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resumo 
 

 

A resistência bacteriana a quinolonas tem emergido rapidamente nos últimos 
anos, sendo frequentemente consequência de mutações cromossomais. 
Contudo, a descoberta do gene plasmídico qnr, responsável pela resistência a 
estes antibacterianos, veio ampliar os horizontes da resistência a esta classe 
de antibióticos, facilitando a sua disseminação e optimizando a selecção de 
mutantes. Muitos têm sido os estudos publicados nos últimos anos, por todo o 
mundo, reportando a existência do gene qnr em patogéneos tão comuns como 
a Escherichia coli. 
No presente trabalho, foram recolhidos 137 isolados clínicos de Escherichia 
coli no Hospital Infante D. Pedro – Aveiro e analisados para a presença do 
gene qnr e dos seus principais determinantes genéticos qnrA, qnrB e qnrS.  
A prevalência deste gene nas bactérias isoladas foi de 8%, sendo este um dos 
primeiros relatórios do gene qnr em Portugal. O determinante genético mais 
prevalente foi o qnrB, tendo sido também detectado o gene qnrS. 
Curiosamente não foi encontrada nenhuma estirpe portadora de qnrA, embora 
a prevalência de bactérias produtoras de ESBL na população estudada fosse 
de 20%. Neste estudo foi igualmente detectado o gene qnr em estirpes 
sensíveis a quinolonas e em bactérias selvagens, o que alerta para o possível 
desenvolvimento iminente de mecanismos de resistência cromossomais 
nestas bactérias, equipadas com esta estrutura genética de actuação 
sinergética. Estes resultados reforçam a necessidade da diminuição do uso 
das quinolonas tanto ao nível clínico, ambiental como industrial, atenuando a 
pressão antibiótica na população bacteriana. 
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abstract 

 
The bacterial resistance to quinolones has quickly emerged in the last few 
years, usually due to chromosomal mutations. However, the discovery of the 
qnr plasmid gene, responsible for the resistance to these antibiotics, 
redimensioned the quinolones’s resistance, enhancing its dissemination and 
optimizing mutants’ selection. Many studies have been published in the last few 
years, all over the world, reporting the existence of qnr among common 
pathogens like Escherichia coli. 
In this study, 137 clinical isolates of Escherichia coli were collected in Hospital 
Infante D. Pedro – Aveiro and were analysated for the presence of the qnr 
gene and its principal genetic determinants qnrA, qnrB e qnrS. 
The prevalence of this gene among the isolated bacteria was of 8%, being one 
of the first reports of qnr gene in Portugal. The most prevalent genetic 
determinant was qnrB and qnrS was also detected. 
Curiously, qnrA was not detected, even thought the prevalence of ESBL 
producing bacteria among the studied population was of 20%. 
In the present study, the qnr gene was also detected in quinolone susceptible 
bacteria and in wild bacteria, which alerts for the possible imminent 
development of chromosomal resistance mechanisms in these bacteria 
equipped with such genetic structure of synergetic action. 
These results emphasize the need in the diminution of quinolones use among 
clinical, environmental and industrial practice, reducing the antibiotic pressure 
in bacterial population. 
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11  EESSCCHHEERRIICCHHIIAA  CCOOLLII  

Isolada pela primeira vez, em 1885 por Theodor Escherich, a bactéria 

Escherichia coli é ainda hoje um importante patogéneo humano, sendo 

responsável por uma elevada percentagem de infecções no Homem (Janda 

2006). Esta bactéria é um microrganismo ubíquo, sendo o mais frequente entre os 

microrganismos isolados em meio hospitalar (Foxman 2002), responsável por 

septicemias, infecções do tracto urinário, infecções intestinais e meningites 

bacterianas nos neonatos (Douglas 2004). Esta bactéria apresenta igualmente um 

elevado custo económico associado, visto que está presente em grande parte das 

infecções nosocomiais e alimentares (Pereira 2007).  

Actualmente, existem evidências que reforçam a preocupação com o aumento 

da capacidade da resistência de E. coli aos agentes tradicionalmente usados no 

combate a infecções por ela causadas, tanto em meio hospitalar como na 

comunidade. Diversos mecanismos de resistência a antibióticos, intrínsecos ou 

mediados por plasmídeos, facilmente disseminados horizontalmente, tornam este 

patogéneo uma ameaça crescente dada a sua frequente associação ao ser 

humano. 

11..11  CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

Pertencente à família das Enterobactérias, este bacilo de Gram Negativo, não 

esporulado, apresenta regularmente mobilidade através dos seus flagelos e trata-

se de um anaeróbio facultativo capsulado, fermentador da glicose, de fácil e 

célere crescimento (Maza 2004; Kayser 2005). Habita naturalmente o intestino de 

muitos animais, incluindo os humanos, onde contribui para o seu normal 

funcionamento e regularmente se divide numa população residente, rica em 
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adesinas, e numa população transitória. No meio ambiente, esta bactéria pode 

estar presente na água, no solo, ou em alimentos, normalmente devido a 

contaminação fecal, o que torna este microrganismo num bom indicador. 

A sua classificação serológica baseia-se no número de antigénios 

apresentados por cada estirpe, o antigénio somático lipopolissacarídeo O, o 

antigénio capsular K, e o antigénio flagelar H (ex. O18:K1:H7) (Sussman 1997).  

11..22  PPAATTOOGGEENNEECCIIDDAADDEE  

De uma forma geral, as estirpes de E. coli podem ser classificadas em três 

grandes grupos: estirpes comensais, estirpes patogénicas intra-intestinais e 

estirpes patogénicas extra-intestinais. Estes últimos dois caracterizam-se por 

apresentar factores de virulência, codificados por genes plasmídicos ou por ilhas 

de patogenecidade cromossomais, responsáveis por desenvolver um quadro de 

doença. 

11..22..11  EE..  ccoollii  CCOOMMEENNSSAALL  

As estirpes comensais são habitantes comuns do tracto gastrointestinal, 

benéficas para o hospedeiro e regularmente não apresentam factores de 

virulência característicos das estirpes patogénicas. Podem contudo causar 

doença em pacientes imunodeprimidos ou quando presente em grandes 

concentrações. 

11..22..22  EE..  ccoollii  PPAATTOOGGÉÉNNIICCAA  IINNTTRRAA--IINNTTEESSTTIINNAALL  

As estirpes patogénicas intra-intestinais de E. coli raramente se encontram na 

flora intestinal humana de indivíduos saudáveis, sendo necessária a sua ingestão 

em quantidades suficientes para causarem doença. Regularmente, estas 
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bactérias são contaminantes de águas e alimentos, alcançando o organismo 

humano via transmissão fecal-oral. 

Caracterizam-se clinicamente por curtos períodos de incubação e 

sintomatologia (5 a 6 dias), levando na maioria dos casos a uma terapêutica 

empírica com quinolonas, para além da manutenção do equilíbrio electrolítico 

sérico, embora o uso de antibióticos seja desaconselhado no tratamento de E. coli 

enterohemorrágica, tal como na profilaxia da Doença do Viajante (Kasper 2005). 

Este grupo de E. coli responsável por infecções intra-intestinais (diarreias) 

subdivide-se em 5 classes que diferem na sua patogenecidade e no seu quadro 

clínico, em consequência dos diferentes factores de virulência expressos pelas 

várias estirpes, nomeadamente: E. coli enteroinvasiva, E. coli enterotoxigénica, E 

coli enteropatogénica, E. coli enterohemorrágica e E. coli enteroagregante.  

11..22..22..11  EE..  ccoollii  EENNTTEERROOIINNVVAASSIIVVAA    

Estas bactérias possuem a capacidade de penetrar na mucosa do cólon e 

causar lesões inflamatórias bem como úlceras intestinais. São vários os serotipos 

implicados no desenvolvimento de doença, sendo o principal o serotipo O:124. 

Clinicamente apresenta-se sob a forma de disenteria com sangue nas fezes 

(Janda 2006). 

 

11..22..22..22  EE..  ccoollii  EENNTTEERROOTTOOXXIIGGÉÉNNIICCAA  

Vulgarmente conhecida por Diarreia do Viajante, a patogenecidade desta 

estirpe deve-se principalmente à produção de enterotoxinas LT, STa e STb, 

produzidas em conjunto ou não. Paralelamente, estas bactérias apresentam 

fímbrias específicas, também denominadas por factores de colonização, que 

permitem a sua adesão às células epiteliais do intestino prevenindo a sua 

remoção pelos movimentos peristálticos. Estes factores de virulência são 

codificados por plasmídeos. A sintomatologia resume-se a uma forte diarreia 
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aquosa. Esta infecção pode ocorrer em qualquer idade e confere algum grau de 

imunidade (Maza 2004). 

 

11..22..22..33  EE..  ccoollii  EENNTTEERROOPPAATTOOGGÉÉNNIICCAA  

Este grupo de bactérias causa diarreias epidémicas ou esporádicas só em 

idade pediátrica. Actualmente raras em países industrializados, contribuem ainda 

para a mortalidade infantil em países em desenvolvimento onde são comuns. 

Estes microrganismos ligam-se às células epiteliais do intestino imaturo através 

do factor de adesão de E. coli enteropatogénica (EFA) e posteriormente injectam 

moléculas tóxicas nos enterócitos utilizando um sistema de secreção tipo III, 

levando à perda das vilosidades intestinais (Maza 2004). 

11..22..22..44  EE..  ccoollii  EENNTTEERROOHHEEMMOORRRRÁÁGGIICCAA  

Caracterizam-se por serem as principais causadoras de colite hemorrágica e 

da síndrome hemolítico-urémico, acompanhada por falência renal aguda, 

trombocitopénia e anemia. Estas bactérias apresentam fímbrias específicas 

codificadas por plasmídeos que permitem a sua adesão aos enterócitos e 

produzem simultaneamente citocinas (toxinas Shiga ou verocitotoxinas). Estas 

estirpes pertencem aos serogrupos O, tal como O157, O26, O111, O145, sendo a 

estirpe mais comum o serotipo O157:H7 (Kayser 2005). 

11..22..22..55  EE..  ccoollii  EENNTTEERROOAAGGRREEGGAANNTTEE  

Estas bactérias causam habitualmente diarreia aquosa ou esporadicamente 

hemorrágica em crianças. Promovem a adesão através de fímbrias específicas e 

produzem uma endotoxina idêntica à STa da E. coli enterotoxigénica. 
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11..22..33  EE..  ccoollii  PPAATTOOGGÉÉNNIICCAA  EEXXTTRRAA--IINNTTEESSTTIINNAALL  

Estas estirpes de E. coli podem estar envolvidas em qualquer tipo de 

infecção, sendo as mais comuns as infecções do tracto urinário, infecções do 

local cirúrgico, as bacteriémias por disseminação hemática do local de infecção 

primário e a meningite neonatal. 

Todas estas estirpes de E. coli têm em comum a presença de factores de 

virulência especializados, que lhes permite contornar a grande maioria dos 

mecanismos de defesa do hospedeiro. 

No caso das bacteriémias, as estirpes de E. coli isoladas regularmente 

contêm determinantes de virulência não comuns aos isolados fecais. Disseminam 

de locais infectados e para tal necessitam defender-se do ambiente bactericida do 

soro (complemento) e dos mecanismos de fagocitose do hospedeiro. Assim, 

apresentam proteínas membranares específicas, cápsulas e antigénios somáticos 

que lhes permitem sobreviver. Por outro lado, estas bactérias expressam também 

os seus próprios sideróforos ou compostos quelantes do ferro (enterobactina, 

aerobactina), factor de crescimento muito importante para a bactéria, e α-

hemolisinas que libertam o ferro da célula hospedeira, associadas também a 

infecções do tracto urinário (Sussman 1997). 

Relativamente às infecções do tracto urinário são vastíssimos os factores 

de virulência associados. Entre os quais se destacam as α-hemolisinas, 

responsáveis pela formação de poros transmembranares na célula do hospedeiro, 

e um elevado número de diferentes fímbrias (adesinas) com especificidades 

distintas (Sussman 1997). 

Finalmente, as bactérias associadas a casos de meningite, apresentam um 

antigénio capsular K1, que as protege da morte mediada por fagocitose ou 

anticorpos. Além disso, facilmente atravessam a barreira hemato-encefálica com 

o auxílio de fímbrias específicas (Kasper 2005). 
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11..33  SSUUSSCCEEPPTTIIBBIILLIIDDAADDEE  MMIICCRROOBBIIAANNAA  

Associada a um grande número de infecções, esta bactéria tem sido sujeita a 

inúmeros tratamentos com agentes antimicrobianos ao longo dos anos. Esta 

exposição, por vezes incorrecta, traduziu-se numa aquisição de mecanismos de 

resistência cada vez mais sofisticados e eficazes.  

E. coli tem demonstrado um potencial relativo no desenvolvimento de 

resistências a antibióticos, comummente utilizados no seu tratamento empírico, 

reportado em vários países. Verifica-se, em ambulatório, que esta bactéria é 

agora resistente à ampicilina ou amoxicilina (>40%), ao 

trimetroprim/sulfametoxazol (>20%) e apresenta uma diminuição na 

susceptibilidade a cefalosporinas de 3 geração (Kahlmeter 2003). Na sua maioria 

são produtoras de β-lactamases de largo espectro como TEM, SHV, OXA e CTX-

M.  

Registam-se ainda alguns índices de susceptibilidade desta bactéria a 

aminoglicosídeos, carbapenemos, nitrofurantoína e fosfomicina, contudo estes 

antibióticos não são regularmente utilizados para tratamento de infecções 

causadas por E. coli (Oteo 2002). 

Recentemente tem sido documentado a nível mundial, o aumento significativo 

da resistência às quinolonas (>20%) (Xercavins 1999; Oteo 2002; Karlsson 2003). 

Tratando-se de um antibiótico de segunda linha, estes dados são preocupantes e 

alertam para a necessidade do estudo dos mecanismos envolvidos neste 

processo, dos meios de disseminação utilizados para uma posterior 

implementação de medidas de contenção. 

22  QQUUIINNOOLLOONNAASS  

A descoberta deste grupo de antimicrobianos data de 1962 quando 

acidentalmente, George Lesher observa pela primeira vez, as propriedades 

bactericidas do ácido nalidíxico, sub-produto da síntese e purificação da 
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cloroquina (agente antimalárico) (Lesher 1962). Nos anos que se seguiram, foram 

sintetizadas outras quinolonas com melhor espectro de actividade e com 

propriedades farmacocinéticas mais favoráveis, como o ácido pipemídico, contudo 

o seu uso terapêutico restringiu-se, nessa fase, ao tratamento das infecções do 

tracto urinário (Emmerson 2003). 

Com a produção das fluoroquinolonas, nos anos 80, inicia-se um período de 

crescente desenvolvimento e optimização destes antibióticos que se mantém 

actualmente, no intuito de o aproximar do antibiótico ideal, combinando uma 

elevada potência, um alargado espectro de actividade, uma boa 

biodisponibilidade, formulações orais e intravenosas, concentrações plasmáticas 

elevadas, um bom perfil farmacocinético e baixa incidência de efeitos secundários 

(Andersson 2003; Sweetman 2009). Muitos estudos têm sido desenvolvidos no 

sentido de manter e optimizar todas estas características, embora com o 

exaustivo uso destes antibióticos, elevados índices de resistência tenham surgido. 

Tal como as cefalosporinas, as quinolonas classificam-se em 4 gerações, 

baseadas no seu espectro antibacteriano e por altura de aparecimento (Sousa 

2006):  

ii..  Quinolonas de 1ª geração - pouco usadas actualmente, caracterizam-se 

por moderada actividade contra enterobactérias e algumas bactérias de 

Gram negativo, são praticamente inactivas contra bactérias de Gram 

positivo, bactérias atípicas ou anaeróbios; alcançam baixas 

concentrações no soro, apresentam uma distribuição sistémica baixa e só 

podem ser usadas para tratamento de infecções urinárias não 

complicadas (ácido nalidíxico, ácido pipemídico e cinoxacina); 

iiii..  Quinolonas de 2ª geração – apresentam uma melhor actividade contra 

bactérias de Gram Negativo, incluindo Pseudomonas aeruginosa, são 

activas contra alguns patogéneos atípicos intracelulares, contudo exibem 

moderada actividade contra bactérias de Gram positivo e praticamente 

nenhuma contra anaeróbios; a sua biodisponibilidade é fraca, pelo que 

não se usam em infecções sistémicas (ofloxacina, ciprofloxacina, 

norfloxacina, rufloxacina); 
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iiiiii..  Quinolonas de 3ª geração – antibióticos com boa actividade contra 

bactérias de Gram negativo, bactérias atípicas intracelulares e uma boa 

acção contra bactérias de Gram positivo; devido às suas boas 

características framacocinéticas, estas quinolonas podem ser utilizadas 

em infecções sistémicas (levofloxacina); 

iivv..  Quinolonas de 4ª geração – apresentam uma boa actividade contra 

bactérias de Gram negativo, muito boa acção contra bactérias de Gram 

positivo, bactérias atípicas intracelulares e anaeróbios estritos, indicadas 

no tratamento de infecções intra-abdominais (trovafloxacina). 

 

As quinolonas são utilizadas no tratamento de várias infecções, tanto em meio 

hospitalar como em ambulatório: nomeadamente, infecções do tracto urinário, 

gonocócicas, gastrointestinais e abdominais, ósseas, do tracto respiratório, 

sistémicas graves, da pele e dos tecidos moles. São ainda usadas na profilaxia de 

doentes neutropénicos (Kasper 2005).  

Além disso, este grupo de antibióticos é também amplamente utilizado no campo 

da medicina veterinária, quer por razões médicas, ou como promotor de 

crescimento.  

 

22..11  MMEECCAANNIISSMMOO  DDEE  AACCÇÇÃÃOO  

As quinolonas são inibidores directos da síntese/replicação de DNA, inibindo 

duas topoisomerases essenciais e funcionalmente distintas, a DNA girase 

(topoisomerase II) e a topoisomerase IV. Estas enzimas são fundamentais para 

que a longa molécula de DNA bacteriano circular se mantenha compacta dentro 

dos limites físicos da célula e para que se processe a replicação e transcrição de 

DNA (Sousa 2006). 

Nas bactérias de Gram negativo, as quinolonas inibem principalmente a 

DNA girase (topoisomerase II), composta por duas sub-unidades A e duas sub-

unidades B. A função mais importante desta enzima, codificada pelos genes gyrA 
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e gyrB, é manter um nível de enrolamento da molécula de DNA, que facilite o 

movimento dos complexos que se formam durante a replicação e transcrição. A 

DNA girase induz também o superenrolamento negativo do DNA, mediado por 

processos dependentes de ATP. As quinolonas vão interagir com os aminoácidos 

das α-hélices junto à tirosina do centro activo, que estão implicadas no corte do 

DNA, inibindo desta forma a enzima (Hawkey 2003). 

 

 

 

O principal alvo das quinolonas em bactérias de Gram positivo é a 

topoisomerase IV, envolvida na separação das cadeias de DNA antes do garfo de 

replicação e no relaxamento da cadeia de DNA (Hawkey 2003). Esta enzima é 

composta também por duas subunidades C e duas subunidades E, codificadas 

respectivamente pelos genes parC e parE. 

A actividade bactericida deste grupo de antibióticos baseia-se na formação 

de complexos estáveis quinolona-topoisomerase-DNA, nos quais o DNA se 

encontra aberto. A ligação da quinolona vai alterar a conformação da enzima 

implicada, inibindo-a e levando à lise celular (Sweetman 2009). 

Figura 1: Modelo de mecanismo de acção da DNA girase (Maxwell 2005). 
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22..22  RREESSIISSTTÊÊNNCCIIAA  BBAACCTTEERRIIAANNAA  

O largo espectro de actividade das quinolonas, as suas excelentes 

características farmacocinéticas e uma elevada taxa de sucesso no tratamento, 

fez com que estes antibacterianos tenham sido utilizados exaustivamente nos 

últimos anos (Jacoby 2005), sendo dos antibióticos mais consumidos a nível 

mundial (Emmerson 2003). Este consumo, por vezes exagerado, levou a uma 

escalada nas percentagens de resistência. 

Em Portugal, entre 1983 e 1990, não havia registos do isolamento de 

estirpes de E.coli resistentes às quinolonas, contudo o mesmo não aconteceu de 

1991 a 1993, em que 28% das estirpes se tornaram resistentes. Em igual período, 

a taxa de utilização destes antibióticos passou de 1,4% para 45%, 

respectivamente (Pinheiro 1995). 

Além de uma natural resistência intrínseca a antimicrobianos, comum a 

todas as bactérias, baseada na afinidade entre o alvo-antibiótico e a expressão 

basal de bombas de efluxo, até à data foram descritos dois principais mecanismos 

de resistência bacteriana a quinolonas, nomeadamente os mecanismos mediados 

por genes cromossomais e por elementos móveis (plasmídeos), podendo coexistir 

mais do que um mecanismo de resistência na mesma bactéria. 

Figura 2: Modelo de inibição das topoisomerases pelas quinolonas, 
adaptado de Maxwell 1998. 
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22..22..11  MMEECCAANNIISSMMOOSS  CCRROOMMOOSSSSOOMMAAIISS  DDEE  RREESSIISSTTÊÊNNCCIIAA  BBAACCTTEERRIIAANNAA    

O mais importante mecanismo de resistência bacteriana a quinolonas 

mediado por genes cromossomais, está relacionado com a alteração das 

topoisomerases, sendo o mais predominante, as modificações das subunidades 

da DNA girase ou da topoisomerase IV (Jacoby 2005). 

Nas bactérias de Gram negativo, o mecanismo de resistência mais comum 

são as mutações no gene que codifica a subunidade A da DNA girase (gyrA), 

enquanto que as mutações no gene parC que codifica a subunidade C da 

topoisomerase IV, são as mais frequentes em bactérias de Gram positivo (Ruiz 

2003). Também têm sido observadas mutações que alteram a subunidade B da 

DNA girase e a subunidade E da topoisomerase IV, embora com uma frequência 

muito menor e em simultâneo com as anteriores.  

As mutações ocorrem numa zona concreta dos genes acima referidos, 

denominada de QRDR (“quinolone resistance-determining region”) (Friedman 

2001), e entre as mutações mais comuns do gene gyrA de E. coli destacam-se as 

mutações que ocorrem nas posições Ser83Phe, Ser83Leu e Asp87Asn (Chen 

2001). As alterações nos aminoácidos codificados na QRDR traduzem-se numa 

modificação da estrutura do local de ligação das quinolonas ao complexo 

topoisomerase-DNA, diminuindo a afinidade destes antibióticos pelo referido 

complexo (Willmott 1993). O nível de resistência varia de acordo com a espécie 

bacteriana e o número de mutações, sendo por vezes necessário múltiplas 

mutações para gerar resistência com importância clínica. 

Além da ocorrência de mutações nas topoisomerases, existe também o 

mecanismo de resistência bacteriana mediado por bombas de efluxo, que 

reconhecem as quinolonas como substracto, eliminando-as da célula. A 

expressão das bombas de efluxo é normalmente regulada por activadores ou 

supressores, o que faz com que, uma mutação neste sistema de regulação leve a 

um aumento na expressão deste mecanismo, contribuindo significativamente para 

a resistência às quinolonas (Jacoby 2005). Até à data, foram descritos quatro 

sistemas de efluxo responsáveis pela resistência a estes antibióticos, codificadas 

por genes cromossomais, nomedamente: sistemas de efluxo multi fármacos do 
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tipo RND (“resistance nodulation division”) como a AcrAB-TolC em E. coli e 

MexAB-OprM em Pseudomonas aeruginosa, (“major facilitator superfamily”) como 

NorA em Staphylococcus aureus, sistemas de extrusão multi fármacos e 

compostos tóxicos como NorM em Vibrio parahaemolyticus e sistemas de efluxo 

do tipo “ATP-binding cassete” como VcaM em Vibrio cholerae (Ruiz 2003). Muitas 

destas bombas de efluxo com expressão aumentada conferem fenótipos de 

multiresistência bacteriana, visto que exportam simultaneamente outras classes 

de antibióticos estruturalmente díspares. 

Foi ainda descrito um terceiro mecanismo de resistência a quinolonas 

mediado por genes cromossomais, que impede o antibiótico de atingir 

intracelularmente concentrações bactericidas. (Hawkey 2003) Esse mecanismo 

baseia-se na redução do número de porinas (ex: OmpF e OmpC em E. coli) na 

membrana bacteriana externa, que embora singularmente registem baixos níveis 

de resistência (Chenia 2006), actuam sinergicamente com outros mecanismos, 

como as bombas de efluxo, causando níveis de resistência clinicamente 

relevantes. 

 

22..22..22  RREESSIISSTTÊÊNNCCIIAA  BBAACCTTEERRIIAANNAA  MMEEDDIIAADDAA  PPOORR  PPLLAASSMMÍÍDDEEOOSS  

Os plasmídeos bacterianos são elementos genéticos independentes, com 

capacidade para auto-replicação podendo conter um número variável de genes 

adicionais. Além disso os plasmídeos mantêm-se em constante alteração, 

perdendo ou ganhando novos genes, concedendo informação genética numerosa 

e versátil à célula bacteriana. 

Descobertos pela primeira vez nos anos 50 em bactérias resistentes à 

penicilina, os plasmídeos responsáveis por resistência bacteriana a antibióticos 

foram inicialmente denominados de “Factores R” e actualmente sabe-se que 

conferem resistência a praticamente todas as classes de antibióticos (Normark 

2002). 
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No caso específico de resistência a quinolonas mediada por genes 

plasmídicos, foram recentemente descritos três mecanismos de resistência: 

i. Bomba de efluxo QepA em E. coli, que reconhece as quinolonas como 

substracto e elimina-as do interior da célula, impedindo que atinjam 

concentrações bactericidas intracelularmente (Yamane 2007);  

ii. Aac(6’)-Ib-cr, uma variante da aminoglicosídeos-acetiltransferase que 

inactiva algumas quinolonas (ex: ciprofloxacina) acetilando-as (Park 2006; 

Robicsek 2006);  

iii. Genes qnr (qnrA, qnrB, qnrC, qnrD e qnrS) (Martinez 2008; Cavaco 2009). 

 

O gene qnr é o responsável genético pela resistência a quinolonas presente 

em elementos móveis - plasmídeos. A disseminação horizontal destes 

mecanismos de resistência a quinolonas coloca a possibilidade de uma rápida 

expansão da resistência a estes antimicrobianos em patogéneos tanto de animais 

como de humanos, estimulada também pelo uso exaustivo desta classe de 

antibióticos. 

33  GGEENNEE  PPLLAASSMMÍÍDDIICCOO  DDEE  RREESSIISSTTÊÊNNCCIIAA  AA  QQUUIINNOOLLOONNAASS  --  qqnnrr  

No final dos anos 80, vários estudos foram efectuados com o intuito de provar 

a existência da resistência a quinolonas mediada por plasmídeos (Panhotra 1985; 

Courvalin 1990). Munshi et al., chegou a avançar com a possibilidade da 

presença de um plasmídeo contendo um gene de resistência a quinolonas em 

estirpes de Shigella dysenteriae (Munshi 1987), contudo a suspeita da presença 

de mutações cromossomais no gene gyrA comprometeram os seus resultados.  

Finalmente, em 1998, foi descrito pela primeira vez num isolado clínico de 

Klebsiella pneumoniae em Birmingham, Alabama, um gene, capaz de conferir 

resistência a quinolonas quando transferido, pelo plasmídeo pMG252, para uma 

estirpe receptora, ao qual atribuíram o nome de qnr (Martinez 1998).  
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Este gene é responsável pela resistência clínica ao ácido nalidíxico, contudo, 

de acordo com os “breakpoints” do CLSI, o mesmo não acontece com as 

quinolonas de 2ª, 3ª e 4ª geração, perante as quais o qnr apresenta um baixo 

nível de resistência. No entanto, este gene com um nível de resistência biológico 

sem significado clínico, suplementa sinergicamente entre 8 a 64x o potencial dos 

mecanismos de resistência habituais, como as mutações nas topoisomerases, 

nas porinas ou nas bombas de efluxo (Martinez 1998) aumentando 

significativamente os valores da concentração mínima inibitória necessária para 

sanar a infecção. Por outro lado, tem sido demonstrado (Martinez 1998; Jacoby 

2005), que a presença do gene qnr na estirpe bacteriana propicia 

exponencialmente o número de mutantes resistentes a quinolonas, seleccionados 

numa determinada população, mantendo baixos níveis de resistência que 

permitem a aquisição de mutações cromossomais (Martinez 2003; Poirel 2006). 

Desde a descrição do gene qnr, posteriormente denominado de qnrA, muitos 

têm sido os novos determinantes genéticos descritos, nomeadamente qnrA (6 

variantes), qnrB (20 variantes) (Jacoby 2006), qnrC (1 variante) (Wang 2009), 

qnrD (1 variante) (Cavaco 2009) e qnrS (4 variantes) (Hata 2005), depositados na 

base da dados elaborada por Jacoby e seus colaboradores, e disponível em 

http://www.lahey.org/qnrStudies (Jacoby  2008).  

Com a proliferação mundial do gene qnr, vários estudos foram desenvolvidos 

com o intuito de apurar a sua origem. Poirel et al (Poirel 2005; Poirel 2005; Cattoir 

2007), aponta algumas espécies de bactérias de Gram negativo de ambientes 

aquáticos (Shewanella spp. e Vibrio spp.) como um reservatório dos genes de 

resistência a quinolonas mediado por plasmídeos qnrA e qnrS. Estes estudos 

sugerem que estes genes presentes em patogéneos humanos, tenham entrado 

em circulação através de elementos genéticos móveis originários no DNA 

cromossómico de bactérias provenientes de ambientes aquáticos, devido a uma 

intensa pressão exercida pela ampla utilização deste antibiótico, que activa o 

sistema de reparação de danos no DNA, SOS, e consecutivamente induz a 

transferência de genes de resistência a antibióticos (Beaber 2004). Por outro lado, 

a pressão exercida por este antibiótico na população bacteriana, privilegia os 

benefícios da presença destes genes em detrimento do seu custo, que embora se 

http://www.lahey.org/qnrStudies
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desconheça a sua real função na célula antes do seu recrutamento para a 

resistência a quinolonas, pensa-se que estivessem envolvidos na protecção da 

DNA girase a inibidores naturais. No caso do gene qnrB, este pode ter tido a sua 

origem num metagenoma marinho ou no cromossoma de Stenotrophomonas 

maltophilia (em ambientes aquáticos), onde foram isolados genes homólogos 

(Sanchez 2008; Shimizu 2008). Relativamente aos genes qnrC e qnrD ainda se 

desconhece a sua origem. 

33..11  MMEECCAANNIISSMMOO  DDEE  AACCÇÇÃÃOO  DDOO  GGEENNEE  qqnnrr  

Todos os diferentes determinantes genéticos do gene qnr codificam 

proteínas que pertencem ao grupo PRF (“pentapeptide repeat family”) (Tran 

2002), constituído por cerca de 1000 proteínas diferentes, das quais tem particular 

interesse na resistência a quinolonas, a microcina B17 (um bactericida natural que 

apresenta um mecanismo de actuação semelhante ao das quinolonas), a proteína 

McbG (um protector bacteriano contra a microcina B17 e algumas quinolonas) e a 

MfpA (uma proteína de protecção da DNA girase no género Mycobacterium). 

Todas estas proteínas apresentam similaridade dos seus resíduos de 

aminoácidos com as proteínas Qnr, são particularmente comuns em 

cianobactérias e apresentam uma estrutura favorável à interacção com outras 

proteínas (Vetting 2005). 

Cada determinante genético qnr codifica a sua própria proteína, 

nomeadamente, os genes qnrA codificam proteínas com 218 aa (QnrA), os genes 

qnrB codificam proteínas com 214 aa (QnrB), o gene qnrC codifica a proteína 

QnrC com 221 aa, o gene qnrD codifica a proteína QnrD com 214 aa e finalmente 

os genes qnrS codificam proteínas com 218 aa (QnrS). As alterações nos 

aminoácidos das proteínas codificadas pelos diferentes alelos (6 alelos de qnrA, 

20 alelos de qnrB e 4 alelos de qnrS) encontram-se depositadas na base de 

dados disponível em http://www.lahey.org/qnrStudies (Jacoby 2008). 

  O mecanismo através do qual a proteína QnrA protege as topoisomerases 

tem sido alvo de estudo. Estudos in vitro mostraram que esta proteína purificada 

http://www.lahey.org/qnrStudies
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protege a DNA girase de E. coli da inibição por ciprofloxacina e que esta inibição 

é proporcional à concentração da proteína QnrA (Tran 2002). Esta proteína liga-

se especificamente tanto à DNA girase (Tran 2005) como à topoisomerase IV 

(Tran 2005), antes da formação do complexo DNA-topoisomerase, diminuindo o 

número de complexos alvo de inibição pelas quinolonas.  

A forma como esta proteína concorre com o DNA na ligação à 

topoisomerase sem alterar substancialmente a sua actividade, ainda não é 

conhecida, tal como se o mecanismo de actuação da proteína QnrA se aplica às 

diferentes proteínas produzidas pelos vários determinantes genéticos (Martinez 

2008). 

33..22  AAMMBBIIEENNTTEE  GGEENNÉÉTTIICCOO  DDOO  GGEENNEE  qqnnrr  

Os plasmídeos portadores dos genes qnr, independentemente do local de 

isolamento, variam bastante em tamanho e estrutura e habitualmente contêm em 

simultâneo outros genes de resistência a antibióticos, o que explica a frequência 

de estirpes portadoras de qnr multiresistentes. 

Os genes qnrA e qnrB (em orientação invertida) encontram-se associados 

regularmente a integrões de classe I também denominados de integrões “complex 

sull-type” (Jacoby 2006) associados a uma recombinase ISCR1. Contudo a 

variabilidade nos genes localizados antes e depois do gene qnrA, evidenciam que 

a inserção e mobilização deste gene na estrutura dos integrões de classe I são 

variáveis (Nordmann 2005). O gene qnrB encontra-se também descrito em 

estruturas genéticas completamente diferentes dos integrões de classe I (Garnier 

2006). 

Os genes qnrC (Wang 2009), qnrD (Cavaco 2009) e qnrS (Suzuki 2005; 

Robicsek 2006) têm sido descritos em estruturas genéticas específicas. 

A associação entre os genes qnr e os genes que codificam β-lactamases de 

largo espectro encontra-se também amplamente reportada na literatura 

(Nordmann 2005; Lavilla 2008), comprovando a extrema mobilidade dos genes de 

resistência a antibióticos incrementada pela selecção exímia de mutantes.  
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Desde a introdução das quinolonas na prática clínica, tem-se assistido a 

uma crescente incidência da resistência a estes antibióticos, em patogéneos 

humanos comuns, outrora sensíveis, como por exemplo, E. coli. Recentemente, 

com a descoberta de um elemento genético móvel capaz de induzir resistência às 

quinolonas, o gene qnr, facilmente disseminável intra e inter-espécies, torna-se 

urgente a caracterização e estudo deste elemento na população de utentes do 

Hospital Infante D. Pedro de Aveiro, com o intuito de perceber a extensão da 

disseminação deste gene nesta população, contribuindo para a posterior 

sensibilização do corpo clínico relativamente ao uso exaustivo destes antibióticos. 

Assim, este estudo tem como principais objectivos: 

 Avaliar a prevalência da resistência a quinolonas em isolados 

clínicos de E. coli; 

 Caracterizar a prevalência da resistência a quinolonas em isolados 

clínicos de E. coli; 

 Determinar a prevalência do gene qnr em isolados clínicos de E. 

coli; 

 Avaliar a presença dos determinantes genéticos qnrA, qnrB ou qnrS 

na população em estudo; 

 Relacionar a multiresistência bacteriana com a presença do gene 

qnr; 

 Detectar a presença do gene qnr em DNA plasmídico. 
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11  MMIICCRROORRGGAANNIISSMMOOSS  

No presente estudo foram analisados 137 isolados clínicos de Escherichia coli 

não duplicados, recolhidos aleatoriamente no Hospital Infante D. Pedro de Aveiro, 

entre Outubro de 2007 e Abril de 2008, seleccionados exclusivamente com base 

na espécie bacteriana. 

11..11  RREECCOOLLHHAA  EE  IISSOOLLAAMMEENNTTOO  DDEE  BBAACCTTÉÉRRIIAASS  

Os isolados bacterianos analisados, foram seleccionados a partir de diversas 

amostras biológicas, recolhidas na Secção de Microbiologia do Laboratório de 

Patologia Clínica do Hospital Infante D. Pedro de Aveiro. 

Os isolados clínicos de E. coli, foram recolhidos após identificação bacteriana. 

Para exclusão de amostras duplicadas, foram utilizados os seguintes critérios: 

número de processo, número de identificação, igual antibiograma.  

Foram igualmente efectuados os testes de susceptibilidade a antibióticos das 

amostras seleccionadas. 

22  MMEEIIOOSS  DDEE  CCUULLTTUURRAA  

Caldo peptona de caseína e farinha de soja USP (TSB – Merck):  

Composição para volume de 1 litro: 

 Peptona de caseína 17,0g;  

 Peptona de farinha de soja 3,0g; 

 Cloreto de sódio 5,0g; 

 Hidrogenofosfato dipotássio 2,5g; 

 Dextrose 2,5g; 
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 pH 7,3 ± 0,2 a 25ºC; 

Após preparação, segundo as indicações do fabricante, esterilizar em autoclave a 

121ºC durante 15 minutos. 

 

CLED - meio comercial Biomérieux. 

 

 

2xTY: 

Composição para volume de 1 litro: 

 Triptona 20,0g;  

 Extracto de levedura: 10,0g; 

 pH 7,2; 

Após preparação, segundo as indicações do fabricante, esterilizar em autoclave a 

121ºC durante 15 minutos. 

33  CCOONNSSEERRVVAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  IISSOOLLAADDOOSS  BBAACCTTEERRIIAANNOOSS  

Os isolados bacterianos foram conservados em duplicado, a -70ºC, em meio 

TSB na presença de 40% de glicerol, permitindo a sua manutenção por extensos 

períodos de tempo.  

Durante a execução do presente estudo, as bactérias foram preservadas em 

placas de meio CLED, a 4ºC, e repicadas para meio fresco sempre que 

necessário. 

44  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  EE  AANNTTIIBBIIOOGGRRAAMMAA  DDOOSS  IISSOOLLAADDOOSS  BBAACCTTEERRIIAANNOOSS  

A identificação dos isolados clínicos em estudo foi efectuada por coloração de 

Gram e recorrendo ao sistema automatizado Vitek® 2 (Biomerieux®). Este sistema 

automatizado permite realizar também os testes de susceptibilidade a antibióticos. 
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44..11  CCOOLLOORRAAÇÇÃÃOO  DDEE  GGRRAAMM  

Descoberta em 1883 pelo médico dinamarquês Christian Gram, a coloração 

de Gram é ainda actualmente um dos métodos mais simples e céleres, que 

contribui de forma decisiva numa fase preliminar do diagnóstico clínico.  

Este método de coloração de bactérias permite a diferenciação de culturas 

bacterianas em Gram-positivas e Gram-negativas bem como a determinação da 

morfologia e do tamanho das bactérias analisadas.  

O método da coloração baseia-se na composição das paredes celulares das 

bactérias de Gram Positivo ricas em peptidoglicano, reterem o corante cristal 

violeta durante um tratamento com etanol-acetona, enquanto as complexas 

paredes celulares de bactérias de Gram negativo não o fazem (Prescott 1999). 

 

1. Corar os esfregaços fixados ao calor, com violeta de genciana durante 1 minuto. 

2. Lavar com água corrente. 

3. Cobrir o esfregaço com solução mordente de Lugol durante 1 minuto. 

4. Lavar com água corrente. 

5. Descorar com solução de álcool etílico a 96%. 

6. Lavar com água corrente. 

7. Corar com a solução de safranina 0,25% durante 30 segundos. 

8. Lavar com água corrente e secar. 

9. Observar ao microscópio óptico com objectiva de imersão de 100x. 

 

COLORAÇÃO DE GRAM

Figura 3: Coloração de Gram: bactérias de Gram positivo (esquerda) e bactérias 
de Gram negativo (direita) (Hogg). 
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44..22  SSIISSTTEEMMAA  AAUUTTOOMMAATTIIZZAADDOO  VVIITTEEKK
®®

  22  

O Vitek® 2 é um sistema automatizado que permite a rápida identificação da 

estirpe bacteriana, assim como a obtenção do seu respectivo antibiograma. Este 

equipamento recorre a uma sofisticada análise de dados através de algoritmos, 

que correlacionam parâmetros analisados em diferentes condições de 

crescimento e um exclusivo software, o Advanced EXPERT System®, 

desenvolvido com base em publicações científicas recentes. 

O sistema de identificação baseia-se na utilização de cartas colorimétricas 

estéreis e seladas, com 47 testes bioquímicos, que medem a utilização da fonte 

de carbono, actividade enzimática e perfil de resistência. Os resultados finais 

estão concluídos em aproximadamente 10 horas, através da monitorização do 

crescimento bacteriano recorrendo a tecnologia fluorescente. 

 

 

O teste de sensibilidade do sistema Vitek® 2 resume-se à automatização da 

técnica de CMI descrita por MacLowry, Marsh e Gerlash. Assim, as cartas 

 

1. Dispensar 3mL de solução salina estéril (NaCl aquoso de 0,45% a 0,50%, pH 4,5 a 7,0) 

num tubo específico para esta metodologia. 

2. Preparar uma suspensão bacteriana homogénea, a partir de colónias puras e frescas, 

com uma densidade equivalente a um padrão McFarland entre 0,50 e 0,63. 

3. Seleccionar a carta de identificação pretendida e colocar o tubo e a respectiva carta na 

cassete do equipamento. 

4. Dispensar 3mL de solução salina estéril num novo tubo e inocular 145µL da suspensão 

bacteriana anterior. 

5. Seleccionar a carta de teste da sensibilidade a antibióticos adequada e colocá-la com o 

respectivo tubo na cassete do equipamento. 

6. Introduzir a cassete no equipamento 

 

 

METODOLOGIA VITEK
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estéreis e seladas de 64 poços, são essencialmente uma versão miniaturizada da 

técnica de dupla diluição para as Concentrações Mínimas Inibitórias (CMI), 

determinadas pelo método de microdiluição. No final do período de incubação, 

aproximadamente 18h, os valores das CMI são auferidas para cada antibiótico 

presente na carta testada. 

No caso do bacilo de Gram negativo E. coli, a carta específica de 

identificação é a GN e para o teste de sensibilidade a antibióticos a carta indicada 

é a ASTN060, que contém os seguintes antibióticos, tal como indicado na Tabela 

1: 

55    ““DDOOTT  BBLLOOTT””  

O screening dos determinantes genéticos qnrA, qnrB e qnrS foi efectuado nos 

137 isolados bacterianos recorrendo à técnica de “Dot Blot”. Este procedimento 

baseia-se na imobilização da molécula de DNA numa matriz sólida (membrana de 

nitrocelulose), permitindo posteriormente a sua detecção através de uma sonda 

nucleotídica complementar (Maniatis 1982). Neste caso concreto, foram 

sintetizadas sondas complementares a cada um dos determinantes genéticos 

qnrA, qnrB e qnrS, com o intuito de avaliar a sua presença ou ausência nos 

isolados clínicos de E. coli estudados no presente trabalho. Os iniciadores 

 

BLSE Cefotaxima Ciprofloxacina 

Ampicilina Ceftazidima Levofloxacina 

Amoxicilina/Ácido Clavulânico Cefepima Norfloxacina 

Piperacilina/Tazobactan Meropenem Tetraciclina 

Cefalotina Amicacina Nitrofurantoína 

Cefuroxima Gentamicina Trimetropin/Sulfametoxazol 

Cefuroxima Axetil Tobramicina  

 

 

ANTIBIÓTICOS - CARTA ASTN060

Tabela 1: Antibióticos testados pela carta ASTN060. 
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utilizados para amplificar os genes acima referidos, foram descritos por Wu e 

colaboradores (Wu 2007). 

55..11  DDEESSNNAATTUURRAAÇÇÃÃOO  DDOO  DDNNAA  

Para a realização da técnica de Dot-Blot é necessária uma prévia 

desnaturação do DNA alvo, para que ocorra a separação da cadeia dupla de 

DNA, permitindo assim que a sonda nucleotídica se ligue ao fragmento 

complementar. 

55..22  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  FFRRAAGGMMEENNTTOOSS  DDEE  DDNNAA  

O DNA total bacteriano foi imobilizado em forma de ponto (“dot”) numa 

membrana de nitrocelulose (Hybond – N+, Amersham Biosciences) utilizando um 

sistema de vácuo (VacuGene™XL, Pharmacia Biotech). O DNA liga-se à 

membrana por interacção electrostática porque possui superficialmente, carga 

 

1. Preparar uma suspensão de colónias bacterianas recentes com uma concentração de 0,5 

McFarland. 

2. Ferver a 100ºC durante 15 minutos. 

3. Centrifugar durante 5 minutos a 14000 rpm. 

4. Retirar 20 µL do sobrenadante para um novo tubo. 

5. Adicionar 4 µL de solução NaOH com uma concentração de 0,5 M. 

6. Colocar a 50ºC durante 5 minutos. 

7. Neutralizar as amostras com 6 µL de SSC 20 x e homogeneizar. 

8. Centrifugar durante 60 segundos a 14000 rpm. 

SOLUÇÕES: 

SSC 20x: 3M NaCl; 0,3M Citrato de Sódio; pH 7,0. 

 

 

DESNATURAÇÃO DO DNA
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negativa, enquanto a membrana se encontra carregada positivamente. O 

procedimento efectuado baseou-se no protocolo fornecido pelo fabricante. 

 

66  ““SSOOUUTTHHEERRNN  BBLLOOTT””    

No desenvolver do presente estudo, recorreu-se à técnica de “Southern 

blot”, com o intuito de comprovar a presença dos determinantes genéticos 

qnrA, qnrB e qnrS no plasmídeo.  

O DNA plasmídico separado por electroforese num gel de agarose, foi 

posteriormente transferido para uma membrana de nitrocelulose (Hybond – N+, 

Amersham Biosciences) utilizando um sistema de vácuo (VacuGene™XL, 

Pharmacia Biotech). O procedimento efectuado baseou-se no protocolo 

fornecido pelo fabricante. 

 

1. Cortar a membrana de nitrocelulose e o papel de filtro Whatman 3MM, com as dimensões 

do equipamento de Dot-blot. 

2. Humedecer a membrana de nitrocelulose em SSC 20x. 

3. Efectuar a montagem do sistema de acordo com as instruções do fabricante. 

4. Colocar o papel de filtro no equipamento e por cima a membrana de nitrocelulose 

previamente humedecida. 

5. Com o equipamento ligado a 50 mBar, pipetar 30 µL de cada amostra para o seu 

respectivo orifício. 

6. Secar a membrana e fixar o DNA durante 5 minutos num transiluminador de UV. 

SOLUÇÕES: 

SSC 20 X: 3M NaCL; 0,3M Citrato de Sódio; pH 7,0. 

 

 

"VACUUM-BLOTTING"
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77  DDEETTEECCÇÇÃÃOO  DDEE  SSEEQQUUÊÊNNCCIIAASS  HHOOMMÓÓLLOOGGAASS  PPOORR  HHIIBBRRIIDDAAÇÇÃÃOO  DDNNAA--DDNNAA  

Para a detecção dos fragmentos de DNA imobilizados nas membranas de 

nitrocelulose através de “Dot blot” e “Southern blot”, foi utilizado o sistema 

 

1. Tratar o gel com solução despurizante durante 20 minutos, com agitação suave. O volume 

de solução adicionado deve ser suficiente para manter o gel submerso. Decorridos os 20 

minutos os corantes devem mudar de cor 

2. Desprezar a solução despurizante e adicionar aproximadamente o mesmo volume de 

solução desnaturante. Manter durante 45 minutos com agitação suave. 

3. Retirar a solução anterior e deitar sobre o gel o mesmo volume de solução neutralizante. 

Manter durante 30 minutos com agitação suave. 

4. Cortar a membrana de nitrocelulose de forma a que as suas dimensões sejam superiores 

em 1cm às do gel.  

5. Humedecer a membrana de nitrocelulose em SSC 20x. 

6. Colocar a membrana na unidade de transferência e efectuar a montagem do sistema de 

acordo com as instruções do fabricante. 

7. Sobre a membrana colocar suavemente o gel, tendo o cuidado de evitar a formação de 

bolhas de ar 

8. Deitar sobre o gel a solução de transferência (SSC 20x). 

9. Ligar o equipamento a 50 mBar durante 60 minutos, mantendo o gel sempre imerso na 

solução de transferência. 

10. Decorrido o tempo, retirar todo o líquido, remover o gel e, por fim, a membrana. 

11. Lavar a membrana em SSC 2x durante 5 minutos. 

12. Secar a membrana e fixar o DNA durante 5 minutos num transiluminador de UV. 

SOLUÇÕES: 

SOLUÇÃO DESPURIZANTE: 0,25N HCl. 

SOLUÇÃO DESNATURANTE: 1,5M NaCl; 0,5M NaOH. 

SOLUÇÃO NEUTRALIZANTE: 1,5M NaCl; 0,5M Tris-HCl, pH7,2; 1mM EDTA. 

SSC 20 X: 3M NaCl; 0,3M Citrato de Sódio; pH 7,0. 

 

 

"VACUUM-BLOTTING"
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comercial de marcação e detecção de ácidos nucleicos “DIG System” (“DIG DNA 

Labeling and Detection Starter Kit I”,Roche). 

77..11  MMAARRCCAAÇÇÃÃOO  NNÃÃOO  RRAADDIIOOAACCTTIIVVAA  DDEE  SSOONNDDAASS  DDEE  DDNNAA  

Na marcação não radioactiva das sondas nucleotídicas específicas para os 

diferentes determinantes genéticos, foi utilizado o sistema comercial de marcação 

de ácidos nucleicos “DIG System” (“DIG DNA Labeling Mix, 10x conc.”, Roche). 

Este sistema comercial de marcação baseia-se na incorporação de 

nucleótidos marcados com uma molécula de digoxigenina, no fragmento de DNA, 

através da reacção de PCR.  

A incorporação dos nucleótidos marcados (DIG-dNTP) ocorreu durante a 

amplificação das sondas encetadas por iniciadores específicos para cada 

determinante genético, efectuada num termociclador modelo MJ Mini™ Personal 

Thermal Cycler, Bio-Rad. Os iniciadores utilizados nesta reacção, descritos por 

Wu e colaboradores (Wu 2007), foram adquiridos à empresa Stab Vida e 

encontram-se descritos na Tabela 2: 

 

 

qnrA - Fw TTCAGCAAGAGGATTTCTCA Wu et al, 2007 

qnrA - Rw GGCAGCACTATTACTCCCAA Wu et al, 2007 

qnrB - Fw CCTGAGCGGCACTGAATTTAT Wu et al, 2007 

qnrB - Rw GTTTGCTGCTCGCCAGTCGA Wu et al, 2007 

qnrS - Fw CAATCATACATATCGGCACC Wu et al, 2007 

qnrS - Rw TCAGGATAAACAACAATACCC Wu et al, 2007 

 

DESIGNAÇÃO SEQUÊNCIA REFERÊNCIA

Tabela 2: Sequência nucleotídica dos iniciadores utilizados na sintetização das sondas. 
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Os diversos componentes da reacção de PCR (Promega) estão descritos 

na Tabela 3: 

 

 

Os programas de amplificação usados nas diferentes reacções de PCR 

encontram-se patentes na Tabela 4: 

 

 

25mM mgCl2 3,0 mM 6 

5x Tampão 1x 10 

10x DIG-dNTP mix 10x 5 

Iniciador-Fw 0,3 pmol 1,5 

Iniciador-Rw 0,3 pmol 1,5 

DNA total 0,5 Mc Farland 1 

Taq (5U µL
-1

) 1,25U 0,25 

dH2O - 
Perfazer um volume final de 

50,0 µL 

 

REAGENTES CONCENTRAÇÃO FINAL VOLUME (µL)

Tabela 3: Reagentes utilizados nas reacções de PCR. 

Tabela 4: Programas de amplificação utilizados no screening dos determinantes genéticos qnrA, qnrB 
e qnrS. 
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Para a purificação e preparação da sonda para hibridação, procedeu-se à 

separação electroforética do produto de PCR obtido no final da síntese de cada 

uma das sondas, e da extracção do respectivo fragmento com o tamanho 

molecular pretendido, a partir do gel de agarose. 

77..22  HHIIBBRRIIDDAAÇÇÃÃOO  

O processo de hibridação é constituído por duas etapas: pré-hibridação e 

hibridação. Na pré-hibridação pretende-se preparar a membrana para o passo 

seguinte – hibridação – bloqueando locais inespecíficos de ligação evitando 

resultados não fidedignos. Na fase de hibridação é fundamental a concentração 

da sonda marcada, sendo necessário optimizar com rigor este valor. 

Em toda a metodologia foram seguidas as indicações do fabricante. 

 

1. Adicionar ao volume total do produto de PCR da sintetização da sonda, 1/6 do volume de 

tampão de carga (“Loading Dye” 6x, Fermentas). 

2. Colocar o produto de PCR num gel de agarose Low-melting a 1%, em tampão TAE 1x. 

3. Proceder à electroforese a 100v, utilizando um marcador de peso molecular de DNA 

adequado. 

4. Visualizar o gel de agarose e cortar o fragmento de DNA com o tamanho correspondente 

à sonda pretendida. 

5. Colocar o fragmento num eppendorf com 100µL de àgua destilada. 

6. Ferver durante 10 minutos e colocar imediatamente em gelo. 

SOLUÇÕES: 

TAMPÃO DE CARGA (6X): 0,25% azul de bromofenol; 0,25% xileno cianol; 40% sacarose 

ou 30% glicerol. 

TAE (1X): 40mM tris-base; 20mM acetato de sódio; 1mM edta; pHódio; 1mM edta; pH 8,3  

 

PURIFICAÇÃO DA SONDA
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É igualmente fundamental o cálculo preciso da temperatura de hibridação, 

pois esta é uma das condicionantes primordiais no que diz respeito ao sucesso 

da hibridação. Esta temperatura é determinada com base no tamanho da sonda 

marcada e na sua percentagem de homologia com o DNA da amostra. Neste 

caso a temperatura de hibridação foi de 42ºC. 

Decorrido o período de hibridação, retira-se a solução de hibridação 

excedente, que pode ser reutilizada no espaço de aproximadamente um ano, 

desde que armazenada a -20ºC. Para a sua reutilização, basta descongelar e 

colocar a 95ºC durante 10 minutos, para que a sonda presente na solução 

desnature. 

Procede-se também à lavagem da membrana, a fim de remover toda a 

sonda em excesso que permaneceu livre. 

 

 

1. Colocar a membrana num tubo de hibridação e adicionar 20 mL de solução de pré-

hibridação por cada 100 cm
2
 de membrana. Colocar à temperatura de hibridação durante 3 

horas. 

2. Desnaturar as sondas marcadas fervendo durante 10 minutos, e arrefecendo de imediato 

em gelo. 

3. Desprezar a solução utilizada na pré-hibridação e adicionar o mesmo volume de solução 

de hibridação na qual foi previamente diluída a sonda marcada na concentração desejada. 

4. Colocar no forno de hibridação, à temperatura de hibridação calculada, durante 14 a 16 

horas. 

5. Após a hibridação, retirar a membrana e armazenar a solução de hibridação a -20ºC. 

SOLUÇÕES: 

SOLUÇÃO DE PRÉ-HIBRIDAÇÃO: 5X SSC; 1% Agente Bloqueador (Roche); 0,1% Sarcosil; 

0,02% SDS, 50% Formamida. 

 

PRÉ-HIBRIDAÇÃO E HIBRIDAÇÃO
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77..33  DDEETTEECCÇÇÃÃOO  

O método de detecção utilizado neste estudo, baseia-se na ligação 

específica do anticorpo anti-digoxigenina conjugado com a fosfatase alcalina (anti-

DIG-AP) com a sonda (marcada pela digoxigenina), que por sua vez se encontra 

ligada ao DNA alvo imobilizado na membrana. A enzima fosfatase alcalina 

conjugada com o anticorpo, vai posteriormente desfosforilar os substratos 

colorimétricos NBT/BCIP (Boehringer Mannheim) utilizados na solução corante, 

que revelam um sinal positivo na presença de híbridos sonda-DNA. 

 

1. Lavar a membrana com solução de lavagem I, duas vezes, durante 10 minutos à 

temperatura ambiente, agitando suavemente o tubo de hibridação. 

2. Lavar a membrana com solução de lavagem II, duas vezes, durante 15 minutos à 

temperatura de hibridação, agitando suavemente o tubo de hibridação. 

SOLUÇÕES: 

SOLUÇÃO DE LAVAGEM I: 2x SSC; 0,1% SDS 

SOLUÇÃO DE LAVAGEM II: 0,5x SSC; 0,1% SDS 

 

LAVAGEM DA MEMBRANA
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88  RREEAACCÇÇÃÃOO  EEMM  CCAADDEEIIAA  DDAA  PPOOLLIIMMEERRAASSEE  ((PPCCRR))  

A Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR) é uma metodologia que se 

baseia na amplificação exponencial selectiva de uma quantidade reduzida de 

 

1. Equilibrar a membrana durante 5 minutos em tampão de ácido maleico, à temperatura 

ambiente. 

2. Bloquear a membrana em solução bloqueadora durante 30 minutos, à temperatura 

ambiente. 

3. Diluir o conjugado anti-digoxigenina-fosfatase alcalina (Boehringer Manheim) em solução 

bloqueadora (1:5000). 

4. Remover a solução bloqueadora e incubar a membrana com a solução contendo 

anticorpos, durante 30 minutos à temperatura ambiente. 

5. Desprezar a solução de anticorpos e lavar a membrana 2 vezes, durante 15 minutos à 

temperatura ambiente, com tampão de ácido maleico, para remover os anticorpos em 

excesso. 

6. Equilibrar a membrana em tampão de detecção durante 5 minutos à temperatura 

ambiente. 

7. Colocar a membrana num tabuleiro e cobrir com solução corante. Incubar no escuro. 

8. Parar a reacção lavando a membrana com água ou TE, quando a revelação do sinal for 

satisfatória. 

SOLUÇÕES: 

TAMPÃO DE ÁCIDO MALEICO: 0,1 M ácido maleico; 0,15 M NaCl; pH 7,5 

SOLUÇÃO BLOQUEADORA: 1% de Agente Bloqueador (Roche) em tampão de ácido 

maleico 

TAMPÃO DE DETECÇÃO: 0,1M Tris-HCl; 0,1M NaCl; 50mM MgCl2; pH 9,5 

SOLUÇÃO CORANTE: 200µL de NBT/BCIP (Boehringer Mannheim); 10mL tampão de 

detecção 

 

DETECÇÃO COLORIMÉTRICA
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DNA molde. Esta técnica revolucionou o mundo científico e as suas aplicações 

são imensas. 

Neste estudo, a PCR foi utilizada para confirmação molecular da presença 

dos determinantes genéticos qnrA, qnrB e qnrS nas amostras que se revelaram 

positivas por “Dot Blot”. Também recorrendo a esta técnica foram obtidos 

fragmentos para posterior determinação da sequencia nucleotídica. 

 De uma forma geral, todas as reacções de PCR foram preparadas para um 

volume total de 50µL e decorreram num termociclador modelo MJ Mini™ Personal 

Thermal Cycler, Bio-Rad. 

88..11  PPRREEPPAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDNNAA  BBAACCTTEERRIIAANNOO  PPAARRAA  PPCCRR  

O DNA total foi extraído a partir de culturas frescas (18 a 24 horas de 

incubação) em meio sólido, retirando uma porção de colónias com uma ansa 

estéril e suspendendo-as em 200µL de água estéril. 

88..22  IINNIICCIIAADDOORREESS  

Para a PCR foi utilizado um par de iniciadores específicos descritos por Wu 

e colaboradores (Wu 2007) para cada determinante genético. 

Foram simultaneamente utilizados iniciadores específicos para a 

amplificação conjunta do rDNA 16S (Teng 2004), funcionando como controlo 

positivo interno, evitando assim resultados falsos negativos. 
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 Os iniciadores foram adquiridos à empresa STAB Vida e encontram-se 

descritos na Tabela 5: 

88..33  RREEAAGGEENNTTEESS  

Os reagentes utilizados na PCR foram adquiridos à firma Promega. As 

concentrações e quantidades utilizadas encontram-se descritas na Tabela 3. 

 

88..44  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  AAMMPPLLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  DDNNAA  

Para todas as reacções de amplificação do DNA, foram mantidas as mesmas 

condições, à excepção da temperatura de hibridação, sendo esta específica para 

cada iniciador. 

 Os programas adoptados para a amplificação dos vários determinantes 

genéticos encontram-se descriminados na Tabela 4. 

 

qnrA - Fw TTCAGCAAGAGGATTTCTCA Wu et al, 2007 

qnrA - Rw GGCAGCACTATTACTCCCAA Wu et al, 2007 

qnrB - Fw CCTGAGCGGCACTGAATTTAT Wu et al, 2007 

qnrB - Rw GTTTGCTGCTCGCCAGTCGA Wu et al, 2007 

qnrS - Fw CAATCATACATATCGGCACC Wu et al, 2007 

qnrS – Rw 

16S rDNA – 8FPL 

16S rDNA – 1492 

TCAGGATAAACAACAATACCC 

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 

GGTTACCTTGTTACGACTT 

Wu et al, 2007 

Teng et al, 2004 

Teng et al, 2004 

 

DESIGNAÇÃO SEQUÊNCIA REFERÊNCIA

Tabela 5: Sequência nucleotídica dos iniciadores utilizados no screening dos genes qnrA, qnrB e qnrS.  
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99  EELLEECCTTRROOFFOORREESSEE  DDOO  DDNNAA  EEMM  GGEELL  DDEE  AAGGAARROOSSEE  

Para a visualização/interpretação dos resultados obtidos após a PCR, as 

amostras foram submetidas a uma electroforese em gel de agarose (Biorad®) a 

0,8% com tampão TAE 1x, a 100V. 

A cada amostra foi adicionado, 1/6 do volume de tampão de carga (“Loading 

Dye” 6x, Fermentas) imediatamente antes da sua aplicação no gel de agarose. 

Em todos os géis foi colocado um marcador de peso molecular de DNA 

adequado ao tamanho do fragmento esperado (DNA ladder mix, Fermentas). 

 

1100  VVIISSUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDNNAA  

Os fragmentos de DNA foram visualizados num transiluminador de luz UV 

após coloração com brometo de etídio (EtBr) com uma concentração final de 

0,5µg/mL. 

 

1111  DDEETTEERRMMIINNAAÇÇÃÃOO  DDAA  SSEEQQUUÊÊNNCCIIAA  NNUUCCLLEEOOTTÍÍDDIICCAA  

A sequenciação nucleotídica dos determinantes genéticos qnrA, qnrB e qnrS 

foi efectuada pela empresa STAB Vida. 

O electroforetograma resultante foi analisado com o programa Bioedit 7.0.5.3; 

as sequências nucleotídicas obtidas, foram comparadas com outras que se 

encontram depositadas na base de dados recorrendo ao software “Blast”. 
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1122  EEXXTTRRAACCÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPLLAASSMMÍÍDDEEOOSS  PPOORRTTAADDOORREESS  DDOOSS  GGEENNEESS  qqnnrrAA,,  qqnnrrBB  ee  

qqnnrrSS    

Para a extracção dos plasmídeos portadores dos determinantes genéticos em 

estudo, recorreu-se ao protocolo “Low-copy Plasmid Purification” do “kit” 

comercial Nucleobond® Xtra Maxi Plasmid DNA Purification (Macherey-Nagel). 

Esta técnica está optimizada para a extracção de plasmídeos de difícil 

extracção, nomeadamente os plasmídeos de baixo número de cópias. Baseia-se 

na captura iónica muito específica do DNA através da utilização de colunas com 

resinas de sílica de troca aniónica. Desta forma, o DNA é adsorvido, purificado de 

todos os restos celulares, proteínas e RNA, e recuperado de uma forma simples e 

rápida, com elevado grau de pureza.  

O “kit” comercial foi utilizado de acordo com a metodologia aconselhada pelo 

fabricante. 

 

 

1. Inocular a bactéria em 500mL de meio 2xTY. Incubar 18 a 24horas a 37ºC, com agitação. 

2. Medir a densidade óptica (DO) da cultura num espectofotómetro. 

3. Calcular o volume de cultura necessário (DOx50=factor) de acordo com as 

recomendações do fabricante. 

4. Centrifugar a 6500g, durante 15 minutos a 4ºC. 

5. Suspender o pellet em 16mL de tampão RES + RNase A. (Aumentar o volume de tampão 

para volumes de cultura superiores a 200 mL) 

6. Adicionar 2mg/mL de lisozima e colocar 15 minutos a 37ºC. 

7. Adicionar 16 mL de tampão de lise (LYS), inverter cuidadosamente 5x e deixar à 

temperatura ambiente durante 5 minutos. 

8. Colocar a coluna e o filtro no suporte e equilibrá-los com 12 mL de tampão EQU 

(dispensar o tampão junto das extremidades do filtro, humedecendo-o bem). 

9. Juntar 16mL de tampão de neutralização (NEU) à amostra e inverter gentilmente 10 a 

15x, observando a formação de um precipitado branco. 

10. Centrifugar a amostra a 8000g durante 10 minutos a 4ºC. 

 

NUCLEOBOND XTRA MAXI - LISE CELULAR
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No final da extracção plasmídica foi efectuada uma electroforese em gel de 

agarose a 1%, para separação e visualização do DNA extraído.  

Foi utilizado simultaneamente uma marcador de peso molecular (Lambda DNA 

EcoRI + HindIII, Fermentas) para posterior estimativa do tamanho do DNA 

plasmídico.

 

1. Colocar o sobrenadante no filtro da coluna e deixar esgotar por gravidade. 

2. Adicionar ao filtro 5mL de tampão EQU e permitir que esgote. 

3. Descartar o filtro. 

4. Centrifugar a 6500g, durante 15 minutos a 4ºC. 

5. Lavar a coluna com 8mL de WASH, colocado no centro e permitindo que esgote. 

6. Adicionar 5mL de tampão ELU. 

7. Precipitar o DNA com 3,5mL de isopropanol à temperatura ambiente. Levar ao vortex 

durante 2 minutos. 

8. Centrifugar a 15000g, durante 30m a 4ºC e desprezar o sobrenadante. 

9. Adicionar 2mL de etanol a 70% ao “pellet” e centrifugar a 15000g durante 5 minutos à 

temperatura ambiente. 

10. Remover completamente o etanol e deixar secar. 

11. Suspender o DNA em tampão TE. 

SOLUÇÕES: 

TE: 10mM Tris-HCl, pH7,5; 1mM EDTA. 

 

NUCLEOBOND XTRA MAXI - PURIFICAÇÃO DO DNA
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11  AANNÁÁLLIISSEE  DDOOSS  IISSOOLLAADDOOSS  CCLLÍÍNNIICCOOSS  EEMM  EESSTTUUDDOO  

O aumento significativo nos últimos anos da resistência a antibióticos em 

patogéneos comuns, tornou-se num problema mundial, exigindo das 

organizações internacionais estratégias de monitorização e controlo deste flagelo.  

Escherichia coli, é referida na literatura como a causa etiológica mais comum 

das infecções humanas por bactérias de Gram negativo. Esta bactéria possui um 

amplo potencial no desenvolvimento de resistências a antibióticos (Oteo 2002) 

contribuindo para o aumento deste problema. 

Para a execução do presente estudo, foram analisados 137 isolados clínicos 

da espécie Escherichia coli do Laboratório de Microbiologia do Serviço de 

Patologia Clínica do Hospital Infante D. Pedro de Aveiro, onde também se regista 

uma elevada frequência deste microrganismo (aproximadamente 20%).  

Na análise ao perfil de resistência apresentado pelos isolados clínicos em 

estudo (Figura 4), destaca-se: 

i. A resistência a antibióticos β-lactâmicos (69%), sendo a mais comum a 

resistência à ampicilina, em 100% das bactérias resistentes a estes 

antimicrobianos, com produção de ESBL em 20% das estirpes; 

ii. A resistência praticamente inexistente à nitrofurantoína (2%);  

iii. A resistência a quinolonas na ordem dos 54%.  

Figura 4: Perfil de resistência a antibióticos dos isolados clínicos de Escherichia coli 
em estudo. 
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Os dados ilustrados na Figura 4, embora apresentem alguma distorção 

analítica devido ao reduzido tamanho da amostra, principalmente na percentagem 

de bactérias resistentes ao trimetropin/sulfametoxazol (cotrimoxazol) e às 

tetraciclinas, vão de encontro aos resultados publicados em vários estudos 

epidemiológicos em que Portugal participa (Kahlmeter 2003; Grundmann 2008). 

 

22  PPRREEVVAALLÊÊNNCCIIAA  DDAA  RREESSIISSTTÊÊNNCCIIAA  AA  QQUUIINNOOLLOONNAASS  

Tal como reportado mundialmente, também em Portugal se tem observado 

um aumento significativo da resistência a quinolonas (Grundmann 2008).  

Na amostra em estudo, registou-se uma taxa de resistência a estes 

antibióticos em 54% das estirpes de E. coli analisadas.  

Verificou-se também que 97% das bactérias resistentes a quinolonas eram 

provenientes de pacientes adultos, enquanto apenas 3% eram originárias em 

utentes pediátricos, o que se justifica com o facto de este antibiótico não se incluir 

nas “guidelines” para tratamento de infecções em crianças, embora em alguns 

países a resistência a quinolonas em isolados pediátricos já seja significativa 

(Wang 2008). 

Por outro lado, observou-se que 65% das bactérias resistentes a quinolonas 

eram originárias de pacientes em ambulatório, e que 30% eram produtoras de β-

lactamases de largo espectro (ESBL), o que de certa forma demonstra a 

disseminação simultânea de mecanismos de resistência a diferentes antibióticos 

na comunidade, em patogéneos tão comuns como E. coli, alertando para a 

importância de uma prática clínica antagonista à selecção de estirpes mutantes.  

A população de E. coli resistente a quinolonas, foi isolada a partir de 

diferentes produtos biológicos, sendo o mais comum a urina, como seria de 

esperar, tratando-se da bactéria mais frequente em infecções do tracto urinário, 

seguindo-se a hemocultura e o pús. Estes resultados, evidenciam a generalidade 
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das infecções causadas por esta bactéria, que se podem tornar muito graves 

perante uma estirpe multiresistente. 

 

 

 

Figura 5: Origem dos isolados clínicos de Escherichia coli resistentes a quinolonas. 

33  PPRREEVVAALLÊÊNNCCIIAA  DDOO  GGEENNEE  PPLLAASSMMÍÍDDIICCOO  qqnnrr  

Com a descoberta do primeiro gene plasmídico responsável pela resistência a 

quinolonas, em 1998 (Martinez 1998), iniciou-se uma nova era no estudo da 

resistência a estes antibióticos. Nos últimos 10 anos têm sido publicados múltiplos 

ensaios, reportando determinantes genéticos novos um pouco por todo o mundo 

(Martinez 2008), mostrando a dimensão mundial deste mecanismo de resistência 

móvel e de actuação sinergética.  

Desta forma, com o intuito de avaliar a existência e/ou prevalência do gene qnr 

nos utentes do Hospital Infante D. Pedro Aveiro, submeteram-se os 137 isolados 

clínicos de Escherichia coli recolhidos à técnica molecular de “Dot Blot”, que 

permitiu o “screening” do gene qnr, simultaneamente em múltiplas bactérias. 

Foram sintetizadas sondas específicas apenas para os determinantes genéticos 
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qnrA, qnrB e qnrS, pois à data da realização experimental do presente estudo, 

ainda se desconhecia a existência dos genes qnrC e qnrD.  

A Figura 6 mostra o resultado obtido por “Dot Blot” após hibridação com a 

sonda para o gene qnrB, evidenciando as amostras positivas para a presença 

deste gene. 

 

Para a confirmação dos resultados obtidos após hibridação com os fragmentos 

sonda dos determinantes genéticos qnrA, qnrB e qnrS, recorreu-se à amplificação 

por PCR, dos respectivos genes, nos isolados que apresentaram sinal de 

hibridação positivo pela técnica de “Dot-Blot”. Foram utilizados os iniciadores 

descritos por Wu e colaboradores (Wu 2007) para a amplificação dos 3 

determinantes genéticos, qnrA, qnrB e qnrS. Incluí-se também um controlo 

interno, através da amplificação do gene 16s ribossomal da E. coli, garantindo 

assim a positividade dos resultados obtidos. Desta forma foi necessária a 

optimização das condições de PCR, principalmente da temperatura de hibridação, 

descritas no capítulo Material e Métodos do presente estudo. 

A técnica da PCR veio revelar alguma fragilidade nos resultados da 

metodologia “Dot-Blot”, com a qual se obteve uma taxa de aproximadamente 20% 

de falsos positivos para cada determinante genético. Este défice na especificidade 

da técnica advém sobretudo da impureza da sonda utilizada, desaparecendo após 

Figura 6: Resultado da hibridação com a sonda específica para 
o gene qnrB. J1 – controlo negativo; J8 – controlo positivo. 
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a eliminação de produtos não específicos amplificados, aumentando assim a 

especificidade da hibridação DNA-DNA.  

Por PCR obtiveram-se fragmentos moleculares de aproximadamente 408pb 

com os iniciadores do gene qnrB e de 641pb com os iniciadores para o gene 

qnrS. 

O controlo interno, 16S rDNA, amplificou um fragmento molecular com 

1502pb, tal como esperado (Teng 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após amplificação dos fragmentos com o tamanho esperado (Wu 2007), foi 

efectuada a determinação das sequências nucleotídicas, que quando comparadas 

com outras sequências depositadas na base de dados “Genbank”, confirmaram a 

presença dos genes qnrB e qnrS na população em estudo, Não foram obtidos 

resultados positivos para o gene qnrA nos isolados clínicos de E. coli estudados. 

Figura 7: Fragmentos resultantes da amplificação do gene qnrB com 
o controlo interno 16S rDNA. A) Amostra positiva para o gene qnrB; 

B) Amostra negativa; C) Controlo positivo para o gene qnrB; D) 
controlo negativo para qnrB. 
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A  Figura 8 mostra a prevalência do gene qnr  nos isolados clínicos de E. coli 

em estudo, que atingiu os 8%, um valor significativo e preocupante, quando 

comparado com o estudo realizado por Mammeri e seus colaboradores (Mammeri 

2005), o primeiro estudo efectuado na Europa sobre a incidência deste gene, no 

qual apenas uma estirpe de E. coli era portadora do gene qnr (0,3%). 

 

Poirel e seus colaboradores efectuaram posteriormente um estudo da 

prevalência deste gene em bactérias isoladas em França, onde obtiveram um 

resultado de aproximadamente 3% (Poirel 2006). Foi ainda realizado um terceiro 

estudo desta natureza em Espanha, que reportou uma prevalência de 4.9% 

(Lavilla 2008), o que se aproxima dos valores encontrados na população em 

estudo, embora ainda se verifique uma diferença significativa.  

Este expressivo resultado de 8% na prevalência do gene qnr é compreensível 

tendo em consideração alguns estudos efectuados na Europa, que apontam 

Espanha e Portugal como países com elevado consumo de quinolonas 

(Grundmann 2008), o que se traduz numa intensa pressão deste antibiótico na 

população bacteriana levando à aquisição e disseminação de mecanismos de 

resistência. 

Figura 8: Prevalência do gene qnr na população em estudo. 
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Relativamente aos determinantes genéticos encontrados, foram detectadas 

duas estirpes portadoras do gene qnrS (1%), nove com o gene qnrB (7%) e não 

foi encontrado nenhum gene qnrA, como ilustra a Figura 9. 

 

 

 

Relativamente ao determinante genético qnrS, foi detectado em duas bactérias 

isoladas em pacientes adultos, uma das bactérias foi isolada numa urina num 

doente em ambulatório e a outra num pús de um doente internado. Ambas as 

estirpes apresentavam um perfil de resistência a 3 classes de antibióticos 

(quinolonas, β-lactâmicos e tetraciclinas) e uma era produtora de ESBL. Na 

análise das sequências nucleotídicas, verificou-se tratarem-se de dois genes 

qnrS1. Quanto aos genes qnrB identificados, constatou-se após análise da sua 

sequência nucleotídica, que quatro se classificavam como qnrB4, um como qnrB2 

e os restantes quatro como qnrB5.  

 

As alterações características nos aminoácidos das respectivas proteínas, entre 

os diferentes alelos encontram-se representadas na Tabela 6. 

Figura 9: Prevalência dos determinantes genéticos qnrA, qnrB e qnrS, 
nos isolados clínicos de E. coli em estudo. 
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Os diferentes homólogos do gene qnrB foram detectados em bactérias 

isoladas de utentes tanto em ambulatório (55%) como internados em meio 

hospitalar (45%) e em diversos tipos de amostras (urina, expectoração, pús e 

cateter). De entre as bactérias portadoras do gene qnrB, 55% foram classificadas 

como resistentes a quinolonas, no teste de susceptibilidade a antibióticos 

executado no equipamento automático Vitek® 2, enquanto que as restantes 

portadoras foram consideradas sensíveis. Observou-se ainda que 33% das 

bactérias detentoras deste gene plasmídico eram produtoras de ESBL. 

Analisando criteriosamente estes resultados, depreende-se que relativamente 

à distribuição deste gene plasmídico de resistência a quinolonas, este se encontra 

igualmente disseminado tanto em ambiente hospitalar como na comunidade, dada 

a similaridade entre o número de bactérias portadoras do gene qnr isoladas tanto 

em utentes em ambulatório como em internamento. Regista-se também, tal como 

documentado na literatura, uma associação entre os genes qnr e os genes de 

ESBL (Poirel 2005; Martinez 2008). 

 

Alelo 2 11 18 20 21 22 55 60 79 80 94 129 142 144 151 

QnrB1 A D E I E N N M S S A V I A F 

QnrB2  N       A    M   

QnrB4 T   V    N I N S  M T  

QnrB5 T   V     V    M T  

 

 

ALTERAÇÕES NOS AMINOÁCIDOS DOS GENES qnrB

 

Alelo 162 163 168 171 186 188 198 202 204 205 212 213 

QnrB1 S T A F I G N S L M V I 

QnrB2      R     I  

QnrB4  S  V   S   L I M 

QnrB5       S      

 

 

ALTERAÇÕES NOS AMINOÁCIDOS DOS GENES qnrB (cont.)

Tabela 6: Comparação entre as proteínas codificadas pelos homólogos do gene qnrB detectados. 
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Curiosamente foram detectados 4 homólogos do gene qnrB em bactérias 

sensíveis, sendo duas completamente selvagens. Esta situação é compreensível 

visto o gene qnr atribuir um baixo nível de resistência a fluoroquinolonas, e a 

metodologia Vitek® 2, apenas englobar nas suas cartas de teste à sensibilidade a 

antibióticos, estes compostos, não testando o ácido nalidíxico (quinolona de 1ª 

geração) ao qual este gene confere elevado grau de resistência. Desta forma, 

esta lacuna apresenta-se como uma limitação deste método automático na 

detecção fenótipica destes mecanismos de resistência.  

A ocorrência deste gene em bactérias sensíveis, alerta também para o 

desconhecimento da real disseminação deste mecanismo de resistência, visto a 

grande maioria dos estudos publicados sobre a sua prevalência incidirem em 

estirpes resistentes a quinolonas ou em bactérias produtoras de ESBL que 

regularmente também são resistentes a esta classe de antibióticos. Finalmente é 

importante salientar, que estas bactérias sensíveis a quinolonas detentoras do 

gene qnr, facilmente adquirirão mecanismos de resistência cromossomais a estes 

antibacterianos, inviabilizando o seu uso terapêutico, devido à actuação 

sinergética deste gene plasmídico que também favorece a selecção de mutantes 

resistentes. Poirel e seus colaboradores, demonstraram este efeito do gene qnr 

em bactérias sensíveis a quinolonas ao administrarem norfloxacina a um doente 

infectado com uma bactéria portadora de qnr e sensível a esta classe de 

antibióticos, que após cinco dias de terapêutica se tornou resistente a este 

antibacteriano (Poirel 2006). Estes microrganismos aparentemente inofensivos, 

uma vez em contacto com outras bactérias, inclusive de espécies diferentes, 

poderão partilhar este gene, contribuindo para a disseminação silenciosa da 

resistência a quinolonas. Estas bactérias são também a prova que o custo deste 

gene no “fitness” celular, é actualmente muito inferior às vantagens que decorrem 

da sua presença, devido principalmente à pressão generalizada destes 

antibióticos na clínica e no ambiente, caso contrário, sobretudo em bactérias 

selvagens ele não ocorreria.  

Curiosamente não foi encontrado nenhum gene qnrA, embora 20% das 

estirpes analisadas fossem produtoras de ESBL e a associação entre estes dois 
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Figura 10: Separação electroforética dos plasmídeos com o gene qnrB e qnrS. M) Marcador 

molecular: DNA do fago λ digerido com HindIII e EcoRI; A) Plasmídeo extraído de um isolado 

clínico portador do gene qnrS; B) Plasmídeo extraído de um isolado clínico portador do gene 

qnrB. 

mecanismos de resistência seja comum, como amplamente documentado na 

literatura (Poirel 2005; Martinez 2008). 

Com o objectivo de comprovar a presença do gene qnr em ambiente 

plasmídico, possibilitando posteriormente o estudo do seu ambiente genético e da 

sua transferência por conjugação, da resistência a quinolonas, procedeu-se à 

extracção de plasmídeos de dois isolados clínicos, positivos para o gene qnrS e 

qnrB, respectivamente. Foram encontrados vários problemas na tentativa de 

extracção plasmídica através da metodologia tradicional de lise celular, ou com 

procedimentos comerciais comuns como o sistema GFX “Micro Plasmid Prep Kit” 

(Amersham Biosciences), provavelmente devido ao tamanho e ao número de 

cópias dos plasmídeos em causa.  

A extracção foi efectuada com sucesso com o “kit” comercial Nucleobond® 

Xtra Maxi Plasmid DNA Purification (Macherey-Nagel), com o qual se obtiveram 

os resultados apresentados na Figura 10. 
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Desta extracção de DNA plasmídico das estirpes de E. coli resultou a 

presença de um fragmento de DNA com um elevado tamanho, aproximadamente 

21kb, na estirpe portadora do gene qnrS e de dois fragmentos de DNA de 

tamanhos distintos no isolado portador do gene qnrB, um com aproximadamente 

3000pb e outro de sensivelmente 21kb. 

Com o intuito de comprovar a natureza plasmídica do gene qnr, executou-se a 

técnica de “Southern Blot” com o DNA extraído do isolado clínico positivo para 

qnrS. Foi obtido um sinal positivo, com um tamanho de aproximadamente 21kb, 

com a sonda para o gene qnrS, o que confirma a presença deste gene de 

resistência a quinolonas em plasmídeos, tal como referido por outros autores 

aquando da sua descoberta (Martinez 1998).  

Contudo, estes resultados necessitam de confirmação, uma vez que o 

tamanho da banda com sinal positivo pode corresponder a restos de DNA 

cromossomal, o que por vezes acontece em processos de extracção de DNA 

plasmídico. Por outro lado, deverá ainda ser feita a hibridação com a sonda para 

o gene qnrB, na estirpe que por PCR revelou a presença deste gene, para 

confirmar em qual dos fragmentos se encontra, visto neste isolado terem sido 

extraídos dois fragmentos. Finalmente, uma das formas de confirmação destes 

resultados, seria a utilização do produto da amplificação do gene 16S como sonda 

para a respectiva hibridação. 
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O presente estudo constituiu o primeiro relatório da prevalência do gene qnr 

em isolados clínicos em Portugal, tendo estes resultados sido apresentados no 

18º Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas, 

Barcelona, Espanha, 2008 (Anexo1). Com a elaboração deste trabalho pretendeu-

se analisar a presença e/ou prevalência na região de Aveiro, deste gene descrito 

mundialmente, alertando para a urgência na implementação de medidas de 

contenção da disseminação deste mecanismo de resistência repensando a 

utilização das quinolonas de forma tão ampla e exaustiva. Por outro lado, com o 

estudo mundial dos diferentes homólogos deste gene e das proteínas por ele 

codificadas, será possível caminhar no sentido de se desenvolver um inibidor para 

este mecanismo de resistência, e muito possivelmente, desenvolver os 

equipamentos de detecção fenotípica. 

Os resultados aqui apresentados permitem salientar as seguintes conclusões: 

 A prevalência da resistência a quinolonas na região de Aveiro é 

bastante elevada, quando comparada com outros países Europeus; 

 O gene qnr está presente no nosso país, tendo sido detectada uma 

prevalência de 8% em isolados clínicos de E. coli na região de 

Aveiro; 

 É urgente avaliar a real disseminação deste gene, visto ter sido 

encontrado em isolados sensíveis a quinolonas e também em 

estirpes selvagens que facilmente se poderão tornar resistentes; 

 Este gene encontra-se disseminado tanto em meio hospitalar como 

na comunidade; 

 Regista-se a associação do gene qnr com genes de ESBL, 

contribuindo para a multiresistência das estirpes; 

 Confirma-se a possível presença do gene qnr em plataformas 

genéticas plasmídicas. 
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O presente estudo constitui a base para o trabalho futuro de análise e 

caracterização dos vários determinantes genéticos encontrados.  

A determinação da plataforma genética dos genes qnr encontrados e a 

averiguação da transferência da resistência através de plasmídeos detentores do 

gene qnr para estirpes sensiveis, será uma prioridade na caracterização destes 

genes no nosso país.  

Salienta-se ainda a necessidade da realização de um estudo de âmbito 

nacional para apuramento da real disseminação deste gene em Portugal. 
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