Na análise proteómica, via MALDI-TOF MS, para a deteção de massas proteicas 

associadas às diversas resistências, obtiveram-se vários picos estatisticamente significativos. 

Para os isolados de E. coli o antibiótico que demonstrou ter mais picos identificados foi o 
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trimethoprim-sulfamethoxazole e para os isolados de ententerococos foi a eritromicina. Todos 

os dados obtidos foram analisados no software ClinProTools. O pico m/z 4428 ± 3 Da foi 

encontrado exclusivamente em isolados de enterococos enquanto que para E. coli, a massa m/z 

4528,36 Da evidenciou-se como específica para esta espécie, podendo ser um potencial 

biomarcador para as respetivas estirpes. Em suma, o pico m/z 2943,29 Da para o antibiótico 

ampicilina, nas amostras de E. coli e os picos m/z 6358,27 Da e m/z 13237,3 Da para o 

antibiótico ciprofloxacina nos isolados de Enterococcus spp foram identificados como 

biomarcadores putativos para estes antibióticos. 

Estes resultados vêm reforçar a relevância da abordagem MALDI-TOF MS para a 

caracterização bacteriana clínica, tendo sido detetados picos de massa específicos dos dois 

géneros estudados e picos de massa caracterizadores das diferentes espécies do género 

enterococos e Escherichia coli.  

 

Palavras-chave: MALDI-TOF MS, Enterococcus spp., Escherichia coli, biomarcadores, 

resistência a antibióticos, ClinProTools.  
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Mass spectrometry applied to modern clinical microbiology: research and 

identification of biomarkers in multiresistant bacterial species 

Abstract 
With the excessive use of antibiotics in animal production and in the hospital 

environment, bacterial strains are subject to a significant selective pressure, which results in the 

emergence of strains with a progressive resistant nature. These resistances are gradually seen 

as an obstacle to human health.  One of the most important mechanisms of resistance is the 

activity of Extended-Spectrum Beta-Lactamases (ESBL) that confer resistance to various 

antibiotics such as third and fourth generation cephalosporins. Another significative example 

of this growing concern is the case of VRE (Enterococci Resistant to Vancomycin) strains that 

may indicate the absence of barriers between hospitals, population and animals. In this context, 

the objectives of this study were to characterize phenotypically and genotypically isolates of 

Escherichia coli and Enterococcus spp. and detect putative biomarkers of resistance to 

antibiotics detected through the MALDI-TOF MS technique. 

The vast majority of E. coli samples and all samples of Enterococcus spp. were 

multiresistant. In the phenotypic characterization most isolates of E. coli showed resistance to 

trimethoprim-sulfamethoxazole (80%), tetracycline (63%) and ampicillin (57%) while 

enterococcus spp. isolates exhibited high resistance to vancomycin (100%), teicoplanin (95%) 

and tetracycline (90%).  In the genotypic characterization of E. coli isolates, the tet(A) and 

tet(B) genes were detected in strains that showed resistance to tetracycline. All strains encode 

genes for the production of Extended-Spectrum Beta-Lactamase proving the resistance to β-

lactam antibiotics in gram-negative bacteria. In this study, we had a higher prevalence of 

blaCTXM (77%) compared to blaSHV and blaTEM, 10% and 37%, respectively. All Enterococcus 

spp strains that underwent vancomycin exposure, exhibit the vanA genotype. The genes were 

also detected tet(L), tet(K) and tet(M), in strains that showed resistance to tetracycline. Several 

studies are in accordance with the results obtained in this study. A strain of Enterococci, E. 

durans presented resistance to high-load streptomycin, containing the ant(6)-Ia gene. 

In the proteomic analysis, by MALDI-TOF MS, for the detection of protein masses 

associated with the various resistances, several statistically significant peaks were obtained, and 

for the isolates of E. coli the antibiotic that showed more peaks identified was trimethoprim-

sulfamethoxazole and for the isolates of Ententerococci was erythromycin. All data obtained 

were analysed in the ClinProTools software. The peak m/z 4428 ± 3, was found exclusively in 

isolates of Enterococci while the mass m/z 4528.36 Da was specific for E. coli, that may be 

evidenciated as a potential biomarker For the respective strains. In short, we identified the peak 



 

 
XVI 

m/z 2943.29 Da for the antibiotic ampicillin, in the samples of E. coli and the peaks m/z 6358.27 

da and M/z 13237.3 da for the antibiotic ciprofloxacin in the isolates of Enterococcus spp as 

putative biomarkers for those resistances. 

These results reinforce the relevance of the MALDI-TOF MS approach to clinical bacterial 

characterization, with specific mass peaks detected from the two genera studied and peaks of 

mass characterizers of the different species of the genus Enterococci and Escherichia coli. 

 

Keywords: MALDI-TOF MS, Enterococcus spp., Escherichia coli, biomarkers, antibiotic 

resistance, ClinProTools. 
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espetro de massa caracterizado pela relação massa (m) e carga (z). Adaptado: 
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métodos tradicionais. A parte B a identificação por MALDI-TOF MS. Adaptado: Barreiro et 
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isolados, foi submetida a uma centrifugação 10,000g (continuação). ..................................... 32 
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direito o equipamento Bruker Autoflex Speed. https://www.bruker.com/ .............................. 33 
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Figura 20 Números de picos de cada antibiótico detetados pelo software ClinProTools. A 

partir de três algoritmos de classificação foram obtidos picos estatisticamente significativos 

para os diferentes antibióticos. Os números representados na figura correspondem ao número 

de picos obtidos para cada antibiótico através do algoritmos de classificação. Em ciprofloxacina 

apenas foram detetados 11 picos significativos enquanto que na eritromicina foram detetados 

28. ........................................................................................................................................ 53 

Figura 21 Picos obtidos para a tetraciclina. A partir da análise do software ClinProTools 

foram obtidos o espetro controlo sem antibiótico (vermelho) e o espetro com a ação da 

tetraciclina (verde).  Os resultados demonstraram picos estatisticamente significados, com p-

value 0,0000001, com massas m/z 4424,01 Da, m/z 4526,45 Da como assinalado na figura. 54 

Figura 22 Picos m/z 6048 ±1.  Pico caraterístico de Enterococcus faecium. O valor de p-

value é de 0,00001 tornando este pico estatisticamente significativo ..................................... 55 

Figura 23 Pico m/z 4652,66 Da identificado para a teicoplanina. O espetro a vermelho 

representa o controlo e a verde o espetro obtido pela ação da teicoplanina. O pico m/z 4652,66 

Da surge com maior intensidade na presença do antibiótico. ................................................. 57 

Figura 24 O pico m/z 6358,27 Da. Nas amostras com o antibiótico ciprofloxacina (verde), este 

pico assinalado com uma seta surge com muito mais intensidade, com valor de p-value de 

0,0000431, comparativamente às amostras controlo (vermelho). ........................................... 58 

Figura 25 Valor AUC para o pico m/z 6338 Da. A área obtida pela curva avalia a capacidade 

do teste de classificar corretamente os positivos e os negativos.  É considerado uma boa 

classificação a uma área acima dos 0,80. O valor obtido para o pico m/z 6338 Da é de 0,89, 

correspondente a um valor de aprovação significativo. ......................................................... 58 

Figura 26 Pico m/z 3304,92 Da para o antibiótico ampicilina. O pico assinalado representa 

um dos picos exclusivamente detetado nas amostras de ampicilina (verde). .......................... 59 

Figura 27 Valor AUC para o pico m/z 4898,64 Da. O valor da área sob a curva ROC é de 

0,99 indicando uma alta aprovação do teste para a deteção do pico m/z 4898,64 Da. ............ 60 
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Capítulo 1 - Introdução 

1.1. Bactérias 

O tratamento eficaz de determinadas infeções bacterianas, em medicina humana e 

veterinária, está a sofrer uma forte diminuição devido ao aparecimento de novas resistências 

em bactérias, como Escherichia coli e Enterococcus spp. (Radhouani et al. 2014). Por norma, 

estas bactérias não são responsáveis pelo aparecimento de doenças, contudo, com a aquisição 

de genes de resistência aos diversos antibióticos, podem levar ao aparecimento de graves 

doenças. Em consequência da aquisição dos genes de resistência, estas bactérias possuem uma 

capacidade elevada de adquirir e propagar estes genes inclusivamente a bactérias 

filogeneticamente distantes, acarretando sérios problemas a nível mundial (Costa et al. 2006). 

A organização mundial de saúde apresenta um catálogo dos “patógenos prioritários” que 

representam a maior ameaça para a saúde humana. Entre estes patógenos, encontram-se as 

Escherichia coli Extended Spectrum β-Lactamase (ESBL) e Vancomycin-Resistant Enterococci 

(VRE) (http://www.who.int/).  

 

1.2. Escherichia coli 

A família Enterobacteriaceae é composta por bactérias aeróbias-anaeróbias facultativas, 

Gram-negativas, com flagelo perítrico, asporogénicas que possuem a capacidade de 

fermentação de glucose e lactose e é uma família produtora de catalase e citocromo oxidase 

negativa (Sorum and Sunde 2001; de Sousa 2006). Escherichia coli pertence à família 

Enterobacteriaceae e foi identificada por Theodor Escherich, em 1885 (Shulman et al. 2007). 

Escherichia coli contém uma estrutura muito simples, o genoma é constituído por 3 milhões de 

pares de bases responsáveis pela codificação de 4700 genes e 2500 proteínas contendo apenas 

um nucleoide superenrolado (Bennett 2008). Cerca de 90% das estirpes de E. coli são 

comensais, vivem numa associação mutuamente vantajosa com o hospedeiro e habitam o trato 

intestinal dos humanos e dos animais de sangue quente (Santos et al. 2013). Contudo, esta 

estirpe também é responsável pela aquisição de certas doenças nos humanos e nos animais. Nos 

animais, associa-se essencialmente à diarreia, por outro lado, nos humanos é responsável por 

septicemias, peritonite, infeções do trato urinário (ITU), meningite neonatal, entre outras 

infeções clinicas (Allocati et al. 2013). As estirpes patogénicas de Escherichia coli podem 

manifestar-se ao longo de um espetro de gravidade para com o hospedeiro, conduzindo a um 
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conjunto de doenças e, consequentemente, ao aumento da taxa de mortalidade à escala mundial 

(Lecointre et al. 1998). Com base no tipo de virulência presente e nas apresentações clínicas e 

subclínicas do hospedeiro, as estirpes de E. coli são classificadas em patotipos: E. coli 

patogénica intestinal zoonótica ou E. coli patogénica extraintestinal (Kaper et al. 2004).   

Um ferograma baseado em reação em cadeia por ação da polimerase (PCR) identificou 

quatros grupos filogenéticos principais (A, B1, B2 E D) e dois grupos acessórios (C e E) em 

Escherichia coli, sendo que o grupo A e B1 são, geralmente, estirpes comensais e o grupo B2 

corresponde estirpes que acumulam fatores de virulência extraintestinais. Ao grupo D 

pertencem os serotipos enteropatogénicos (Clermont et al. 2000; Radhouani et al. 2014). Foram 

estudados três marcadores candidatos para determinar o grupo filogenético através da reação 

de PCR: dois genes, chuA e yjaA, e um fragmento de DNA, tspE4.C2 (Figura 1). Os grupos 

filogenéticos B2 e D contêm mais fatores de virulência do que os grupos A e B1. Possivelmente, 

as estirpes patogénicas intestinais zoonóticas pertencem aos grupos A, B1, enquanto que as 

estirpes patogénicas extraintestinais pertencem aos grupos B2 e D (Johnson et al. 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Determinação do grupo filogenético através da reação de PCR. A análise 

começa por detetar a presença/ausência do gene chuA. Nos isolados que contêm este gene, 

é testada a presença do gene yjaA, sendo os positivos identificados como pertencentes ao 

grupo B2 e os negativos ao grupo D. Nos isolados que não contêm o gene chuA, é 

pesquisado o fragmento tspE4.C2, sendo os positivos categorizados no grupo B1 e os 

negativos no grupo A. Adaptado: Clermont et al. (2000). 
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1.2.1. Resistência aos diversos antibióticos em Escherichia coli 

Em humanos, a prevalência de resistência pelas bactérias Gram-negativas está a 

aumentar. Particularmente entre os isolados de E. coli de porcos, a resistência à cefotaxima e 

ciprofloxacina foi detetada em níveis de 1,4% e 7,5%, respetivamente (Gagliotti et al. 2011).  

E. coli é intrinsecamente resistente aos níveis terapêuticos da penicilina G, o primeiro 

β-lactâmico introduzido na prática clínica, devido à sua barreira de membrana externa (Allocati 

et al. 2013). A produção de β-lactamase em E. coli é o principal mediador para a resistência ao 

amplo espetro de antibióticos β-lactâmicos. As β-lactamases constituem uma classe de enzimas 

que conferem resistência a penicilinas e cefalosporinas, sendo que várias e diferentes β-

lactamases já foram descritas (Poirel et al. 2012). Um dos mecanismos mais importantes desta 

resistência é a atividade das β-lactamases de amplo espetro (ESBLs). As ESBLs conferem 

resistência a vários antibióticos, tais como as cefalosporinas de terceira e quarta geração (Poeta 

et al. 2009).  

 

1.2.2. O aparecimento e a evolução das ESBL 

Os agentes antimicrobianos clinicamente mais importantes para a saúde humana e 

veterinária são os β-lactâmicos. O termo β-lactamases de amplo especto (ESBL) foi 

inicialmente usado para definir uma β-lactamase de largo espetro na qual certos aminoácidos 

eram substituídos para prolongar o seu espetro de hidrólise (Livermore 2008). As ESBL 

derivadas de β-lactamases TEM-1 e SHV-5 foram identificadas pela primeira vez em Klebsiella 

pneumoniae no final dos anos 80. Por outro lado, a família das β-lactamases CTX-M surgiu 

recentemente na Europa e tem sido associada a estirpes de E. Coli (Bush 2008; Poeta et al. 

2009).  

As enzimas TEM podem ser classificadas de acordo com as suas caraterísticas 

bioquímicas e, por isso, dividem-se em quatro grupos: (1) As variantes TEM de largo espetro 

incluem apenas as penicilinas e as cefalosporinas de geração precoce nos espetros de hidrólise, 

(2) As variantes de TEM resistentes ao inibidor (IRT) possuem espetros de hidrólise 

semelhantes, mas não são inibidas pelo clavulanato, (3) As ESBLs do tipo TEM que contêm 

um perfil de hidrólise semelhante às outras ESBLs que são inibidas pelo clavulanato, incluindo 

a atividade contra penicilinas e cefaloporinas, (4) As complex-mutant TEM variants (CMT) 

abrangem variantes que contêm um largo especto de hidrólise para cefalosporinas em conjunto 
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com um perfil de hidrólise resistente a inibidores (Robin et al. 2007; Salverda et al. 2010; 

Partridge 2011).  

As ESBL do tipo SHV possuem um perfil de hidrólise que inclui atividade contra as 

penicilinas e as cefalosporinas de amplo espetro. Determinados tipos de SHV, como por 

exemplo SHV-2, SHV-5 e SHV-12 foram identificados em isolados clínicos na Polónia, França, 

Itália, Hungria e Espanha (Coque et al. 2008).  

As enzimas CTX-M foram descobertas no início dos anos 90 em Enterobacteriaceae, 

havendo uma explosão da sua propagação após alguns anos. Estes tipos de enzimas conferem 

resistência às penicilinas e às cefaloporinas de amplo espetro. As enzimas CTX-M podem ser 

classificadas em cinco grupos de acordo com as suas sequências de aminoácidos (Bonnet 2004). 

Atualmente, presenciamos uma epidemia global de Escherichia coli com enzimas CTX-M que 

requerem atenção séria. As estirpes com as enzimas CTX-M-15 e CTX-M-14 são as mais 

preocupantes consequente da capacidade de estas invadirem todos os compartimentos do corpo 

humano e animal (Canton et al. 2012). Diferentes elementos genéticos estão envolvidos na 

aquisição de genes blaCTX-M, incluindo sequências de inserção ISEcp1 e ISCR1 (Poirel et al. 

2003). 

 

1.3. Enterococcus spp.  

O género Enterococcus pertence à família Enterococcaceae, consiste em bactérias 

Gram-positivas, positivas para a catálise, não formam esporos e são consideradas anaeróbias 

facultativas. Geralmente, os enterococos são bactérias comensais que habitam a flora intestinal 

dos humanos, mamíferos, aves, peixes, répteis, entre outros (Fisher and Phillips 2009). O 

género Enterococcus foi reconhecido pela primeira vez em 1899, por Thiercelin, que o 

identificou como sendo um organismo intestinal. Nessa época, os enterococos eram 

classificados como sendo estreptococos do grupo D, em consequência da presença de um 

antigénio na parede celular pertencente ao grupo D, e associados ao grupo enterococci  do 

género Streptococcus (Stiles and Holzapfel 1997) mas, desde meados da década de 1980, 

constituíram uma entidade taxonómica única (Werner et al. 2013).  

Atualmente, existem 40 espécies de enterococos distintas, sendo as estirpes E. faecium 

e E. faecalis as mais comuns no trato intestinal humano. No caso dos animais, as estirpes mais 

frequentes são as de E. faecium juntamente com E. cecorum, E. faecalis e E. hirae (Fisher and 

Phillips 2009; Werner et al. 2013). Os enterococos são bactérias comensais, no entanto podem 
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existir, pontualmente, noutros locais como por exemplo na cavidade oral, assim como noutros 

ambientes, como solos, águas e/ou produtos alimentícios, devido à disseminação a partir de 

fontes fecais (Werner et al. 2013). 

As espécies de Enterococcus spp. crescem num intervalo de temperaturas de 10 a 45º 

C, condições extremas de pH e altas concentrações de NaCl, o que lhes confere uma grande 

capacidade de resistência ambiental (Costa et al. 2006). Contudo, ainda possuem mecanismos 

intrínsecos e extrínsecos que lhes permitem defender-se dos agentes antimicrobianos (Tollefson 

and Karp 2004).  

 

1.3.1. Resistência aos diversos antibióticos em Enterococcus spp. 

Comumente, os enterococos são inofensivos em indivíduos saudáveis. Contudo, podem 

tornar-se patógenos em infeções em pacientes debilitados, que sofreram uma doença grave ou 

que estão imunocomprometidos. Com uso recorrente a antibióticos para tratamentos 

hospitalares ou indiscriminado uso prolongado de antibióticos podem provocar a aquisição de 

resistências a estes mesmos antibióticos. Os enterococos possuem uma capacidade elevada de 

adquirir resistência a diversos antibióticos, especialmente a glicopeptídeos e aminoglicosídeos, 

comprometendo a eficácia destes antibióticos no uso terapêutico (Cetinkaya et al. 2000). 

Estas estirpes possuem resistência aos β-lactâmicos existentes, inclusivamente as 

estirpes que nunca foram expostas a agentes antimicrobianos em ambiente hospitalar. Em 

resultado desta resistência intrínseca e à tolerância a antibióticos que inibem a síntese de parede 

celular, a combinação de antibióticos como a penicilina e a vancomicina tem sido uma forte 

ferramenta para controlar várias infeções envolvendo este tipo de bactérias (Moellering 1991). 

A incidência de enterococos resistentes à vancomicina (VRE) em animais selvagens foi relatada 

em vários  estudos (Bonten et al. 2001; Guerrero-Ramos et al. 2016; Silva et al. 2018). 

1.3.2. O aparecimento e a evolução de VRE 

No início dos anos 80, sugiram as primeiras E. faecium resistentes a ampicilina, 

enquanto que na Europa, os primeiros isolados de VRE só foram detetados em 1986. 

Rapidamente, os VRE se disseminaram até aos dias de hoje por todo o mundo (Bonten et al. 

2001; Top et al. 2008). As primeiras descrições sobre VRE na europa eram especialmente de 

pessoas saudáveis, animais de campo, animais de estimação e produtos alimentares (Arias and 
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Murray 2012).  E. faecium é o maior causador das infeções por enterococos, 80-90% 

(Hendrickx et al. 2013).  

A descrição do fenótipo de VRE organiza-se em cinco genótipos possíveis para a 

resistência à vancomicina: vanA, vanB, vanC, vanD e vanE (Cetinkaya et al. 2000). Por 

exemplo, os fenótipos de resistência vanA e vanB foram descritos essencialmente em E. faecalis 

e E. faecium. As estirpes resistentes a VanA possuem alto nível de resistência à vancomicina e 

teicoplanina (Arthur and Courvalin 1993). Os isolados vanB suscetíveis à teicoplanina possuem 

níveis de resistência moderados à vancomicina, podendo ser variável (Quintiliani and Courvalin 

1994). O fenótipo de resistência vanC foi descrito essencialmente em E. casseliflavus e E. 

gallinarum, demonstrando ter níveis de resistência baixos para a vancomicina e serem 

suscetíveis à teicoplanina (Cetinkaya et al. 2000).  

O tratamento de infeções graves por VRE é difícil e exige combinações de antibióticos. 

As infeções por estas estão associadas a uma maior taxa de mortalidade e carga económica em 

comparação àquelas causadas por enterococos suscetíveis à vancomicina (Fisher and Phillips 

2009; Orsi and Ciorba 2013). 

 

1.4. A resistência a antibióticos, um problema global 

A multirresistência é caracterizada pela aquisição de resistência a várias classes de 

antibióticos. Com o uso recorrente dos antibióticos, estes impulsionam a expressão de genes 

que codificam determinados mecanismos de resistência (Butaye et al. 2003). Essa resistência 

pode facilmente ser transferida a outras bactérias, devido à transferência horizontal de genes 

onde ocorre a partilha de informação genética entre bactérias, o que contribui para uma maior 

adaptação destas bactérias aos diferentes ambientes (Cullen and McClean 2015).  

Para além de os antibióticos serem utilizados para uso terapêutico, no passado, os 

antibióticos eram administrados em doses elevadas nos animais com o intuito de aumentar o 

seu crescimento, estimulando o aumento e peso e prevenindo o surgimento de infeções (Torres 

and Zarazaga 2002; Barriere 2015).  

Bactérias comensais como Escherichia coli e Enterococcus spp. habitam o trato intestinal 

de humanos e animais. A flexibilidade genética e a adaptação destas bactérias a determinados 

ambientes é muito elevada, o que lhes permitem adquirem um grande número de mecanismos 

de resistência antimicrobiana. Consequentemente, estas bactérias comensais possuem um 

grande papel na formação de reservatórios de genes de resistência aos diversos antibióticos, 
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provocando a disseminação da resistência bacteriana (Radhouani et al. 2014). Assim, a 

resistência aos antibióticos é um problema mundial que deve ser combatido com a maior rapidez 

de modo a minimizar os danos na medicina humana e medicina veterinária (Hammerum 2012). 

 

1.5. Antibióticos 

A descoberta de novos antibióticos possibilitou o combate de doenças infeciosas tornando 

estes agentes antimicrobianos uma “ferramenta” essencial à sociedade, não só pela utilidade em 

humanos mas também em animais (Penesyan et al. 2015). Em 1936, surgiu uma nova era para 

a medicina com o aparecimento da sulfanilamida para o tratamento de infeções de 

estreptocócicas e estafilocócicas (Horvart 2006). Contudo, um dos marcos mais significativos 

da descoberta dos antibióticos deu-se em 1928 por Alexander Fleming que identificou um 

agente antimicrobiano com possível uso terapêutico, a penicilina. Numa das suas investigações, 

Alexander Fleming, descobriu a existência de colónias bacterianas em volta de um bolor, mais 

tarde denominado por Penicillium chrysogenum, que inibia o seu crescimento. Pressupôs-se 

que esta falta de crescimento se devia a algum composto inibitório, mais tarde identificado 

como penicilina. Muitos antibióticos foram desenvolvidos desde então como, por exemplo, a 

estreptomicina que foi descoberta em 1944 e foi o primeiro antibiótico eficaz contra a 

tuberculose (de Sousa 2006). Os antibióticos ou agentes antibacterianos são produzidos por 

várias espécies de microrganismos como bactérias, fungos ou actinomicetes que provocam a 

destruição deles mesmos. Existem muitos agentes antimicrobianos sintéticos ou semissintéticos 

que muitas vezes são denominados como “antibióticos”, tais como as sulfamidas, mas não são 

produzidos por microrganismos (Soares et al. 2012). Os antibióticos podem ser classificados 

como bactericidas se o fármaco causa a morte da bactéria ou bacteriostáticos se inibe a 

replicação da bactéria (Gallo et al. 2013).  

 

1.5.1. Mecanismos de ação  

Os antibióticos têm vários mecanismos de ação, tais como a inibição da biossíntese da 

parede celular, alteração da permeabilidade da membrana celular, interferência na replicação e 

reparação do DNA, inibição da síntese de proteínas e inibição da biossíntese de ácido fólico. O 

mecanismo de ação de cada antibiótico impede um ou mais passos cruciais nas vias celulares 

essenciais para a sobrevivência do microrganismo alvo (Levy and Marshall 2004; Soares et al. 
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2012).  Na Figura 2 estão representados os mecanismos de ação dos antibióticos utilizados neste 

trabalho e na Tabela 1 encontra-se a respetiva descrição dos antibióticos. 

 

 
 

Tabela 1 Lista de antibióticos utilizados, respetivas classes e mecanismos de ação. 

 

Classe Antibiótico Genes de resistência Alvo 

Penicilinas Ampicilina (AMP) blaZ Inibição da 

biossíntese da parede 

celular 
Glicopeptídeos 

Vancomicina (VAN) 
vanA, vanB, vanC 

Teicoplanina (TEI) 

Quinolonas Ciprofloxacina (CIP) aac6’(Ie) aph2’’(Ia) 

Inibição da DNA 

girase e a 

topoisomerase IV, 

bloqueando a 

replicação e a 

transcrição 

Tetraciclinas Tetraciclina (TET) tet(L), tet(K), tet(M), tet(O) 

Inibição da síntese 

proteica através da 

subunidade 30S do 

ribossoma 

Aminoglicosídeos 

Estreptomicina (STR) 
ant(6) Ia, aph(3) IIIa, aad(9) 

Ia 

Gentamicina (CN) aacA aphD 

Tobramicina (TOB) aacA aphD,  ant(4) Ia 

Canamicina (K) 
aacA aphD, ant(4) Ia aph(3) 

IIIa 

Figura 2 Mecanismo de ação dos antibióticos. Os cinco mecanismos de atuação dos diversos antibióticos 

baseiam-se na inibição da parede celular, inibição da síntese proteica, inibição da replicação e transcrição de ácidos 

nucleicos, danos na parede celular e inibição de metabolitos essenciais à bactéria.  
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Continuação da Tabela 1.  

 

 

1.5.1.1. Inibição da biossíntese da parede celular 

As bactérias Gram-negativas e Gram-positivas possuem uma parede celular composta 

por peptidoglicano, isto é, uma complexa rede macromolecular que permite a estabilidade em 

virtude da sua estrutura altamente reticulada (Soares et al. 2012). Nas bactérias Gram-negativas 

a camada de peptidoglicano é mais fina que nas Gram-positivas, em virtude da presença de 

outros polímeros na parede celular das Gram-positivas (polissacarídeos, ácidos teóicos e 

glicolípidos peptídicos). Esta rede macromolecular complexa é necessária à sobrevivência das 

bactérias pois a sua perda ou danificação resulta na lise celular (Baron 1996).  

As penicilinas, assim como a vancomicina, interferem na biossíntese da parede celular. 

A formação do peptidoglicano realiza-se em três etapas, sendo que as penicilinas intervêm no 

último passo. As enzimas catalisadoras que formam o peptidoglicano reagem com o anel β-

lactâmico que as bloqueia. A síntese da parede celular é bloqueada e, consequentemente, há lise 

celular  (Baron 1996). As penicilinas ligam-se a várias proteínas periplasmáticas provocando a 

ativação de enzimas autolíticas, desencadeando a destruição das bactérias (de Sousa 2006). A 

vancomicina é um antibiótico glicopeptídico originado por Streptomyces orientalis. A inibição 

da biossíntese da parede celular pela vancomicina decorre do bloqueio da reação da 

transpeptidação de uma porção do peptidoglicano pela porção peptídica deste antibiótico (Fair 

and Tor 2014).  

 

Classe Antibiótico Genes de resistência Alvo 

Macrólidos Eritromicina (ERY) erm(A), erm(B), erm(T) 
Inibição da síntese 

proteica através da 

subunidade 50S do 

ribossoma 

Cloranfenicol Cloranfenicol (CHL) 
catpC221, catpC223, 

catpC194, cmlA, cfr 

Estreptogramina 
Quinupristina dalfopristina 

(QD) 
vat(D), vat(E) 

Sulfonamidas/Trime

toprim 

Trimetoprim- 

sulfametoxazole  (SXT) 
dfrA, dfrB, dfrG, dfrK 

Inibição da 

biossíntese de ácido 

fólico 



 

 
10 

1.5.1.2. Alteração da permeabilidade da membrana celular  

A membrana celular funciona, muitas vezes, como uma barreira de entrada aos 

antibióticos para a bactéria (Nakae 1986). É constituída  por lípidos, proteínas e lipoproteínas 

que atuam como uma barreira de difusão para a água, iões, nutrientes e como um sistema de 

transporte (Baron 1996). O antibiótico liga-se aos fosfolípidos o que origina alterações na 

estrutura da membrana e, consequentemente, interfere na sua permeabilidade. Este 

desequilíbrio na membrana condiciona a saída de elementos do interior da célula para o exterior. 

As polimixinas B e E são os compostos mais conhecidos com a capacidade de alterar a 

permeabilidade da membrana (Baron 1996; Tortora et al. 2008).  

 

1.5.1.3. Inibição da replicação do DNA  

A ciprofloxacina, pertencente ao grupo das quinolonas, é um exemplo de um antibiótico 

que pode inibir a replicação de DNA. As quinolonas são agentes bactericidas sintéticos de uso 

frequente na medicina humana e veterinária (Carabineiro et al. 2011).  A sua atividade centra-

se na inibição da DNA girase (ou topoisomerase II bacteriana) (Lorian 2005). A DNA girase 

introduz torções negativas DNA necessárias à replicação do DNA, já que ajuda a separar as 

duas cadeias de DNA durante este processo. A sua inibição pode levar à interrupção da 

replicação e reparação do DNA (Lorian 2005; Willey et al. 2008).  

 

1.5.1.4. Inibição da síntese proteica 

Sendo um processo crucial a todos os organismos, a tradução é o alvo principal de 

muitos dos antibióticos. Contudo, existe uma grande diferença na estrutura dos ribossomas  dos 

eucariotas e dos procariotas que possuem, respetivamente, ribossomas 80S e 70S (Alberts et al. 

2010). Certos antibióticos têm como alvo as subunidades 30S e 50S e, consequentemente, a 

inibição de uma destas partes. Existem muitos antibióticos que atuam deste modo (Alberts et 

al. 2010; Soares et al. 2012).  

As tetraciclinas ligam-se à subunidade 30S do ribossoma bacteriano impedindo a sua 

associação ao tRNA à subunidade 30S do ribossoma bacteriano. Este processo interrompe a 

formação do complexo de iniciação da síntese proteica (Chopra and Roberts 2001).  

Os macrólidos são, na generalidade, bacteriostáticos e inibem a síntese de proteínas 

porque se ligam à subunidade ribossomal 50S e, consequentemente, impedem o alongamento 
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da cadeia peptídica durante a síntese proteica, provocando uma dissociação prematura do 

peptidil-tRNA do ribossoma. Um exemplo de um antibiótico macrólido é a eritromicina. 

(Heurgue-Hamard et al. 2000).   

Os aminoglicosídeos são bactericidas que se ligam à subunidade ribossomal 30S e 

produzem uma leitura incorreta do mRNA (Figura 3). Estes bactericidas são amino açucares 

ligados. O primeiro aminoglicosídeo descoberto foi a estreptomicina, em 1943. A canamicina, 

tobramicina e a gentamicina são outros exemplos de antibióticos pertencentes aos 

aminoglicosídeos (Kohanski et al. 2010).  

O cloranfenicol é um antibiótico que se liga à subunidade 50S do ribossoma, 

desencadeando o bloqueio da atividade da peptidil transferase e, consequentemente, impedem 

que novos aminoácidos se juntem à cadeia peptídica em formação (Lima et al. 2013).  A 

quinupristina dalfopristina também inibe a síntese proteica através da ligação à subunidade 50S 

ribossomal. A quinupristina atua numa fase mais tardia da síntese proteica e a dalfoprisina atua 

numa fase mais inicial. Esta combinação permite a libertação das cadeias peptídicas 

incompletas (Tortora et al. 2008). 

 

 

1.5.1.5. Inibição da biossíntese de ácido fólico 

O folato é um cofator indispensável às enzimas envolvidas na biossíntese de DNA e 

RNA e é essencial para a síntese de purinas e pirimidinas (James et al. 1993). As sulfonamidas, 

que incluem o trimetoprim, inibem a síntese de ácido fólico pela inibição da enzima di-

Aminoglicosídeo 

Ribossoma
a 50

S 

30
S mRN

A 

Proteína 
com 

malformaç

Membrana 
externa 

Aumento da 
passagem do 
aminoglicosídeo 

Membrana 
Interna 
 

Figura 3 Mecanismo de ação dos aminoglicosídeos. Quando os aminoglicosídeos se ligam à subunidade 30S do 

ribossoma, causam a incorporação incorreta dos aminoácidos nos peptídeos. Essas proteínas com malformações 

podem apresentar erros na sua função e, consequentemente, podem originar a incorporação de proteínas na 

membrana de forma incorreta, levando ao aumento da passagem do antibiótico. Adaptado Kohanski et al. (2010).  
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hidropteroato sintetase (ausente nas células humanas). Não há formação do ácido di-

hidropteroato devido à inibição da enzima, e a cadeia metabólica do ácido fólico é interrompida, 

como representado pela Figura 4 (James et al. 1993; Kohanski et al. 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Mecanismos de resistência  

O uso recorrente destes agentes antimicrobianos despoletou um conjunto de 

mecanismos de resistência (Figura 5) que acarreta sérios problemas na saúde humana e animal 

(Radhouani et al. 2014). Em medicina humana e veterinária, o uso excessivo e indevido de 

antibióticos propicia a rápida disseminação da resistência bacteriana (Mathew et al. 2007; Arias 

and Murray 2009). Na década de 40, que surgiram as primeiras resistências, sendo a resistência 

à penicilina consequente da produção de β-lactamases  por Staphylococcus aureus (Chambers 

2001). Para ultrapassar esta barreira da resistência desenvolveu-se, em 1960, um novo 

antibiótico, a meticilina, para o combate desta estirpe. No entanto, passado um ano, identificou-

se um isolado de Staphylococcus aureus resistente a este antibiótico, assim como Escherichia 

coli resistentes à ampicilina. A resistência crescente aos β-lactâmicos por parte dos vários tipos 

de bactérias tornou-se um problema na medicina (Rolinson 1998). A transferência horizontal 

de genes pode ocorrer nas células eucariotas ou procariotas. Contudo, nas últimas existe uma 

maior frequência dessa transferência. Este facto condiciona o aparecimento de novas linhagens 

bacterianas potencialmente perigosas. Um exemplo da transferência de genes deu-se no genoma 

da Escherichia coli pois estima-se que 18% dos genes presentes no genoma desta bactéria são 

derivados da transferência horizontal com outras espécies, ao longo de milhões de anos (Alberts 

et al. 2010).   

Metabolismo do ácido fólico 

Figura 4 Ação dos antibióticos sulfametoxazole e trimetoprim no metabolismo do ácido fólico. O folato é 

essencial para a formação de timina pois esta é um componente do DNA. Os antibióticos sulfametoxazole e 

trimetoprim inibem a síntese do folato e, consequentemente, a síntese de timina. Adaptado: Walsh (2003b). 
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1.5.2.1. Modificação e proteção do alvo do antibiótico 

No que respeita ao alvo do antibiótico, pequenas modificações podem influenciar a 

ligação do antibiótico, já que a interação entre antibiótico e o seu respetivo alvo é muito 

específica. Um exemplo é a modificação do alvo do cloranfenicol, consequente do gene cfr que 

codifica uma metilase que vai metilar a A2503 do rRNA 23S provocando a resistência a 

diversos antibióticos que têm como alvo sítios próximos a este, tal como a resistência aos fenóis 

(Blair et al. 2015). Durante a tradução, é necessário que o ribossoma se desloque ao longo do 

RNA mensageiro para ocorrer a síntese proteica. Pequenas alterações na tradução podem inibir 

o efeito dos diversos antibióticos. Classes de antibióticos como os aminoglicosídeos, fenicóis, 

tetraciclinas e macrólidos conseguem inibir a síntese proteica no momento em que há a 

deslocação do ribossoma no RNA mensageiro. A alteração do alvo através da modificação da 

Figura 5 Mecanismos de resistência dos diversos antibióticos em Enterococci.  Em Enterococcus faecium, a 

resistência à ampicilina é consequente da produção da proteína 5 que se liga à penicilina (PBP5), e que tem baixa 

afinidade para os β-lactâmicos. A resistência aos glicopéptideos ocorre pela redução da afinidade da ligação à 

vancomicina e, consequentemente, intervém na síntese do peptidoglicano. A daptopmicina interage com a 

membrana celular e necessita da enzima glicerofosforil-diéster-fosdodiesterase (GdpD), da proteína membranar 

LiaF e da enzima cardiolipina sintase (CIs). Os enterococcus possuem uma baixa resistência intrínseca para os 

aminoglicosídeos, devido à baixa adesão destas moléculas. As elevadas resistências destes pode resultar da 

aquisição de enzimas modificadoras dos aminoglicosídeos ou de mutações ribossomais. A mutação no RNA 

ribossomal 23S resulta da resistência à oxazolidinonas. A resistência às estreptograminas abrange várias vias como 

a modificação (Vat), a inativação (Vgb) e o efluxo do antibiótico (MsrC). Adaptado: Arias and Murray (2012). 
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estrutura impede a ligação eficaz do antibiótico, embora a atividade celular do alvo prossiga 

normal (Giedraitiene et al. 2011). Do mesmo modo, a adição de um grupo químico ao alvo do 

antibiótico também impede a ligação do antibiótico sem alterar a atividade ou a estrutura do 

alvo (Blair et al. 2015).  

 

1.5.2.2. Inibição enzimática do antibiótico  

Desde o primeiro uso de antibióticos, nomeadamente com a descoberta da penicilinase, 

a modificação enzimática é um dos principais mecanismos de resistência aos antibióticos 

(Abraham and Chain 1988). Às β-lactamases ativas contra os β-lactâmicos de primeira geração, 

seguiram-se as β-lactamases de amplo espetro que possuem atividade contra as oximino 

cefalosporinas, acarretando sérios problemas (Paterson and Bonomo 2005; Queenan and Bush 

2007).  As penicilinas, bem como as cefalosporinas, têm na sua constituição um anel β-

lactâmico que é alvo das enzimas β-lactamases. Os genes que codificam as enzimas β-

lactamases, como por exemplo blaZ, conseguem hidrolisar o anel β-lactâmico (Queenan and 

Bush 2007).  Este é o principal mecanismo de resistência aos antibióticos β-lactâmicos pelas 

bactérias Gram-negativas (Chroma and Kolar 2010). 

 

1.5.2.3. Redução da permeabilidade membranar  

As bactérias Gram-positivas e Gram-negativas têm permeabilidades diferentes, sendo 

que as Gram-negativas são intrinsecamente menos permeáveis a diversos antibióticos (Blair et 

al. 2015).  Alguns antibióticos, como as penicilnas, difundem-se através de canais aquosos que 

se encontram na membrana externa e se denominam de porina. A maioria das porinas, como 

por exemplo OmpF existentes em Escherichia coli, atuam como canais não específicos. No 

entanto, a redução da permeabilidade da membrana faz-se através da diminuição da expressão 

destes canais ou pela sua substituição por canais mais seletivos (Queenan and Bush 2007; Blair 

et al. 2015).    

1.5.2.4. Bombas de efluxo 

Este mecanismo foi descrito como sendo um mecanismo de resistência à tetraciclina 

(McMurry et al. 1980). Existem cada vez mais genes que codificam estas bombas de efluxo em 

bactérias comensais e patogénicas, em consequência ao ganho de vários genes tais como tet(L), 

tet(K), tet(M), entre outros (Chopra and Roberts 2001). As bombas de efluxo (Figura 6) são 
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proteínas de transporte transmembranares que funcionam como bombas para expulsarem 

ativamente o antibiótico para fora da célula. Estas bombas não sendo muito específicas e sendo 

expressas em elevadas quantidades, podem contribuir significante para a resistência das 

bactérias a outras classes de agentes antimicrobianos (Walsh 2003a).  

 

1.6. Transferência de genes e a sua aquisição da resistência  

 A aquisição da resistência aos diversos antibióticos pode dever-se a mecanismos 

adquiridos ou intrínsecos. Os mecanismos intrínsecos são específicos e ocorrem de forma 

natural em genes do cromossoma do hospedeiro. Em contrapartida, os mecanismos adquiridos 

envolvem mutações nos genes alvo dos antibióticos (Alekshun and Levy 2007) e a transferência 

de determinantes da resistência como plasmídeos e transposões (conjugação), bacteriófagos 

(transdução) e incorporação de DNA proveniente de outros organismos no cromossoma do 

hospedeiro (transformação) (Levy and Marshall 2004).  

 

 

 

  

Figura 6 Mecanismos intrínsecos de resistência: bombas de efluxo.  Antibióticos β-lactâmicos, visando uma 

proteína de ligação à penicilina (PBP). O antibiótico A pode entrar na célula por meio de uma proteína, designada 

de porina, e atravessa a membrana, atinge o seu alvo e inibi a síntese do peptidoglicano. O antibiótico B também 

entra na célula através de uma porina, contrariamente ao antibiótico A, é ativamente removido pela bomba de 

efluxo. O antibiótico C não pode atravessar a membrana externa e, portanto, é incapaz de ligar-se ao seu alvo, 

as PBP. Adaptado: Li and Webster (2018). 
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1.6.1. Plasmídeos 

Os plasmídeos são elementos extracromossómicos, geralmente de cadeia dupla e 

circulares. Para além de se auto-replicarem, possuem genes na sua constituição. Esses genes, 

normalmente, não constituem genes essenciais para o funcionamento bacteriano mas, em alguns 

casos, podem trazer vantagens para o crescimento e multiplicação bacteriano (Pierce 2012). 

Contudo, a maioria da maquinaria de replicação é fornecida pela célula hospedeira (Bennett 

2008). Embora a transferência de genes entre organismos de géneros diferentes possa ocorrer, 

é mais frequente entre aqueles do mesmo género. Essa transferência pode ocorrer entre bactérias 

evolutivamente distintas, como por exemplo entre bactérias Gram-negativas e Gram-positivas 

(Courvalin 1994).  

Os plasmídeos apresentam várias caraterísticas sendo duas delas a existência de genes 

de resistências a diversos antibióticos e resistência a um grande número de metais pesados 

tóxicos (como o caso do mercúrio) (Bennett 2008; Carattoli 2009). Dentro da mesma bactéria 

podem existir múltiplos plasmídeos uma vez que muitos deles possuem uma grande diversidade 

de hospedeiros (Alekshun and Levy 2007). Os plasmídeos codificam determinadas funções que 

são cruciais para promover a transferência de DNA entre células, incluindo a sua própria 

transferência. Essa transferência só é possível pela conjugação que é um processo replicativo 

que permite que tanto célula portadora do plasmídeo como a célula hospedeira passem a possuir 

o plasmídeo. Estes englobam genes de resistência que abrangem a maioria das classes de 

antibióticos (cefaloporinas, aminoglicosídeos, quinolonas entre outras) (Bennett 2008).  

1.6.2. Transposões  

Os transposões são segmentos de DNA com diversas formas, estruturas e mecanismos. 

Uma grande parte dos transposões inclui estruturas geneticamente denominadas de elementos 

transponíveis que consistem em sequências de DNA com uma terminação definida que, 

posteriormente, controla a sua transposição. As sequências terminais dos elementos 

transponíveis são, geralmente, sequências invertidas repetitivas de curto tamanho (short 

inverted repeats – IRs) comumente com tamanho 15-40 bp , sendo que algumas podem chegar 

a 80-150 bp (Bennett 2004). Os transposões mais simples são as sequências de inserção (IS) e 

possuem apenas um gene para a codificação da transposase. A transposase é uma enzima 

responsável pela catálise do corte e da vedação do DNA que ocorre na transposição (Bennett 

2008).  Existem transposões mais complexos que possuem outros genes, nomeadamente genes 

de resistência aos diversos antibióticos que permitem o seu movimento para outros 
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cromossomas (Foster et al. 1975). Este movimento acarreta sérios problemas porque possibilita 

a transferência destes genes para outros organismos ou mesmo para espécies diferentes uma 

vez ,que os transposões podem ser transportados em plasmídeos ou até mesmo vírus (Bennett 

2004).  

1.6.3. Integrões  

São sistemas de captura de genes que, em vez da transposição, usam um mecanismo de 

recombinação específico (Bennett 2004). Geralmente os integrões codificam uma enzima 

responsável pela recombinação específica para inserir ou remover uma nova cassete génica 

chamada integrase e é codificada pelo gene int, um local de recombinação específico (local attI) 

e um promotor que inicia a transcrição do gene (Bennett 2004; Bennett 2008).  Pelo menos seis 

classes de integrões foram encontradas, de acordo com o gene intI. As mais estudadas são as 

classes 1, 2 e 3 porque estão relacionadas com a dissipação da resistência aos diversos 

antibióticos (Ploy et al. 2000).  

 

1.7. Proteómica 

A comparação entre genomas permite uma melhor compreensão ao nível molecular da 

resistência aos antibióticos pois possibilita entender melhor o(s) mecanismo(s) 

antimicrobiano(s), bem como a compreensão dos processos evolutivos e melhoraria da eficácia 

dos antimicrobianos atuais para um melhor domínio das bactérias, Gram-positivas e Gram-

negativas (Xu et al. 2006). A proteómica é um campo promissor e desafiador que tem 

apresentado um grande crescimento. A espetrometria de massa combinada com vários métodos 

de resolução proteica e ferramentas bioinformáticas são caminhos usuais para as pesquisas na 

área da proteómica. A resistência aos antibióticos tem sido explorada numa grande série de 

microrganismos e com diferentes classes de antibióticos recorrendo ao conjunto de proteínas 

ligadas a essa resistência (Jungblut et al. 2008; Radhouani et al. 2012).  

A proteómica tem como objetivo a identificação de proteínas assim como as suas 

modificações pós-traducionais, dar a conhecer as interações proteína-proteína e quantificar a 

abundância de proteínas numa escala global (Panisko et al. 2002). A proteómica inclui 

resultados do perfil de expressão proteica pertencentes a amostras biológicas para fornecer uma 

caraterização numa larga escala de todas as proteínas identificadas, assim como as suas 

alterações (Wasinger et al. 1995). Revelou demonstrar uma enorme capacidade de obtenção de 
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informações e produção de resultados que não são passíveis de serem obtidos por outras áreas 

da ciência. Perante este desenvolvimento, as tecnologias usadas para estudos proteicos 

permitem a criação de biomarcadores para o desenvolvimento médico, nomeadamente contra a 

resistência aos antibióticos (Radhouani et al. 2012). 

 

1.7.1. Técnicas para a deteção de proteínas 

Inúmeras técnicas para a deteção de proteínas tais como eletroforese monodimensional 

(1DE) e a bidimensional (2DE) que permitem a separação de proteínas por uma ou duas 

dimensões, respetivamente, numa eletroforese em gel de poliacrilamida. Este tipo de separação 

fornece uma separação de alta resolução em misturas proteicas pela aplicação de um campo 

elétrico (Nunes-Miranda et al. 2013). A proteómica baseada no gel apoia, muitas vezes, o estudo 

da expressão dos fatores de virulência das bactérias, assim como a perceção das redes 

reguladoras envolvidas (Engelmann and Hecker 2009). A espetrometria de massa (MS) também 

é um dos principais métodos de caraterização proteica, na medida em que permite identificar 

rapidamente proteínas com base em fingerprints de massa peptídica e da sequência 

aminoacídica (Panisko et al. 2002). Há transferência de iões da base sólida ou líquida para a 

fase gasosa antes de serem submetidos à análise espetrométrica de massa (Ho et al. 2003). Na 

dessorção/ionização da matriz assistida por laser (MALDI), a energia laser transfere um protão 

da matriz para os peptídeos, formando iões que são adsorvidos e transferidos para um analisador 

"time-of-flight" para um detetor que mede a sua massa (m/z) (Chait 2011).  

 

1.7.2. Espetrometria de massa 

A espetrometria de massa (MS) constitui uma ferramenta cada vez mais indispensável 

aos investigadores no que respeita à perceção dos mecanismos moleculares dentro de um 

sistema celular (Chait 2011). Desde o século XX, a espetrometria de massa tem sido muito 

utilizada para a caracterização de misturas proteicas complexas (Ong and Mann 2005; 

Decristophoris et al. 2011). Até à década de 90, as proteínas não eram analisadas por 

espetrometria de massa, devido à dificuldade de gerar iões a partir de moléculas de grandes 

dimensões e não voláteis. A evolução de técnicas de ionização como o MALDI e a ionização 

por eletrospray (ESI), desenvolvidas, no final dos anos 90, permitiram a análise de proteínas 

intactas, por espetrometria de massa (Croxatto et al. 2012). A espetrometria de massa 
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apresentou duas abordagens distintas para a identificação de proteínas. A primeira abordagem 

incidiu na caracterização proteica, assentando na identificação rápida das proteínas com base 

em fingerprints de massa peptídica e da sequência aminoacídica. Destaca-se a elevada 

sensibilidade no que respeita à deteção proteica, uma alta capacidade de throughput e a 

capacidade de integração com métodos quantitativos para a identificação de proteínas expressas 

de forma diferencial (Panisko et al. 2002), o peso molecular da proteína por si só é insuficiente 

(Blackstock and Weir 1999). O fingerprints de massa peptídica fundamenta-se na medição da 

massa dos produtos peptídicos a partir de uma única proteína, envolvendo o uso de um agente 

químico ou enzimático, geralmente tripsina, para que a digestão proteica ocorra. O número de 

massas peptídicas para uma identificação viável de uma proteína varia entre 3 e 6 péptidos e é 

altamente dependente da precisão de medição da massa e da resolução das medidas do espetro 

de massa (Blackstock and Weir 1999). Os produtos obtidos por essa digestão originam um 

fingerprints único que, posteriormente, é usado para a identificação da proteína de origem, 

combinando as massas peptídicas experimentalmente definidas com as massas obtidas a partir 

da digestão in silico de todas as proteínas na base de dados (Henzel et al. 1993; Yates et al. 

1993; James et al. 1994).  

A segunda abordagem para a identificação de proteínas assenta na medição de espetros 

obtidos pela fragmentação de um ou mais péptidos por MS em série (MS/MS) (Panisko et al. 

2002; Chait 2011).  A clivagem de ligações amido de polipéptidos por colisões com gás inerte 

origina outros fragmentos peptídicos (Panisko et al. 2002). Primeiramente, os péptidos 

separam-se por cromatografia líquida (LC) ou por eletroforese capilar (CE) e, posteriormente, 

acoplam-se diretamente no espectrómetro de massa (Burdick and Stults 1997; Humphery-Smith 

et al. 1997). As massas peptídicas são selecionadas e medidas através do controlo 

computacional para a dissociação e um único polipéptido é suficiente para a identificação das 

proteínas (Panisko et al. 2002).  

 

1.7.2.1. Espetrometria de massa por dessorção a laser assistida por matriz / 

ionização e leitura do tempo de voo (MALDI-TOF MS) 

A interação entre a espetrometria de massa e a MALDI-TOF, dessorção/ionização da 

matriz assistida por laser e leitura do tempo de voo (MALDI-TOF MS) permitiu a obtenção de 

mais informação sobre as proteínas e as interações entre proteína-proteína e, consequentemente, 

a deteção de biomarcadores proteicos (Treitz et al. 2008). A amostra para a análise por MALDI-
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TOF MS é revestida com uma solução que contém um composto orgânico que absorve energia, 

chamada de matriz. Após a matriz cristalizar, a amostra fica presa na matriz. Através do 

processo de protonização, a matriz transfere os protões acídicos que absorvem UV para a 

amostra. Posteriormente, a amostra é irradiada por um feixe de laser que promove a libertação 

dos protões acídicos. Os iões protonados são acelerados através de um campo electroestático, 

no qual se separam um dos outros com base da relação massa/ carga (m/z). Os componentes 

carregados são detetados e medidos usando vários tipos de analisadores de massa como tempo 

de voo (TOF), muito usado na área da microbiologia. Com base na informação obtida por TOF, 

origina-se um espetro caraterístico chamado fingerprints de massa peptídica (PMF), como 

representado na Figura 7 (Yates 1998; Singhal et al. 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As biomoléculas ionizadas a partir de células inteiras e detetadas acima de 4kDa são 

proteínas intactas. A maioria dos biomarcadores detetados a partir de proteínas intactas por 

MALDI TOF têm uma massa molecular abaixo dos 15 kDa (Clark et al. 2013). O MALDI 

baseia-se em dois passos: a preparação da amostra e, posteriormente, a análise dos espetros de 

massa. A matriz pode ter diversas composições dependendo da biomolécula em estudo e do 

tipo de laser utilizado. A matriz funciona como um solvente para as moléculas de análise 

 

Figura 7 Identificação de bactérias por MALDI-TOF MS. É colocada uma amostra numa matriz sobre uma placa de 

metal. A placa é introduzida no espetrómetro de massa e atingida por um laser. As moléculas são dessorvidas e ionizadas 

e, posteriormente, aceleradas num campo elétrico, de acordo com a sua massa e carga elétrica. As moléculas separam-

se num tubo de metal, até chegarem ao detetor. A análise faz-se de acordo com o tempo de voo e gera um espetro de 

massa caracterizado pela relação massa (m) e carga (z). Adaptado: https://www.milkpoint.com. 

 

https://www.milkpoint.com/
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provocando a sua separação e, consequentemente, minimizando a formação de clusters de 

analítos e as forças intermoleculares (Croxatto et al. 2012).  

 

1.7.2.1.1. Deteção bacteriana com base em MALDI-TOF MS 

Em 1975, Anhalt e Fenselau foram pioneiros na utilização da espetrometria de massa 

na identificação bacteriana (Croxatto et al. 2012). Desde então, a utilização de MALDI TOF na 

identificação bacteriana fundamentada na identificação e análise das moléculas da superfície, 

tornou-se técnica recorrente à identificação de microrganismos. Esta técnica não é tida como 

rotineira, em consequência da necessidade de padronização rigorosa dado que as bactérias 

possuem variações das proteínas da superfície. No entanto, com os desenvolvimentos desta 

tecnologia foi possível o melhoramento e o desenvolvimento de novas matrizes, que permitiam 

a ionização proteica, em particular as proteínas ribossómicas sendo que estas são mais 

adequadas para a identificação bacteriana (Barreiro et al. 2012; Croxatto et al. 2012).   

A identificação de microrganismos por MALDI-TOF MS resulta da confrontação do 

PMF do microrganismo em estudo com o PMF contidos nas bases de dados, ou combinando as 

massas dos biomarcadores do microrganismo desconhecido com as bases de dados (Murray 

2012). O MALDI-TOF MS origina PMFs capazes de discriminar linhagens de vários tipos de 

bactérias quer Gram-positivas quer Gram-negativas, como S. aureus resistentes à meticilina 

(Wolters et al. 2011) ou enterococos resistentes à vancomicina, respetivamente (Wang et al. 

2014), demonstrando uma grande utilidade para a subtipagem das estirpes (Croxatto et al. 

2012).  

Um estudo realizado por Hsin Yao Wang e restantes investigadores demonstrou a rápida 

deteção de Staphylococcus aureus heterogénica com resistência intermédia à vancomicina 

(hVISA) recorrendo à técnica MALDI TOF já que a hVISA não pode ser detetada na maioria 

dos laboratórios de microbiologia clínica, já que as ferramentas de diagnóstico necessárias são 

dispendiosas e demoradas. S. Aureus contêm várias proteínas que contribuem para a resistência 

da vancomicina. Nesse trabalho, obteve-se um conjunto de dados proteicos complexos de forma 

rápida, abrangente e de forma económica por MALDI TOF e recorreu-se a um algoritmo para 

uma melhor interpretação dos dados (Wang et al. 2018a). 
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1.7.2.1.2. Vantagens do MALDI TOF comparando com outros 

métodos 

 A utilização de ácidos nucleicos para identificação bacteriana requer métodos 

genotípicos, como o exemplo de PCR. A deteção bacteriana por este método é bastante útil, 

uma vez que o genoma bacteriano possui regiões conservadas, sendo que também constitui um 

técnica bastante adequada para a identificação de genes que codificam fatores de virulência. Os 

métodos bioquímicos, tais como a cultura bacteriana e a microscopia, possibilitaram a 

identificação de organismos em poucas horas, dependendo do tipo de organismo isolado. As 

análises por métodos bioquímicos ou genotípicos são válidos para a identificação bacteriana, 

embora necessitam de algum tempo e apresentem alguns custos elevados. Desta forma, a 

identificação por MALDI TOF torna-se uma técnica vantajosa pela rapidez e simplicidade na 

deteção, já que a análise é possível através de apenas uma colónia bacteriana. Em relação à 

identificação, é um método fiável quer ao nível da espécie ou subespécie (Decristophoris et al. 

2011; Croxatto et al. 2012). A Figura 8 torna percetível a diferença de tempos no que respeita 

à identificação em ambos os métodos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

Figura 8 Esquema representativo da eficácia da técnica de MALDI-TOF MS para identificação bacteriana. 

A parte A representa o tempo necessário para a identificação pelos métodos tradicionais. A parte B a identificação 

por MALDI-TOF MS. Adaptado: Barreiro et al. (2010). 
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A correta identificação de espécies por esta técnica observou-se em 97,7% das 

Enterobacteriaceae, 92% das bactérias não fermentativas Gram-negativas, como Acinetobacter 

baumannii, 94,3% dos estafilococos, 84,8% dos estreptococos e 85,2% das leveduras (Croxatto 

et al. 2012).  

1.7.3. Biomarcadores  

Um biomarcador é um gene, proteína/péptido ou metabolito presente num sistema 

biológico utilizado no reconhecimento e monitorização de um estado fisiológico ou patológico. 

Essa monitorização permite controlar o estado de uma doença e, consequentemente, auxiliar no 

diagnóstico e prognóstico (Sigdel and Sarwal 2008). A proteómica, juntamente com a 

espetrometria de massa, potencia o estudo de biomarcadores para determinadas doenças ou 

identificação de espécies e, além disso, permite o estudo da relação de biomarcadores entre si 

(Geyer et al. 2017).  Em Escherichia coli, a caracterização de biomarcadores por MALDI, 

demonstrou que a maioria das biomoléculas detetadas constituem proteínas do interior da 

bactéria, especialmente proteínas ribossómicas (Krause et al. 1999; Ryzhov and Fenselau 

2001).  

O grande avanço das plataformas proteómicas permitiu que os investigadores 

detetassem biomarcadores de amostras proteicas complexas pela compilação de vários métodos 

(Veenstra 2007). A proteómica tem várias áreas de aplicação na ciência, especialmente na 

descoberta do agente patogénico de determinadas doenças, caraterização de alvos dos diversos 

antibióticos e, principalmente, na descoberta de biomarcadores que auxiliam o diagnóstico e 

prognóstico de doenças (Boja and Rodriguez 2011). As proteínas estão envolvidas em 

diferentes processos celulares e a obtenção de um conhecimento mais aprofundado permite uma 

visão mais abrangente sobre os eventos celulares. Por esta razão, a abordagem proteómica 

torna-se uma ferramenta extremamente importante para a identificação de proteínas expressas, 

de uma forma diferenciada e para a descoberta de novos biomarcadores com finalidade de 

perceber quais as proteínas mais ou menos abundantes num estado de doença 

comparativamente ao estado saudável (Veenstra 2007; Sigdel and Sarwal 2008) 

A proteómica demonstra ser uma ferramenta primordial para o estudo da resistência aos 

antibióticos nas diferentes estirpes bacterianas fazendo a ligação para a determinação das vias 

metabólicas dessas resistências. A resistência aos diversos agentes antimicrobianos por parte 

das bactérias tem aumentado nos últimos anos. Bactérias multirresistentes podem dificultar o 

tratamento em pacientes com infeções com maior gravidade. Por isso, a deteção rápida e eficaz 
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do mecanismo de resistência é fulcral para a escolha inicial do tratamento antimicrobiano. A 

identificação de proteínas relacionadas com as diferentes resistências aos agentes 

antimicrobianos reflete a importância desta problemática e realça a necessidade da descoberta 

de novos biomarcadores relacionados com a resistência a estes agentes (Radhouani et al. 2012). 

Contudo, trata-se de uma tarefa difícil pois requer a colaboração de várias áreas científicas 

desde biologia molecular, genética e mesmo bioinformática (Sigdel and Sarwal 2008).  

No futuro, a proteómica pode ser aplicada à identificação de agente (s) em estado de 

doença de cada paciente, permitindo a monitorização da resposta, à engenharia de novos 

antimicrobianos e novas estratégias para contornar os mecanismos de resistência por parte das 

bactérias. Isso também criará bases de dados mais extensas com informações sobre a expressão 

de proteínas associadas a estes agentes antimicrobianos, bem como as suas resistências (Lee et 

al. 2011). 
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Capítulo 2 – Objetivos 

Este trabalho teve como principais objetivos: 

• Caraterizar por meio de MALDI TOF MS, de isolados de Escherichia coli e 

Enterococcus spp. com base na caracterização genotípica; 

• Analisar, a nível estatístico, o potencial do MALDI TOF MS na discriminação de 

espécies bacterianas; 

• Identificar biomarcadores proteicos associados a bactérias e a antibióticos, visando a 

obtenção de um conhecimento sólido sobre a disseminação da resistência 

antimicrobiana de Enterococcus spp. e Escherichia coli.
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Capítulo 3 - Material e Métodos 

3.1. Recolha do material biológico  

O material biológico utilizado neste trabalho foi proveniente de diversas espécies e a 

sua colheita deu-se em diversas regiões. Na Tabela 2 está evidenciado todas as espécies, locais 

de colheita e o respetivo período para as estirpes de Escherichia coli. Na Tabela 3 estão 

representadas as mesmas informação para as estirpes de Enterococcus spp..  

 

Tabela 2 Dados relativos das mostras utilizadas no estudo de E. coli. 

 

As amostras de Escherichia coli recolhidas de humanos utilizadas neste estudo foram 

provenientes do hospital CHU Gabriel-Montpied em Clermont-Ferrand, França. Por motivos 

Animal 
Número de 

amostra 

recolhidas 

Tipo de 

amostra 

Período de 

recolha 

Localização geográfica da 

recolha 
Referência 

Porco 71 
Amostras 

fecais 

Setembro de 

2008 a Março 

de 2009 

Matadouro localizado no 

centro de Portugal 

(Ramos et al. 

2013) 

Lince 

Ibérico 
128 

Amostras 

fecais 
2008 a 2010 

Parque Nacional de Doniga 

Sierra Morena, sul da 

Espanha 

(Goncalves et 

al. 2012) 

Buteo 

buteo 
33 

Amostras 

fecais 

Setembro de 

2007 a 

Fevereiro de 

2008 

Parque Natural de Pêneda 

do Gerês  ou outras 

áreas de conservação de 

Portugal 

(Radhouani et 

al. 2010a) 

Aves de 

Rapina 
119 

Amostras 

fecais 

Abril a Julho de 

2008 

Centro de Ecologia, 

Recuperação e Vigilância 

de Animais Selvagens 

(Pinto et al. 

2010) 

Javalis 77 
Amostras 

fecais 

Dezembro de 

2005 a 

Fevereiro de 

2007 

Norte de Portugal 
(Poeta et al. 

2009) 

Frango 22 

Diferentes 

partes do 

frango 

Setembro a 

Dezembro de 

2007 

Supermercados de Vila 

Real 

(Silva et al. 

2012) 
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de confidencialidade apenas nos foram fornecidos os fenótipos das amostras e os genes 

responsáveis correspondentes às β-lactamases.  

 

 Tabela 3 Dados relativos das mostras utilizadas no estudo de Enterococcus spp.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Isolamento de Escherichia coli e de Enterococcus spp. 

 Para o isolamento de E. coli, todas as amostras fecais foram testadas para a presença de 

ESBLs utilizando agar Levine (Anexo I), suplementado com 2 mg/L de cefotaxima (Levine 

CTX), através de zaragatoas esterilizadas. Incubaram se as placas na estufa entre 24 horas e 48 

horas, a 37ºC. Duas colónias com a morfologia típica de E. coli foram selecionadas e, 

posteriormente, procedeu-se aos testes bioquimícos clássicos (Gram, catalase, oxidase, indol, 

vermelho de metilo, “Voges Proskauer”, citrato e urease). Os isolados de E. coli foram 

guardados em meio de leite desnatado e de seguida congelados a 20ºC (Goncalves et al. 2012). 

Posteriormente, utilizou-se a técnica PCR para a analise dos grupos filogenéticos dos isolados 

de E. coli. 

 No isolamento de Enterococcus spp. as amostras foram semeadas, através de zaragatoas 

esterilizadas, em placas de meio seletivo Slanetz Bartley (SB) (Anexo I) suplementadas com 

vancomicina (4 μg/mL). Após 24 horas, as bactérias foram identificadas por métodos 

bioquímicos e microbiológicos. Cada isolado foi submetido à coloração pelo método de Gram, 

à prova da catalase e repicado para o meio de canamicina esculina azida agar durante 24 horas, 

a 37ºC. Os isolados foram guardados em tubos com meio de leite desnatado e congelados a  

Tipo de Carne 
Número de 

amostra 

recolhidas 

Tipo de amostra 

Localização 

geográfica da 

recolha 

Carne processada 8 Hambúrgueres 

Diferentes 

superfícies 

comerciais do 

Norte de Portugal 

Carne processada 7 Almôndegas 

Diferentes 

superfícies 

comerciais do 

Norte de Portugal 

Carne processada 6 Carne Picada 

Diferentes 

superfícies 

comerciais do 

Norte de Portugal 
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20ºC. A posteriori, utilizou-se a técnica PCR, com primers específicos, para identificar as 

espécies de Enterococcus spp.. 

3.2. Estudo da suscetibilidade aos diversos antibióticos 

Os diversos antibióticos utlizados neste estudo e as respetivas concentrações seguiram 

as normas propostas pelo CLSI.  

Para E. coli foram testados: estreptomicina (STR, 10μg/disco), tetraciclina (TET, 

30μg/disco), eritromicina (ERY, 15μg/disco), gentamicina (CN, 10μg/disco), tobramicina 

(TOB, 10μg/disco), cefoxitina (FOX, 30μg/disco), cloranfenicol (CHL, 30μg/disco), 

ciprofloxacina (CIP, 5μg/disco), trimetoprim-sulfametoxazole (SXT, 1,25/23,75μg/disco) e 

canamicina (K, 30μg/disco). 

Para Enterococcus spp., foram testados: estreptomicina (STR, 10μg/disco), tetraciclina 

(TET, 30μg/disco), vancomicina (VAN, 30μg/disco), eritromicina (ERY, 15μg/disco), 

gentamicina (CN, 10μg/disco), cloranfenicol (CHL, 30μg/disco), ciprofloxacina (CIP, 

5μg/disco), quinupristina-dalfopristina (QD, 15μg/disco), teicoplanina (TEI, 30 μg/disco) e 

canamicina (K, 30μg/disco). 

De forma a determinar se os isolados eram resistentes, intermédios ou sensíveis aos 

diversos antibióticos utilizados, foi realizado o teste de determinação da suscetibilidade aos 

antibióticos, conhecido por antibiogramas. Posteriormente ao crescimento das bactérias durante 

24 horas a 37ºC em LB líquido (Anexo I), este ensaio consiste semear 100 μL dessas mesmas 

bactérias em placas de petri com 15 mL de meio Muller Hinton (MH) (Anexo I), esgotamento 

com prévia diluição em soro fisiológico (0,9%) com uma turvação equivalente a 0,5 na escala 

de McFarland e de seguida colocar diferentes discos de antibióticos com diferentes 

concentrações nas placas de petri. Logo após o contacto do antibiótico com a superfície de agar 

humedecida, dá se a absorção de água e, consequentemente, a difusão do antibiótico para o 

meio MH. A verificação e a medição do diâmetro (mm) das zonas de inibição para cada 

antibiótico dão-se após 24 horas subsequentemente ao crescimento bacteriano com os diferentes 

antibióticos a 37ºC. O diâmetro do halo de inibição será inversamente proporcional à resistência 

do isolado em relação àquele antibiótico. No Anexo II e Anexo III estão representados os 

diferentes diâmetros dos halos de inibição para os diversos antibióticos para as diferentes 

estipes.  
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3.3. Métodos de caracterização genotípica  

A extração de DNA, já tinha sido previamente realizada por outros elementos do grupo. 

Para as amostras de E. coli foi realizada com recurso a lisostafina (1mg/mL), proteinase K 

(2mg/mL), H2O MilliQ e Tris-HCl, enquanto que para as amostras de Enterococcus spp. foi 

utilizado o protocolo InstaGeneTM Purification Matrix (Bio-Rad). Os respetivos passo da 

extração encontram-se no Anexo IV e V. 

A caracterização genotípica dos isolados de E. coli e Enterococcus spp. foi realizada 

anteriormente com o recurso da reação em cadeia por ação da polimerase (PCR). Este é técnica 

que permite através da ação da DNA polimerase, a amplificação de uma sequência específica 

de DNA restringida por um conjunto de primers. A reação de PCR realiza-se com recurso a um 

termociclador, onde são realizados vários ciclos térmicos, e divide-se em três passos 

fundamentais: desnaturação, annealing dos primers e extensão. O protocolo que foi utilizado 

para a preparação dos tubos de PCR e dos primers utilizados para as reações de PCR encontram-

se no anexo VI e VII, respetivamente.   

A visualização dos amplicões obtidos na técnica de PCR, efetuou-se a técnica de 

eletroforese horizontal em gel de agarose. Utilizou-se uma concentração de agarose a 1% nos 

géis; para tal, adicionou-se 1 grama de agarose a 100 mL do tampão TBE 1X (composto por: 

54 g/L Tris (hidroximetil) aminometano; 27,5 g/L ácido bórico e 20 ml EDTA 0,5 M com pH 

8). Esta mistura aqueceu-se para que a agarose se fundisse, e colocou-se a mesma num suporte 

com um pente. Após a solidificação do gel e a formação de poços, depositou-se 10μL do 

produto PCR misturado com cerca de 2μL de tampão de deposição (Glicerol, Azul de 

bromofenol e Xyleno Cianol em H2O). Ainda se acresceu os controlos positivos e negativos. 

A eletroforese realiza-se a 90 Volts (V) durante cerca de 30 minutos. A visualização das bandas, 

imergiu-se o gel durante alguns minutos em brometo de etídio (concentração final de 

0,5μg/mL). Posteriormente a captura de imagem foi realizada com o recurso ao transiluminador 

de luz ultravioleta (modelo Molecular Imager® Gel Doc™ XR System, BioRad) 

 

3.4. Estudo Proteómico  

3.4.1. Cultura bacteriana sem antibiótico  

Todos os isolados bacterianos, 30 isolados de Escherichia coli e 20 isolados de 

Enterococcus, Anexo VIII e IX, respetivamente, foram semeados sem antibiótico em balões de 
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erlenmeyer com 5 mL de meio Brain Heart Infusion líquido (BHI) (Anexo I), a 37ºC durante 

24 horas para proporcionar o aumento do crescimento bacteriano e certificar que a concentração 

bacteriana é adequada e a mesma em todas as amostras. Após 24 horas para todos os isolados 

foi determinada a densidade bacteriana e semeados por estria em placas de petri com 18 mL de 

meio Levine, isolados de Escherichia coli, a 37ºC durante 24 horas e em meio Slanetz and 

Bartley, isolados de Enterococcus, a 37ºC durante 48 horas, de modo a obter uma maior 

densidade bacteriana.  

 

3.4.2. Cultura bacteriana com antibiótico  

Para a cultura com os respetivos antibióticos foram utilizadas as normas propostas pelo 

CLSI. O meio Levine e meio Slanetz and Bartley foram suplementados com 1 mL de antibiótico 

com as respetivas concentrações, representado nas Tabelas 4 e na Tabelas 5. Os isolados de 

Escherichia coli e Enterococcus, foram semeados sem antibiótico em balões de erlenmeyer 

com 5 mL de meio Brain Heart Infusion líquido (BHI), a 37ºC durante 24 horas para 

proporcionar o aumento do crescimento bacteriano. Após 24 horas para todos os isolados foi 

determinada a densidade bacteriana e semeados por estria em placas de petri com 18 mL nos 

respetivos meios com os antibióticos, a 37ºC durante 24 horas, se os isolados forem de 

Escherichia coli e a 37ºC durante 48 horas, se isolados forem Enterococcus spp.. 

 

Tabela 4 MIC Breakpoints (μg/ml) em E. coli. Adaptado de CLSI, 2017. 

 

 

 

Antibiótico 
MIC Breakpoints (μg/ml) 

Resistente Intermédio Sensível 

Ampicilina ≤ 16 - ≥ 8 

Estreptomicina ≤ 1024 - ≥ 512 

Tetraciclina ≤ 16 8 ≥ 4 

Vancomicina ≤ 32 8-16 ≥ 4 

Eritromicina ≤ 8 1-4 ≥ 0.5 

Gentamicina ≤ 501 - ≥ 501 

Ciprofloxacina ≤ 4 2 ≥ 1 

Teicoplanina ≤ 32 16 ≥ 8 

Canamicina ≤ 1024 - ≥ 512 
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Tabela 5 MIC Breakpoints (μg/ml) em Enterococcus spp.. Adaptado de CLSI, 2017. 

 

3.4.3. Preparação para MALDI TOF MS  

Para os isolados de Escherichia coli e Enterococcus spp., os isolados provenientes do 

crescimento em Levine agar e Slanetz and Bartley seguiram o delineamento experimental de 

Freiwald e Sascha Sauer (Freiwald and Sauer 2009). A Figura 9 representa esquematicamente 

o protocolo utilizado para a extração de proteínas intactas nas duas estirpes.  

Antibiótico 
MIC Breakpoints (μg/ml) 

Resistente Intermédio Sensível 

Estreptomicina ≤ 32 - ≥ 8 

Tetraciclina ≤ 16 8 ≥ 4 

Trimetoprim sulfametoxazole ≤ 4/76 - ≥ 2/38 

Ampicilina ≤ 32 16 ≥ 8 

Gentamicina ≤ 16 8 ≥ 4 

Cefoxitina ≤ 32 16 ≥ 8 

Cloranfenicol ≤ 32 16 ≥ 8 

Ciprofloxacina ≤ 4 2 ≥ 1 

Canamicina ≤ 64 32 ≥ 16 

Figura 9 Esquema representativo para a extração de proteínas em isolados de Escherichia coli e Enterococcus 

spp. e preparação para o MALDI-TOF MS. Colocaram-se duas colónias dos isolados de Escherichia coli e 

Enterococcus spp. para uma solução com 300 μL água destilada e 900 μL de etanol a temperatura ambiente. 

Posteriormente, esta solução com os isolados, foi submetida a uma centrifugação 10,000g (continuação). 
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(continuação) durante 2 minutos, descartou se os sobrenadantes e repetiu-se a centrifugação a 10,000g a 2 minutos. 

Removeu-se o excesso de etanol com uma pipeta e deixou se os pellets secar à temperatura ambiente. Após os 

pellets estarem completamente secos foi adicionado 10 μL de ácido fórmico a 70% e agitou se no vortex até que 

estes ficassem completamente dissolvido. Posteriormente, adicionou-se 10 μL de acetonitrilo puro e submeteu-se 

a outra centrifugação de 2 minutos a 10,000g. Subsequentemente, os sobrenadantes obtidos foram coletados para 
novos tubos. Seguidamente, 5 μL dos sobrenadantes foram colocados em 10 μL de matriz (10 mg α-ciano-4-

hidroxicinâmico e 1 mL 50% Acetonitrilo e 2,5% Ácido trifluoroacético). 
 

3.5. Espetrometria de massa por dessorção a laser assistida por 

matriz e ionização e leitura do tempo de voo (MALDI TOF MS) 

Após as respetivas junções da solução bacteriana com a matriz, depositou se 1 μL dessa 

mistura na placa de aço inoxidável (AnchorChip) e 0,500 μL de matriz com 0,500 μL do 

calibrante Protein Calibration Standard I (Anexo 6). Posteriormente, para promover a 

cristalização, colocou se a placa à temperatura ambiente até ficarem completamente secas. O 

equipamento utilizado para a obtenção dos espetros de massa foi o Bruker Autoflex Speed 

(Bruker Daltonics) (Figura 11). Utilizou se o modo linear, extraindo iões positivos, com 

voltagem 19,56 kV na fonte 1 e 18,09 kV na fonte 2, tempo atraso é cerca de 160 ns e 

intensidade do laser a 90%. Cada espetro foi obtido a partir da soma de três tiros de laser, na 

frequência de 1000 Hz. Para cada isolado, foi executada duas extrações e, cada extração foi 

analisada em quadruplicado, obtendo se dezasseis espetros por isolado. Para o calibrante 

executou se quatro tiros de laser (frequência de 1000 Hz). No final da análise, a placa de aço 

inoxidável foi limpa com isopropanol, água e TA30. 

 

 

 

Figura 10 Equipamento utilizado para a análise MALDI-TOF MS. O lado esquerdo na imagem representa a 

placa de aço inoxidável (AnchorChip) utilizada no MALDI e do lado direito o equipamento Bruker Autoflex 

Speed. https://www.bruker.com/  

https://www.bruker.com/


 

 
34 

3.6. Estudo bioinformático 

3.6.1. FlexAnalysis  

Todos os espetros obtidos foram, primeiramente, analisadas no flexAnalysis com o 

intuito de separar os espetros com background dos restantes. Os espetros que continham 

background foram rejeitados, uma vez que o programa posteriormente usado exige espetros de 

boa qualidade. Através do flexAnalysis calculou se o m/z e a intensidade de cada pico, os 

espetros com diversos picos e intensidade igual a 104 eram aceites.    

 3.6.2. ClinProTools  

  O ClinProTools é um software desenvolvido pela Bruker (Bruker Daltonik GmbH, 

Bremen, Alemanha) que combina recursos de visualização com vários algoritmos matemáticos 

capazes de gerir um modelo de reconhecimento de padrões (https://www.bruker.com/). Ele é 

composto por três componentes, o cálculo estatístico dos picos, geração de modelos e a 

classificação. O cálculo estatístico dos picos usa configurações padrão do software permitindo 

a recalibração dos espetros, o cálculo médio de cada espetro e a obtenção dos dados estatísticos 

de cada pico. A geração de modelos para além de recalibrar os espetros e fazer o cálculo médio 

de cada espetro, como o cálculo estatístico dos picos, também gera modelos com base no 

algoritmo de classificação selecionado. É criado uma lista de modelos em que cada modelo 

corresponde a um algoritmo de classificação, tendo cada algoritmo de classificação 

configurações especificas. A classificação é aplicada para classificar espetros com um modelo 

existente, isto é, compreende a seleção do modelo a ser utilizado e os espetros a serem 

classificados.  

3.6.2.1. Algoritmos de classificação  

 Após uma breve analise com o FlexAnalysis, os espetros selecionaram foram e 

submetidos a três algoritmos de classificação. O Genetic Algorithm (GA) é usado para 

selecionar as combinações de picos que são mais relevantes para a separação. O Supervised 

Neural Network (SNN) é um algoritmo de classificação baseado em protótipo, isto é, tenta 

identificar alguns espetros característicos para cada classe, que são denominados protótipos. 

Estes protótipos são, posteriormente, considerados como amostras dessa classe. O 

QuickClassifier (QC) é um algoritmo univariado. As médias das áreas dos picos de cada classe 

são armazenadas no modelo juntamente com alguns dados estatísticos, como os p-value em 

https://www.bruker.com/
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determinadas posições de pico. Cada pico é classificado de acordo com a área/intensidade de 

cada um dos mesmos. Posteriormente, são classificados tendo em conta a média de todos os 

picos.  

3.6.2.2. Curva Receiver Operating Characteristic (ROC) 

Após a obtenção dos dados dos três algoritmos de classificação, foram analisados os 

dados da curva ROC. Esta fornece uma visão gráfica sobre a especificidade e a sensibilidade 

de um teste bem como uma avaliação da qualidade da discriminação de um pico. A 

especificidade representa a fração verdadeira negativa (TNF), enquanto que a sensibilidade 

indica a fração verdadeira positiva (TPF). A melhor previsão possível para a curva de ROC 

corresponderá a 100% de especificidade (nenhum falso positivo encontrado) e 100% de 

sensibilidade (todos os verdadeiros positivos encontrados). Uma maneira mais precisa de 

caracterizar essa "proximidade com a diagonal" é observar a área sob a curva ROC (AUC). A 

área mede a discriminação, que é a capacidade do teste para classificar corretamente os 

positivos e os negativos. Se área estiver próximo de 1, melhor será o teste.  
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Capítulo 4 – Resultados e Discussão 

4.1. Caraterização fenotípica e genotípica de Escherichia coli 

Dos 30 isolados de Escherichia coli, 26 (87%) apresentam, pelo menos, resistência a 

dois antibióticos a nível fenotípico. A maioria dos isolados evidencia resistência ao 

trimethoprim-sulfamethoxazole (80%), à tetraciclina (63%) e à ampicilina (57%). Este 

resultado vai ao encontro a estudos já realizados em E. coli que mostraram uma alta prevalência 

de resistência a estes antibióticos (Irenge et al. 2019; Taghadosi et al. 2019). Num estudo 

realizado na Alemanha, a percentagem de resistência à tetraciclina nos suínos foi a mais 

elevada: cerca de 78,7% dos isolados, coincidindo com as amostras de suinos selecionadas 

aleatoriamente para este estudo (Enne et al. 2008). Em contrapartida, foram analisados baixos 

níveis de resistência para o antibiótico canamicina (10%) e gentamicina (7%). A baixa 

resistência à canamicina em humanos está de acordo com o estudo de Taghadosi e 

colaboradores (Taghadosi et al. 2019).  Embora o uso de cloranfenicol tenha sido suprimido na 

Europa na pecuária nos anos 90, um estudo no noroeste da Inglaterra refere que as estirpes de 

E. coli continuam a apresentar um fenótipo de resistência a este e muitas vezes associado a 

fenótipos de multiresistência, sugerindo que este faça parte de um sistema de resistência 

múltipla (Ahmed et al. 2010).   

Na tabela 6 é possível observar o fenótipo, bem como o genótipo relativo a cada isolado 

de Escherichia coli. Relativamente aos genes de resistência, a determinação dos mesmos foi 

dirigida aos isolados que apresentam a respetiva resistência a nível fenotípico. 

 

Tabela 6 Fenótipo e genótipo de resistência dos isolados de Escherichia coli.  

Espécie animal Isolado Fenótipo Genótipo 

Peito de frango P6A STR CN SXT CIP blaTEM-52 aadA aac(3)-II sul2 

Asas de frango 
A3A TET SXT blaCTX-M-1 tet(B) sul2 

A4A AMP blaTEM-52 tet(B) 

Moela de frango M1A CN SXT CHL blaCTX-M-14 cmlA aac(3)-II sul3 

Pele de frango Pe4A TET SXT blaTEM-52 tet(A) sul1 sul2 

Aves de rapina 

13 103 AMP CIP TET K SXT blaTEM blaCTX-M-3 tet(A) sul2 

1 102 AMP CIP TET K STR SXT blaCTX-M-3 tet(A) sul2 

2 101 AMP CIP TET K SXT blaTEM blaCTX-M-3 tet(A) sul2 

Javali J31 AMP CIP STR SXT blaTEM blaCTX-M-3 sul2 sul3 
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aTET- tetraciclina; AMP- ampicilina; CIP- ciprofloxacina; SXR, sulfamethoxazole-trimethoprim; K-canamicina; 

CN- gentamicina; CHL-cloranfenicol; FOX- cefoxitina; STR- estreptomicina. 

 

 Os genes foram testados pela técnica de PCR para todos os isolados. O gene tet(A) foi 

encontrado em treze isolados, enquanto que o gene tet(B) só foi encontrado em cinco isolados. 

A combinação destes dois genes, tet(A) e tet(B) foi encontrado em apenas dois isolados. Em 

contrapartida, o estudo de Ahmed e colaboradores demonstrou que o gene tet(B) teve mais 

Espécie animal Isolado Fenótipo Genótipo 

Suínos 

SU50 TET CHL tet(A) cmlA blaCTX-M-1 

SU54B TET SXT CHL sul3 tet(A) tet(B) cmlA blaCTX-M-1 

SU54C TET SXT CHL sul3 tet(A) tet(B) cmlA blaCTX-M-1  

SU62 TET tet(A) blaSHV-12 

SU65 TET tet(B) blaCTX-M-1 

SU80 TET SXT sul1 sul2 sul3 tet(A) blaCTX-M-1 

Lince 
L16 TET STR tet(A) aadA blaCTX-M-14 

L98 STR SXT sul3 aadA blaSHV-12 

Buteo buteo 

BU10A AMP TET SXT sul1 sul2 sul3 tet(A) blaTEM-1 blaCTX-M-32 

BU10B 
AMP FOX STR TET 

SXT 

aadA ampC sul1 sul2 sul3 tet(A) blaTEM-1 

blaCTX-M-1 

BU22A TET STR SXT AMP 
aadA sul1 sul2 sul3 tet(A)blaTEM-1 blaCTX-M-

1 

BU32 STR aadA blaTEM-1 blaCTX-M-1 

BU41A TET SXT AMP sul1 sul2 aadA blaTEM-1 blaCTX-M-1 

Humano 

CNR695 
FOX CIP CHL SXT 

AMP 
blaCTX-M-14 

CNR2630 
FOX CIP CHL SXT 

AMP 
blaSHV-12 

CNR1890 
FOX CIP CHL SXT 

AMP 
blaCTX-M-1 

CNR681 
FOX CIP CHL SXT 

AMP 
blaCTX-M-9 

CNR742 
FOX CIP CHL SXT 

AMP TET 
blaCTX-M-14 

CNR477 
FOX CIP CHL SXT 

AMP TET 
blaCTX-M-14 

BLSE176 
FOX CIP CHL SXT 

AMP 
blaCTX-M-32 

BLSE119 
FOX CIP CHL SXT 

AMP TET 
blaTEM-1 
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76,67%

10,00%

40,00%

blaCTX-M blaSHV blaTEM

Figura 11Genes para a produção de β-lactamases. Observou-se uma maior 

prevalência de blaCTXM (77%) em comparação com blaSHV e blaTEM, 10% e 40%, 

respetivamente.   

prevalência que o gene tet(A) (Ahmed et al. 2010). Em treze isolados não foram encontrados 

genes codificantes de resistência à tetraciclina. O gene aadA foi detetado sete isolados de E. 

coli com resistência à estreptomicina. 

A rápida disseminação das β-lactamases de amplo espetro é uma emergência global para 

a saúde pública. A maioria dos genes das ESBLs são mutantes derivados das β-lactamases 

blaSHV e blaTEM. Contudo há uma maior prevalência de mutações no gene blaCTX-M em 

Enterobacteriaceae na última década (Memariani et al. 2015). Países como o Canada, Itália, 

Espanha, Grécia e Reino Unido exibiram uma alarmante resistência associada a agentes 

antimicrobianos dentro dos organismos produtores de ESBLs em locais comunitários (Pitout et 

al. 2005). 

Verificou-se que todas as estirpes codificam genes para a produção de β-lactamases de 

amplo espetro, comprovando a resistência aos antibióticos β-lactâmicos em bactérias Gram-

negativas (Figura 11). Neste estudo observou-se uma maior prevalência de blaCTXM (77%) em 

comparação com blaSHV e blaTEM, 10% e 40%, respetivamente. Alguns das ESBLs evoluíram a 

partir as β-lactamases mais antigas e de amplo espetro como por exempro blaSHV-1 e blaTEM-1. O 

gene blaTEM-1 é, geralmente, encontrado em E. coli  com resistência à ampicilina, o que está em 

conformidade com o nosso estudo (Pitout et al. 2005; Bush 2008; Memariani et al. 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A grande maioria dos isolados apresentaram ter resistência ao trimetoprim-

sulfametoxazole pois evidenciam ter o gene sul1 e/ou sul2 e/ou sul3, sendo que a maioria dos 

isolados contém o gene sul2 (n=12). As amostras com menos incidência deste gene são 

nomeadamente as de suínos, o que é corroborado por um estudo com um estudo efetuado na 
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Suíça em que apontam este gene como sendo o menos frequente nas amostras de suínos (Lanz 

et al. 2003).   

Existem métodos que auxiliam na caraterização molecular de ESBLs como PCR com 

RFLPs ou  PCR em tempo real (Arlet et al. 1995; Randegger and Hachler 2001). Contudo, nos 

últimos anos a caraterização por sequenciação tem sido a técnica mais utilizada para este tipo 

de estudos (Machado et al. 2005; Adzitey et al. 2019; Arana et al. 2019; Founou et al. 2019; 

Irenge et al. 2019).  

 

4.2. Caraterização fenotípica e genotípica de Enterococcus spp. 

 Os Enterococcus spp. têm tido um grande interesse clínico, especialmente nos últimos 

anos. A maioria das estirpes não são virulentas, no entanto cada vez mais existem relatos de 

infeções nosocomiais perpetuadas por Enterococcus spp. (Carvalho et al. 2017). Os 

Enterococcus resistentes à vancomicina (VRE) são os principais causadores de infeções 

nosocomiais e surge em altas taxas de morbidade e mortalidade do que os enterococos 

suscetíveis à vancomicina. Os VRE continuam a disseminar-se apesar da ampla aplicação de  

 diretrizes para o controlo de patógenos (Chanderraj et al. 2019; McKenney et al. 2019). Para 

os 20 isolados de Enterococcus spp. estudados, todos os eles demonstram ter multirresistência 

aos diversos antibióticos. Todos os isolados apresentam resistência à vancomicina e à 

quinupristina-dalfapristina e quase todos os isolados apresentam resistência à teicoplanina e à 

tetraciclina, 95% e 90%, respetivamente (Tabela 7). 76% desses isolados são E. faecium, 

comprovando as resistências obtidas, uma vez que estas têm sido descrita como predominante na 

resistência à vancomicina, eritromicina e tetraciclina (Arias and Murray 2012; Shridhar and 

Dhanashree 2019).  

 A baixa incidência de resistência à ciprofloxacina não está de acordo com outros 

estudos descritos na literatura (Poeta et al. 2005; Carvalho et al. 2017).  Obteve-se uma 

percentagem de 81% de fenótipo de resistência à eritromicina, uma vez que é muito usada na 

medicina humana e veterinária (Figura 12). Esta alta prevalência já foi relatada em outros 

estudos (Hayes et al. 2003; Shridhar and Dhanashree 2019). 
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 Tabela 7 Isolados de Enterococcus spp. e o seu respetivo fenótipo e genótipo de resistência. 

aTET- tetraciclina; AMP- ampicilina; CIP- ciprofloxacina; K-canamicina; CN- gentamicina; STR- estreptomicina; 

ERY- eritromicina, TEI- teicomicina; QD- Quinupristina-dalfopristina. 

 

Dezassete dos isolados de Enterococcus spp. são resistentes à eritromicina pois foi 

encontrado o gene erm(B) nos mesmos. De acordo com outros estudos, a presença deste gene 

é comum em enterococos resistentes à vancomicina (Radhouani et al. 2010b). 

 

Tipo de carne Isolado Fenótipo Genótipo 

Hambúrguer 

H1 TET TEI QD VAN CIP AMP ERY 
tet(K) tet(L) tet(M) erm(B) 

vanA 

H2 TET TEI QD VAN AMP tet(K) tet(L) tet(M) vanA 

H3 TET TEI QD VAN AMP tet(K) tet(L) tet(M) vanA 

H4 TET TEI QD VAN CIP AMP tet(L) tet(M) vanA 

H6 TET TEI QD VAN AMP ERY STR tet(L) ant(6)-Ia  erm(B)  vanA 

H7 
 TET QD VAN AMP ERY CN K 

tet(L) tet(M) aac(6")-aph(2") 

erm(B) vanA 

H8  TET TEI QD VAN CIP AMP ERY  tet(L) tet(M) erm(B) vanA 

Almondegas 

A10 TET TEI QD VAN AMP ERY 
tet(K) tet(L) tet(M) erm(B) 

vanA 

A11 TET TEI QD VAN AMP ERY 
tet(L) tet(M) erm(B) vanA 

vanC1 

A11B TET TEI QD VAN AMP ERY 
tet(L) tet(M) erm(B) vanA 

vanC1 

A12 QD TEI VAN AMP ERY erm(B) vanC1 

A13 QD VAN CIP AMP ERY tet(M) erm(B) vanA 

A14 TET TEI QD VAN ERY 
tet(K) tet(L) tet(M) erm(B) 

vanA 

A16 TET TEI QD VAN CIP AMP ERY CN K 
tet(L) tet(M) aac(6’)-Ie-

aph(2’’)-Ia  erm(B) vanC1 

Carne picada 

CP17 TET TEI QD VAN AMP ERY 
tet(K) tet(L) tet(M) erm(B) 

vanA 

CP18 TET TEI QD VAN ERY tet(L) tet(M) erm(B) vanA 

CP19 TEI QD VAN CIP AMP ERY erm(B) vanA 

CP21 TET TEI QD VAN ERY 
tet(K) tet(L) tet(M) erm(B) 

vanA 

CP22 TET TEI QD VAN ERY tet(L) tet(M) erm(B) vanA 

CP23 TET TEI QD ERY tet(L) tet(M) erm(B) vanC1 
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O gene tet(L) e o gene tet(M) foram encontrados em dezassete isolados e o gene tet(K) 

em seis isolados. A elevada frequência de genes tet(L) e tet(M), foi também verificada noutros 

estudos (Huys et al. 2004; Radhouani et al. 2010b).  A combinação entre os três genes (tet(L), 

tet(M) e tet(K)) pode ser visualizada em sete isolados e uma combinação de dois genes pode 

ser encontrada em dez isolados.  

  Todos os isolados apresentam o gene van evidenciando resistência à vancomicina (o 

gene confere resistência intrínseca a este antibiótico). Assim, podemos comprovar a presença 

de enterococos resistentes à vancomicina (VRE). A resistência à vancomicina pelo género E. 

gallinarum é, geralmente, dada pelo gene vanC, no entanto encontramos uma amostra deste 

género de enterococos que contém o gene vanC1 e vanA, o que não é comummente observável. 

Eshaghi e colaboradores encontraram estes dois mesmo genes associados a E. gallinarum 

porém, poucos estudos ainda reportaram este tipo de acontecimento (Eshaghi et al. 2015).  
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Figura 12 Percentagem fenotípica dos isolados de Enterococcus spp. 
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4.3. Estudo proteómico de Escherichia coli e de Enterococcus spp. 

4.3.1. Estudo proteómico de Escherichia coli 

A análise proteómica por MALDI-TOF MS neste estudo foi orientada de acordo com o 

protocolo descrito no capítulo dos materiais e métodos. A maioria dos espetros obtidos exibiram 

boa resolução na presença e na ausência de antibióticos no meio de cultura. Neste estudo 

pretendeu-se observar o perfil proteómico da resistência propriamente dita não tendo, por isso, 

sido feita uma análise a nível de cada isolado, mas sim de todos aqueles que apresentaram 

resistência a um determinado antibiótico. Sendo assim, a análise de dados foi sempre feita 

comparando duas classes: a classe 1 representa os isolados que cresceram na ausência de um 

antibiótico no meio de cultura e a classe 2 os isolados que cresceram na presença de um 

antibiótico. A Figura 13 representa um espetro caraterístico de E. coli.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.1. Algoritmos de classificação e respetivos valores da Curva 

Receiver Operating Characteristic (ROC)  

Para a classe de antibióticos correspondente aos aminoglicosídeos não foi possível 

realizar o estudo MALDI-TOF MS para as estirpes de E. coli, em virtude de não haver isolados 

suficientes com este tipo de resistência. Deste modo, a análise estatística não seria significativa 

para este estudo.  

Figura 13 Espetro caraterístico de E. coli. Sem a aquisição de antibióticos, os 

picos obtidos são representativos do género E. coli.  
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Posteriormente à submissão dos três algoritmos de classificação (Genetic Algorithm, 

Supervised Neural Network e QuickClassifier) o antibiótico trimetoprim-sulfametoxazole 

(SXT) demonstrou possuir mais picos em destaque em comparação aos restantes antibióticos 

(n=37). Por outro lado, com apenas onze picos específicos a tetraciclina foi o antibiótico com 

menos número de picos específicos (Figura 14). Para a compreensão dessa diferença de picos, 

teríamos que comparar o mesmo número de espetros com e sem antibiótico, uma vez que o 

número de espetros analisados apenas interfere na significância e robustez da estatística. No 

Anexo XI estão enumerados todos os picos para cada antibiótico, os respetivos valores m/z, 

desvio padrão e valores de AUC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Números de picos para os cinco antibióticos detetados pelo software ClinProTools. Os 

isolados de E. coli que cresceram nos diversos antibióticos foram submetidos a três algoritmos de 

classificação. A partir destes foram obtidos picos estatisticamente significativos para os respetivos 

antibióticos. Os números representados na figura são o número de picos obtidos para cada antibiótico 

através do algoritmos de classificação. No antibiótico trimetroprim-sulfametoxazole obtiveram-se 37 picos 

significativos enquanto que no caso da tetraciclina apenas se obtiveram 11 picos significativos.  
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Para o antibiótico trimetoprim-sulfametoxazole obtiveram-se trinta e sete picos em 

destaque cujo valor para o modelo resultante de cada algoritmo pode ser internamente validado 

por cross validation na geração de modelo certificando que os modelos obtidos fornecem 

resultados válidos (Wang et al. 2018c). Os valores de validação para o modelo corresponde ao 

Genetic Algorithm, Supervised Neural Network e QuickClassifier são de 98,63%, 98,30% e 

90,99%, respetivamente, o que comprova o rigor dos picos obtidos para este antibiótico.    

Os picos m/z 3815,82 Da, m/z 6112,84 Da e m/z 7160,36 Da estão apenas presentes no 

antibiótico trimetoprim-sulfametoxazole sendo que os valores de AUC são de 0,83; 0,95 e 0,96, 

respetivamente. As massas observadas podem corresponder a proteínas que fazem parte deste 

mecanismo de resistência.  

O pico m/z 4528,36 Da foi detetado por todos algoritmos de classificação e o respetivo 

valor AUC é de 0,99. Este pico surge com uma maior intensidade na classe sem antibiótico 

(controlo), comparativamente à classe com o antibiótico trimetoprim-sulfametoxazole.  

A família das β-lactamases do tipo SHV está em constante evolução. Neste sentido, a 

deteção de modificações nesta família torna-se um processo crucial para impedir resistências 

recém-emergidas. Cada tipo de SHV pode ser distinguido com base na sua massa peptídica 

(Sturenburg et al. 2006; Bonardi et al. 2018). Considerando um estudo realizado por Sturenburg 

e colaboradores, cujo objetivo foi a determinação de variantes de β-lactamases do tipo SHV por 

espetrometria de massa, podemos associar os picos de massa m/z 2009,51 Da e m/z 4434,7 Da 

obtidos nos isolados deste trabalho, que cresceram na presença do antibiótico trimetoprim-

sulfametoxazole, como sendo β-lactamases do tipo SHV (Figura 15). Estes dados demonstram 

ser compatíveis com o genótipo obtido nos isolados com resistência a este antibiótico e com as 

massas obtidas no estudo de Sturenburg (Sturenburg et al. 2006).   
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Para o antibiótico ampicilina foram analisados setenta e cinco espetros, sendo que 

nenhum pico foi reconhecido pelos três algoritmos de classificação em simultâneo. No entanto, 

cinco picos foram detetados em simultâneo pelo algoritmo Genetic Algorithm e 

QuickClassifier¸ como representado na Tabela 8. O Supervised Neural Network demonstrou ter 

uma baixa performance na deteção de picos uma vez que apenas reconheceu o pico m/z 7153,91 

Da.  

 

Tabela 8 Picos detetados por dois algoritmos de classificação para o antibiótico ampicilina. 

Pico (m/z) 
Modelo Desvio Padrão 

AUC 
GA SNN QC Desvio padrão classe 1 Desvio padrão classe 2 

2943,29 0,55  2,09E-05 0,88 1,52 0,69 

3665,48 0,85  5,90E-13 1,12 0,84 0,95 

5107,96 0,68  5,82E-07 1,37 4,32 0,75 

7605,81 1,09  2,19E-19 0,2 0,16 0,89 

9089,69 0,56  3,59E-05 1,19 4,05 0,67 

Figura 15 Gel in silico das duas classes em estudo do pico m/z 4434,7 Da. A classe inferior, marcada 
com o retângulo vermelho, representa a classe sem antibiótico e classe superior, marcada com o retângulo 

verde, representa a classe com antibiótico trimetoprim-sulfametoxazole. O retângulo vermelho assinala o 

pico m/z 4434,7 Da nas diferentes classes. É notório que este pico surge com uma maior intensidade na 

classe sem antibiótico (controlo), comparativamente à classe com o antibiótico trimetoprim-

sulfametoxazole. 
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O pico m/z 2943,29 Da foi encontrado em todos os isolados de E. coli que cresceram 

em meio suplementado com ampicilina. A presença deste pico de massa pode levar a uma rápida 

classificação dos isolados resistentes à ampicilina. Um estudo reportado por Camara e 

colaboradores, comprova que este mesmo pico foi detetados em amostras de E. coli (Camara 

and Hays 2007). A exclusividade inerente a estes m/z, sugere que o pico supramencionado pode 

evidenciar um biomarcador específico para este antibiótico.  

As massas m/z 2770,87 Da, m/z 3665,49 Da, m/z 5105 Da e m/z 9089,69 Da são 

exclusivas do antibiótico e estão ausentes nas amostras controlo, podendo fazer parte deste 

mecanismo de resistência. O pico m/z 3665,49 Da foi o que demonstrou ter o valor AUC mais 

alto (0,95) indicando a especificidade e sensibilidade desde pico. 

 Não se detetou nenhum pico com massa associado às β-lactamases do tipo SHV, uma 

vez que os isolados resistentes à ampicilina apresentavam apenas os genes blaTEM e/ou blaCTX-M. 

Apenas um isolado com resistência a este antibiótico evidenciava o gene blaSHV. Contudo, uma 

amostra não pode ser considerada suficientemente representativa para o estudo das β-

lactamases deste tipo dado que o isolado podia não estar a expressar o gene blaSHV naquele 

momento. 

 Para o antibiótico cloranfenicol três picos apresentam ter valores de AUC muito 

significativos, nomeadamente o pico m/z 4528,42 Da, m/z 4866,85 Da e m/z 9059,97 Da com 

valores de AUC 1,00; 0,99 e 0,99, respetivamente. As curvas fornecem uma visão gráfica da 

sensibilidade e especificidade de um teste ou uma avaliação da qualidade de discriminação de 

um pico (Griffin et al. 2012). Na Figura 16 está representado a curva ROC do pico m/z 4528,42 

Da e na Figura 17 os picos m/z 9059,97 Da e m/z 9735,29 Da que foram detetados pelo 

Supervised Neural Network e QuickClassifier em simultâneo. Apesar destes dois últimos picos 

aparecerem em outros antibióticos, eles têm uma intensidade muito menor em comparação com 

as amostras controlo. Assim, estes picos revelam-se como potenciais biomarcadores deste 

antibiótico através da descida acentuada da intensidade. 
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Figura 16 Valor AUC para o pico m/z 4528,42 Da. A curva ROC permite-nos saber a 

sensibilidade e especificidade de um teste, a área avalia a discriminação, que é a capacidade 

do teste para classificar corretamente os positivos e os negativos.  O valor obtido para o pico 

m/z 4528,42 Da é de 1, correspondente ao valor máximo de aprovação do teste.  

 

 

Figura 17 Picos obtido no cloranfenicol. A partir da análise foram obtidos 2 tipos de 

espetro: o controlo sem antibiótico (vermelho) e o espetro com a ação do cloranfenicol 

(verde).  Os resultados demonstraram picos estatisticamente significados, com p-value 

0,000001 e com massas m/z 9059,97 Da e m/z 9735,29 Da como representado na figura. 
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Assim como no antibiótico trimetoprim-sulfametoxazole, a presença do pico m/z 

2009,46 Da voltou a estar evidenciado, remetendo novamente para uma β-lactamase do tipo 

SHV.  

Os picos com massa m/z 4395,4Da, m/z 5830,14 Da, m/z 6350,38 Da e m/z 6367,35 Da 

apenas foram encontrados nas estirpes que cresceram em meio com cloranfenicol. 

Potencialmente, pode inferir-se a presença de uma proteína envolvida no mecanismo de 

resistência deste, uma vez que é o único antibiótico que intervém na inibição da síntese proteica 

através da subunidade 50S do ribossoma.  

Por outro lado, o pico m/z 9059,97 Da foi encontrado em quase todos os isolados de E. 

coli, podendo corresponder à massa de uma proteína do metabolismo basal da bactéria e não 

específico do antibiótico cloranfenicol. Contudo, não foi detetado na presença de 

ciprofloxacina, o que levanta algumas questões acerca da sua função. Esta mesma massa foi 

encontrada em outras bactérias E. coli nos humanos, vaca e Shigella flexneri, o que está de 

acordo com a hipótese de ser uma proteína do metabolismo basal (Holland et al. 1999; Siegrist 

et al. 2007). 

Para todas as estirpes de E. coli foi detetado o pico m/z 4528 Da e os valores de AUC 

foram bastante significativos, com exceção da ampicilina com AUC de 0,78, todos os valores 

foram ≥ 0,85, podendo tratar-se de um pico caraterístico para esta espécie. A exclusividade 

deste m/z, aponta que possa representar um biomarcador específico da espécie.  

 Já foram desenvolvidos estudos para a deteção específicos da espécie de E. coli. Siegrist 

e colaboradores apresentaram como picos específicos e potenciais biomarcadores da desta 

espécie o m/z 8354 Da, m/z 9048 Da, m/z 9209 Da, m/z 9517 Da e m/z 9721 Da (Siegrist et al. 

2007). O pico m/z 4528 Da não foi constatado neste estudo e os picos identificados por estes 

investigadores não foram revelados pelos algoritmos de classificação.  

 Outro estudo realizado na Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, apresentou os 

picos m/z 5379 ±3 Da e m/z 6253 ±3 Da como presumíveis biomarcadores da espécie (Santos 

et al. 2015). No entanto, neste trabalho e no realizado por Siegrist et al. não foram detetados 

esses picos.  

Estes resultados divergentes podem dever-se às diferenças nas condições do MALDI-

TOF MS, de cultura e dos softwares de análise de dados e deteção individualmente ou como 

um todo. 

A tetraciclina foi o antibiótico onde houve menor deteção de picos sendo que apenas o 

pico m/z 3665,79 Da foi detetado por dois algoritmos em simultâneo. Os restantes foram 
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encontrados apenas por um único algoritmo de classificação. Apesar disso, a cross validation 

na geração de modelo foi de 88,43%, 79,41% e 75,17% para o Genetic Algorithm, Supervised 

Neural Network e QuickClassifier, respetivamente, mostrando que apesar de ter sido 

encontrado apenas por um dos algoritmos, os picos obtidos foram detetados com precisão. 

Nenhum pico reportado pelo Sturenburg e colaboradores foi observado nos isolados 

stressados com tetraciclina (Sturenburg et al. 2006). Este resultado vai ao encontro dos 

resultados fenotípicos e genotípicos dado que apenas um isolado com resistência a este 

antibiótico exibe o gene blaSHV-12, tornando a amostra não significativa. Além disso, o isolado 

podia não estar a expressar o gene no momento da análise.  

O antibiótico ciprofloxacina foi o segundo antibiótico a possuir mais picos detetados. 

Dos vinte e cinco detetados, um deles está em destaque nos três algoritmos e três deles em 

destaque em pelo menos dois desses algoritmos (Tabela 9). Na Figura 18 está assinalado o pico 

m/z 6312,78 Da que foi o detetado por todos os algoritmos de classificação. Contudo, este 

também foi identificado nas amostras controlo, mas com maior intensidade comparativamente 

às amostras com antibiótico. No futuro revelar-se-ia interessante proceder à identificação 

proteica deste pico. Presentemente, este pico indica um putativo biomarcador para este 

antibiótico. 

 

Tabela 9 Picos detetados por pelo menos dois algoritmos de classificação para o antibiótico ciprofloxacina. 

Pico (m/z) 
Modelo Desvio Padrão 

AUC 
GA SNN QC Desvio padrão classe 1 Desvio padrão classe 2 

2817,82 0,75 0,01  5,31 7,4 0,77 

3503,91 0,27 0,03  0,95 12,99 0,69 

6312,78 1,14 0,04 8,41E-14 6,98 4,87 0,87 

6528,47  0,06 2,15E-13 0,67 0,22 0,90 

7606,01 1,33 0,07 4,62E-16 0,2 0,15 0,92 

 

 

As massas m/z 2359,22 Da, m/z 3432,73 Da, m/z 3503,91 Da, m/z 3698,04 Da, m/z 

3785,8 Da e m/z 5791,25 Da apenas aparecem na presença na ciprofloxacina e há uma grande 

expressão de proteínas no intervalo m/z 3000 Da a m/z 4000Da. De todos os antibióticos, este 

foi o que não apresentou picos em comum com outros e foi o que apresentou ter proteínas com 

uma maior massa. Provavelmente, este resultado pode ser justificável com as condições do meio 
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de cultura utilizado para este antibiótico e a posterior análise MALDI-TOF MS, que não 

seguiram as mesmas condições dos restantes antibióticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Pico m/z 6312,78 Da para o antibiótico ciprofloxacina. O espetro a 

vermelho representa o controlo e a verde o espetro obtido pela ação do 

antibiótico. É evidente uma intensidade superior do pico no controlo em relação 

ao espetro obtido com o antibiótico.  
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4.3.2. Estudo proteómico de Enterococcus spp. 

O MALDI-TOF MS tem sido utilizado para a caracterização de isolados enterococos de 

amostras humanas e ambientais (Griffin et al. 2012).  

Assim como as estirpes de E. coli, a análise proteómica por MALDI-TOF MS para as 

estirpes de enterococos decorreu de acordo com o protocolo descrito no capítulo anterior e 

também se mantiveram as duas classes para a análise estatística (classe 1 para isolados sem 

antibiótico e classe 2 para isolados com antibiótico no meio de cultura).  

 Após a execução da técnica MALDI-TOF MS para os isolados de enterococos, foi 

obtida uma lista com os valores de m/z para cada pico, assim como o respetivo gel in silico. Na 

Figura 19 estão representados o perfil de picos para todos os isolados. Inicialmente obtiveram-

se 320 espetros, sendo que a posteriori foram reduzidos para 160 com o auxilio do software 

FlexAnalysis. Os melhores 160 foram mantidos para análise estatística, com base em particular 

na relação background. 

  

Figura 19 Espetro representativo da estirpe Enterococcus spp. sem antibiótico. Sem a aquisição de 

antibióticos, os picos obtidos são representativos do género Enterococcus spp.  
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4.3.2.1. Algoritmos de classificação e respetivos valores da Curva 

Receiver Operating Characteristic (ROC)  

Para os antibióticos da classe dos aminoglicosideos não foi possível realizar o estudo 

MALDI-TOF MS para as estirpes de enterococos, uma vez que não tínhamos isolados 

suficientes para os respetivos antibióticos. Assim sendo, a nossa análise estatística não seria 

significativa.  

 Após a submissão aos diversos algoritmos de classificação, foi no antibiótico 

eritromicina que se encontraram mais picos específicos (n=28). Em contrapartida, foi na 

ciprofloxacina que se detetou um número mais baixo de picos específicos (n=11). No Figura 

20 está representado o número de picos específicos detetados para cada antibiótico. No Anexo 

XII estão listados todos os picos para cada antibiótico, assim como os respetivos valores m/z, 

desvio padrão e valores de AUC.  

  

Figura 20 Números de picos de cada antibiótico detetados pelo software ClinProTools. A partir de três 

algoritmos de classificação foram obtidos picos estatisticamente significativos para os diferentes antibióticos. Os 

números representados na figura correspondem ao número de picos obtidos para cada antibiótico através do 

algoritmos de classificação. Em ciprofloxacina apenas foram detetados 11 picos significativos enquanto que na 

eritromicina foram detetados 28. 
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Os dezoito isolados que apresentavam resistência à tetraciclina foram analisados por 

MALDI-TOF MS. Dos 192 espetros iniciais, apenas 66 foram analisados pelas mesmas razões 

apresentadas para os espetros sem antibiótico. A partir dos três algoritmos de classificação 

gerados pelos modelos, obtiveram-se doze picos com um bom potencial para serem 

posteriormente classificadas como biomarcadores. Desses picos, quatro deles foram 

reconhecidos por dois dos algoritmos em simultâneo, picos com massa m/z 2971,34 Da, m/z 

4424,01 Da, m/z 4526,45 Da e m/z 6036,59 Da (Figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O pico m/z 6036,59 Da foi exclusivamente detetado no antibiótico tetraciclina. A 

especificidade deste pico em relação ao antibiótico pode indiciar um potencial biomarcador de 

resistência. Em contrapartida, o pico m/z 4526,45 ± 1 Da foi identificado também no antibiótico 

eritromicina e o m/z 2971,34 ±1 Da nos antibióticos teicoplanina, eritromicina e tetraciclina, 

não sendo bons biomarcadores uma vez que não são exclusivos de cada antibiótico. Esta massa 

corresponderá possivelmente a uma proteína basal das bactérias devido aos antibióticos nem 

pertencerem à mesma classe.   

 O pico 4424,01 ±3 Da foi evidenciado em todos os isolados com e sem antibiótico, 

ostentando ser um bom biomarcador do género Enterococcus spp.. Este dado está de acordo 

Figura 21 Picos obtidos para a tetraciclina. A partir da análise do software ClinProTools 

foram obtidos o espetro controlo sem antibiótico (vermelho) e o espetro com a ação da 

tetraciclina (verde).  Os resultados demonstraram picos estatisticamente significados, com p-

value 0,0000001, com massas m/z 4424,01 Da, m/z 4526,45 Da como assinalado na figura.  
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com dois estudos realizados por MALDI-TOF MS em locais distintos, Espanha e Portugal 

(Quintela-Baluja et al. 2013; Santos et al. 2013).  

Para o antibiótico eritromicina, o software conseguiu detetar cerca de 165 picos, sendo 

que é a partir destes que os algoritmos de classificação vão classificar (Genetic Algorithm, 

Supervised Neural Network e QuickClassifier). O pico que mais se destacou foi o m/z 4423,39 

Da, uma vez que todos algoritmos de classificação os detetaram. O valor dado pela AUC é de 

0,92. Esta ocorrência pode dever-se ao facto de este ser o pico especifico do género 

Enterococcus spp.. 

 O pico m/z 6048 ±1 Da foi detetado neste antibiótico assim como em outros (Figura 

22). Segundo Quintela-Baluja e seus colaboradores, este pico é específico de E. faecium 

(Quintela-Baluja et al. 2013), corroborando com os resultados fenotípicos e genótipicos dado 

que temos uma colossal porção de isolados E. faecium nas nossas amostras com as diversas 

resistências.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo resultante de cada algoritmo pode ser internamente validado por cross 

validation na geração de modelo. Os valores de validação para o modelo corresponde ao 

Genetic Algorithm, Supervised Neural Network e QuickClassifier são de 97,77%, 90,04% e 

87,32%, respetivamente, o que comprova o rigor dos picos obtidos para a eritromicina. A cross 

Figura 22 Picos m/z 6048 ±1.  Pico caraterístico de Enterococcus 

faecium. O valor de p-value é de 0,00001 tornando este pico 

estatisticamente significativo 
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validation já foi aplicada em muitos estudos devido à sua grande natureza validativa  (Wang et 

al. 2018b; Wang et al. 2018c; Zaki et al. 2019).  

Para este antibiótico foram identificados quatro picos exclusivos deste antibiótico, m/z 

3289,2 Da, 5951,28 Da, m/z 6387,81 Da e m/z 6926,39 Da. Todos estes picos surgiram no 

stress com a eritromicina com grande intensidade em relação ao controlo, podendo 

corresponder a proteínas necessárias para a ocorrência desta resistência.   

Dos vinte e um picos detetados para o antibiótico teicoplanina, dois deles foram 

encontrados nos três algoritmos de classificação e três picos foram detetados simultaneamente 

por dois algoritmos de classificação (Tabela 10).  

 

Tabela 10 Picos detetados por pelo menos dois algoritmos de classificação para o antibiótico teicoplanina.  

Pico (m/z) 
Modelo Desvio Padrão 

AUC 
GA SNN QC Desvio padrão classe 1 Desvio padrão classe 2 

2970,87  0,10 1,94E-26 2,48 3,79 0,95 

4423,75 1,13 0,01 4,33E-23 21,53 17,95 0,91 

4526,36 1,46 0,03 9,98E-25 2,19 3,23 0,94 

4652,66 0,12 0,03  0,81 0,92 0,54 

6049,18 1,22 0,01  3,23 3,35 0,91 

 

Certos picos específicos detetados para os diferentes antibióticos podem ser 

consequência da mesma proteína já que pequenas diferenças na sua sequência de aminoácidos 

podem originar picos de massa diferentes. 

Embora os três algoritmos de classificação não tenham detetado em simultâneo os picos 

m/z 2153,18 Da, m/z 4227,42 Da e m/z 4652,66 Da, estes potenciam ser biomarcadores dado 

que apenas foram identificados neste antibiótico. Contudo, os valores da curva AUC não foram 

tão significativos, 0,63; 0,71 e 0,54, respetivamente, podendo estes ser falsos positivos.  O pico 

/z 4652,66 Da encontra-se representado na Figura 23. 

Num estudo prévio em Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA), foi 

observado que massas inferiores a m/z 2400 Da apresentavam-se com mais intensidade em 

MRSA suscetíveis à teicoplanina comparativamente aos MRSA resistentes à teicoplanina 

(Majcherczyk et al. 2006). Os resultados obtidos neste trabalho estão em conformidade com 

este estudo, dado que apenas foram detetados dois picos com massa inferior a este valor.  

 



 

 
57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenhum dos picos detetados para a ciprofloxacina foi detetado por mais do que um 

algoritmo de classificação. No entanto, a cross validation na geração de modelo foi de 94,74%, 

60,09% e 87,03% para o Genetic Algorithm, Supervised Neural Network e QuickClassifier, 

respetivamente, demonstrando que apesar de ter sido apenas encontrado por um deles, os picos 

obtidos foram detetados com rigor. Este resultado pode dever-se ao facto de o número de 

espetros analisados não ser tão elevado (n=24), contrariamente aos outros antibióticos.   

Os picos m/z 6358,27 Da e m/z 13237,3 Da apenas se mostraram presentes neste 

antibiótico, indicando potenciais biomarcadores. Os p-value corresponderam a valores de 

0,0000001 para ambos os picos. O pico m/z 6358,27 Da surge nas amostras stressadas com a 

ciprofloxacina com grande intensidade sugerindo que seja uma proteína subjacente a este 

mecanismo de resistência uma vez que está ausente no controlo (Figura 24). Em contrapartida, 

em relação ao controlo, o pico m/z 13237,3 Da diminui de intensidade, podendo propor-se que 

esta proteína deixa de ser expressa em condições de stress com este antibiótico.  

Figura 23 Pico m/z 4652,66 Da identificado para a teicoplanina. O espetro a vermelho 

representa o controlo e a verde o espetro obtido pela ação da teicoplanina. O pico m/z 

4652,66 Da surge com maior intensidade na presença do antibiótico. 
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Para o antibiótico ampicilina foram analisados setenta e cinco espetros e detetados vinte 

e sete picos específicos para o mesmo. Apenas o pico com massa m/z 6338 Da foi identificado 

pelos três algoritmos de classificação, com o valor da AUC 0,89 como representado na Figura 

25. Este pico também foi identificado na eritromicina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 O pico m/z 6358,27 Da. Nas amostras com o antibiótico 

ciprofloxacina (verde), este pico assinalado com uma seta surge com muito mais 

intensidade, com valor de p-value de 0,0000431, comparativamente às amostras 

controlo (vermelho). 

Figura 25 Valor AUC para o pico m/z 6338 Da. A área obtida pela curva 

avalia a capacidade do teste de classificar corretamente os positivos e os 

negativos.  É considerado uma boa classificação a uma área acima dos 

0,80. O valor obtido para o pico m/z 6338 Da é de 0,89, correspondente a 

um valor de aprovação significativo.  

Especificidade 

Sensibilidade 
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Em contrapartida, os picos m/z 2361,38 Da, m/z 3304,92 Da, e m/z 7240,29 Da 

revelaram-se exclusivos para este antibiótico, apontando que sejam específicos deste 

antibiótico. Na Figura 26 está representado o m/z 3304,92 Da.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vancomicina foi dos antibióticos com mais picos detetados, cerca de vinte e cinco. O 

pico m/z 4898,64 Da foi o que demonstrou ter o valor AUC maior (Figura 27). Este apareceu 

em todos os antibióticos exceto no antibiótico teicoplanina, remetendo para a ausência da 

proteína no mecanismo de resistência específico deste antibiótico. A cross validation na 

geração de modelo foi de 97,61%, 96,65% e 94,48% para o Genetic Algorithm, Supervised 

Neural Network e QuickClassifier, respetivamente, provando a eficiência do nosso modelo 

relativamente à análise deste antibiótico. 

Relativamente a este antibiótico, verificou-se que os picos m/z 2263,54 Da e m/z 

7610,17 Da apenas estão presentes quando estas bactérias são stressadas com a vancomicina. 

Houve um aumento da intensidade da proteína com massa m/z 2263,54 Da com o stress a este 

antibiótico em relação às estirpes controlo evidenciando um bom potencial biomarcador para a 

resistência a este. 

 

 

 

Figura 26 Pico m/z 3304,92 Da para o antibiótico ampicilina. O pico 

assinalado representa um dos picos exclusivamente detetado nas amostras de 

ampicilina (verde).  
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As massas m/z 3255,03 Da, m/z 3454,55 Da, m/z 3665,36 Da, m/z 5352,64 Da, m/z 

5988,57 Da, m/z 8738,67 Da, m/z 9234,06 Da, m/z 9950,35 Da, m/z 10072,31 Da, m/z 

10224,25 Da, m/z 12209,66 Da e m/z 12983,05 Da foram apenas detetadas no antibiótico 

vancomicina mas também nas estirpes sem antibiótico. Em relação ao controlo, os picos m/z 

3255,03 Da, m/z 3665,26 Da e m/z 5352,64 Da aumentaram de intensidade enquanto que os 

restantes picos diminuíram de intensidade, podendo ser um indicador para a resistência.  

Um estudo realizado em 2012 por Griffin, teve como objetivo determinar a diferença 

entre as massas de vanA e vanB. O pico m/z 6603,51 Da observou-se com mais intensidade em 

vanA comparativamente às vanB (Griffin et al. 2012). No nosso estudo como não existe a 

presença do gene vanB não conseguimos fazer essa distinção.  

 

 

 

 

 

 

  

Especificidade 

Sensibilidade 

Figura 27 Valor AUC para o pico m/z 4898,64 Da. O valor da área sob 

a curva ROC é de 0,99 indicando uma alta aprovação do teste para a 

deteção do pico m/z 4898,64 Da.  
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Capítulo 5 – Conclusão  

Os resultados deste trabalho permitiram inferir que as amostras de animais provenientes 

de várias regiões e carnes processadas apresentavam níveis de resistência múltipla aos diversos 

antibióticos. No caso dos animais, foram estudadas E. coli com várias resistências o que acarreta 

vários problemas uma vez que a maioria destes animais não têm contacto direto com o Homem 

e naturalmente, menor pressão direta de antibióticos. Não obstante, estas estirpes ao 

apresentarem multirresistência às diversas classes de antibióticos, possivelmente estão em 

contato com a comida ou fezes do Homem. Para a carne processada, estudou-se Enterococcus 

spp., nomeadamente enterococos resistentes à vancomicina (VRE). Estas estirpes para além da 

resistência à vancomicina, também demonstraram multirresistência a várias classes de 

antibióticos, transferindo os genes de resistência à sua descendência. Na saúde pública isto 

torna-se um problema uma vez que outros estudos já reportaram este problema da disseminação 

na produção animal e, consequentemente, na alimentação humana.  

 Este trabalho traz assim uma nova perspetiva no estudo da patogenicidade, resistência a 

antibióticos e o normal funcionamento da célula bacteriana. Assim, podemos obter informação 

mais detalhada acerca das resistências. Isto possibilita que estudos futuros sejam conduzidos 

para a pesquisa da prevalência de bactérias resistentes a antibióticos em vários animais, 

focando-se nos efeitos diretos e indiretos da comparência destas bactérias no nosso ecossistema 

e a avaliação dos efeitos a longo prazo na população animal e humana. A Organização Mundial 

de Saúde já apelou com uma lista das bactérias que são mais preocupantes para a saúde pública, 

consequência das elevadas resistências.  

A técnica MALDI-TOF MS demonstrou ter um elevado potencial na identificação de 

potenciais biomarcadores para os diferentes antibióticos, especialmente para os antibióticos 

trimetoprim-sulfametoxazole e cloranfenicol em E. coli e vancomicina e ampicilina em 

Enterococcus spp.. Além disso, permitiu uma rápida e eficaz identificação de picos do género 

de enterococos (pico m/z 4424,01 ± 3 Da) e distinguir ao nível das diferentes espécies. Mais 

especificamente, o pico m/z 6048 ± 1 Da permitiu distinguir a espécie Enterococcus faecium 

das restantes. Esta técnica também demonstrou ser eficiente para a distinção das diferentes β-

lactamases em E. coli. Estas capacidades podem ser especialmente importantes em diferentes 

ramos da microbiologia uma vez que foram estudadas bactérias comensais. Esta técnica 

demonstrou ter uma menor repetibilidade do que a técnica PCR, contudo, fornece uma nova 

perspetiva para a correta identificação dos isolados e a distinção das espécies bacterianas, 
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nomeadamente o grupo enterococos, por comparação das massas de alguns picos de massa 

única. A MALDI-TOF MS, em combinação com o processamento e análise estatística dos 

espetros de massa obtidos para os diferentes antibióticos, pode construir uma técnica rotineira 

de identificação da multirresistência bacteriana.  

Não existem muitos estudos anteriormente realizados utilizando MALDI-TOF MS para 

a deteção de picos específicos de cada antibiótico, o que salienta a impotência deste tipo de 

estudos. Como perspetivas futuras, seria interessante fazer uma identificação proteica dos picos 

específicos para cada antibiótico e verificar se a proteína em estudo está envolvida nos 

respetivos mecanismos de resistência.  
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Capítulo 7 – Anexos 

Anexo I Meios de cultura e a sua respetiva composição.  

Meios de Cultura Composição 

BHI (Brain-Heart-Infusion Broth) é o meio 

não seletivo, muito nutritivo, utilizado para o 

crescimento de bactérias. 

Cérebro de vitelo e Coração de vaca sólidos 

(17,5 g/l); Protease peptona (10 g/l); Glucose (2 
g/l); Cloreto de sódio (5 g/l); Fosfato dissódico 

(2,5 g/l); pH 7.4 ± 0.2 

MH (Mueller-Hinton Agar) é o meio utilizado 

para testar a sensibilidade aos antibióticos. 

Infusão desidratada de carne de vitelo (300 g/l); 
Hidrolisado de caseína (17,5 g/l); Amido (1,5 

g/l); Agar (17 g/l); pH 7.3 ± 0.1 

LB (Luria-Bertani) é um meio desidratado 

utilizado para manutenção e cultivo 

de estirpes. 

Triptona (10 g/l); Extrato de Levedura (5 g/l); 

NaCl (5 g/l); pH 7 ± 0.2 
 

Levine é usado no isolamento e diferenciação 

de bacilos entéricos Gram-negativos. 

Digestão Enzimática de Gelatina (10 g/l); 

Lactose (10 g/l); Fosfato Di-potássio (2 g/l); 
Eosina Y (0,4 g/l); Azul de Metileno (0,065 g/l); 

Agar (15 g/l); pH 7.1 ± 0.2 

SB (Slanetz and Bartley) é usado para a deteção 

de enterococos. 

Triptose (20 g/l); Extrato de Levedura (5 g/l); 

Glicose (2 g/l); Hidrogenofosfato Di-potássio (4 

g/l); Azida de sódio (0,4 g/l); Cloreto de 
tetrazólido (0,1 g/l); Agar (10 g/l); pH 7 ± 0.2 

 

  



 

 

Anexo II Antibióticos usados em Escherichia coli os respetivos valores dos halos de inibição. Adaptado de 

CLSI, 2017. 

 
Anexo III Antibióticos usados em Enterococcus spp, e os respetivos valores dos halos de inibição. 

Adaptado de CLSI, 2017

Antibiótico Diâmetro do halo (mm) 

 Resistente Intermédio Sensível 

Estreptomicina ≤ 11 12-14 ≥ 15 

Tetraciclina ≤ 14 15-18 ≥ 19 

Trimetoprim sulfametoxazole ≤ 10 11-15 ≥ 16 

Ampicilina 13 14-16 ≥ 17 

Gentamicina ≤ 12 13-14 ≥ 15 

Tobramicina ≤ 12 13-14 ≥ 15 

Cefoxitina ≤ 14 15-17 ≥ 18 

Cloranfenicol ≤ 12 13-17 ≥ 18 

Ciprofloxacina ≤ 15 16-20 ≥ 21 

Canamicina ≤ 13 14-17 ≥ 18 

Eritromicina    

Antibiótico Diâmetro do halo (mm) 

 Resistente Intermédio Sensível 

Ampicilina ≤ 16 - ≥ 17 

Estreptomicina ≤ 23 - ≥ 24 

Tetraciclina ≤ 14 15-18 ≥ 19 

Vancomicina ≤ 14 15-16 ≥ 17 

Eritromicina ≤ 13 14-22 ≥ 23 

Gentamicina ≤ 6 7-9 ≥ 10 

Cloranfenicol ≤ 12 13-19 ≥ 18 

Ciprofloxacina ≤ 15 16-20 ≥ 21 

Quinupristina dalfopristina ≤ 15 16-18 ≥ 19 

Teicoplanina ≤ 10 11-13 ≥ 14 



 

 

Anexo IV Extracção de DNA de em Escherichia coli 

Método fervido  

A extração de DNA de E. coli realizou-se de acordo com um protocolo de extração mais 

simples e rápido. Suspenderam-se 2-3 colónias de uma cultura pura, num tubo eppendorf 

convenientemente identificado, com 0,5 mL de água destilada esterilizada. Colocou-se num 

banho a 100ºC durante 8 minutos, de seguida agitou-se vigorosamente no vórtex. Centrifugou-

se a 12.000 rpm durante 2 minutos. 

 

Anexo V Extracção de DNA de em Enterococcus spp. 

Protocolo InstaGeneTM Purification Matrix (Bio-Rad)  

Colocou-se 1mL de água destilada esterilizada em cada eppendorf, suspenderam-se em 

cada um, algumas colónias de uma cultura pura. Cada eppendorf foi colocado a centrifugar (na 

centrífuga de modelo Eppendorf MiniSpin® Plus, de rotor 12x1.5/2 mL) a 12.000 rpm durante 

1 minuto, de seguida retirou-se o sobrenadante. Adicionou-se 200μL de resina de extração ao 

pellet. Logo após passar no vórtex, colocou-se o eppendorf em banho-maria a 56ºC durante 20 

minutos. Suspendeu-se novamente o pellet e colocou-se o eppendorf em banho-maria a 100ºC 

durante 8 minutos. Agitou-se o eppendorf no vórtex e colocou-se o mesmo na centrífuga a 

13.000 rpm durante 3 minutos. A conservação do DNA extraído é feita a 4ºC. 

 
Anexo VI Preparação dos tubos de PCR para E. coli e Enterococcus spp. 

Para a reação de PCR são necessários um conjunto de reagentes que são adicionados 

numa faixa de tubos (strips). As strips utilizadas neste estudo eram compostas por oito tubos, 

que continham a mistura de reação e DNA de uma amostra diferente cada um. Cada tubo de 

reação tem o volume final de 25 μL e a sua composição está mostrada na Tabela 11. Em todos 

os conjuntos de reações foram incluídos dois controlos: um positivo, incluía DNA de uma 

estirpe já confirmada para a presença do gene de interesse, e um negativo, ou sem DNA, a 

quantidade do mesmo é substituída por 10 μL de água miliQ esterilizada. 

  



 

 

Tabela 11 Concentrações e os respetivos valores dos reagentes usados na reação de PCR. 

 

 

Componentes Concentração inicial Volume (por tubo) 

Água miliQ esterilizada - 15,475 μL 

Tampão de reação 10x 2,5 μL 

MgCl2 100 mM 0,375 μL 

dNTPs 10 mM 0,5 μL 

Primer forward 25 μM 0,5 μL 

Primer reverse 25 μM 0,5 μL 

DFS-Taq DNA 

polimerase 

5 U/μL 0,15 μL 

DNA - 5 μL 

TOTAL - 25 μL 



 

 

Anexo VII Sequência nucleotídica dos primers, condições de amplificação da reação de PCR e tamanho do 

fragmento de DNA amplificado para genes de resistência a antibióticos em e E. coli Enterococcus spp.. 

E. coli 

Primers (sequência 5’ a 3’) 
Condições de 

amplificação 

Referência 

(Banda 

obtida) 

tet(A) 

F: GTAATTCTGAGCACTGTCGC 

R: CTGCCTGGACAACATTGCTT 

95 ºC 5’ 1 ciclo 
95 ºC 30’’ 

62 ºC 30’’ 23 ciclos 

72 ºC 45’’ 

72 ºC 7’ 1 ciclo 

(Guardabassi et 
al. 2000) (937) 

tet(B) 

F: CTCAGTATTCCAAGCCTTTG 

R: CTAAGCACTTGTCTCCTGTT 

95 ºC 5’ 1 ciclo 

95 ºC 30’’ 

62 ºC 30’’ 25 ciclos 

72 ºC 45’’ 

72 ºC 7’ 1 ciclo 

(Guardabassi et 

al. 2000) (416) 

sul1 

F: TGGTGACGGTGTTCGGCATTC 

R: GCGAGGGTTTCCGAGAAGGTG 

94 ºC 5’ 1 ciclo 

94 ºC 30’’ 

63 ºC 30’’ 30 ciclos 

72 ºC 1’ 

72 ºC 8’ 1 ciclo 

(Mazel et al. 

2000) (789 bp) 

sul2 

F: CGGCATCGTCAACATAACC 

R: GTGTGCGGATGAAGTCAG 

94 ºC 5’ 1 ciclo 
94 ºC 30’’ 

63 ºC 30’’ 30 ciclos 

72 ºC 1,5’ 

72 ºC 8’ 1 ciclo 

(Maynard et al. 
2004)  (722 bp) 

sul3 

F: CATTCTAGAAAACAGTCGTAGTTCG 

R: 

CATCTGCAGCTAACCTAGGGCTTTGGA 

94 ºC 5’ 1 ciclo 

94 ºC 1’ 

63 ºC 1’ 30 ciclos 

72 ºC 1’ 

72 ºC 5’ 1 ciclo 

 (Perreten and 

Boerlin 2003) 

(990 bp) 

aadA 

F: GCAGCGCAATGACATTCTTG 

R: ATCCTTCGGCGCGATTTTG 

94 ºC 5’ 1 ciclo 

94 ºC 1’ 

60 ºC 1’ 30 ciclos 

72 ºC 2’ 
72 ºC 8’ 1 ciclo 

(Madsen et al. 

2000) (282 bp) 

cmlA 

F: TGTCATTTACGGCATACTCG 

R: ATCAGGCATCCCATTCCCAT 

94 ºC 1’ 1 ciclo 

94 ºC 1’ 

55 ºC 1’ 30 ciclos 

72 ºC 1’ 

72 ºC 7’ 1 ciclo 

(Saenz et al. 

2004) (455 bp) 

blaTEM 

F: ATTCTTGAAGACGAAAGGGC 

R: ACGCTCAGTGGAACGAAAAC 

94 ºC 3’ 1 ciclo 

94 ºC 1’ 

60 ºC 1’ 30 ciclos 

72 ºC 1’ 

72 ºC 10’ 1 ciclo 

(Belaaouaj et al. 

1994) (1150 bp) 

BlaCTM-X-Universal 

F: GTTACAATGTGTGAGAAGCAG 

R: CCGTTTCCGCTATTACAAAC 
 

94 ºC 5’ 1 ciclo 

94 ºC 30’’ 

52 ºC 30’’ 30 ciclos 
72 ºC 1’ 

72 ºC 5’ 1 ciclo 

(Pagani et al. 

2003) (1049 bp) 

blaSHV 

F: CACTCAAGGATGTATTGTG 

R: TTAGCGTTGCCAGTGCTCG 

96 ºC 5’ 1 ciclo 

96 ºC 15’’ 

52 ºC 15’’ 30 ciclos 

72 ºC 2’ 

72 ºC 5’ 1 ciclo 

(Pitout et al. 

1998) (885 bp) 



 

 

Primers (sequência 5’ a 3’) 
Condições de 

amplificação 

Referência 

(Banda 

obtida) 

ampC 

F: AATGGGTTTTCTACGGTCTG 

R: GGGCAGCAAATGTGGAGCAA 
 

94 ºC 3’ 1 ciclo 
94 ºC 1’ 

57 ºC 30’’ 30 ciclos 

72 ºC 6’ 

72 ºC 10’ 1 ciclo 

(Caroff et al. 
1999) (191 bp) 

 

Enterococcus spp. 

Primers (sequência 5’ a 3’) Condições de 

amplificação 

Referência 

(Banda obtida) 

aac(6’)aph(2’’) 

F: CCAAGAGCAATAAGGGCATA 

R: CACTATCATACCACTACCG 

94 ºC 3’ 1 ciclo 

94 ºC 30’’ 

60 ºC 45’’ 32 ciclos 

72 ºC 2’’ 
72 ºC 6’ 1 ciclo 

(Van de Klundert 

1993) (220 pb) 

ant(6)-Ia 

F: ACTGGCTTAATCAATTTGGG 

R: GCCTTTCCGCCACCTCACCG 

95 ºC 10’ 1 ciclo 

94 ºC 30’’ 

58 ºC 30’’ 35 ciclos 

72 ºC 30’’ 

72 ºC 10’ 1 ciclo 

(del Campo et al. 

2003) (577 pb) 

erm(A) 

F: TCTAAAAAGCATGTAAAAGAA 

R: CTTCGATAGTTTATTAATATTAGT 

93 ºC 3’ 1 ciclo 

93 ºC 1’ 

52 ºC 1’ 35 ciclos 

72 ºC 1’ 

72 ºC 5’ 1 ciclo 

(Sutcliffe et al. 1996) 

(645 pb) 

erm(B) 

F: GAAAAGRTACTCAACCAAATA 

R: AGTAACGGTACTTAAATTGTTTAC 

93 ºC 3’ 1 ciclo 

93 ºC 1’ 

52 ºC 1’ 35 ciclos 

72 ºC 1’ 
72 ºC 5’ 1 ciclo 

(Sutcliffe et al. 1996) 

(639 pb) 

erm(C) 

F: TCAAAACATAATATAGATAAA 

R: GCTAATATTGTTTAAATCGTCAAT 

93 ºC 3’ 1 ciclo 

93 ºC 1’ 

52 ºC 1’ 35 ciclos 

72 ºC 1’ 

72 ºC 5’ 1 ciclo 

(Sutcliffe et al. 1996) 

(642 pb) 

tet(M) 

F: GTTAAATAGTGTTCTTGGAG 

R: CTAAGATATGGCTCTAACAA 

94 ºC 1’ 1 ciclo 

94 ºC 1’ 

55 ºC 2’ 30 ciclos 

72 ºC 2’ 

72 ºC 10’ 1 ciclo 

(Aarestrup et al. 

2000) (576 pb) 

tet(L) 

F: CATTTGGTCTTATTGGATCG 

R: CAATATCACCAGAGCAGGCT 

94 ºC 1’ 1 ciclo 

94 ºC 1’ 

50 ºC 1’ 30 ciclos 
72 ºC 1’ 

72 ºC 10’ 1 ciclo 

(Aarestrup et al. 

2000) (456 pb) 

tet(K) 

F: TTAGGTGAAGGGTTAGGTCC 

R: GCAAACTCATTCCAGAAGCA 

94 ºC 1’ 1 ciclo 

94 ºC 1’ 

55 ºC 2’ 30 ciclos 

72 ºC 2’ 

72 ºC 10’ 1 ciclo 

(Aarestrup et al. 

2000) (697 pb) 



 

 

 

 

 

Anexo VIII Número de espécies isoladas utilizadas por tipo de amostra e total de isolados para Enterococcus 

spp.. 

Espécie Hambúrgueres Almôndegas Carne Picada Total 
E. faecium 7 4 4 16 

E. durans 0 0 1 1 

E. gallinarum 0 3 1 4 
 

 
Anexo IX Número de isolados de Escherichia coli utilizados por cada amostra e total de isolados. 

 

 

 
Anexo X Calibrante Protein Calibration Standard I. 

 

 

Primers (sequência 5’ a 3’) Condições de 

amplificação 

Referência 

(Banda obtida) 

vanA 

F: GGGAAAACGACAATTGC 

R: GTACAATGCGGCCGTTA 

96 ºC 2’ 1 ciclo 

94 ºC 30’’ 

50 ºC 30’’ 35 ciclos 

72 ºC 1’ 
72 ºC 10’ 1 ciclo 

(Miele et al. 1995) 

(732 pb) 

vanB 

F: TGGGAAGCCGATAGTC 

R: GATTTCGTTCCTCGACC 

95 ºC 10’ 1 ciclo 

94 ºC 30’’ 

58 ºC 30’’ 30 ciclos 

72 ºC 30’’ 

72 ºC 10’ 1 ciclo 

(Dutka-Malen et al. 

1995) (635 pb) 

Espécie Frango 
Aves de 

rapina 
Javali Suínos Lince 

Buteo 

buteo 
Humano Total 

Número 

total de 

isolados 

5 2 1 6 2 5 7 28 

Calibrante Composição 

Protein Calibration Standard I é uma mistura 

de proteínas permite calibrações e testes de 

espectrómetro de massa MALDI-TOF em 

uma massa 
faixa entre ~ 4000 e 20000 Da. 

Ácido α-ciano-4-hidroxicinâmico (HCCA- α-

cyano-4-hydroxycinnamic acid) ou ácido 

sinapínico (SA- Sinapinic acid); Acetonitrilo 

(ACN- Acetonitrile); 0,1% de ácido 
trifluoroacético (TFA- Trifluoroacetic acid) em 

água ultrapura; Solvente de TA: mistura de 

ACN e 0,1% de TFA numa proporção 1: 2 
(volume). 



 

 

Anexo XI Picos obtidos pelos algoritmos de classificação para as amostras de E. coli submetidas aos diversos antibióticos. 

Ampicilina 

Índice * Pico (m/z) 
Modelo Desvio Padrão 

AUC 
GA (Weight) SNN (Weight) QC (Weight) StdDev1 StdDev2 

25 3665,48 0,85  5,90E-13 1,12 0,84 0,95 

75 7605,81 1,09  2,19E-19 0,2 0,16 0,89 

78 7866,73   3,43E-09 1,07 0,89 0,81 

64 6503,55   2,19E-20 0,77 0,52 0,80 

39 4528,16   9,97E-07 8,49 7,55 0,78 

51 5406,92   8,46E-08 0,68 1,52 0,77 

88 9059,49   1,23E-09 11 8,99 0,77 

62 6438,65   2,04E-07 0,32 0,95 0,76 

45 5107,96 0,68  5,82E-07 1,37 4,32 0,75 

72 7329,24   2,04E-07 0,52 0,29 0,74 

81 8323,15   1,68E-05 0,61 0,33 0,74 

5 2345,11   0,000640347 3,55 31,61 0,71 

40 4608,68   9,93E-05 1,61 1,86 0,70 

12 2943,29 0,55  2,09E-05 0,88 1,52 0,69 

67 6853,29   8,22E-06 0,28 0,23 0,69 

8 2764,55   0,000128917 1,3 3,32 0,68 

68 7153,91  0,02  0,76 0,2 0,68 

4 2150,42   0,000276759 3,36 2,68 0,67 

18 3165,68   5,52E-05 0,9 1,76 0,67 

31 4092,86   0,000824237 1,05 1,18 0,67 

74 7520,33   0,00078725 0,18 0,16 0,67 

89 9089,69 0,56  3,59E-05 1,19 4,05 0,67 

77 7701,79   0,00017809 0,7 0,28 0,66 

9 2770,87   0,000640347 0,83 1,88 0,65 

  



 

 

Ciprofloxacina 

Índice  Pico (m/z) 
Modelo Desvio Padrão 

AUC 
GA (Weight) SNN (Weight) QC (Weight) StdDev1 StdDev2 

75 7606,01 1,33 0,07 4,62E-16 0,2 0,15 0,92 

66 6528,47  0,06 2,15E-13 0,67 0,22 0,90 

63 6312,78 1,14 0,04 8,41E-14 6,98 4,87 0,87 

27 3785,8  0,08  2,59 41,34 0,86 

6 2345,85  0,09  3,55 53,6 0,85 

3 2150,65  0,08  3,36 2,19 0,78 

12 2817,82 0,75 0,01  5,31 7,4 0,77 

11 2764,68  0,06  1,11 3 0,76 

7 2359,22  0,02  1 17,64 0,74 

68 6853,37  0,01  0,28 0,28 0,74 

69 7153,22  0,02  0,76 0,18 0,71 

9 2525,57  0,01  5,38 2,75 0,70 

24 3503,91 0,27 0,03  0,95 12,99 0,69 

21 3235,29 0,42   1,49 1,26 0,66 

14 3006,12  0,01  1,13 1,68 0,63 

20 3193,39  0,02  1,1 1,45 0,62 

36 4193,56  0,01  1,11 1,47 0,61 

58 5791,25  0,01  0,77 0,75 0,58 

57 5749,57  0,01  5,07 3,01 0,57 

60 5894,23  0,19  0,4 5,29 0,56 

29 3910,51  0,08  0,98 1,54 0,55 

26 3698,04  0,03  1,03 3,12 0,55 

31 4059,11  0,02  0,87 1,16 0,53 

23 3432,73  0,02  1,78 12,59 0,52 

  



 

 

Cloranfenicol 

Índice  Pico (m/z) 
Modelo Desvio Padrão 

AUC 
GA (Weight) SNN (Weight) QC (Weight) StdDev1 StdDev2 

27 4528,42  0,03 5,49E-30 8,49 1,04 1,00 

31 4866,85  0,02 4,36E-25 12,95 1,66 0,99 

73 9059,97  0,02 9,57E-36 11 1,69 0,99 

78 9735,29  0,04 3,36E-24 13,52 2,83 0,96 

45 5830,14   0,000332286 0,31 0,59 0,93 

23 4395,4 1,27  0,000332286 0,7 1,24 0,91 

13 3193,5   0,000332286 1,1 1,41 0,90 

4 2525,6   4,98E-08 5,38 2,62 0,87 

50 6367,35  0,02 0,000853444 0,57 1,01 0,86 

34 5093,68   5,51E-07 12,98 7,2 0,85 

67 8116,24 0,88 0,02 0,007728994 0,14 0,23 0,81 

54 6529,94   0,012032286 0,66 0,44 0,80 

15 3911,16 0,76  0,01194513 0,98 1,32 0,78 

49 6350,38 0,74 0,02 0,014538286 0,72 1,08 0,77 

51 6409,16  0,02 0,014440036 1,97 3,43 0,77 

65 7868,2   0,023852265 1,07 2,24 0,77 

25 4444,18  0,02 0,017398372 2,59 4,08 0,76 

52 6457,46  0,02 0,015050243 0,23 0,4 0,76 

16 3929,34 0,70  0,018486445 1,59 2,43 0,75 

44 5749,43   5,29E-11 5,07 0,41 0,75 

53 6502,89   0,013660853 0,77 0,79 0,75 

1 2009,46   0,01194513 9,64 1,54 0,68 

20 4180,03   0,014440036 2,16 1,39 0,68 

 

  



 

 

Tetraciclina 

Índice  Pico (m/z) 
Modelo Desvio Padrão 

AUC 
GA (Weight) SNN (Weight) QC (Weight) StdDev1 StdDev2 

86 9059,84 
  

4,36691E-22 11,00 7,76 0,86 

39 4528,28 
  

5,04E-17 8,49 5,21 0,85 

97 11218,62 
  

2,98573E-21 0,15 0,43 0,84 

24 3665,79 0,74 
 

1,99671E-18 1,12 1,47 0,83 

96 11199,20 
  

1,37104E-23 0,10 0,41 0,83 

66 6503,34 0,73 
  

0,77 0,70 0,78 

41 4608,93 0,62 
  

1,66 2,69 0,75 

3 2070,89 0,34 
  

1,12 1,62 0,67 

5 2345,59 
 

0,04 
 

3,55 27,82 0,62 

68 6823,05 0,19 
  

0,33 0,42 0,58 

70 7154,01 
 

0,04 
 

0,76 0,35 0,51 

Trimetoprim sulfametoxazole 

Índice  Pico (m/z) 
Modelo Desvio Padrão AUC 

GA (Weight) SNN (Weight) QC (Weight) StdDev1 StdDev2  

72 7330,1 
 

0,01 1,40E-56 0,52 4,41 0,99 

39 4528,36 
 

0,19 
 

8,49 1,35 0,99 

14 3114,61 
 

0,13 2,45E-41 5,67 1,45 0,98 

19 3240,63 
 

0,1 3,25E-48 1,03 0,49 0,98 

63 6438,28 
 

0,01 4,77E-69 0,3 1,88 0,98 

67 6855,07 
 

0,03 2,61E-80 0,28 1,58 0,98 

69 7183,61 
 

0,01 2,13E-44 0,16 2,45 0,98 

105 12221,77 
  

2,62E-50 0,02 0,26 0,98 

101 11181,09 
 

0,01 1,59E-61 0,1 0,53 0,97 

15 3145,1 1,93 
 

7,79E-43 5,07 1,63 0,96 

68 7160,36 
 

0,01 2,81E-50 0,76 3,06 0,96 

32 4159,86 
 

0,06 4,28E-52 0,59 0,55 0,95 

59 6112,84 
 

0,01 2,73E-61 0,35 0,88 0,95 



 

 

87 9145,63 
  

4,62E-53 0,38 1,2 0,95 

3 2150,75 
 

0,07 
 

3,36 1,02 0,95 

102 11212,99 
  

5,75E-49 0,15 0,35 0,94 

86 9059,87 1,39 0,18 
 

11 4,76 0,94 

33 4179,78 
 

0,01 
 

2,16 1,6 0,94 

62 6408,5 1,48 0,01 1,15E-67 1,97 3,87 0,93 

88 9189,63 
  

3,31E-57 0,94 2,09 0,93 

16 3166,03 
  

1,59E-42 0,89 0,75 0,92 

53 5591,79 
  

5,08E-61 0,51 1,76 0,91 

71 7270,33 
 

0,01 7,05E-49 5,51 8 0,91 

36 4434,7 1,22 0,01 
 

3 1,59 0,91 

108 12998,91 
  

1,17E-45 0,02 0,05 0,90 

54 5606,64 
  

7,04E-45 0,87 1,52 0,89 

89 9197,63 
  

3,76E-48 0,84 2,12 0,89 

1 2009,51 
 

0,02 
 

9,64 0,81 0,89 

90 9221,03 
  

1,67E-55 0,98 2,77 0,88 

107 12971,76 
 

0,01 1,06E-43 0,02 0,05 0,88 

31 4078,58 
 

0,05 
 

2,23 0,79 0,88 

61 6312,62 
 

0,02 
 

6,98 3,5 0,87 

50 5347 
 

0,01 
 

1,31 1,62 0,85 

25 3815,82 
 

0,01 
 

0,9 47,41 0,83 

35 4360,92 
 

0,02 
 

11,35 8,65 0,81 

6 2344,96 0,81 
  

3,55 17,87 0,77 

103 11447,62 
 

0,03 
 

0,17 0,04 0,57 

*Número do pico apresentado no software  



 

 

Anexo XII Picos obtidos pelos algoritmos de classificação para as amostras de Enterococcus spp. submetidas aos diversos antibióticos. 

Ampicilina 

Índice* Pico (m/z) 
Modelo Desvio Padrão 

AUC 
GA (Weight) SNN (Weight) QC (Weight) StdDev1 StdDev2 

61 4839,49  0,02 6,24E-31 1,28 0,22 0,97 

63 4898,29  0,02 2,69E-30 1,65 0,32 0,97 

67 5070,15  0,03 2,69E-30 1,3 0,3 0,95 

49 4423,25   2,68E-22 0,92 32,32 0,92 

20 3157,55   5,31E-26 0,91 4,58 0,91 

85 6048,48  0,03 9,33E-27 3,23 3,79 0,91 

94 6598,35  0,08 2,78E-24 6,89 7,04 0,90 

54 4525,72  0,03  2,19 3,92 0,90 

87 6338 1,09 0,02 2,58E-23 2,05 0,42 0,89 

34 3605,8  0,14  1,07 3,44 0,89 

50 4439,46 0,90 0,03  2,68 4,31 0,87 

38 3715,42  0,02  1,98 2,61 0,84 

25 3304,92 0,81   1,53 1,27 0,84 

88 6358,06  0,05  1,48 3,14 0,82 

21 3170,96  0,01  4,49 4,8 0,81 

58 4726,44  0,01  2,35 0,62 0,81 

10 2361,38  0,02  1,54 0,61 0,80 

2 2096,18  0,08  1,8 1,16 0,78 

43 3906,66 0,60   3,09 0,62 0,77 

73 5350,46  0,30  8,26 33,82 0,75 

82 5969,06  0,02  6,06 10,82 0,70 

56 4613,07 0,36   1,69 1,26 0,69 

107 7240,29  0,01  1,68 3,14 0,67 

89 6388,03  0,03  8,67 32,02 0,62 

69 5157,19  0,03  1,95 0,56 0,61 

74 5366,2  0,01  0,53 10,31 0,53 



 

 

22 3182,99  0,01  3,88 15,04 0,52 

Ciprofloxacina 

Índice Pico (m/z) 
Model Standard deviation 

AUC 
GA (Weight) SNN (Weight) QC (Weight) StdDev1 StdDev2 

48 4898,07   7,48E-27 1,65 0,1 0,98 

46 4839,4   2,20E-28 1,28 0,22 0,97 

27 3715,62 1,86   1,98 2,12 0,95 

35 4423,35 1,37   21,53 23,46 0,94 

47 4852,56   8,51E-24 1,51 0,33 0,93 

51 5070,09   8,51E-24 1,3 0,24 0,93 

105 9054,72 0,95   1,39 1,06 0,83 

67 6048,65   4,05E-22 3,23 1,59 0,81 

70 6358,27 0,49   1,71 1,46 0,77 

129 13237,3  0,02  0,34 0,06 0,68 

6 2406,35 0,26   3,45 5,17 0,60 

Eritromicina 

Índice Pico (m/z) 
Modelo Desvio Padrão 

AUC 
GA (Weight) SNN (Weight) QC (Weight) StdDev1 StdDev2 

90 6048,66  0,13 1,42E-49 3,03 4,09 0,94 

67 4897,92  0,07 1,05E-25 1,65 0,34 0,93 

53 4423,39 1,25 0,05 9,07E-37 21,53 17,5 0,92 

93 6338,45  0,20 2,97E-39 6,8 5,66 0,92 

16 2970,7  0,16 2,42E-26 2,47 5,17 0,90 

76 5241,25  0,03 1,32E-22 2,05 0,57 0,89 

101 6636,49  0,01  3,06 0,4 0,89 

4 2182,9   6,25E-21 5,62 8,02 0,88 

34 3485,52 0,69   2,39 0,57 0,88 

124 8448,7   2,13E-22 0,76 0,13 0,87 

58 4525,91   4,28E-24 2,19 4,45 0,86 

89 5986,62  0,05 1,06E-20 3,17 2,78 0,86 



 

 

71 5069,92  0,03 7,17E-22 1,29 0,58 0,85 

20 3157,82 0,83   3,66 5,36 0,85 

62 4726,22   2,78E-20 2,35 0,79 0,84 

63 4734,21   9,06E-24 2,04 0,75 0,84 

54 4439,79  0,03  2,68 6,33 0,84 

87 5951,28   1,46E-19 1,13 2,33 0,82 

78 5378,66  0,01  11,36 11,78 0,82 

88 5968,95   2,89E-19 6,06 15,09 0,80 

100 6613,74  0,02  2,64 1,23 0,73 

106 6986,32  0,01  1,66 1,06 0,60 

94 6387,81  0,04  8,67 40,18 0,58 

26 3289,2  0,06  1,3 1,31 0,57 

104 6926,39 0,14   0,85 0,98 0,56 

99 6597,95 0,27   2,13 4,67 0,55 

22 3183,01  0,01  3,88 25,31 0,54 

35 3507,09  0,05  2,02 2,26 0,53 

Teicoplanina 

Índice Pico (m/z) 
Modelo Desvio Padrão 

AUC 
GA (Weight) SNN (Weight) QC (Weight) StdDev1 StdDev2 

18 2970,87  0,10 1,94E-26 2,48 3,79 0,95 

55 4526,36 1,46 0,03 9,98E-25 2,19 3,23 0,94 

48 4276,95  0,01  7,75 0,21 0,93 

50 4423,75 1,13 0,01 4,33E-23 21,53 17,95 0,91 

90 6049,18 1,22 0,01  3,23 3,35 0,91 

104 6738,19  0,01  1,04 0,26 0,89 

5 2183,02  0,01  5,62 8,64 0,88 

34 3507,28  0,02  2,02 2,12 0,86 

130 8448,72  0,04  0,77 0,09 0,81 

88 5995,77 0,82   1,59 2,15 0,78 

33 3486,14  0,11  2,4 0,67 0,75 



 

 

68 5069,45  0,10  1,28 0,57 0,75 

45 4054,36  0,11  1,27 0,43 0,74 

52 4463,48  0,04  2,05 1,15 0,73 

40 3834,47  0,02  1,54 0,75 0,73 

47 4227,42  0,05  0,98 0,93 0,71 

44 3907,05  0,04  3,08 0,6 0,69 

139 9308,79  0,01  0,9 0,94 0,69 

3 2153,18  0,24  1,64 6,29 0,63 

57 4652,66 0,12 0,03  0,81 0,92 0,54 

29 3402,53  0,01  2,82 3,28 0,54 

Tetraciclina 

Índice Pico (m/z) 
Modelo Desvio Padrão 

AUC 
GA (Weight) SNN (Weight) QC (Weight) StdDev1 StdDev2 

52 4526,45 1,77  1,04E-29 2,19 2,47 0,97 

17 2971,34 1,44  1,46E-18 2,49 5,64 0,91 

59 4898,57   4,23E-22 1,65 0,25 0,91 

130 9056,7   1,43E-19 1,4 1,91 0,91 

82 6036,59 1,41  8,21E-19 1,42 2,7 0,90 

33 3507,77   7,43E-21 2,02 1,27 0,89 

47 4424,01 0,99  1,99E-19 21,53 13,68 0,89 

105 7030,69   2,92E-19 3,97 2,94 0,89 

37 3678,56 0,66   4,22 2,29 0,89 

80 5970,14   4,17E-21 6,06 16,38 0,88 

123 8449,21   3,98E-20 0,77 0,12 0,82 

122 8431,88  0,02  1,01 0,11 0,81 

Vancomicina 

Índice Pico (m/z) 
Modelo Desvio Padrão 

AUC 
GA (Weight) SNN (Weight) QC (Weight) StdDev1 StdDev2 

47 4898,64  0,02 1,84E-32 1,65 0,19 0,99 

125 12209,66  0,03  0,2 0,03 0,97 



 

 

101 8738,67  0,01  1,14 0,04 0,97 

88 7610,17 1,17   0,89 0,09 0,97 

127 12983,05  0,04  0,23 0,01 0,96 

35 4425,3  0,21 4,00E-35 21,52 31,49 0,95 

36 4440,3 1,44 0,04 6,89E-36 2,63 3,49 0,94 

33 4055,78  0,11  1,28 0,49 0,91 

110 9950,35  0,03  0,72 0,07 0,87 

21 3454,55 0,98 0,14  1,49 0,78 0,86 

65 5971,63  0,05  6,02 12,91 0,83 

57 5352,64  0,01  8,25 13,6 0,83 

105 9234,06  0,01  1,13 0,25 0,82 

66 5988,57  0,02  2,99 5,1 0,81 

106 9311,65  0,02  0,9 0,19 0,79 

37 4463,46  0,04  2,05 1,36 0,77 

10 2972,11  0,01  2,52 4,43 0,77 

16 3255,03  0,11  2,14 1 0,73 

113 10224,25  0,01  1,59 0,53 0,72 

111 10072,31  0,01  8,42 2,06 0,72 

4 2263,54 0,50 0,03  2,34 6,83 0,69 

29 3836,44  0,02  1,55 1,84 0,67 

26 3665,36  0,03  12,02 9,91 0,63 

79 6928,44 0,25   0,88 0,83 0,59 

70 6392,04  0,02  8,68 24,76 0,56 

*Número do pico apresentado no software 

  


