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RESUMO 

A emergência e disseminação global de Enterobacteriaceae resistentes aos carbapenemos é 

uma ameaça à saúde pública, pois estão associadas a altas taxas de morbilidade e 

mortalidade. Estirpes produtoras de carbapenemases são caracterizadas por resistência a 

todos os antibióticos β-lactâmicos, fluoroquinolonas e aminoglicosídeos. Este estudo tem como 

objectivo identificar e caracterizar mecanismos de resistência aos carbapenemos.  

Vinte e seis isolados clínicos de Klebsiella pneumoniae, K. oxytoca, Enterobacter aerogenes, 

Escherichia coli e Citrobacter freundii, com resistência ou reduzida susceptibilidade aos 

carbapenemos, identificados em 2010 de dezoito doentes do Hospital de Santa Maria, foram 

estudados em termos de perfil genético, genes de resistência e do ambiente genético em que 

se inserem, presença/ausência de porinas na membrana externa, plasmídeos transportados e 

factores de virulência. 

Entre os vinte e seis isolados clínicos em estudo, dezoito foram positivos para a presença da 

carbapenemase KPC-3. Associada a esta carbapenemase foram detectados as β-lactamases 

TEM-1 e SHV-1, as ESBLs SHV-12 e SHV-35 e a cefalosporinase DHA-1. A ausência das 

porinas OmpK35 e OmpK36 da membrana externa aumentam a resistência dos isolados para 

os carbapenemos e cefalosporinas. 

A resistência às quinolonas em alguns isolados deve-se há presença dos genes aac(6’)-Ib-cr e 

qnr, à perda da porina OmpK36 e/ou a mutações na DNA topoisomerase. 

O gene blaKPC-3 destes isolados está associado ao transposão Tn4401-like com capacidade de 

transposição replicativa que foi detectado no plasmídeo do grupo de incompatibilidade IncF.  

Os isolados de K. pneumoniae estudados são predominantemente do serótipo K2 e possuem 

os genes fimH e/ou mrkD, conferindo a capacidade de aderir às células do hospedeiro. 
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ABSTRACT 

The emergence and global spread of Enterobacteriaceae carbapenem-resistant is a threat to 

public health because they are associated with high morbidity and mortality. Strains producing 

carbapenemases are characterized by resistance to all β-lactams, aminoglycosides and 

fluoroquinolones. This study aims is to identify and characterize mechanisms of resistance to 

carbapenems. 

Twenty-six clinical isolates of Klebsiella pneumoniae, K. oxytoca, Enterobacter aerogenes, 

Escherichia coli and Citrobacter freundii, with reduced susceptibility or resistance to 

carbapenems, identified in 2010 in eighteen patients of the Hospital of Santa Maria, were 

studied in terms of genetic profile, resistance genes and genetic environment in which they 

operate, presence/absence of porins in outer membrane, carried plasmids by each on and 

virulence factors. 

Among the twenty-six clinical isolates under study, with resistance or reduced susceptibility to 

carbapenems, eighteen were positive for the presence of KPC-3 carbapenemase. Associated 

with this carbapenemases were detected the TEM-1 and SHV-1 β-lactamases, the SHV-12 and 

SHV-35 ESBLs and DHA-1 cephalosporinase. The absence of porins OmpK35 OmpK36 in 

outer membrane, increase the resistance of the isolates to cephalosporins and carbapenems. 

 The quinolone resistance in some isolates is given by the genes aac (6 ')-Ib-cr and qnr, loss of 

porin OmpK36 and/or mutations in DNA topoisomerase. 

blaKPC-3 gene of these isolates is associated with the transposon Tn4401-like with transposition 

replicative capacity and this transposon was detected in the plasmid incompatibility group IncF. 

The isolates of K. pneumoniae studied are predominantly K2 serotype and have the fimH and/or 

mrkD genes, which giving the ability to adhere to host cells. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As infecções associadas aos cuidados de saúde são adquiridas após a entrada do paciente 

num hospital em consequência dos cuidados e procedimentos de saúde prestados e que 

podem, também, afectar os profissionais de saúde durante o exercício da sua actividade. Estas 

infecções dificultam o tratamento adequado de doentes em todo o mundo e são uma causa 

importante de morbilidade e mortalidade, bem como do consumo acrescido de recursos quer 

hospitalares, quer da comunidade.
1
 As principais bactérias de Gram-negativo, responsáveis por 

infecções hospitalares, pertencem à família Enterobacteriaceae, nomeadamente Escherichia 

coli, Klebsiella spp. e Enterobacter spp.. O tratamento destas infecções bacterianas é 

extremamente complicado devido à capacidade das bactérias para desenvolverem resistência 

a antibióticos.
1; 2

 

Os antibióticos têm a capacidade de impedir a multiplicação de bactérias, interferindo na 

síntese proteica, ou de as destruir, sem ter efeitos tóxicos para as células humanas. 

Conhecem-se diversos mecanismos de acção antibacteriana: os β-lactâmicos (penicilinas, 

cefalosporinas, monobactâmicos e carbapenemos) inibem a síntese de peptidoglicano da 

parede celular; os aminoglicosídeos, tetraciclinas e macrólidos ligam-se às subunidades 

ribossomais inibindo a síntese proteica; as quinolonas impedem a replicação do DNA por 

interacção com a DNA girase ou a topoisomerase IV; e as sulfonamidas inibem a síntese de 

folato, essencial na formação de purinas e alguns aminoácidos.
3
 

 

1.1 Resistência aos β-lactâmicos 

Os antibióticos β-lactâmicos são o grupo de antibióticos mais importantes, dada a sua eficácia 

terapêutica e a sua baixa toxicidade para os animais, incluindo o Homem.
3
 Nos últimos anos a 

emergência de bactérias patogénicas resistentes aos β-lactâmicos em ambientes hospitalares 

tem-se tornado um problema mundial.
4
 

As bactérias de Gram-negativo possuem diversos mecanismos de resistência que afectam as 

diferentes classes de antibióticos (Figura 1). Estas bactérias podem ter: (i) diminuição da 

expressão de porinas da membrana externa (OMPs) e bombas de efluxo que diminuem a 

acumulação intracelular do antibiótico; (ii) mutações que alteram o sítio activo de ligação do 

antibiótico (PBP – Penicillin Binding Protein), diminuindo a afinidade com o antibiótico; (iii) 

genes que codificam enzimas, como as β-lactamases, que destroem o antibiótico.
5,
 
6
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Figura 1: Mecanismos de resistência aos antibióticos. 1 – Mecanismo de efluxo dos antibióticos. 2, 3 – Degradação e 

alteração dos antibióticos por enzimas. (Fonte: http://www.wiley.com) 

 

1.1.1 Diminuição da acumulação intracelular do antibiótico 

As bactérias de Gram-negativo são responsáveis por uma grande percentagem das infecções 

hospitalares multirresistentes.
2
 A nível da estrutura celular estas bactérias possuem duas 

membranas: a membrana externa e a membrana interna, separadas pelo periplasma. A 

membrana externa forma uma barreira impermeável que impede agressões físicas (variações 

físicas de temperatura, osmolaridade), biológicas (acção de bacteriocinas) e de outros agentes, 

como os antibióticos, conferindo-lhes uma resistência intrínseca.
7; 8

 

Na membrana externa das Enterobacteriaceae existem canais membranares, as porinas, que 

têm um papel importante na permeabilidade de nutrientes e agentes antimicrobiais, como os β-

lactâmicos.
7; 9

 A resistência aos β-lactâmicos está assim, muitas vezes relacionada com a 

alteração da permeabilidade da membrana externa, por ausência ou diminuição da expressão 

dos genes que codificam porinas, causando a redução da entrada do antibiótico na célula e 

diminuição da sua concentração interna.
7; 8

 As proteínas OmpK35 e OmpK36 permitem a 

passagem dos antibióticos β-lactâmicos através da parede celular dos isolados de K. 

pneumoniae e alterações da expressão dos genes destas proteínas, ompK35 e ompK36, 

contribuem para a resistência a estes antibióticos.
8; 9

 

Outros mecanismos de resistência intrínseca, que diminuem a concentração intracelular dos β-

lactâmicos, são as bombas de efluxo.
10

 São mecanismos de transporte activo, codificados pelo 

cromossoma bacteriano, plasmídeos ou transposões, que podem ser sobreexpressos e conferir 

resistência a diferentes agentes antimicrobianos, estando associados a estirpes 

multirresistentes.
10; 11; 12
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1.1.2 Modificação do local alvo do antibiótico 

Relativamente à parede celular da célula bacteriana, os β-lactâmicos ligam-se 

irreversivelmente às D-D-carboxitranspeptidases (PBPs), impedindo o estabelecimento de 

pontes interpeptídicas entre cadeias peptídicas vizinhas do peptidoglicano em crescimento. 

Assim, mutações nos genes produtores de PBPs, recombinações homólogas entre genes de 

PBPs, que não alterem a função das proteínas, ou a síntese de novos PBPs sem grande 

afinidade para os β-lactâmicos conferem às estirpes resistência a estes antibióticos.
3; 12

 

 

1.1.3 Produção de β-lactamases 

As β-lactamases, expressas por genes plasmídicos ou cromossomais, hidrolisam o anel β-

lactâmico, sendo a principal causa de resistência bacteriana a estes antibióticos.
13

 Podem ser 

divididas em quatro classes de acordo com a sua sequência de aminoácidos: as classes A (β-

lactamases de espectro alargado), C (cefalosporinas) e D (oxacilinases) compreendem as 

serino-β-lactamases (serina no centro activo) e a classe B (metalo-β-lactamases) compreende 

as β-lactamases com iões de zinco no centro activo.
14

 

A primeira β-lactamase, uma cefalosporinase cromossómica AmpC, inibida por cloxacilina e 

ácido borónico,
15; 16

 foi identificada em Escherichia coli, em 1940, e conferia resistência à 

penicilina.
17

 Em 1963, foi descrita a primeira β-lactamase plasmídica, TEM-1, identificada numa 

estirpe de E. coli. 
18,19

 A presença de plasmídeos e transposões facilitaram a disseminação da 

β-lactamase TEM-1 para outras espécies bacterianas e em poucos anos espalhou-se por todo 

o mundo, podendo actualmente ser identificada, principalmente, em diferentes espécies de 

Enterobacteriaceae.
20

 A β-lactamase TEM-2, derivada da TEM-1 por alteração de um 

aminoácido, surgiu pouco tempo depois.
21

  

O gene blaSHV-1, que codifica para uma β-lactamase com actividade contra penicilinas, foi 

descrito pela primeira vez no cromossoma de K. pneumoniae.
22

 Em E. coli O gene blaSHV-1 é 

normalmente encontrado em plasmídeos.
20

   

A introdução na terapêutica das cefalosporinas de 3ª geração, como a cefotaxima e 

ceftazidima, no início dos anos 80, em resposta à elevada prevalência de β-lactamases em 

determinados microrganismos, como a TEM-1 e SHV-1 em E. coli e K. pneumoniae, levou a 

surgirem genes blaSHV e blaTEM mutados que codificavam β-lactamases de espectro alargado 

(Extended-Spectrum β-Lactamases – ESBLs).
20

 A 1ª destas enzimas, SHV-2, foi isolada de K. 

ozaenae na Alemanha.
23

 A maioria das ESBLs pode ser dividida em três grupos: TEM, SHV e 

CTX-M.
24

 

A 1ª β-lactamase da família CTX-M, CTX-M-1, isolada de K. pneumoniae, hidrolisava 

preferencialmente a cefotaxima.
25

 São as ESBLs geneticamente mais heterogéneas e 
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prevalentes no globo,
26

 sendo a β-lactamase CTX-M-15, descrita em 2000 na Índia, a que tem 

maior sucesso de disseminação desta família.
27

 

Outras enzimas da família ESBL são as β-lactamases OXA, que conferem resistência à 

ampicilina e cefalotina. Estão descritas como sendo as β-lactamases plasmídicas mais 

prevalentes no fim dos anos 70 e início dos anos 80.
28

 

A utilização de cefalosporinas de 3ª geração para tratamento de infecções causadas por 

Citrobacter spp. e Enterobacter spp. levou à mobilização das β-lactamases AmpC para 

plasmídeos.
29

 Assim como as ESBLs, as β-lactamases AmpC plasmídicas actuam sobre um 

amplo número de antibióticos, como a cefotaxima e a ceftazidima.
30

 A primeira cefalosporinase 

AmpC plasmídica, CMY-1, surgiu na Coreia em 1988.
31

 Posteriormente foi identificada em K. 

pneumoniae, em 1990, a β-lactamase CMY-2, sendo actualmente, a β-lactamase AmpC mais 

prevalente e globalmente distribuída.
32

 Em 1992, é identificada a β-lactamase DHA-1 em 

Salmonella enteritidis.
33

 

O aparecimento de Enterobacteriaceae multirresistentes produtoras de ESBLs e β-lactamases 

AmpC plasmídicas levou à introdução de outros antibióticos, como o imipenemo e 

meropenemo, na quimioterapia bacteriana. A produção de carbapenemases, β-lactamases com 

capacidade de hidrolisar os carbapenemos e outros β-lactâmicos, faz emergir 

Enterobacteriaceae resistentes aos carbapenemos.
34

 As carbapenemases pertencem às 

classes moleculares: A, que inclui as famílias das β-lactamases KPC, IMI, SME, NMC e GES, 

inibidas por ácido borónico;
35

 classe B, metalo-β-lactamases (MBL), que incluem as famílias 

das β-lactamases VIM, IMP, SPM e NDM e que são inibidas por EDTA;
16

 e classe D, que inclui 

as carbapenemases OXA, encontradas maioritariamente em Acinetobacter baumannii.
16; 36

 

A primeira MBL cromossómica foi descrita em 1966, num isolado de Bacillus cereus,
37

 no 

entanto só no final dos anos 80 é que estas enzimas ganham importância clinica com a 

detecção no Japão da primeira MBL plasmídica, a IMP-1.
38

 Na Europa, em 1997, é identificada 

a VIM-1
39

 com uma elevada afinidade para os carbapenemos. Estas enzimas são 

predominantemente encontradas em Klebsiella spp. e Enterobacter spp.
40

 A MBL SPM-1 foi 

identificada posteriormente numa estirpe de Pseudomonas aeruginosa, no fim do século XXI,
41

 

e encontra-se actualmente confinada ao Brasil.
40

 Recentemente foi identificada em K. 

pneumoniae a enzima NDM-1,
42

 com um enorme potencial de disseminação.
43

 Na Índia 

encontra-se amplamente disseminada pelas Enterobacteriaceae.
42

 A disseminação de genes 

que codificam para MBL entre bactérias patogénicas de Gram-negativo é mediada por 

elementos móveis de DNA associados a transposões e plasmídeos.
44

  

As carbapenemases cromossómicas de classe A das famílias IMI, SME e NMC apenas são 

encontradas num baixo número de isolados de Serratia e Enterobacter. Conferem resistência 

aos carbapenemos mas são sensíveis às cefalosporinas de 3ª geração.
45

 As β-lactamases da 

família GES, localizadas em plasmídeos, foram inicialmente classificadas como ESBL,
46

 mas 
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em 2001 com o aparecimento da GES-2 e a hidrólise do imipenemo foram classificadas como 

carbapenemases.
47

  

Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC), identificada nos Estados Unidos da América, 

em 1996,
48

 é a β-lactamase de classe A mais frequente em K. pneumoniae.
34

 Após a 

identificação da KPC-1 surgiram várias publicações com uma nova variante, a KPC-2.
49; 50; 51

 

Uma única alteração num aminoácido da β-lactamase KPC-2 gerou a β-lactamase KPC-3.
52

  

A primeira OXA β-lactamase com actividade hidrolítica para os carbapenemos, ARI-1, foi 

descrita em Acinetobacter baumannii, em 1993.
53

 Estas carbapenemases são mais frequentes 

em A. baumannii, tendo sido identificada em 2004 num isolado de K. pneumoniae a OXA-48.
54

 

Recentemente identificou-se em K. pneumoniae as variantes OXA-163 e OXA-181.
55; 56

 

 

1.2 Disseminação de genes de resistência 

A mobilidade dos elementos genéticos bacterianos torna possível a disseminação dos genes 

de resistência aos diferentes antibióticos e a sua acumulação em alguns clones 

multirresistentes. São determinantes para este fenómeno a existência de plasmídeos, 

transposões, integrões e cassetes genéticas de resistência nas células bacterianas.
3
 

Os plasmídeos, pequenas moléculas circulares de DNA extracromossómico que se replicam 

autonomamente, não possuem genes essenciais para o crescimento e multiplicação bacteriana 

mas têm uma variedade de genes que permite a iniciação e controlo da replicação e que 

fornecem à célula vantagem adicional em determinadas condições ambientais, como a 

resistência aos antibióticos.
3; 57

 Frequentemente as bactérias patogénicas possuem plasmídeos 

conjugativos que transportam genes que conferem simultaneamente resistência a diferentes 

antibióticos e que são transferidos vertical e horizontalmente entre bactérias.
58

 

Vários genes de resistência também estão localizados em transposões e estes por sua vez em 

plasmídeos. Os transposões são sistemas genéticos que se podem mover dentro do 

cromossoma, do plasmídeo para o cromossoma e vice-versa e entre plasmídeos. Estão 

flanqueados por sequências de inserção (IS) que são essenciais para a transposição deste 

elemento. Associados aos transposões podem estar integrões e cassete genéticas. 
3; 57; 58

 

Os integrões são compostos por duas regiões conservadas e uma região variável. A região 

conservada 5’ (5’-CS) contém o gene intI, que codifica uma integrase, um local de 

recombinação (attI) e uma região promotora P1-P2 que controla a transcrição de genes de 

resistência que possam estar integrados na região variável; a região conservada 3’ (3’-CS) 

codifica os genes de resistência a sulfonamidas (suII), a compostos quaternários de amónio e 

brometo de etídio (qacEΔ1) e a ORF5 (Figura 2).
59; 60
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As cassetes genéticas são pequenos elementos circulares de DNA com uma região 

codificante, onde estão os genes de resistência, que podem inserir-se por recombinação num 

local attI de um integrão.
3; 57; 58

 

 

 

Figura 2: Representação esquemática da estrutura de um integrão. Os genes e a sua orientação de transcrição são 

representados por setas horizontais. Os quadrados vermelhos representam promotores. O rectângulo branco delineado 

por azul representa a zona de recombinação. O rectângulo branco delineado por preto representa uma cassete 

genética. (Fonte: Adaptado de Levesque et al., 1995) 

 

1.2.1 Klebsiella pneumoniae carbapenemase 

A carbapenemase KPC, que confere resistência aos carbapenemos, cefalosporinas e 

aztreonam,
48

 é responsável por infecções nosocomiais severas,
61

 e foi identifica nos Estados 

Unidos da América.
33; 47

 Registou-se uma rápida disseminação de isolados produtores desta 

carbapenemase por todo o mundo, tendo sido identificada em Portugal em 2009.
62

  

A mobilidade do gene blaKPC está associada a plasmídeos com diferentes tamanhos e grupos 

de incompatibilidade
63; 64; 65

 e ao transposão Tn4401, um transposão do tipo Tn3 com 

aproximadamente 10 kb (Figura 3).
66

 O transposão Tn4401 possui os genes que codificam 

para a transposase (tnpA) e para a resolvase (tnpR) e duas sequências de inserção, ISKpn6 e 

ISKpn7, e está na origem da disseminação desta β-lactamase, assim como outros transposões 

com estrutura similar (Tn4401-like).
66; 67; 68

 Este transposão tem uma elevada taxa de 

transposição replicativa.
69

 

 

 

Figura 3: Representação esquemática do transposão Tn4401. Os genes e a sua orientação de transcrição são 

representados por setas horizontais. O transposão é delimitado por duas sequências invertidas representadas por 

triângulos cinzentos. Os triângulos brancos representam as sequências de inserção do ISKpn7 e ISKpn6. A linha 

vertical representa uma zona de deleções. (Fonte: Adaptado de Naas et al., 2008) 
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1.3 Klebsiella spp. 

As bactérias do género Klebsiella são uma causa importante de infecções hospitalares e 

podem ser também adquiridas na comunidade, sendo as mais comuns as infecções urinárias, 

as infecções respiratórias e as bacterémias causadas por K. pneumoniae.
70 A emergência e 

disseminação de estirpes hospitalares de K. pneumoniae, resistentes aos principais antibióticos 

usados como opção terapêutica, realçam a importância de estudar os mecanismos pelos quais 

esta bactéria interage com o hospedeiro.
71

  

K. pneumoniae desenvolve, geralmente, cápsulas proeminentes compostas por polissacáridos. 

As subunidades capsulares podem ser classificadas em 77 serótipos.
70

 As estirpes com 

antigénios capsulares K1, K2, K4 e K5 são consideradas as mais virulentas, sendo menos 

virulentas as estirpes com antigénios K6 e K superior a 6.
71

 Os serótipos K1 e K2 são os 

predominantes entre os isolados clínicos humanos.
70

  

O gene cromossomal magA, um gene de virulência associado a estirpes de K. pneumoniae 

invasivas, codifica para a proteína MagA, específica do serótipo capsular K1, responsável pelo 

fenótipo de hipermucoviscosidade e que está associada à resistência ao soro e à fagocitose.
72

 

Alguns isolados de K. pneumoniae encapsulados possuem colónias mucóides de consistência 

viscosa. É a proteína RmpA, codificada pelo gene plasmídico rmpA, que controla positivamente 

a biossíntese do polissacárido capsular, e assim, o fenótipo mucóide.
73

 

A capacidade da bactéria para aderir às superfícies dos tecidos do hospedeiro é importante no 

desenvolvimento da infecção. As propriedades adesivas nas Enterobacteriaceae são mediadas 

por diferentes tipos de fímbrias. As fímbrias, projecções filamentosas não flagelares na 

superfície bacteriana, são constituídas por subunidades de pilina. Nos isolados de K. 

pneumoniae predominam dois tipos de fímbrias: as do tipo 1 e as do tipo 3. As adesinas são 

proteínas que permitem a aderência da bactéria às células epiteliais assim como a superfícies 

abióticas, podendo ou não estar localizadas nas fímbrias.
70

 As fímbrias do tipo 1, codificadas 

no operão fim, medeiam a adesão a receptores com a manose através de adesina FimH, como 

mucosas ou células epiteliais do trato urinário, respiratório e intestinal. As fímbrias do tipo 3, 

codificadas no operão mrk, são manose resistente e promovem a ligação às células 

endoteliais, do epitélio do trato respiratório e células uropiteliais através da adesina MrkD. As 

fímbrias do tipo 3 desempenham um papel crucial na formação de biofilmes.
74

 

O crescimento das bactérias no tecido hospedeiro é limitado por mecanismos de defesa do 

hospedeiro e pela quantidade de ferro disponível. No hospedeiro o ferro livre disponível para a 

bactéria, factor essencial para o crescimento bacteriano, é extremamente baixo, pois encontra-

se ligado a proteínas intracelulares como a hemoglobina, ferritina e hemosiderina e a proteínas 

extracelulares como a lactoferrina e transferrina.
75

 Muitas bactérias tentam garantir o seu 

suprimento de ferro no hospedeiro secretando substâncias quelantes, os sideróforos, que 

solubilizam e ajudam na importação do ferro requerido.
70

 O género Klebsiella sintetiza dois 
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grupos químicos de sideróforos, os do tipo fenolato, como a enterobactina, e do tipo 

hidroxaqmato, como a aerobactina. A enterobactina tem maior afinidade para o ferro que a 

aerobactina, no entanto a aerobactina é mais virulenta devido à sua maior estabilidade e 

solubilidade.
76; 77; 78

  

Em 1985 um estudo de Albesa et al.,
79

 descreveu isolados de K. pneumoniae com actividade 

hemolítica em Rabbit Bolld Agar mas sem actividade hemolítica para os eritrócitos humanos. 

Posteriormente, vários estudos mostraram que esta hemolisina também tem um efeito 

hemolítico em células de ovelhas, ratos e humanos.
80; 81

 No entanto, a hemolisina, codificada 

pelo gene khe, e o seu papel como factor de virulência em K. pneumoniae não se encontram 

plenamente estudados.
82; 83
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2. OBJECTIVOS 

 

Este estudo teve como objectivo identificar e caracterizar genes de resistência aos 

carbapenemos, o seu ambiente genético e outras resistências associadas, em bactérias 

resistentes e com reduzida susceptibilidade aos carbapenemos, isoladas no Hospital Santa 

Maria, em Lisboa.  

De modo a atingir este objectivo: 

• Avaliou-se a susceptibilidade dos isolados bacterianos a diferentes grupos de 

antibióticos pelo método de difusão em agar Kirby-Bauer; 

• Pesquisou-se genes de resistência e elementos móveis associados à resistência aos 

antibióticos, pela técnica de PCR, com primers específicos ou desenhados no 

laboratório. Efectuou-se a confirmação, por sequenciação, dos produtos de 

amplificação com tamanho esperado; 

• Pesquisou-se factores de virulência, nomeadamente adesinas fimbriais; hemolisinas, 

sideróforos entre outros, específicos das espécies bacterianas identificadas, pela 

técnica de PCR com primers específicos ou desenhados no laboratório. Efectuou-se a 

confirmação, por sequenciação, dos produtos de amplificação com tamanho esperado; 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo incidiu sobre isolados de Klebsiella pneumoniae (n=16), Klebsiella oxytoca (n=5), 

Enterobacter aerogenes (n=1), Escherichia coli (n=2) e Citrobacter freundii (n=2) identificados 

em 2010 de vários produtos biológicos no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Recaiu 

principalmente sobre K. pneumoniae por esta espécie ser um dos principais agentes de 

infecção nocomial. Foram identificados pelo sistema automatizado do Laboratório de 

Bacteriologia do hospital e seleccionados por apresentarem resistência ou reduzida 

susceptibilidade aos carbapenemos.  

 

3.1 Caracterização fenotípica dos isolados 

Determinação do perfil de susceptibilidade aos antibióticos 

Testou-se a susceptibilidade de cada isolado a antimicrobianos segundo o método de difusão 

em disco Kirby-Bauer, em meio Müller-Hinton agar (MHA), com discos de amoxicilina/ácido 

clavulânico (20/10 μg), cefoxitina (30 μg), cefotaxima (30 μg), ceftazidima (30 μg), cefepima (30 

μg), aztreonamo (30 μg), imipenemo (10 μg), meropenemo (10 μg), ciprofloxacina (5 μg), 

levofloxacina (5 μg), gentamicina (10 μg), tigeciclina (15 μg), nitrofurantoína (300 μg) e 

fosfomicina (200 μg). Os halos de inibição foram interpretados de acordo com os critérios do 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) (2010),
84

 excepto para a tigeciclina. Os halos 

para a tigeciclina foram interpretados de acordo com o European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing.
85

 

Com o objectivo de identificar mecanismos específicos de resistência, realizou-se um ensaio 

com inibidores. Adicionou-se 10 µL de um agente inibidor a cada disco de antibiótico utilizado 

no antibiograma. Um aumento de 5 mm, ou mais, no diâmetro da zona de inibição na presença 

destes compostos, comparado com uma caixa padrão sem a adição destes agentes inibidores, 

é considerado um teste positivo. A pesquisa de metalo-β-lactamases e carbapenemases do 

grupo A foi realizada com a adição de EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético)
86

 e ácido 

borónico (20 mg/mL),
87

 respectivamente. A pesquisa de cefalosporinases AmpC foi realizada 

com a utilização de cloxacilina (10 mg/mL).
88

 A combinação de amoxicilina e ácido clavulânico 

permite identificar a produção de β-lactamases de espectro alargado, pois a sua actividade é 

inibida pelo ácido clavulânico. 
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3.2 Caracterização genotípica dos isolados 

Extracção de DNA 

Extraiu-se o DNA total de cada isolado pelo método de boiling-centrifugation, que consiste na 

lise de uma suspensão bacteriana densa, por fervura (94˚C, 10 minutos), seguida da remoção 

dos resíduos celulares por centrifugação (12000 rpm, 2 minutos), recolhendo-se posteriormente 

o sobrenadante. 

 

Tipificação dos isolados bacterianos 

De modo a proceder à caracterização molecular e avaliar a relação clonal entre os isolados 

clínicos da mesma espécie recorreu-se ao método genotípico M13 e ERIC-PCR fingerprinting.  

 

• M13-PCR fingerprinting 

O perfil genético dos isolados foi obtido por M13-PCR fingerprinting, usando Ready-To-Go 

RAPD Analysis Beads (GE Healthcare) para a reacção de PCR. Os primers e as condições de 

PCR usados foram descritos por Grundmann et al., 1997.
89

 A análise dos perfis de 

fingerprinting foi feita em gel de agarose a 2%, em TBE (1x) (Tris 45 mM, ácido borónico 45 

mM, EDTA 1 mM), corado com brometo de etídio. 

 

• ERIC-PCR fingerprinting 

O perfil genético dos isolados foi obtido por ERIC-PCR fingerprinting, usando a Phusion Flash 

Master Mix (Finnzymes) para a reacção de PCR. Os primers e as condições de PCR usados 

foram previamente descritos por Adamus-Bialek et al., 2009.
90

 A análise dos perfis de 

fingerprinting foi feita em gel de agarose a 2%, em TAE (0,5x) (Tris 40 mM, ácido acético 20 

mM, EDTA 1 mM), corado com brometo de etídio. 

 

Multilocus Sequence Typing (MLST) 

A técnica de MLST, baseada na análise de fragmentos internos de genes housekeeping, foi 

aplicada em três isolados de K. pneumoniae, correspondentes aos perfis de M13 e ERIC-PCR 

fingerprinting mais representativos. Foram usadas Pure Taq Ready-To-Go PCR Beads (GE 

Healthcare) para amplificar os sete genes housekeeping: gapA (gliceraldeído 3-fosfato 

desidrogenase), infB (factor 2 de iniciação da tradução), mdh (malato desidrogenase), pgi 

(fosfoglucose isomerase), phoE (fosfoporina E), rpoB (subunidade β da RNA polimerase B) e 

tonB (transdutor energético periplasmático). Os primers e condições de PCR foram descritos 

por Diancourt et al., 2005. Após a corrida em gel de agarose a 1%, em TAE (1x) e coloração 

com brometo de etídio, os produtos foram purificados e sequenciados. As sequências 

nucleotídicas obtidas permitiram definir os alelos de cada locus e, de acordo com a 
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combinação de alelos de cada isolado, identificar os Sequence Types (STs) na base de dados 

do Instituto Pasteur (www.pasteur.fr/mlst). 

 

Identificação dos determinantes genéticos de resistência 

Todas as reacções de PCR foram efectuadas num volume de 20 μL, usando a DyNAzyme
TM

 II 

PCR Master MIX (Finnzymes), de acordo com o protocolo dos fabricantes. Posteriormente os 

produtos de PCR foram resolvidos em gel de agarose a 1%, em TAE (1x), e corados com 

GelRed (Biotium). 

 

• Carbapenemases 

A presença de carbapenemases, sugeridas pela resistência ou baixa susceptibilidade aos 

carbapenemos, foi pesquisada através de reacções de PCR utilizando primers direccionados 

para os genes blaKPC,
48

 blaNDM, blaIMP,
91

 blaOXA
54

 e blaVIM.
92

 Os primers para o gene blaNDM foram 

desenhados no laboratório de acordo com as sequências disponíveis no Genbank (AB604954) 

(Tabela 1).  

 

• β-lactamases 

Para além dos genes que codificam para carbapenemases, foram pesquisados os genes de 

resistência blaTEM, blaSHV,
93

 blaCTX-M,
94

 blaDHA,
95

 e blaCMY.
96

 Os primers para os genes blaTEM e 

blaCTX-M-2 foram desenhados no laboratório de acordo com as sequências disponíveis no 

Genbank (HM749966 e DQ125241). Os primers desenhados e as condições de PCR utilizadas 

estão descritos na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Primers desenhados no laboratório e condições das reacções de PCR para amplificação das β-lactamases 

  
Reacção de PCR  

Gene Primers                                                       

5' - 3' 

Desnaturação 

inicial 

Nº de 

ciclos 
Ciclos 

Extensão 

final 

Tamanho 

fragmento 

blaNDM 

F: TATCGCCGTCTAGTTCTGCTG 
94º C 

10 min 
30 

94º C, 45 seg 

59º C, 45 seg 

72º C, 1min 

72º C 

10 min 
871 pb 

R: ACTGCCCGTTGACGCCCAAT 

blaTEM 

F: GAAAGGGCCTCGTGATAC 
94º C 

3 min 
35 

94º C, 1 min 

56º C, 1 min 

72º C, 1 min 

72º C 

9 min 
1058 pb 

R: TTACCAATGCTTAATCAGTGA 

blaCTX-M-2 

F: ATGACTCAGAGCATTCGCC 
94º C 

3 min 
30 

94º C, 1 min 

61º C, 1 min 

72º C, 2 min 

72º C 

10 min 
879 pb 

R: GCATCAGAAACCGTGGGT 

F, primer forward; R, primer reverse 

 

 

 

 

http://www.pasteur.fr/mlst
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• Porinas 

Para os isolados de Klebsiella spp. pesquisou-se, também, a presença dos genes ompK35 e 

ompK36 que codificam para as porinas OmpK35 e OmpK36 da membrana externa, 

respectivamente. Os primers para os genes ompK35 e ompK36 foram desenhados no 

laboratório, de acordo com as sequências disponíveis no Genbank (AJ303057 e GU461279), e 

estão descritos na Tabela 2, assim como as condições de PCR utilizadas.  

 

• Resistência às quinolonas 

As quinolonas e fluoroquinolonas entram nas células das bactérias de Gram-negativo através 

de porinas ou atravessam directamente a membrana lipídica e citoplasmática inibindo 

principalmente a acção da DNA girase e topoisomerase IV. A resistência a estes antibióticos 

resulta: (i) da acumulação de mutações nos genes gyrA e parC que codificam as enzimas DNA 

girase e topoisomerase IV, respectivamente;
97

 (ii) da acção de determinantes plasmídicos, 

qnrA, qnrB ou qnrS, que protegem a DNA girase da actividade inibitória das quinolonas; (iii) da 

actividade da enzima aminoglicosido-acetiltransferase, codificada pela variante aac(6’)-Ib-cr do 

gene aac(6’)-Ib, que tem capacidade de acetilar algumas quinolonas; (iv) e/ou da diminuição da 

permeabilidade membranar pelo aumento da expressão de bombas de efluxo ou por alteração 

da natureza e quantidade das porinas.
98; 99

 

Para os isolados resistentes às quinolonas pesquisou-se a presença dos genes qnrA,
100

 

qnrB,
101

  qnrS
102

 e do alelo aac(6’)-Ib-cr
103

 com primers e condições de PCR previamente 

descritas.  

 

Tabela 2: Primers e condições das reacções de PCR para amplificação dos genes das porinas OmpK35 e Ompk36 

  
Reacção de PCR 

 

Gene Primers                                  

5' - 3' 

Desnaturação 

inicial 

Nº de 

ciclos 
Ciclos 

Extensão 

final 

Tamanho 

fragmento 

ompK35 

F: ATATTCTGGCAGTGGTGATCC 
94º C 

10 min 
35 

94º C, 30 seg 

60º C, 30 seg 

72º C, 1min 

72º C 

10 min 
1012 pb 

R: GCTTTGGTGTAATCGTTGTC 

ompK36 

F: TAGCAGGCGCAGCAAATGC 
94º C 

10 min 
35 

94º C, 30 seg 

60º C, 30 seg 

72º C, 1min 

72º C 

10 min 
1031 pb 

R: TGCAACCACGTCGTCGGTA 

F, primer forward; R, primer reverse 

 

Determinação do ambiente genético dos genes de resistência 

Muitos genes de resistência aos antibióticos estão localizados em transposões e integrões. 

Investigou-se, assim, a presença do transposão Tn4401 frequentemente associado ao gene 

blaKPC
66; 68

 nos isolados com o gene blaKPC-3 identificado. Para esse efeito pesquisou-se a 

presença dos genes tnpA e ISKpn7 a montante e ISKpn6 a jusante do gene. Utilizaram-se 

primers descritos por Naas et al. (2008)
66

 para amplificar os genes tnpA e ISKpn6, enquanto 
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para o gene ISKpn7 os primers foram desenhados no laboratório de acordo com as sequências 

disponíveis no Genbank (EU176012.1). 

Pesquisou-se em todos os isolados a presença de integrões de classe I e III com primers e 

condições de PCR descritos previamente por Lévesque et al. (1995).
60

 Para esse efeito 

amplificou-se a zona da cassete genética e as regiões conservadas 5’ e 3’ a montante e 

jusante, respectivamente, da cassete genética. Os produtos de PCR dos elementos móveis 

foram resolvidos em gel de agarose a 1%, em TAE (1x) e corados com GelRed (Botium).  

 

Identificação dos plasmídeos transportadores de β-lactamases 

A identificação dos grupos de incompatibilidade dos plasmídeos, dos vinte e sete isolados, foi 

efectuada pela técnica de Replicon Typing, desenvolvida por Carattoli et al. (2005).
104

 Esta 

técnica consiste na realização de cinco reacções de PCR multiplex e três reacções de PCR 

simplex, com primers específicos para origens de replicação de plasmídeos pertencentes a 

diferentes grupos de incompatibilidade (IncHI1, IncHI2, IncI1-Iγ, IncX, IncL/M, IncN, IncFIA, 

IncFIB, IncW, IncY, IncP, IncFIC, IncA/C, IncT, IncFIIAs, IncK, IncB/O, IncF). Para as reacções 

de PCR foi usado o Supreme NZYTaq Green Master Mix (NZYTech) Os produtos de PCR 

foram analisados em gel de agarose a 1%, em TBE (1x), e corados com brometo de etídio. 

Posteriormente foram purificados e sequenciados. 

Posteriormente, para confirmar a associação das carbapenemases aos plasmídeos, 

seleccionaram-se dois isolados de K. pneumoniae e um isolado de E. coli, representativos de 

cada estirpe, para se proceder à conjugação. Utilizou-se como estirpe receptora a E. coli K12 

J53 azida resistente. Inoculou-se 5 mL de meio Brain Heart Infusion (BHI) com 100 μL de 

estirpe dadora e 200 μL da estirpe receptora, crescidas previamente over-night, e incubou-se 

sem agitação a 25 e 37ºC. Posteriormente plaqueou-se em MH suplementado com azida e 

cefotaxima. Fez-se o antibiograma das estirpes transformantes e extraiu-se o DNA, como já foi 

descrito. Realizou-se ainda um screening por PCR para β-lactamases e para os grupos de 

incompatibilidade dos plasmídeos. 

 

Identificação dos determinantes genéticos de virulência 

Para os isolados de K. pneumoniae pesquisou-se a presença dos genes de virulência através 

de amplificação por PCR e análise em gel de agarose a 1%, em TBE, e corado com GelRed 

(Biotium). Posteriormente purificou-se e enviou-se para sequenciação. Os genes pesquisados 

foram magA (mucoviscosidade), rmpA (regulador do fenótipo mucóide),
105

 k2A (antigénio 

capsular),
106

 khe (hemolisina), fimH (proteína das fímbrias tipo 1), mrkDV1, mrkV2, mrkV3 e 

mrkV4 (adesinas das fímbrias tipo 3) e iucC (sideróforo). Os primers desenhados no 

laboratório, de acordo com as sequências disponíveis no Genbank (magA: NC_012731.1; khe: 

NC_012731.1; fimH: NC_012731.1; mrkDV1: EU682505.2; mrkDV2: AY225463.1; mrkDV3: 
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AY225464.1; mrkDV4: AY225465.1; iucC: NC_005249.1), e as condições de PCR usadas 

estão descritos na Tabela 3. 

 

Sequenciação e análise das sequências nucleotídicas 

Os produtos de PCR para sequenciação foram purificados através do kit JETQUICK Spin 

Column Technique (GENOMED), segundo as instruções do fabricante, e ambas as cadeias 

foram sequenciadas pelo serviço da Macrogen Korea. 

As sequências nucleotídicas foram analisadas e comparadas com as existentes na base de 

dados Genbank, recorrendo aos programas informáticos BLASTN e ClustalW, disponíveis 

online. 

  

Tabela 3: Primers desenhados e condições das reacções de PCR para amplificação dos genes de virulência 

  
Reacção de PCR 

 

Gene Primers                                  

5' - 3' 

Desnaturação 

inicial 

Nº de 

ciclos 
Ciclos 

Extensão 

final 

Tamanho 

fragmento 

magA 

F: TCTGTCATGGCTTAGACCGAT 
94º C 

10 min 
30 

94º C, 30 seg 

58º C, 30 seg 

72º C, 1min 

72º C 

10 min 
1137 pb 

R: GCAATCGAAGTGAAGAGTGC 

khe 

F: TGATTGCATTCGCCACTGG 
94º C 

10 min 
30 

94º C, 30 seg 

60º C, 30 seg 

72º C, 1min 

72º C 

10 min 
428 pb 

R: GGTCAACCCAACGATCCTGG 

fimH 

F: TGTTCACCACCCTGCTGCTG 
94º C 

10 min 
30 

94º C, 30 seg 

61º C, 30 seg 

72º C, 1min 

72º C 

10 min 
512 pb 

R: CACCACGTCGTTRTTGGCGT 

mrkDV1 

F: CGGTGATGCTGGACATGGT 
94º C 

10 min 
30 

94º C, 30 seg 

60º C, 30 seg 

72º C, 1min 

72º C 

10 min 
300 pb 

R: CYTCSAGSGAATAGTTGGTG 

mrkDV2 

mrkDV3 

mrkDV4 

F: CTTRATGGCGMTGGGSACCA 
94º C 

10 min 
30 

94º C, 30 seg 

61º C, 30 seg 

72º C, 1min 

72º C 

10 min 
950 pb 

R: TCATRTGCGAYTCCACCTCR 

iucC 

F: GTGCTGTCGATGAGCGATGC 
94º C 

10 min 
30 

94º C, 30 seg 

62º C, 30 seg 

72º C, 1min 

72º C 

10 min 
944 pb 

R: GTGAGCCAGGTTTCAGCGTC 

F, primer forward; R, primer reverse 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A emergência e disseminação global de Enterobacteriaceae resistentes aos carbapenemos é 

uma ameaça à saúde pública. Estirpes produtoras de carbapenemases são caracterizadas por 

resistência a todos os β-lactâmicos, incluindo cefalosporinas e carbapenemos, fluoroquinolonas 

e aminoglicosídeos.
107; 108

 Infecções invasivas com estas estirpes estão associadas a altas 

taxas de morbilidade e mortalidade.
108

 

Estudou-se um total de vinte e seis isolados de K. pneumoniae (n=16), K. oxytoca (n=5), E. 

aerogenes (n=1), E. coli (n=2) e C. freundii (n=2) identificados em 2010 provenientes de dezoito 

doentes do Hospital de Santa Maria (Tabela 4). Os isolados foram identificados pelo sistema 

automatizado do Laboratório de Bacteriologia do hospital e seleccionados para este estudo por 

apresentarem resistência ou reduzida susceptibilidade aos carbapenemos, porque este 

fenótipo caracteriza estirpes produtoras de carbapenemases.
108

  

Os isolados estudados são provenientes de pus (n=10), urina (n=4), sangue (n=7), secreções 

brônquicas (n=3), exsudado purulento (n=1) e líquido peritoneal (n=1) e 73% destes isolados 

são procedentes de doentes recentemente operados no serviço de Cirurgia Cardiotorácica ou 

no serviço de Cirurgia I do hospital. 

 

Tabela 4: Características dos vinte e seis isolados provenientes do Hospital Santa Maria. 

ID Nº Doente Colheita Estirpe Serviço Produto 

2948 1 5.02.10 K. pneumoniae 
Cirurgia Cardiotorácica 

Unidade Intermédia 
Pus 

2954 

2 

11.02.10 K. pneumoniae 
Cirurgia Cardiotorácica 

Unidade Intensiva 
Urina 

2958 15.02.10 K. pneumoniae 
Cirurgia Cardiotorácica 

Unidade Intensiva 
Hemocultura 

2959 15.02.10 K. pneumoniae 
Cirurgia Cardiotorácica 

Unidade Intensiva 
Hemocultura 

2955 3 12.02.10 K. pneumoniae 
Cirurgia Cardiotorácica 

Unidade intermédia 
Secreção Brônquica 

2949 
4 

09.12.10 K. pneumoniae 
Cirurgia Cardiotorácica 

Unidade Intensiva 
Urina 

2999 18.02.10 K. pneumoniae S. O. Cirurgia I Pus 

3075 5 30.04.10 K. pneumoniae S. O. Cirurgia I Secreção Brônquica 

3084 
6 

18.05.10 K. pneumoniae Cirurgia I Hemocultura 

3090 25.05.10 K. pneumoniae Nefrologia Hemocultura 

3108 7 26.06.10 K. pneumoniae S. O. Cirurgia Vascular Urina 

3116 8 13.07.10 K. pneumoniae Transferido Centro de Saúde Secreção Brônquica 

SO, Sala de Observações da Urgência 
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Tabela 4 (continuação): Características dos vinte e seis isolados provenientes do Hospital Santa Maria. 

ID Nº Doente Colheita Estirpe Serviço Produto 

94182 
9 

1.08.10 K. pneumoniae Cirurgia I Pus 

3191 23.09.10 K. pneumoniae Cirurgia I Pus 

3030 10 14.03.10 K. pneumoniae Transferido Centro de Saúde Hemocultura 

3046 11 26.03.10 K. pneumoniae S. O. Cirurgia I Hemocultura 

3034 

12 

16.03.10 K. oxytoca S. O. Cirurgia I Exsudado Purulento 

3042 18.03.10 K. oxytoca S. O. Cirurgia I Líquido Peritoneal 

3051 29.03.10 K. oxytoca Medicina Intensiva Hemocultura 

3066 13 16.04.10 K. oxytoca Transferido Centro de Saúde Pus 

3074 14 04.05.10 K. oxytoca Transferido Centro de Saúde Urina 

3016 15 5.03.10 E. aerogenes Cirurgia Cardiotorácica Pus 

3023 16 10.03.10 E. coli Cirurgia I Pus 

3052 17 30.03.10 E. coli Transferido Centro de Saúde Pus 

3192 
18 

2.10.10 C. freundii Cirurgia I Pus 

3193 2.10.10 C. freundii Cirurgia I Pus 

SO, Sala de Observações da Urgência 

 

4.1 Susceptibilidade aos antibióticos 

Foram realizados testes de susceptibilidade aos vinte e seis isolados para compreender o 

comportamento destes perante um conjunto de antibióticos (amoxicilina/ácido clavulânico, 

carbapenemos, cefalosporinas, fluoroquinolonas, aminoglicosídeo, tetraciclina, nitrofurantoína, 

fosfomicina). Os antibióticos seleccionados pretendem representar os grupos antimicrobianos 

frequentemente utilizados na prática clínica. 

Na Tabela AI, em anexo, estão representados os perfis de susceptibilidade dos isolados. Pela 

análise desta tabela verifica-se que as principais características exibidas por todos os isolados 

é um perfil de multirresistência e resistência ou baixa susceptibilidade aos carbapenemos. 

A actividade antimicrobiana menos eficaz foi apresentada pelos agentes antimicrobianos β-

lactâmicos (amoxicilina/ácido clavulânico, cefotaxima, cefoxitina, ceftazidima, cefepima, 

imipenemo, meropenemo e aztreonamo) (Gráfico 1). Dentro do grupo dos β-lactâmicos, os 

antibióticos menos eficazes foram a ceftazidima, com uma resistência bacteriana de 100%, e a 

amoxicilina/ácido clavulânico, cefotaxima e aztreonamo com uma resistência de 96%. Para a 

cefoxitina e a cefepima observou-se uma resistência de 69%. Os carbapenemos, imipenemo e 

meropenemo, dentro do grupo dos β-lactâmicos, foram os antibióticos com menor percentagem 

de resistência, 34% e 65% respectivamente, no entanto os isolados classificados como 

sensíveis segundo as normas do CLSI (2010)
84

 apresentaram, para estes antibióticos, baixa 

susceptibilidade quando comparados com estirpes de referência. Um estudo de Endimiani et al. 
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(2009) revela que 60% dos isolados produtores da carbapenemase KPC são classificados 

como sensíveis para o imipenemo e meropenemo.  

O antibiótico com actividade mais eficaz foi a fosfomicina, para a qual não foi observada 

nenhuma resistência. As fluoroquinolonas ciprofloxacina e levofloxacina também tiveram uma 

baixa percentagem de resistência, 30% e 23%, respectivamente. A nitrofurantoína teve 27% de 

resistência. Para a gentamicina observou-se uma resistência de 62% e 27% dos isolados foram 

classificados com um fenótipo intermédio. A tigeciclina teve uma resistência de 54%.  

 

Gráfico 1: Susceptibilidade aos antibióticos dos vinte e seis isolados de Enterobacteriaceae em estudo. 

amc, amoxicilina/ácido clavulânico; fox, cefoxitina; ctx, cefotaxima; caz, ceftazidima; fep, cefepima; atm, aztreonamo; 

imp, imipenemo; mem, meropenemo; cip, ciprofloxacina; lvx, levofloxacina; gm, gentamicina; tgc, tigeciclina; ft, 

nitrofurantoína; fos, fosfomicina. 

 

Na detecção fenotípica dos mecanismos de resistência, os isolados 2948, 2954, 2958, 2959, 

2955, 2949, 2999, 3075, 3084, 3108, 3116, 94182, 3046, 3034, 3042, 3051, 3016 e 3023 

apresentaram um aumento do diâmetro da zona de inibição para a amoxicilina/ácido 

clavulânico, cefoxitina, cefotaxima, ceftazidima e imipenemo na presença de ácido borónico 

(Figura 4), o que indica que estes isolados codificam para uma carbapenemase de classe A 

que é responsável pela hidrólise destes antibióticos. Os isolados 3034, 3042 e 3051 de K. 

oxytoca, provenientes do mesmo doente, na presença de cloxacilina, tiveram maior 

susceptibilidade às cefalosporinas, sugerindo a presença simultânea de uma cefalosporinase 

AmpC. 

Com o EDTA não se verificou nenhuma alteração do diâmetro da zona de inibição para os 

antibióticos testados, sugerindo assim que nenhum dos isolados codifica para metalo-β-

lactamases. 
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Figura 4: Antibiograma do isolado de K. pneumoniae produtora de carbapenemase A) sem ácido borónico e B) com 

ácido borónico, usando discos dos antibióticos amoxicilina/ácido clavulânico (AMC), cefotaxima (CTX), ceftazidima 

(CAZ), cefoxitina (FOX), ciprofloxacina (CIP), imipenemo (IMP) e gentamicina (GM). 

 

O isolado 3030, na presença de cloxacilina, teve um aumento do diâmetro da zona de inibição 

para a amoxicilina/ácido clavulânico, cefotaxima, cefoxitina e ceftazidima, indicando que uma 

cefalosporinase AmpC está presente e é a responsável pela hidrólise destes β-lactâmicos. Os 

isolados 3066, 3192 e 3193 apresentaram, simultaneamente, na presença de cloxacilina e 

ácido borónico, um aumento do diâmetro da zona de inibição para os antibióticos 

amoxicilina/ácido clavulânico, cefotaxima, cefoxitina e ceftazidima, o que também indica a 

presença de uma cefalosporinase AmpC, pois estas também são inibidas por ácido borónico.
109

 

A presença de uma carbapenemase é excluída porque não existe uma alteração significativa 

do diâmetro da zona de inibição para o imipenemo. 

Apenas o isolado 3074 de K. oxytoca foi classificado com um fenótipo intermédio, segundo as 

normas do CLSI (2010),
84

 para a amoxicilina/ácido clavulânico, sugerindo que pode codificar 

para uma β-lactamase de espectro alargado. 

 

4.2 Tipificação dos isolados bacterianos 

O controlo de uma infecção associada aos cuidados de saúde e o estudo epidemiológico 

pressupõem o conhecimento do parentesco biológico e genético entre as bactérias 

multirresistentes. A necessidade de determinar a relação entre os organismos surge, durante o 

aparecimento de surtos com origem em organismos da mesma espécie e com o mesmo 

fenótipo de resistência antimicrobiana. É necessário identificar se estamos perante uma 

disseminação clonal ou plasmídica e qual a fonte de infecção. Diversos métodos moleculares 

são aplicados para originarem um fingerprint (impressão digital) de cada microrganismo.
110; 111
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As técnicas de M13 e ERIC-PCR fingerprintig tiveram uma boa correlação e permitiram 

classificar entre os isolados de K. pneumoniae, nove perfis genotípicos (Figura 5). O principal 

perfil genotípico é o A. Cinco isolados (2948, 2954, 2958, 2959 e 2955) provenientes de três 

doentes do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, apresentaram este perfil. Estes resultados 

sugerem que estamos na presença de um clone de K. pneumoniae produtor de uma 

carbapenemase com capacidade de disseminação e de adaptação. Ainda neste serviço temos 

o perfil B, que difere do perfil A em uma banda, sugerindo que mutações, ou inserções 

alteraram o seu genoma, levando-o a divergir do perfil A. Os restantes isolados de K. 

pneumoniae, maioritariamente provenientes do Serviço de Cirurgia I, têm perfis genómicos 

distintos. Estes resultados mostram que existe uma grande variabilidade genética nos isolados 

de K. pneumoniae estudados e mesmo com um perfil de susceptibilidade comum, estamos 

perante diferentes clones. 

 

 

Figura 5: Perfil de ERIC-PCR fingerprinting. O rectângulo laranja representa o perfil A, dominante no Serviço de 

Cirurgia Cardiotorácica. O rectângulo verde representa os dois isolados de K. oxytoca com perfil igual (perfil M). O 

rectângulo vermelho representa os dois isolados de C. freundii com perfil igual (perfil T). 

 

Os isolados de K. oxytoca definiram-se em quatro perfis genómicos. Dois isolados tinham o 

mesmo perfil. O isolado 3051, do doente 12, é caracterizado por um perfil fenótipo igual ao dos 

outros isolados de K. oxytoca mas tem um perfil genómico diferente, no entanto bastante 

similar, sugerindo que mutações, ou inserções alteraram o seu genoma. 

Os dois isolados de E. coli apresentaram diferentes perfis genómicos, o que era esperado, pois 

são provenientes de diferentes doentes e foram isolados em serviços distintos. 

Os isolados de C. freundii provenientes do doente 18 tinham um perfil genotípico igual apesar 

do perfil fenotípico ser diferente para os carbapenemos. 

   

     A                 B                                                                      M                                                     T 

                          K. pneumoniae                                                     K. oxytoca                     E. coli  C. freundii 
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4.3 Multilocus Sequence Typing 

O método MLST, baseado na análise de sequências de fragmentos internos de genes 

housekeeping que fornecem um perfil alélico para cada isolado consoante as alterações 

nucleotídicas observadas, é utilizado actualmente para caracterizar isolados bacterianos e 

estabelecer facilmente relações entre eles. Os perfis obtidos por MLST são cruzados numa 

base de dados internacional, facilitando a troca de informação e o estudo da disseminação das 

estirpes à escala global.
112; 113

 

Entre os isolados de K. pneumoniae, as sequências dos genes housekeeping permitiram definir 

os seguintes alelos para cada locus:  

 

Tabela 5: Perfil alélico obtido através da técnica de MLST 

Klebsiella pneumoniae MLST 

gapA infB mdh pgi phoE rpoB tonB 

1 6 1 1 1 1 1 

 

De acordo com a combinação de alelos, identificou-se uma única Sequence Type (ST) para 

todos os isolados, a ST14. Para uma única ST foram detectados diferentes perfis genómicos. 

Este resultado é consistente com as técnicas utilizadas, M13 e ERIC-PCR fingerprinting são 

técnicas que permitem detectar rearranjos cromossomais causados por elementos móveis, 

enquanto o MLST só analisa sete genes housekeeping, sendo assim mais apropriado para 

estabelecer filogenias e epidemiologias a larga escala. Estirpes com um mesmo ST podem 

então ter diferentes perfis genómicos com M13 e ERIC-PCR fingerprinting.
114

 

K. pneumoniae ST14, descrita com um elevado potencial para causar outbreaks num estudo de 

Oteo et al. (2009), está a ser referida como o “novo MRSA” devido à sua distribuição 

internacional e aos marcadores de resistência aos antibióticos que lhe estão associados, como 

a carbapenemase NDM-1.
115; 116

 

 

4.4 Determinantes genéticos de resistência 

A caracterização dos mecanismos moleculares e biológicos de resistência aos antimicrobianos 

aumenta a capacidade de microbiologistas e epidemiologistas para monitorizar a propagação 

da resistência aos antibióticos dentro e entre unidades de saúde e comunidades.
117

 

Neste trabalho foram pesquisados nos isolados clínicos os genes que codificam para as 

carbapenemases KPC, NDM, IMP, VIM e OXA, por estes apresentarem resistência ou baixa 

susceptibilidade aos carbapenemos. Para além dos genes que codificam para 

carbapenemases foram também pesquisados os genes das β-lactamases TEM, SHV, CTX-M, 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

22 

DHA e CMY e em Klebsiella spp. os genes que codificam para as porinas OmpK35 e OmpK36, 

pois a presença destas β-lactamases e/ou a ausência das porinas contribui para a resistência 

aos β-lactâmicos. Os mecanismos de resistência de cada isolado estão representados na 

Tabela AII em anexo. 

Dos vinte e seis isolados, dezoito foram positivos para a amplificação do gene blaKPC (Figura 6), 

os mesmos isolados que anteriormente mostraram um perfil de inibição com o ácido borónico, 

o que revela que o ácido borónico tem uma elevada sensibilidade e especificidade para a 

pesquisa fenotípica da carbapenemase KPC, concordante com o estudo de Tsakris et al. 

(2011), no qual foi definido que a utilização deste inibidor com imipenemo é um método 

específico para a detecção das carbapenemases KPC.
118

 Os dezoito produtos de PCR foram 

posteriormente sequenciados e identificou-se a variante blaKPC-3, que hidrolisa o imipenemo, 

meropenemo, ertapenemo, aztreonamo, ceftazidima, cefotaxima, cefepima e a cefoxitina.
52

 

Este gene foi identificado pela primeira vez em Portugal e no Hospital Santa Maria em 2009, 

numa K. pneumoniae ST11.
62

 Neste estudo todas as K. pneumoniae produtoras da 

carbapenemase KPC-3 têm um ST14, não tendo ocorrido disseminação clonal da K. 

pneumoniae ST11 mas a disseminação de um integrão e/ou plasmídeo contendo o gene 

blaKPC-3. 

 

 

Figura 6: Corrida de electroforese dos produtos de PCR da amplificação do gene blaKPC em gel de agarose a 1%. 

 

Dos isolados produtores da carbapenemase KPC-3, dezassete isolados apresentaram 

resistência para um dos carbapenemos testados ou para ambos. A presença da 

carbapenemase KPC-3 não explica, por si só, o perfil de resistência aos carbapenemos. A 

resistência ao imipenemo e meropenemo para estes isolados pode estar então associada a um 

elevado número de cópias do gene blaKPC-3, a uma elevada expressão do mesmo gene ou à 

alteração da permeabilidade da membrana externa.
119

 A impermeabilidade das porinas, por 

mutação ou deleção dos genes ompK35 e/ou ompK36 em Klebsiella spp. contribui para uma 

maior resistência ao meropenemo, ertapenemo, cefoxitina, cefotaxima, ceftazidima e cefepima, 

uma cefalosporina de 4ª geração.
9; 120; 121

  

Dos catorze isolados de Klebsiella spp. produtores da carbapenemase KPC-3, 86% não 

apresentaram alteração dos genes ompK35 e ompK36, não havendo então alteração da 
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permeabilidade da membrana, estando a sua resistência aos carbapenemos associada a um 

elevado número de cópias ou a uma elevada expressão do gene blaKPC-3. O isolado 2958, sem 

alteração da permeabilidade, está classificado com um fenótipo sensível para o imipenemo e 

meropenemo, segundo as normas do CLSI (2010),
84

 indicando que não tem um número 

elevado de cópias nem uma elevada expressão do gene blaKPC-3. 

O isolado 3046, para a amplificação do gene ompK35 teve um produto de PCR superior ao 

esperado (2000 pb), o que aponta para a inserção de um elemento móvel neste gene que 

impede a sua expressão. A inclusão de sequências de inserção nos genes ompK35 e ompK36, 

também descrito nos estudos de Song et al. (2009) e Doumith et al. (2009), alteram a 

permeabilidade da membrana externa, o que se observa com o aumento da resistência para a 

cefotaxima, cefoxitina, cefepima, meropenemo e ligeiramente para o imipenemo.
122; 123

 

Os isolados 2959, 3034, 3042 e 3051 não tiveram amplificação para o gene ompK35, indicando 

a deleção deste fragmento de DNA ou a existência de diversas mutações e/ou deleções na 

zona de emparelhamento do primer, logo não há expressão do gene, não havendo na 

membrana externa destes isolados a porina OmpK35, o que diminui a permeabilidade aos 

carbapenemos, cefotaxima, cefoxitina e cefepima. O isolado 3034 apresenta ainda um 

mecanismo adicional de resistência aos carbapenemos, como um aumento da expressão ou 

um elevado número de cópias do gene blaKPC-3. No estudo de Doumith et al. (2009) também foi 

observada a ausência de amplificação dos genes ompK35 e ompK36.
123

  

A associação da β-lactamase SHV-1 e/ou TEM-1 com a carbapenemase KPC-3 é observada 

para 83% dos isolados produtores desta carbapenemase (Gráfico 2). As β-lactamases, 

encontradas frequentemente em Enterobacteriaceae desde a introdução de cefalosporinas de 

largo espectro na terapêutica, conferem resistência às penicilinas e às cefalosporinas de 1ª 

geração.
124; 125

 

As β-lactamases AmpC plasmídicas estão disseminadas pelos isolados clínicos de 

Enterobacteriaceae. No entanto, as cefalosporinases do grupo DHA, com actividade hidrolítica 

contra antibióticos β-lactâmicos, são pouco frequentes nas enterobactérias.
126

 A presença de 

uma cefalosporinase DHA-1 foi confirmada por PCR para os isolados 3034 e 3042 de K. 

oxytoca produtores da carbapenemase KPC-3, ambos provenientes do doente 12. Estes 

isolados ainda codificam para a β-lactamase TEM-1. A associação da cefalosporinase DHA-1 

com a carbapenemase KPC-3 aumenta a resistência dos isolados para a cefotaxima, 

cefoxitina, ceftazidima e aztreonamo em relação a isolados que só codificam para a 

carbapenemase.
126; 127

 Até à data não foi descrita a associação da DHA-1 com a 

carbapenemase KPC-3, no entanto existem estudos que descrevem a associação da DHA-1 

com a carbapenemase KPC-2.
128; 129

 A presença da cefalosporinase DHA-1 com a ausência da 

porina OmpK35 na membrana externa destes isolados contribui para um aumento da 

resistência aos carbapenemos.
130
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Gráfico 2: Combinação da carbapenemase KPC-3 com outras β-lactamases nos isolados clínicos em estudo. 

 

As β-lactamases de espectro alargado estão presentes em 14% dos isolados de K. 

pneumoniae multirresistentes.
131

 A detecção fenotípica de β-lactamases de espectro alargado 

por inibição com o ácido clavulânico, pode ser mascarada pela expressão de carbapenemases 

e/ou cefalosporinases que hidrolisam este inibidor. Após pesquisa molecular e sequenciação 

dos produtos de PCR, identificou-se em dois isolados a presença de uma β-lactamase de 

espectro alargado. O isolado 2999 produtor da carbapenemase KPC-3 codifica para a ESBL 

SHV-35, não existindo nenhum estudo publicado sobre a actividade desta β-lactamase, no 

entanto parece conferir uma maior resistência à cefepima, quando comparamos o isolado 2999 

com o isolado 2949, proveniente do mesmo doente e com um fingerprinting genómico igual. No 

isolado 3051, produtor da carbapenemase KPC-3, cefalosporinase DHA-1 e β-lactamase TEM-

1, identificou-se a ESBL SHV-12, anteriormente encontrada num plasmídeo com a 

carbapenemase KPC-2 em França.
132

 A β-lactamases de espectro alargado SHV-12 difere da 

SHV-1 por substituição de três aminoácidos e aumenta a resistência deste isolado à 

ceftazidima e cefotaxima.
133

  

A resistência aos carbapenemos em Enterobacteriaceae pode surgir por aquisição de genes 

que codificam para carbapenemases (MBLs, KPC, GES ou OXA) ou por associação da 

expressão de genes que codificam para cefalosporinases AmpC ou β-lactamases de espectro 

alargado com a alteração da expressão de porinas da membrana externa.
9; 120; 122; 130; 134

 

Oito isolados com reduzida susceptibilidade para os carbapenemos não codificam para 

nenhuma carbapenemase. O isolado 3090 de K. pneumoniae, proveniente do doente 6 com 

uma diferença de sete dias da data de isolamento do isolado 3084 produtor da carbapenemase 

KPC-3, apenas codifica para as β-lactamases SHV-1 e TEM-1, no entanto é resistente para as 

cefalosporinas e meropenemo e tem um perfil intermédio para o imipenemo. Este isolado 3090 

não possui os genes que codificam para as porinas OmpK35 e OmpK36 da membrana externa 

e a ausência destas conjuntamente com a actividade das β-lactamases SHV-1 e TEM-1 

conferem a resistência ou baixa susceptibilidade para o imipenemo. Yang et al. (2010) e Tsai et 
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al. (2011) também verificaram que mesmo na ausência de carbapenemases, ESBLs e 

cefalosporinases AmpC, a inexistência das duas porinas na membrana externa conferiam 

resistência aos carbapenemos, sendo esta resistência mais elevada para o ertapenemo.
9; 129

  

Procedentes do doente 9, temos o isolado 94182, que expressa a carbapenemase KPC-3, e o 

isolado 3191 que não codifica para nenhuma das β-lactamases pesquizadas nem para as 

porinas da membrana externa, o que justifica uma baixa susceptibilidade aos carbapenemos e 

cefalosporinas mas a ausência de resistência. 

Os isolados 3030 e 3066 possuem um perfil de resistência para as cefalosporinas e uma ligeira 

diferença na susceptibilidade para os carbapenemos testados. O isolado 3030 não possui 

alterações na expressão das porinas OmpK35 e OmpK36, no entanto tem baixa 

susceptibilidade para os carbapenemos, alguns estudos indicam que além destas porinas, 

existe outras, como a OmpK26, importantes na permeabilidade dos carbapenemos nas 

espécies de Klebsiella e a sua ausência combinada com uma cefalosporinase contribui para a 

resistência a estes antibióticos.
135; 136; 137

  

Para o isolado 3066 não houve amplificação do gene ompK36 e a ausência da porina OmpK36 

da membrana combinada com a cefalosporinase DHA-1 justificam a resistência aos 

carbapenemos e cefalosporinas. A ausência da expressão da porina OmpK36 e a actividade da 

cefalosporinase DHA-1 já foram descritas em vários estudos como factor de resistência para os 

carbapenemos (imipenemo e meropenemo) e cefalosporinas (cefotaxima e cefoxitina).
122; 129; 130

  

A β-lactamase CTX-M-15, identificada no Hospital de Santa Maria em 2005,
94

 é considerada 

uma das β-lactamases de espectro alargado mais prevalentes no meio hospitalar.
138

 O isolado 

3074 apresenta a ESBL CTX-M-15 associada com a β-lactamase SHV-11 e com a perda da 

porina OmpK36 da membrana externa. Esta associação permite que este isolado hidrolise os 

carbapenemos e possua assim um perfil de baixa susceptibilidade para estes antibióticos.
129; 134

 

O isolado de E. coli 3052 produtor da β-lactamase TEM-1 possui uma baixa susceptibilidade 

aos carbapenemos que parece ser conferida por alteração de permeabilidade por alteração ou 

ausência da expressão de porinas.
139

 

Os isolados 3192 e 3193 de C. freundii, provenientes do doente 18, têm perfis diferentes de 

susceptibilidade para os carbapenemos. Ambos os isolados possuem as cefalosporinases 

CMY-47 e DHA-1. A β-lactamase CMY-47, identificada em C. freundii em 2008, hidrolisa a 

amoxicilina/ácido clavulânico, cefotaxima, cefoxitina, ceftazidima, aztreonamo e parcialmente o 

a cefepima.
140

 A resistência para os carbapenemos no isolado 3191 pode ser explicada por 

uma alteração da permeabilidade da membrana. A inibição da expressão de porinas pode 

surgir frequentemente, durante terapias com carbapenemos. O que justifica que dois isolados 

idênticos tenham uma alteração de susceptibilidade para os carbapenemos, apenas para um 

deles surgiu mutações.
141
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Apesar da pesquisa fenotípica de metalo-β-lactamases, com a adição de EDTA, ter sido 

negativa fez-se, para confirmação, a pesquisa molecular das metalo-β-lactamases blaNDM, 

blaIMP e blaVIM. Não houve amplificação dos genes codificantes para metalo-β-lactamases para 

nenhum dos isolados em estudo, resultado concordante com a pesquisa fenotípica. A pesquisa 

molecular da carbapenemase OXA-48 também teve um resultado negativo para os isolados. 

Relativamente aos genes e alelos que conferem resistência às quinolonas, verificou-se que 

seis isolados apresentavam o alelo aac(6’)-Ib-cr, sete isolados o gene qnr e três isolados 

apresentavam simultaneamente o alelo aac(6’)-Ib-cr e o gene qnr. O alelo aac(6’)-Ib-cr 

aumenta a resistência dos isolados para a ciprofloxacina. Verificou-se que este alelo está 

muitas vezes associado à carbapenemase KPC, à cefalosporinase DHA-1e principalmente à 

ESBL CTX-M-15.
142 

O alelo do gene qnr prevalente nos isolados em estudo foi o qnrB4, que está frequentemente 

associado a ESBL SHV-12 e à cefalosporinase DHA-1,
98; 143

 o que também foi verificado neste 

estudo. As proteínas QnrB1, QnrB4 e QnrS1 conferem resistência ao ácido nalidixico e baixam 

a susceptibilidade para a ciprofloxacina.
143

 Os isolados resistentes para as fluoroquinolonas 

têm alterações de permeabilidade ou mutações na DNA girase e/ou DNA topoisomerase.
98

 A 

perda da porina OmpK36 e mutações na DNA topoisomerase também causam resistência às 

fluoroquinolonas,
121

 podendo estar na origem da resistência dos isolados 3066 e 3074. 

 

4.5 Disseminação de genes de resistência 

A disseminação de genes de resistência aos antibióticos entre estirpes bacterianas aumenta a 

ocorrência de doenças infecciosas. Os genes de resistência podem estar localizados em 

plasmídeos, transposões e integrões, permitindo assim a sua transferência entre diferentes 

espécies bacterianas.
60

 

A localização do gene blaKPC tem sido observada em plasmídeos de diversos tamanhos, que 

podem apresentar mais de uma cópia do gene, demonstrando alta capacidade de 

mobilização.
68

 Recentemente, um estudo de Naas et al. (2008), descreveu que o gene blaKPC-2 

estava inserido no transposão Tn4401 e um estudo de Curiao et al. (2010) descreveu uma 

variante do transposão Tn4401, com uma deleção de 100 pb a jusante do gene blaKPC-3.
66; 67

 

Um outro estudo de Shen et al. (2009) descreve um transposão Tn4401 onde ocorre a 

substituição do gene ISKpn7 a montante do gene blaKPC-2, pelo gene ISKpn8.
144

  

No presente estudo, detectaram-se cinco ambientes genéticos diferentes para o gene blaKPC-3 

(Figura 7). O ambiente genético dominante, presente em oito isolados de K. pneumoniae (n=5), 

K. oxytoca (n=2) e E. coli (n=1), é idêntico à estrutura do transposão descrito por Naas et al. 

(2008).
 61

 Este transposão foi identificado em isolados com diferentes origens geográficas e 

diferentes ST-types, em Enterobacteriaceae.
66; 145; 146

 O Tn4401, localizado em diferentes loci e 

inserido em plasmídeos com diferentes tamanhos e grupos de incompatibilidade, 
66; 145

 é capaz 
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de transposição replicativa. A transposição replicativa, que ocorre com elevada frequência para 

este transposão, está na origem das inúmeras cópias presentes num mesmo genoma e/ou 

plasmídeo.
69

  

 

A  

B  

C  

D  

Figura 7: Representação esquemática das variantes do transposão Tn4401-like encontrados no presente estudo: a) 

Tn4401a; b) Tn4401b; c) Tn4401c; d) Tn4401d. Os genes e a sua orientação de transcrição são representados por 

setas horizontais. O transposão é delimitado por duas sequências invertidas representadas por triângulos cinzentos. Os 

triângulos brancos representam as sequências invertidas do ISKpn7 e ISKpn6. A linha vertical representa uma zona de 

deleções.  

 

O segundo ambiente genético, mais comum entre os isolados, difere do transposão Tn4401 a 

montante do gene ISKpn7 (Figura 7-A). Apesar de ter havido amplificação para o gene tnpA 

este não se encontra a montante do gene ISKpn7. Entre os genes tnpA e ISKpn7 parece existir 

uma zona de inserção que impede a amplificação, por PCR, da região média entre os genes. A 

inserção não parece afectar a transposição replicativa deste transposão, pois este encontra-se 

disseminado entre os isolados produtores de carbapenemase KPC-3 do Hospital Santa Maria. 

Um outro ambiente genético (Figura 7-B), presente num isolado de K. pneumoniae e num 

isolado de E. aerogenes, é caracterizado por uma região com inserção a montante do gene 

blaKPC-3 que impede a amplificação por PCR, da região média entre os genes ISKpn7 e blaKPC-3.  
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Os restantes ambientes genéticos encontrados são caracterizados por deleções. No ambiente 

genético C da Figura 7, presente apenas no isolado 2958, houve a deleção da região ISKpn7. 

No ambiente genético D da Figura 7, houve a eliminação da região ISKpn6. Ambos os 

transposões perderam a sua capacidade de transposição, pois as sequências de inserção são 

essenciais para a sua mobilidade. 

Um nível excessivo de transposição replicativa e/ou a acumulação de um número considerável 

de transposões, no mesmo plasmídeo ou genoma, pode estar na origem destes ambientes 

genéticos mutados.
147

  

Em quatro dos vinte e seis isolados, em que se pesquisaram integrões, os resultados foram 

positivos. Os isolados 3034 e 3042 de K. oxytoca, provenientes do mesmo doente, têm 

integrões com diferentes enzimas na zona variável de cada um, demonstrando uma elevada 

capacidade para aquisição e perda de genes destes elementos móveis. O integrão presente no 

isolado 3034 tem na zona variável os genes dhfrVII-aadA4, que conferem resistência às 

sulfonamidas e estreptomicina, respectivamente. O isolado 3042 tem na zona variável do seu 

integrão o gene dfr17 que confere resistência ao trimethoprim. Os isolados de C. freundii, com 

um perfil genómico igual, possuem um integrão com os mesmos genes na zona variável 

(dfrA12-orfF-aadA2a) que conferem resistência ao trimethoprim e aos aminoglicosídeos. 

Foram detectados diferentes grupos de incompatibilidade de plasmídeos nos vinte e seis 

isolados estudados. O grupo de incompatibilidade predominante entre os isolados foi o IncF 

(65%) (Gráfico 3). Verificou-se também a existência dos grupos de incompatibilidade IncFIA 

(27%), IncA/C (19%), IncFIC (23%), IncHI1 (23%), IncHI2 (12%), IncFIIA (4%). 

 

 

 

Gráfico 3: Grupos de incompatibilidade dos plasmídeos detectados nos isolados em estudo. 
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Para identificar o plasmídeo responsável pela disseminação do gene blaKPC-3 entre os isolados, 

escolheram-se os isolados 2948, 2949 e 3023. Os isolados 2948 e 2949 têm plasmídeos com 

os grupos de incompatibilidade IncFIA e IncF e o isolado 3023 de E. coli possui apenas um 

plasmídeo com o grupo de incompatibilidade IncF. Por conjugação, os três isolados 

transferiram o plasmídeo IncF para a estirpe de E. coli K12 J53 azida resistente. Por PCR 

confirmou-se a presença do gene blaKPC-3 na estirpe de E. coli K12 J53 azida resistente e 

verificou-se a aquisição de resistência à amoxicilina/ácido clavulânico, cefotaxima e 

ceftazidima. A aquisição do gene blaKPC-3 também diminuiu a susceptibilidade da E. coli K12 

J53 azida resistente para a cefoxitina e imipenemo, reduzindo o diâmetro da zona de inibição 

em média em 13 mm e 9 mm respectivamente. Com este ensaio verifica-se que a transferência 

do gene blaKPC-3 está associada ao plasmídeo do grupo IncF denotando-se a importância dos 

plasmídeos na disseminação desta resistência independentemente do género bacteriano. 

Para os isolados em que não foi observada a presença de plasmídeos, a presença do gene 

blaKPC-3 pode estar no cromossoma bacteriano ou num plasmídeo de um grupo de 

incompatibilidade que não está inserido neste conjunto de origem de replicação estudadas. Os 

plasmídeos multirresistentes têm uma maior instabilidade, o que pode estar na origem da perda 

destes plasmídeos. Se a bactéria perdeu o plasmídeo, o gene blaKPC-3 associado ao transposão 

Tn4401-type pode ter sofrido translocação replicativa para o cromossoma antes deste 

evento.
148

 

 

 Disseminação do gene blaKPC-3 no Hospital Santa Maria 

No Serviço de Cirurgia Cardiotorácica foram caracterizados dois perfis genéticos entre os 

isolados de K. pneumoniae. O isolado 2949, do doente 4 deste serviço, apresentou as mesmas 

características fenotípicas que os restantes isolados de K. pneumoniae descritos neste serviço, 

no entanto têm perfis genéticos diferentes, o que sugere que ocorreu transferência horizontal 

dos genes de resistência entre eles.  

O doente 4, inicialmente no Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, foi transferido para o serviço de 

Cirurgia I, desde então foram detectadas estirpes de Klebsiella e de outras espécies noutros 

doentes com as mesmas características dos isolados do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, em 

outros doentes presentes neste serviço.  

Na origem desta disseminação entre os isolados das espécies Klebsiella spp., E. coli e E. 

aerogenes está associado o plasmídeo do grupo de incompatibilidade IncF, o que foi verificado 

por conjugação.  
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4.6 Determinantes de virulência em Klebsiella spp. 

As bactérias do género Klebsiella estão frequentemente associadas a infecções do tracto 

urinário, pneumonia e outras infecções nosocomiais com elevada morbidade e mortalidade.
70

  

A maioria dos isolados clínicos produz uma cápsula polissacárida que cobre a superfície 

bacteriana. As cápsulas, essenciais para a virulência de Klebsiella spp., podem apresentar 

diferentes serótipos e intensidade de virulência. 
70; 149

 Neste estudo, os isolados do género 

Klebsiella tinham um fenótipo mucóide e entre eles detectou-se o serótipo K2 em 57% dos 

isolados (Tabela 8). Os restantes isolados não eram nem do serótipo K1 nem do serótipo K2. O 

serótipo capsular K2 está associado às estirpes de Klebsiella spp. mais virulentas e 

predominantes entre as infecções,
70

 pois este serótipo aumenta a resistência à fagocitose, 

opsonização e ao efeitos bactericidas do soro.
149

 

A adesão da bactéria às superfícies mucosas é um passo essencial para o desenvolvimento da 

infecção. Nas bactérias de Gram-negativo a adesão é mediada por adesinas fimbriais do tipo 1 

e/ou tipo 3.
70

 95% dos isolados clínicos em estudo codificam para adesinas do tipo 1 e/ou do 

tipo 3 (Tabela 7). As adesinas do tipo 1, codificadas pelo gene fimH, medeiam a adesão a 

estruturas das células do hospedeiro que contêm manose, sendo um importante factor de 

virulência em infecções urinárias.
150

 As adesinas do tipo 3, codificadas pelo gene mrkD, 

efectuam a sua adesão na ausência de manose e promovem a formação de biofilmes.
150; 151

 

Para o gene mrkD existem quatro alelos diferentes (mrkDv1, mrkDv2, mrkDv3 e mrkDv4) com 

diferentes forças adesivas, sendo o alelo mrkDv1 o que codifica para a adesina com menos 

força adesiva.
151

 Entre os vinte e um isolados de Klebsiella spp., em 95% dos isolados foi 

identificado, por PCR, o alelo mrkDv1 em simultâneo com um dos alelos mrkDv2, mrkDv3 ou 

mrkDv4. 

O crescimento da bactéria nos tecidos do hospedeiro é limitado pelos mecanismos de defesa e 

a disponibilidade de ferro. Como a concentração de ferro livre é baixa, as bactérias secretam 

sideróforos com elevada afinidade para o ferro, de modo a assegurarem o seu fornecimento.
152

 

Apenas quatro isolados tiveram um PCR positivo para a presença do gene iucC, que codifica 

para uma aerobactina. Normalmente este gene está associado ao gene rmpA,
152

 o qual não foi 

detectado entre os isolados em estudo. No entanto existem outros sistemas de aquisição de 

ferro que não foram pesquisados neste trabalho. 

O gene khe, que codifica para uma hemolisina com actividade hemolítica para os glóbulos 

vermelhos humanos, foi identificado apenas em dois isolados de pus.  
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Tabela 7: Factores de virulência nos isolados em estudo de Klebsiella spp.. 

ID Nº Doente k2A rmpA magA fimH mrkDv1 mrkDv2,v3,v4 khe iucC 

2948 1 + - - + + + - - 

2954 

2 

+ - - + + + - - 

2958 + - - + + + - - 

2959 + - - + + + - - 

2955 3 + - - + + + - - 

2949 
4 

+ - - + + + - - 

2999 - - - + + + - - 

3075 5 + - - + + + - - 

3084 
6 

+ - - + + + - - 

3090 + - - + + + - - 

3108 7 - - - - + + - + 

3116 8 - - - + + + - - 

94182 
9 

+ - - + + - + - 

3191 - - - - - - - - 

3030 10 - - - + + + - - 

3046 11 + - - + + + - - 

3034 

12 

- - - + + + - + 

3042 - - - + + + - + 

3051 - - - + + + - + 

3066 13 - - - + + + + - 

3074 14 + - - + + + - - 

+, amplificação do gene por PCR; -, não se observou amplificação do gene por PCR 
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5. CONCLUSÃO 

 

Entre os vinte e seis isolados clínicos em estudo, com resistência ou reduzida susceptibilidade 

aos carbapenemos, dezoito foram positivos para a presença da carbapenemase KPC-3. O 

ácido borónico mostrou uma elevada sensibilidade e especificidade para a identificação da 

carbapenemase KPC-3. 

Na ausência da carbapenemase KPC-3, a resistência ou baixa susceptibilidade para os 

carbapenemos é explicada pela presença de penicilinases CTX-M-15, cefalosporinases DHA-1 

e/ou a ausência das porinas OmpK35 e OmpK36 da membrana externa. A associação da 

cefalosporinase com a ausência das porinas confere um grau de resistência aos 

carbapenemos mais elevado que com as penicilinases. 

O gene blaKPC-3 está inserido num transposão composto do tipo Tn4401-like descrito por outros 

autores. No entanto no nosso estudo encontramos quatro variantes não descritas e que se 

caracterizaram pela deleção de regiões importantes na disseminação do gene blaKPC-3 ou 

inserção de regiões no transposão. Os transposões têm capacidade de transposição replicativa 

e a sua transferência entre géneros bacterianos diferentes é facilitada quando associados a 

plasmídeos.  

O gene blaKPC-3, associado a outros genes bla, encontrava-se em plasmídeos, com a mesma 

origem de replicação, do grupo de incompatibilidade IncF, o que permitiu a disseminação entre 

diferentes espécies bacterianas tais como: K. pneumoniae, K. oxytoca, E. aerogenes e E. coli. 

O gene blaKPC-3 foi encontrado pela primeira vez em isolados com o sequence type ST14. Estas 

estirpes multirresistentes de K. pneumoniae ST14 têm sido descritas com um elevado potencial 

disseminativo e de virulência, aumentando o risco de transmissão destas bactérias, 

frequentemente responsáveis por surtos hospitalares. Os isolados de K. pneumoniae eram 

predominantemente do serótipo K2, um serótipo responsável por infecções invasivas 

nomeadamente abcessos em órgãos como o fígado. Nestes isolados encontraram-se genes 

fimH e/ou mrkD, os quais codificam para adesinas que conferem a habilidade de aderir às 

células do hospedeiro, essencial para o desenvolvimento da infecção urinária.  

A resistência a um largo espectro de antibióticos é um problema entre os isolados de 

Enterobacteriaceae e os carbapenemos podem ser uma alternativa no tratamento de infecções 

por estas bactérias. A emergência e disseminação de β-lactamases com actividade hidrolítica 

para os carbapenemos contribuem para o aumento da multirresistência e para a falência 

terapêutica de infecções graves constituindo uma ameaça à saúde pública 
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7. ANEXOS 

 

Tabela AI: Susceptibilidade aos antibióticos de vinte e seis isolados de Enterobacteriaceae. 

ID Nº Doente Estirpe amc ctx fox caz fep imp mem atm cip lvx gm tgc ft fos 

2948 1 K. pneumoniae 6 13 11 6 13 11 9 7 19 18 13 12 16 22 

2954 

2 

K. pneumoniae 7 14 12 6 15 11 13 8 21 18 12 12 16 21 

2958 K. pneumoniae 7 9 6 6 6 18 16 6 8 7 10 14 6 20 

2959 K. pneumoniae 7 16 15 7 14 19 13 8 21 18 13 12 17 22 

2955 2 K. pneumoniae 8 13 17 9 16 11 15 11 26 22 10 16 18 21 

2949 
4 

K. pneumoniae 6 12 10 6 19 9 6 8 18 6 12 10 17 22 

2999 K. pneumoniae 7 16 16 8 13 13 12 8 9 10 12 15 9 22 

3075 5 K. pneumoniae 8 16 13 9 11 19 13 7 23 20 14 13 16 23 

3084 
6 

K. pneumoniae 7 13 10 8 9 10 7 6 21 21 13 13 15 24 

3090 K. pneumoniae 8 15 14 8 12 15 11 7 21 21 13 12 16 24 

3108 7 K. pneumoniae 8 17 20 9 16 16 11 6 26 26 14 16 20 20 

3116 8 K. pneumoniae 8 16 16 7 13 13 11 6 21 20 6 17 22 25 

94182 
9 

K. pneumoniae 9 16 13 8 14 14 12 6 22 18 23 10 15 23 

3191 K. pneumoniae 11 30 27 13 30 25 25 32 15 23 18 15 9 21 

3030 10 K. pneumoniae 11 8 6 6 10 20 16 6 6 7 8 20 6 18 

3046 11 K. pneumoniae 7 11 11 6 8 14 9 6 22 19 13 12 14 24 

3034 

12 

K. oxytoca 6 7 6 6 6 6 6 6 21 22 6 16 21 21 

3042 K. oxytoca 6 15 11 6 13 17 10 6 22 22 6 16 24 27 

3051 K. oxytoca 7 11 9 6 14 16 11 6 22 22 6 18 25 26 

3066 13 K. oxytoca 11 10 7 6 22 25 23 8 6 6 6 18 8 21 

3074 14 K. oxytoca 17 7 20 9 12 24 19 8 6 6 6 13 6 20 

3016 15 E. aerogenes 8 16 14 7 12 15 10 6 26 25 12 18 21 24 

3023 16 E. coli 7 14 13 6 10 14 10 6 26 20 15 12 16 25 

3052 17 E. coli 10 18 19 12 14 18 15 12 21 20 11 21 24 29 

3192 
18 

C. freundii 7 16 6 11 20 23 23 11 8 18 11 17 24 30 

3193 C. freundii 6 18 6 14 19 10 15 8 15 18 11 18 20 30 

amc, amoxicilina/ácido clavulânico; fox, cefoxitina; ctx, cefotaxima; caz, ceftazidima; fep, cefepima; atm, aztreonamo; 

imp, imipenemo; mem, meropenemo; cip, ciprofloxacina;  lvx,  levofloxacina; gm, gentamicina; tgc, tigeciclina; ft, 

nitrofurantoína; fos, fosfomicina. 



ANEXOS 

44 

Tabela AII: Características genéticas dos isolados em estudo 

ID Nº Doente Estirpe Mecanismo de resistência Plasmídeo Transposão Integrão 

2948 1 K. pneumoniae KPC-3, TEM-1, aac(6')-Ib-cr FIA, F Tn4401a - 

2954 

2 

K. pneumoniae KPC-3, TEM-1, aac(6')-Ib-cr A/C, F Tn4401 - 

2958 K. pneumoniae KPC-3, SHV-1 FIC, F Tn4401c - 

2959 K. pneumoniae KPC-3, SHV-1, TEM-1, perda OmpK35 - Tn4401a - 

2955 3 K. pneumoniae KPC-3, SHV-1, TEM-1 A/C, F Tn4401 - 

2949 
4 

K. pneumoniae KPC-3, TEM-1 F Tn4401a - 

2999 K. pneumoniae KPC-3, SHV-35, TEM-1, aac(6')-Ib-cr FIA, F Tn4401 - 

3075 5 K. pneumoniae KPC-3, TEM-1 F Tn4401 - 

3084 
6 

K. pneumoniae KPC-3, SHV-1, TEM-1 F Tn4401b - 

3090 K. pneumoniae SHV-1, TEM-1, aac(6')-Ib-cr, perda OmpK35 A/C, F - - 

3108 7 K. pneumoniae KPC-3 - Tn4401d - 

3116 8 K. pneumoniae KPC-3, QnrB1 - Tn4401a - 

94182 
9 

K. pneumoniae KPC-3, TEM-1, aac(6')-Ib-cr - Tn4401 - 

3191 K. pneumoniae Perda OmpK35 e OmpK36 - - - 

3030 10 K. pneumoniae TEM-1, DHA-1, QnrB4 FIA - - 

3046 11 K. pneumoniae KPC-3, aac(6')-Ib-cr, perda OmpK35 F Tn4401a - 

3034 

12 

K. oxytoca KPC-3, TEM-1, DHA-1, QnrB4, perda OmpK35 HI1, HI2, FIC, F Tn4401 dhfrVII-aadA4 

3042 K. oxytoca KPC-3, TEM-1, DHA-1, QnrB4, perda OmpK35 HI1, HI2, FIC, F Tn4401 dfrA17 

3051 K. oxytoca KPC-3, SHV-12, TEM-1, DHA-1, QnrB4, perda da OmpK35 HI1, HI2, FIC, F Tn4401a - 

3066 13 K. oxytoca DHA-1, QnrB4, aac(6')-Ib-cr, perda OmpK36 FIA, A/C - - 

3074 14 K. oxytoca SHV-11, CTX-M-15, QnrB1, aac(6')-Ib-cr, perda OmpK36 FIA, A/C - - 

3016 15 E. aerogenes KPC-3, TEM-1, aac(6')-Ib-cr HI1, F Tn4401b - 

3023 16 E. coli KPC-3, SHV-1, TEM-1 F Tn4401 - 

3052 17 E. coli TEM-1, QnrS1 FIA, F - - 

3192 
18 

C. freundii CMY-47, DHA-1, QnrB4, aac(6')-Ib-cr HI1, FIC, FIIA - dfrA12-orfF-aadA2a 

3193 C. freundii CMY-47, DHA-1, QnrB4 HI1, FIC - dfrA12-orfF-aadA2a 
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