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RESUMO

As cavernas são ambientes geologicamente isolados, oligotróficos, predominando a
quimiolitotrofia. Mesmo assim podem abrigar uma diversidade de microorganismos que
desempenham funções biológicas para sobrevivência nesses ambientes . Por serem ambientes
pouco estudados, existem um certa escassez de trabalhos na literatura relacionados à presença
de genes de resistência bacteriana no ambiente cavernícola. Entretanto é importante a
avaliação de vários ambientes quanto à presença e disseminação desses genes, principalmente
pela questão da multirresistência, visto que no decurso das últimas décadas, muitas bactérias
entre as quais, importantes patógenos, adquiriram resistência aos antibióticos atualmente
disponíveis. Com o objetivo de avaliar a presença dos genes blaTEM, blaSHV , blaCTX-M , que
conferem resistência aos antibióticos beta lactâmicos de amplo espectro de ação e blaKPC e
blaNDM, que conferem resistência aos antibióticos carbapenêmicos, foram coletadas 21
amostras de sedimento e rocha em cavernas na Bahia. O DNA total de cada amostra foi
extraído, submetido a reações de PCR convencional com os primers para os genes listados
acima e posteriormente eletroforese em gel de agarose. As amostras foram utilizadas para
quantificação dos genes por Real-Time qPCR. Foi detectada a presença dos genes blaTEM em
uma amostra, blaSHV em duas amostras e blaKPC em dez amostras. Paralelamente, seis
bactérias resistentes a antibióticos beta-lactâmicos foram cultivadas e isoladas em amostras do
sedimento com a finalidade de avaliar a presença desses genes e identificar os isolados por
filogenia. Os genes pesquisados não foram encontrados nos isolados resistentes cultivados,
somente na comunidade bacteriana não cultivável. Três bactérias resistentes foram
identificadas através do 16S rDNA como: Paenibacillus sp, grupo do Bacillus cereus e
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Pseudomonas Stutzeri. Os resultados encontrados mostram que os microrganismos de
cavernas abrigam genes de resistência a antibióticos. A pesquisa sugere a resistência nesse
ambiente é natural e que esses microrganismos estão adaptados ao ambiente que habitam.

Palavras-chave: Cavernas; Resistência bacteriana; Genes de resistência; qPCR; Filogenia
OLIVEIRA, Rhyan Barros Farias. Universidade Estadual de Santa Cruz, October 2015.
Prospecting bacterial resistance genes to beta-lactam antibiotics in Bahia Caves.
Advisor: Dr. Rachel Passos Rezende Co-Advisor: Dr. Bianca Mendes Maciel.

ABSTRACT

Caves

are

geologically

isolated

environments,

oligotrophic

and

predominantly

chemolithotrophy. Still may house a variety of microorganisms that perform biological
functions for survival in these environments. Because they are poorly studied environments,
there is scarcity of studies in the literature related to the presence of bacterial resistance genes
in the cave environment. However, it is important to evaluate various environments for the
presence and spread of these genes, especially the multidrug resistance issue, whereas in
recent decades, many bacteria including important pathogens have acquired resistance to
currently available antibiotics. In order to assess the presence of beta lactam antibioticresistant broad spectrum of action blaTEM, blaSHV, blaCTX-M genes and blaKPC and blaNDM,
resistant to carbapenems were collected 21 samples of sediment and rock caves in Bahia.
Total DNA was extracted from each sample, subjected to standard PCR reactions with
primers for genes listed above and subsequent agarose gel electrophoresis. Samples were used
for the quantification of genes by Real-Time qPCR. The presence of gene blaTEM was detected
in one sample, gene blaSHV in two samples and gene blaKPC in ten samples. In parallel, six
bacteria resistant to beta-lactam antibiotics were cultured and isolated from sediment samples
in order to evaluate the presence of these genes and identify isolates in phylogeny. The
studied genes were not found in cultivated resistant isolates, only in uncultivable bacterial
community. Three resistant bacteria were identified as Paenibacillus sp, Bacillus cereus
group and Pseudomonas stutzeri. The results show that the microorganisms present in caves
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harboring antibiotic resistance genes. Research suggests the resistance is natural in this
environment and these microorganisms are adapted to the environment they inhabit.

Keywords: Caves; Bacterial resistance; Resistance genes; qPCR; Phylogeny
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1. INTRODUÇÃO

A resistência bacteriana é atualmente considerada um problema de preocupação
global. A cada dia novos mecanismos de resistência surgem e se espalham pelo mundo,
tornando-se uma ameaça a saúde pública, como resultado há diminuição das chances de se
tratar infecções comuns, principalmente em indivíduos imunocomprometidos devido a
doenças (WHO, 2014). A resistência a um antibiótico ocorre quando o mesmo perde a
capacidade de diminuir ou impedir o crescimento de uma bactéria, logo à bactéria se torna
uma resistente e continua se multiplicando com a presença da droga em níveis terapêuticos.
O problema da poluição ambiental cresce de forma alarmante. Os antibióticos
contaminam o ambiente por meio de resíduos provenientes de fontes hospitalares, agricultura,
uso veterinário e deposição de lixo humano. Esses compostos em altas concentrações
favorecem o aparecimento de bactérias resistentes por seleção natural e alteram o equilíbrio
das comunidades microbianas.
O foco dos estudos acerca da resistência tem sido prioritariamente o ambiente clínico
(KUMMERER, 2004), porém sabe-se que os ambientes naturais são reservatórios de genes
que causam resistência a antimicrobianos, incluindo ambientes isolados como as cavernas. O
estudo da presença de resistência em ambientes que não estão suscetíveis a fonte de
antibióticos humanos e a pressão seletiva pelo seu uso de forma indiscriminada é de suma
importância para ajudar a esclarecer a origem e a evolução da resistência a antibióticos.
Nesse contexto, estão inseridas as cavernas que são ambientes extremamente pobres
em nutrientes, caracterizadas pela ausência de luz natural e pelo isolamento físico imposto
pela rocha. Em seu interior não existem plantas e há poucas espécies de animais conhecidos
que habitam cavernas, sendo um ambiente habitado prevalentemente por uma ampla
população de microrganismos (SPOLADORE & LUIZ, 2003; BARTON, 2006).
Existe certa escassez de trabalhos acerca de genes de resistência bacteriana em
cavernas (BHULLAR et al, 2012; GAÁLOVÁ et al, 2014) . Por esse motivo é necessário
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mais estudos que facilitem a compreensão do verdadeiro papel desses genes no ambiente e se
eles representam um fator de risco a sua exposição.
O objetivo do trabalho propõe a quantificação de genes de resistência bacteriana os
antibióticos beta-lactâmicos em Cavernas da Bahia, Brasil. Deste modo, analisar a presença
ou ausência dos genes, blaTEM, blaSHV, blaCTX-M, blaNDM e blaKPC na comunidade bacteriana
total (cultivável e não cultivável), bem como quantificar os genes encontrados, em amostras
de sedimento e rocha coletadas em cavernas da Bahia; avaliar a comunidade microbiana
cultivável isolada a partir das amostras de sedimento coletadas quanto ao seu perfil de
resistência ou susceptibilidade a antibióticos beta-lactâmicos; identificar os isolados
resistentes por filogenia a partir do seqüenciamento do rDNA 16S.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Cavernas e sua comunidade microbiana
As cavernas são cavidades naturais penetráveis pelo homem e que apresentem as três
zonas de iluminação (NORTHUP & LAVOIE, 2001), a zona clara, também chamada de zona
iluminada, caracterizada pela luz direta, a zona de penumbra, caracterizada pela luz indireta e
a zona escura, comumente a zona de maior extensão, é caracterizada pela ausência total de luz
(CAMACHO, 2002; ADEN, 2005). Cada zona tem condições físico-químicas e de nutrientes
relacionados com gradientes geoquímicos que influenciam o potencial de colonização e
distribuição da vida (BONACCI et al, 2009). Os tipos mais comuns de cavernas são aqueles
formados em calcário e outras rochas calcárias, como tubos de lava em rocha basáltica.
Outros tipos de cavernas são geralmente limitados em extensão, e incluem aquelas em gesso,
granito, talus, quartzito, gelo, e arenito (NORTHUP & LAVOIE, 2001).
Cavernas podem ser formadas por diversos processos (dissolução, erosão,
movimentação de placas) (CULVER e WHITE 2005; GUNN 2006; PILÓ & AULER 2009).
A grande maioria das cavernas está inserida em rochas carbonáticas, mais sujeitas à
dissolução, sendo as mais comuns em Calcário e Dolomito (CULVER e WHITE 2005,
GUNN 2006).
No Brasil existem mais de 10.000 cavernas já registradas (CECAV 2012), mas estimase que o total de cavernas seja superior a 100.000 (AULER, 2006). Também segundo a
Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE, 2012), a Bahia é o terceiro estado brasileiro em
número de cavernas. E as quatro maiores cavernas do Brasil estão localizadas inteiramente em
território baiano. Segundo PILÓ E AULER (2011), apesar de o potencial espeleológico
brasileiro situar-se na faixa de centenas de milhares de cavernas, menos de 5% das cavidades
naturais subterrâneas brasileiras são conhecidas. No estado são encontradas diversas áreas
com alto potencial espeleológico (Figura 1), destacam-se as áreas do Município de São
Desidério, Paripiranga e região da Chapada Diamantina, locais de origem das amostras
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utilizadas no presente trabalho.

C
B

A

Figura 1 - Mapa de potencialidade de ocorrência de cavernas no estado da Bahia baseado na
litologia. Áreas em vermelho indicam regiões de alta probabilidade de ocorrência de cavernas.
A letra A corresponde a região que engloba o município de São Desidério, em B a região da
Chapada diamantina e em C a região do município de Paripiranga. Fonte: MMA Centro
Nacional de Estudos, Proteção e Manejo de Cavernas (2009).
As cavernas são consideradas ambientes extremos para a vida, muitas vezes possuindo
recursos severamente limitados, devido à ausência de luz que se opõe a uma produção
primária de material orgânico por plantas (NORTHUP & LAVOIE, 2001). O ambiente
cavernícola é considerado pobre em nutrientes, nas quais a concentração de carbono orgânico
fica abaixo de 0,5 mg de TOC/L (carbono orgânico total por litro), entretanto as cavernas
fornecem sítios acessíveis de diferentes espécies de microrganismos, onde encontramos
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aproximadamente 106 células/grama de material rochoso em condições restritivas de fontes
de nutrientes. Devido essas condições, há um predomínio de comunidades microbianas
baseadas na quimiolitotrofia com interações ecológicas que permitem sua sobrevivência em
um ambiente oligotrófico (BARTON & JURADO, 2007). Nesse ecossistema, muitas vezes a
matéria orgânica disponível para microrganismos é proveniente da água corrente, vento e
guano (fezes de morcego) (CULVER & PIPAN, 2009).
As cavernas podem ser habitadas por microrganismos transitórios ou residentes. Os
microrganismos transitórios são aqueles que entram nas cavernas através das correntes de ar,
pelo fluxo de água, fluxo de sedimentos, em insetos, nos morcegos ou pelo homem. Qualquer
organismo ou objeto que adentre uma caverna carrega microrganismos (BARTON &
NORTHUP

2007).

Os

microrganismos

residentes

para

sobreviverem

dependem

exclusivamente das fontes de nutrientes que estão presentes na caverna, diferentemente dos
transitórios que se desenvolvem apenas enquanto houver disponibilidade de matéria orgânica
(BARTON & NORTHUP 2007; ENGEL 2007).
Comunidades bacterianas em cavernas adquirem energias através de diversos modos,
incluindo quebra de anéis aromáticos, fixando gases e oxidando metais presentes em rochas
(BARTON & JURADO 2006; PORTER 2007). Outras espécies microbianas que
encontramos em cavernas podem mobilizar fosfato inorgânico, oxidar metano e hidrogênio, e
obter energia através da hidrólise de proteínas, lipídios e outras macromoléculas que são
liberados por outros membros na comunidade microbiana, permitindo a reciclagem das
mesmas. Uma vez identificadas às principais fontes de nutrientes e energia dentro de
cavernas, é possível explorar os seus papéis no apoio às comunidades microbianas (BARTON
& JURADO, 2007).
Espécies microbianas se adaptaram às cavernas, interagindo com minerais presentes
nas mesmas. Alguns desses processos remodelaram a estrutura mineral das paredes da
caverna, pisos e tetos, por exemplo: através da formação de espeleotemas como estalactites e
estalagmites. Como a água se infiltra através do solo acima de uma caverna, que fica saturado
de CO2, ácido carbônico fraco (HCO3) é formado e reage com a rocha calcária, dissolvendo
CaCO3 .Quando essa água entra na atmosfera da caverna, o CaCO3 é dissolvido e produz
belas formações (BARTON et al, 2007).
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2.2 Antibióticos

Desde a sua introdução na medicina para tratar milhões de pessoas, os antibióticos
reduziram consideravelmente o número de doenças infecciosas e contribuíram para revolução
médica do século 20. A penicilina, um dos os primeiros antibióticos amplamente utilizados,
foi isolada em 1929 por Alexander Fleming introduzido no mercado em 1938, para reduzir
significativamente o número de mortes causadas por feridas infectadas durante II Guerra
Mundial (QUINN, 2013). O sucesso imediato destas moléculas no início da era da
antibioticoterapia foi diretamente ligado à sensibilidade dos patógenos, reduzindo
drasticamente a mortalidade por doenças infecciosas e a morbidade (FLOREY, 1946; SMITH,
2000).
Antibióticos são compostos naturais, sintéticos ou semi-sintéticos capazes de impedir
o crescimento bacteriano através de duas maneiras diferentes: a inibição do crescimento por
ação bacteriostática (mantendo o microrganismo na fase estacionária) e por uma ação
bactericida, atuando em processos vitais para a célula levando-a a morte (LAGO, 2011;
PANKEY & SABATH, 2013).
Ao longo dos anos foram descobertos e descritos os antibióticos conhecidos
atualmente, e desta forma foi necessário classificá-los. A classificação atual baseia-se em
cinco mecanismos de ação destes compostos, representados na tabela 1.
Os

beta-lactâmicos,

que

englobam

penicilinas,

cefalosporinas,

cefamicinas,

carbapenems e monobactams (tabela 2) são a classe mais bem sucedida de antibióticos
desenvolvida até o momento (WRIGHT, 2007). Todos eles contêm na sua estrutura molecular
um anel beta-lactâmico, diferindo nas cadeias laterais (BRUNTON et al, 2011), como se
observa na figura 2. São mais prescritos clinicamente, devido ao amplo espectro de ação e
efeitos colaterais baixos conferindo segurança no seu uso, pois atuam inibindo a síntese da
parede celular bacteriana (estrutura esta sem homologia em células eucarióticas). Os
antibióticos beta-lactâmicos agem ligando-se a enzimas responsáveis pela formação da parede
celular conhecidas como proteínas de ligação à penicilina (PBP), assim inibindo a síntese de
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peptideoglicano, enfraquecendo a parede celular, resultando na morte da bactéria
(GHUYSEN, 1991). Entretanto, os patógenos desenvolvem resistência continuamente ao
modificar ou substituir o alvo de ligação dos antibióticos beta-lactâmicos que são as PBPs e
por aquisição de novas beta-lactamases, provavelmente através de microorganismos derivados
de solo (LIVERMORE et al, 2006; HIGGINS et al, 2010) .

Tabela 1: Descrição dos mecanismos de ação dos antibióticos disponíveis para uso clínico na
medicina humana (ANVISA, 2007).

Mecanismo de ação
Inibição da síntese da parede celular

Inibição da síntese ou dano da membrana citoplasmática

Antibiótico
Beta-lactâmicos
Glicopeptídeos
Polimixinas
Daptomicinas
Aminoglicosideos
Tetraciclinas
Glicilciclinas

Inibição da síntese protéica nos ribossomos

Macrolídeos
Estreptograminas
Clorafenicol
Lincosaminas
Oxazolidinonas

Alterações na síntese dos ácidos nucléicos

Alteração de metabolismos celulares

Quinolona
Nitroimidazólicos
Trimetropin
Sulfoamidas
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Figura 2 - Representação da estrutura química dos antibióticos beta-lactâmicos, com realce
no anel β-lactâmico (WILLIAMS, 1999)

Tabela 2: Antibióticos inibidores da síntese da parede celular: antibióticos beta-lactâmicos e
seus respectivos espectros de ação.

Classe

Subclasse

Antibiótico
Benzilpenicilina
(Penicilina G)
Fenoximetilpenicilina
(Penicilina V)
Aminopenicilina
(Amoxicilina e Ampicilina)

Penicilinas
Isoxazolilpenicilina
(Flucloxacilina)
Ureidopenicilina
(Piperacilina, Azlocilina e
Mezlocilina)
Carboxipenicilina
(penicilinas antipseudomonas)

Beta-lactâmicos

1ª Geração (Cefalotina,
Cefazolina e Cefradina)
2ª Geração (Cefoxitina,
Cefotetano e Cefmetazole)
Cefalosporinas
3ª Geração (Ceftazidima,
Cefotaxima e Ceftriaxona)
4ª Geração (Cefepime)

Espectro de Ação
Espiroquetas e
cocos (exceto
estafilococos),
Gonococo
Haemophilus
influenzae,
Escherichia coli,
Proteus
Mirabilis
Estafilococos
produtores de
penicilinases
Bactérias Gram
negativas
Pseudomonas spp.
Bactérias Gram
positivas
Maior eficácia em
bactérias Gramnegativas e menor
eficácia em bactérias
Gram-positivas
Bactérias
Gram negativas
Igual à 3ª geração,
porém com maior
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Carbapenêmicos

Imipenem e meropenem

Monobactâmico

Aztreonan

estabilidade na
presença de
beta-lactamases
Bactérias Gram
positivas e Gram
negativas
Bactérias Gram
negativas
Aeróbias

2.3 Resistência bacteriana a antibióticos

Os mecanismos moleculares da resistência aos antibióticos têm sido extensivamente
estudados e têm envolvido investigações da genética e bioquímica de muitas faces diferentes
da função da célula bacteriana (WALSH, 2003; ALEKSHUN et al, 2007). Mecanismos de
resistência estão amplamente distribuídos no reino microbiano e têm sido bem descritos para
uma variedade de comensais (MARSHALL et al, 2009) e agentes patogênicos; a maioria
pode ser disseminada por um ou mais mecanismos de transferência de genes distintos.

A resistência bacteriana a antibióticos têm crescido de forma acentuada no ambiente
hospitalar, causando mortalidade e morbidade. (PENDLETON et al, 2013). Porém, ela não
está restrita apenas a área clínica, os ambientes naturais são fontes importantes de resistência
as antibióticos (ALLEN et al, 2010). Diversos trabalhos relataram a presença de
microrganismos resistentes isolados de ambientes extremos, incluindo oceanos, superfície
terrestre profunda e cavernas (TOTH et al, 2010; BROWN & BALKWILL, 2009;
BHULLAR et al, 2012). Um estudo realizado por D’ COSTA e colaboradores, 2006, isolou
500 bactérias do gênero Streptomyces de amostras de solo de locais diferentes, resistentes a
diversos tipos de antibióticos, demonstrando que esse ambiente constitui um reservatório de
elementos de resistência.
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2.3.1 Bases genéticas dos mecanismos de resistência bacteriana

A resistência bacteriana a antibióticos tem duas etiologias distintas: intrínseca ou
adquirida. A intrínseca, como o nome diz, é própria ou nata, ou seja, qualquer isolado de
determinada espécie apresentará o perfil resistente. Já a adquirida, pode resultar de uma
mutação dos genes, aquisição de genes de resistência externos (por transmissão de material
genético) ou uma combinação dos dois (DZIDIC, SUSKOVIC, & KOS, 2007).
A resistência intrínseca é uma característica natural de um microrganismo, que ocorre
sem necessariamente existir uma exposição prévia ao antibiótico (RICE & BONOMO, 2005).
Esse tipo de resistência a determinados antimicrobianos acontece devido a três possíveis
causas: presença de particularidades da morfologia bacteriana, ausência de um processo
metabólico influenciável pelo antibiótico; e existência de enzimas que inativam o composto
(VEIGA, 1984).
A resistência adquirida acontece através de dois grandes mecanismos: mutação em
diferentes loci cromossômicos ou transferência horizontal de genes (aquisição de outros
microrganismos). As mutações podem ser espontâneas ou induzidas (e estas se devem à ação
da radiação, como a ultravioleta ou ionizante, aos agentes alquilantes, à hidroxilamina ou à
presença de espécies reativas de oxigênio – ROS). A resistência aos antibióticos ocorre por
mutações pontuais nos nucleotídeos que são capazes de produzir um fenótipo de resistência
(WOODFORD & ELLINGTON, 2007). Estudos experimentais indicam que a frequência de
mutantes observadas entre os isolados bacterianos naturais e clínicos é muito maior do que o
esperado. Se a mutação for benéfica, como no caso do desenvolvimento de uma resistência,
então irá predominar na espécie, conferindo uma vantagem seletiva. Já transferência
horizontal de genes é um processo de aquisição de material genético entre bactérias da mesma
espécie ou de espécies distintas. Ocorre através de três mecanismos genéticos: transformação,
transdução ou conjugação; e também por transposição (DZIDIC, SUSKOVIC, & KOS, 2007;
TODAR, 2012).
Na transformação, a bactéria incorpora fragmentos de DNA presentes no meio,
resultante da morte ou lise de outra bactéria e recombina com o seu DNA. Esta capacidade de
englobar material genético extracelular e sofrer transformação é chamada de competência. Em

24

condições externas que provoquem estresse na célula bacteriana, esse mecanismo, codificado
nos genes cromossômicos, se torna ativo. (DZIDIC, SUSKOVIC, & KOS, 2007).
A transdução ocorre por intermédio de vírus bacteriófagos, que funcionam como
vetores e transportam o DNA da bactéria doadora para a hospedeira. Ao infectar uma nova
bactéria o vírus compartilha um fragmento pequeno de DNA da bactéria doadora, presente no
seu material genético, com a célula bacteriana infectada (DZIDIC, SUSKOVIC, & KOS,
2007; MAYER, 2012).
A conjugação é um processo de transferência de material genético unidirecional, por
meio do contato direto entre duas células bacterianas (mesma espécie ou espécies diferentes),
a doadora ou F+ e a receptora F-. O contato é mediado pelo pili sexual e as enzimas de
restrição como a endonuclease presentes nas bactérias F+ clivam uma sequência específica de
DNA do plasmídeo (que são fragmentos de DNA circular extra-cromossomal os quais contém
genes que permitem a sua replicação autônoma e transferência para outras bactérias). Após
esse processo, ocorre a replicação do fragmento a ser transferido, posteriormente a
transferência realizada da célula F+ para F- é sintetizada a cadeia complementar do fragmento
de DNA plasmídico incorporado na célula doadora (BRUNTON et al, 2011; MAYER, 2012).
Alguns plasmídeos contêm um grupo de genes chamados tra, que significa transfer, e que têm
a capacidade de realizar a transferência do mesmo da bactéria doadora (F+) para a receptora
(F-), por formação do pili codificado pelo fator F (ou fator de fertilidade) (NEIDHARDT,
2004).
Os elementos genéticos transponíveis são segmentos de DNA, com mobilidade
aleatória permitindo mover-se entre sequências nucleotídicas. Os principais elementos são as
sequências de inserção (IS) e os transposons (Tn). As IS são pequenas frações que codificam
enzimas funcionais utilizadas para a recombinação. Os transposons são estruturalmente
semelhantes às sequências de inserção, porém têm a capacidade de se mover entre plasmídeos
e cromossomos podendo facilmente tornar uma bactéria resistente ou muitas vezes multiresistente (PÁDUA, 2009; BRUNTON et al, 2011; MAYER, 2012).
Os genes responsáveis pela resistência presentes em plasmídeos normalmente
codificam enzimas que inativam os antibióticos e são considerados os maiores responsáveis
pela disseminação da resistência bacteriana devido à sua característica de fácil transmissão
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entre diversas espécies (SAMPAIO, 2011). Paralelamente, este mecanismo não é dispendioso
para a célula bacteriana, sendo então uma opção energeticamente favorável na tentativa de
sobrevivência do microrganismo.
Embora a maneira de aquisição de resistência bacteriana varie entre as espécies de
bactérias, a resistência é criada por alguns mecanismos importantes, como: a Inativação de
fármacos através de enzimas (por exemplo, ao adicionar um grupamento metil ao composto, o
qual perde sua atividade); a modificação do alvo de atuação do antibiótico (alteração de
enzimas ou proteínas bacterianas sob as quais o fármaco iria agir); bombas de efluxo
(proteínas especializadas que promovem a saída do composto tóxico que penetrar em seu
interior) (DZIDIC, SUSKOVIC, & KOS, 2007).

2.3.2 Mecanismos de resistência a antibióticos beta-lactâmicos

Existem quatro mecanismos de resistência aos beta-lactâmicos descritos na literatura:
bombas de efluxo, modificação do alvo, redução da permeabilidade da membrana e produção
de enzimas denominadas beta-lactamases (WIVAGG et al, 2014). Os sistemas de efluxo,
resultam da atividade de proteínas que promovem a saída de diversas substâncias, entre elas
os antibióticos (tóxicos), do meio intracelular para o meio extra-celular por transporte ativo,
observando-se a diminuição da sua concentração no interior da célula (CHOPRA &
ROBERTS, 2001). A alteração do alvo ocorre modificação do local de ligação do antibiótico,
impedindo-o de se ligar corretamente; contudo é possível que essas alterações mutacionais no
alvo não comprometam a função celular (SPRATT, 1994). Antibióticos beta-lactâmicos
penetram a membrana externa das bactérias gram-negativas via canais de porinas, porém
alterações no número, tamanho e seletividade desses canais promovem redução na
permeabilidade da membrana e consequentemente dificulta a entrada do antimicrobiano (DÉ
et al, 2001; DENYER & MAILLARD, 2002;

HANCOCK & BRINKMAN, 2002;

NIKAIDO, 2003). Entretanto, por ser uma via comum de entrada de nutrientes, o custo
metabólico deste mecanismo é elevado (JAMES et al, 2009).
O mecanismo mais comum e que apresenta maior eficiência contra essa classe de
antibióticos é a produção de beta-lactamases (LAKSHMI et al, 2014). Elas hidrolizam o anel
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beta-lactâmico destes fármacos, que é a estrutura fundamental para a sua ação. Essas enzimas
podem ser de origem cromossômica ou codificada em plasmídeos e podem ser transferidas
para bactérias (POOLE, 2004; BONETT, 2004). Em microrganismos gram-negativos as betalactamases se encontram no espaço periplasmático, ou seja, na mesma localização das
transpeptidases, alvos dos beta-lactâmicos. Isso confere maior eficiência destas enzimas nesta
classe de bactérias, já que os gram-positivos secretam-nas.
O primeiro relato da beta-lactamase ocorreu antes do uso penicilina, demonstrando a
presença de enzimas que inativam antibióticos beta-lactâmicos no ambiente natural (BUSH,
2010). Atualmente, existem mais de 890 beta-lactamases identificadas em isolados
bacterianos. Os grupos mais importantes descritos são o das beta-lactamases de espectro
estendido (ESBL) e o das carbapenemases, de acordo com as respectivas capacidades de
degradação dos fármacos: o primeiro degrada cefalosporinas de terceira e quarta geração e
monobactâmicos, e o segundo, além destes citados, degrada também os carbapenêmicos,
fármacos restritamente utilizados no ambiente clínico (BUSH & JACOBY, 2010).

2.3.3 Genes de resistência bacteriana

As bactérias patogênicas e não patogênicas contem plasmídeos que podem abrigar
genes que codificam beta-lactamases de espectro estendido (ESBL) e carbapenemases.
Devido ao seu ciclo celular mais rápido e curto, as bactérias estão mais suscetíveis a
sofrerem mutações, o que possibilita a uma enzima ser codificada por diversos subtipos de um
gene. As beta-lactamases de maior ocorrência em todo o mundo são codificadas pelos genes
blaTEM, blaSHV e blaCTX-M, com seus diversos subtipos (HAWKEY, 2008; VILLEGA et al,
2008). Entre as carbapenemases mais prevalentes estão as codificadas pelos genes blaKPC e,
mais recentemente, pelo blaNDM, ambos já foram relatados em diversos continentes como
Europa, Américas e Ásia (KITCHEL et al, 2009; BUSH, 2010).
A primeira beta-lactamase registrada em bactérias gram-negativas foi a TEM-1,
codificada pelo gene blaTEM1, encontrada em Escherichia coli e Klebisiella pneumoniae. Ela
confere resistência a penicilinas e cefalosporinas de primeira geração (LAKSHMI et al,
2014). TEM-3 foi a primeira beta-lactamase do fenótipo ESBL relatada, apresentando um
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maior espectro de ação, incluindo cefalosporinas de terceira geração (LACHMAYR et al,
2009). Posteriormente a este evento, mais de 140 derivados do blaTEM foram descritos, e a
maioria apresentando o fenótipo ESBL (BUSH & JACOBY, 2003, BRADFORD, 2001;
SALVERDA et al, 2010). Algumas mutações pontuais no gene blaTEM são capazes de
diferenciar as enzimas do grupo TEM, gerando fenótipos ESBL diferentes, dessa forma elas
passam degradar antibióticos específicos como a ceftazidima e a cefotaxima (BRADFORD,
2001). Diversas ESBL estão codificadas em plasmídeos que carregam o gene blaTEM
(LIVEMORE et al, 1986; BUSH, JACOB & MEDEIROS, 1995; POOLE, 2004), aumentando
a frequência e disseminação desses genes.
O gene blaSHV1 está inserido no cromossomo bacteriano das cepas de K. pneumoniae,
e em plasmídeos de outras bactérias como das Enterobacteraceae e Pseudomonas aeruginosa.
Há mais de 50 variantes do gene blaSHV1 (PFALLER & SEGRETI, 2006), capazes de gerar
várias enzimas que se diferenciam por mudanças na posição do seus aminoácidos (JACOBY,
1994; PEIXE et al, 1997, PITOUT et al, 1998). A maior parte das beta-lactamases codificadas
pelo gene blaSHV também apresentam o fenótipo ESBL.
A primeira enzima beta-lactamase codificada pelo gene blaCTX-M, foi detectada pela
primeira vez na Alemanha em 1989 (BAUERNFEIND et al, 1990) . Porém, a sua
disseminação a nível global tem sido notória na última década (BONNET, 2004). Há mais de
50 subtipos do gene descritos neste grupo. Em termos filogenéticos estas enzimas codificadas
pelas variantes do gene blaCTX-M encontram-se relativamente distantes das beta-lactamases
codificadas pelos genes blaTEM e blaSHV, isto é, estima-se que a homologia entre suas
sequências seja cerca de 40% (TZOUVELEKIS et al, 2000; SOGE et al, 2006).
As carbapenemases codificadas pelos genes blaKPC e blaNDM são de extrema
relevância, pois já foram descritas em todo mundo e possuem rápida disseminação. O gene
blaKPC já foi isolado em cepas de K. pneumoniae e P. aeruginosa (VILLEGAS et al, 2007).
Desde a primeira identificação de beta-lactamase do tipo KPC no Brasil (MONTEIRO et al,
2009), diversas outras foram identificadas em diferentes espécies e gêneros bacterianos
(ANVISA, 2013). O gene blaNDM foi relatado pela primeira vez na Índia em 2008 (YONG et
al, 2009), e lá têm sido amplamente identificado assim como em outros países circunvizinhos.
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No Brasil, embora já tenha sido identificado, ainda não é um gene muito freqüente, como em
toda a América Latina (ANVISA, 2013).

2.3.4 Genes de resistência bacteriana em ambientes naturais

Genes de resistência já foram encontrados nos mais diversos ambientes naturais,
incluindo as cavernas (BHULLAR et al, 2012; GAÁLOVÁ et al, 2014). Microrganismos de
solo são importantes produtores de antibióticos e carregam genes que codificam resistência
aos antimicrobianos produzidos por eles (HOPWOOD, 2007; TALHAN, 2007). Muitas vezes
esses genes são encontrados no mesmo cluster dos genes responsáveis pelas biossíntese de
antibióticos (MARTIN & LIRAS, 1989). O ambiente marinho e de água doce são
reservatórios de bactérias resistentes, pois esses meios facilitam a transmissão desses genes
entre bactérias, através da formação de biofilme e por meio de vírus bacteriófagos,
fundamentais no processo de conjugação (CHOUDHURY et al, 2012).
Alguns genes que conferem resistência a antibióticos possuem outras funções
primárias na natureza (PIEPERSBERG et al, 1988). Por exemplo, algumas classes de bombas
de efluxo, um dos mecanismos de resistência bacteriana, podem expulsar da célula várias
toxinas e metais pesados (NIES, 2003; POOLE, 2005).
Resíduos provenientes de hospitais, de atividades humanas e agrícolas podem
contaminar o ambiente natural por meio de altas concentrações de antibióticos e genes de
resistência que são considerados poluentes. A presença de antibióticos no meio pode alterar as
atividades metabólicas das comunidades microbianas, promovendo o desenvolvimento e
disseminação de bactérias resistentes presentes no ambiente (MARTINEZ et al, 2009). As
taxas de degradação desses compostos no ambiente são dependentes de diversos fatores:
propriedades físicas e químicas, além de temperatura, adsorção e absorção da molécula e da
estrutura molecular podendo variar de acordo com as condições ambientais (THIELEBRUHN, 2003), assim eles podem permanecer presentes durante determinado tempo,
favorecendo o aparecimento de cepas resistentes. Vale ressaltar que a presença de genes de
resistência no meio natural não está necessariamente ligada à contaminação por poluentes.
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Diversos trabalhos demonstraram a presença de resistência em ambientes isolados e extremos,
sem fonte de contaminação por antibióticos humanos (MITEVA et al, 2004; DE SOUZA et
al, 2006).

2.4 Resistoma

O conjunto de genes envolvidos na resistência bacteriana é denominado Resistoma
(WRIGHT et al, 2010). O resistoma é natural e ancião assim como o metabolismo bacteriano
e existe a mais de três bilhões de anos (GAZE et al, 2013). Muitos componentes do resisto ma
evoluíram antes do uso de antibióticos no ambiente clínico, o mesmo não inclui somente os
genes que conferem resistência por bactérias patogênicas, mas também as espécies não
patogênicas que dominam o ambiente (WRIGHT et al, 2007).
Este conceito não engloba apenas os genes que codificam determinantes de
resistência, presentes no cromossomo bacteriano. Também estão incluidos os genes de protoresistência, precursores que codificam proteínas com resistência parcial e podem evoluir para
resistência efetiva, e genes silenciosos. Os dois últimos tipos de genes não causam resistência
fenotípica até que ocorra mudanças na sua expressão através da mobilização ou mutação
desses genes associados a alterações em elementos regulatórios (WRIGHT et al, 2014).
Alguns estudos recentes revelaram a presença de resistência em bactérias isoladas
de ambientes naturais, que não sofrem ação do homem imposta pelo uso de antibióticos,
sugerindo que a resistência bacteriana seria um estado natural dos microrganismos (ASH et
al, 2002; BROWN & BALKWILL, 2009).
O resistoma é baseado na compreensão que actinobactérias e outras bactérias
ambientais que vivem no solo são potenciais produtoras de compostos antimicrobianos. Elas
inibem o crescimento de concorrentes na procura por fontes de nutrientes e se comunicam
com outras bactérias presentes na comunidade. Além disso, esses microrganismos
desenvolveram uma notável capacidade de sintetizar moléculas bioativas para interagir com
outros micróbios, e em paralelo, desenvolveu sistemas de defesa para proteger-se contra as
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moléculas de outros (GAZE et al, 2013). Para que essas bactérias sobrevivam e sejam viáveis,
a produção de antibióticos deve se relacionar com a presença de resistência, como um
mecanismo de auto-proteção (WRIGHT et al, 2014). Em concentrações sub-inibitórias os
antibióticos produzidos por bactérias são capazes de induzir mudanças significativas no
padrão de expressão gênica (DAVIES, 2006).
Uma análise metagenômica realizada com DNA de solo permafrost datado de 30
mil anos demonstrou a presença de genes de resistência para antibióticos beta-lactâmicos,
vancomicina e tetraciclina (D’COSTA et al, 2011). Um estudo genotípico e bioquímico
demonstrou conservação da função de enzimas capazes de degradar macrolídeos, da caverna
para a clínica, demonstrando que os genes de resistência estão presentes no genoma panmicrobiano, independentemente da seleção humana (BHULLAR et al, 2012).
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Coleta das amostras

Foram coletadas 21 amostras de sedimento e rocha em cavernas nos municípios de:
Lençóis - BA (Gruta do Lapão), Iraquara-BA(Gruta do Manoel Ioiô), São Desidério-BA(
Lapa do Manoel Lopes e Buraco da sopradeira) e Paripiranga-BA(Gruta da Presa 1 ,Toca da
Salamanta, Gruta do Bom Pastor e Furna do fim do morro do parafuso).A coleta foi
devidamente autorizada pelo ICMBIO/SISBIO, número: 38453-3. Os locais encontram-se
destacados na com seus respectivos dados cartográficos. Em cada localidade coletou-se em 5
pontos de amostragem, dentro de um raio de aproximadamente um 1,0 m2.
As amostras foram coletadas com o auxílio de pá estéril, seladas em sacos plásticos
esterilizados em autoclave (120 ºC; 1 atm; 15 minutos) e transportadas sob refrigeração (4 ºC)
para o Laboratório de Monitoramento Ambiental da Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC), onde parte dos sedimentos foi armazenada em freezer a -20 ºC para as análises
moleculares; e outra parte foi armazenada em geladeira para a análise química do sedimento e
isolamento de microrganismos.

Tabela 3. Dados cartográficos e litologia das cavernas onde ocorreram as coletas em
diferentes locais da Bahia.
Caverna

Município

Latidude

Longitude

Litologia

Gruta do Lapão

Lençóis-BA

12°32'25.30" S

41°24'9.75“ O

Arenítica

Gruta Manoel Ioiô

Iraquara-BA

12°20'9.96“ S

41°33'50.04“ O

Calcária

Buraco da Sopradeira

São
Desidério-BA

12°26'55.97"S

44°57'57.32"O

Calcária

Gruta da Presa 1

Paripiranga-

10°38'7.09"S

37°52'42.80"O

Calcária

32

BA
Toca da Salamanta

ParipirangaBA

10°36'16.92"S

37°53'9.66"O

Calcária

Gruta do Bom Pastor

ParipirangaBA

10°39'6.84"S

37°55'26.66"O

Calcária

Furna do fim do morro do
parafuso

ParipirangaBA

10°38'25.69"S

37°52'2.85"O

Calcária

Lapa do Manoel Lopes

São
Desidério-BA

12°27'17.36"S

44°58'11.74"O

Calcária

3.2 Extração do DNA total

A fim de se obter o material genético de bactérias cultiváveis e não cultiváveis foi
extraído o DNA total diretamente das amostras com o kit PowerSoil® DNA Isolation (MO
BIO Laboratories) segundo as orientações do fabricante. O processo contou com etapas de
lise mecânica e química, precipitação protéica, concentração e eluição do DNA. A
concentração e a qualidade do DNA foram determinadas por análise em espectrofotômetro
(NanoDrop 2000 Spectrophotometer – Termo Scientific) e gel de agarose a 1,0 %.
Posteriormente, as amostras de DNA foram diluídas em água ultra-pura estéril até que
atingissem as devidas concentrações para sua utilização nas reações de PCR.

3.3 Extração de DNA dos microrganismos controle

3.3.1 Microrganismos controle

Como controle negativo para todas as reações de PCR convencional foi utilizado o
DNA extraído da Escherichia coli ATCC 25922, a qual seguramente não apresenta nenhum
dos genes de resistência procurados nesta pesquisa, pois é uma cepa sensível a cefalosporinas,
monobactam e carbapenêmicos.
Como controle positivo para o gene blaSHV foi utilizado o DNA extraído da Klebisiela
pneumoniae ATCC 700603 (ALFARESI & ELKOUSH, 2010).
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3.3.2 Método de extração do DNA plasmidial da Escherichia coli ATCC 25922

Para a extração do DNA plasmidial foi utilizado o método da lise alcalina, adaptado de
BIRNBOIM & DOLY, 1979. Colônias de Escherichia coli ATCC 25922 foram crescidas em
6 mL caldo BHI (Brain Heart Infusion) por 24 horas, a 37ºC. Após o período de incubação
foram adicionados 2 mL de cultura bacteriana a um microtubo de 2 mL, e este foi
centrifugado a 13.000g por 1 minuto. O sobrenadante foi descartado e essa etapa foi repetida
por mais duas vezes, utilizando assim todo o volume de cultura produzida. Adicionou-se
então

300

μL

da

solução

1

gelada,

composta

por

Tris-HCl

10

mM (tris-

hidroximetilaminometano - ácido clorídrico) e EDTA 1 mM (ácido etilenodiamino tetraacético), com pH 8,0. Posteriormente adicionou-se 300 μL da solução 2, composta por NaOH
0,2 M (hidróxido de sódio) e SDS 1% (dodecil sulfato de sódio). Agitou-se o microtubo
vigorosamente em vórtex, e este permaneceu à temperatura ambiente por 5 minutos. Após
esse período, acrescentou-se 300 μL da solução 3 (acetato de potássio 5 M, pH 4,8). O
microtubo foi invertido manualmente 3 vezes e logo após centrifugado a 12.000 g por 10
minutos à temperatura ambiente. O sobrenadante foi depositado em novo microtubo (cerca de
400 μL) e a ele foi acrescido igual volume de fenol-clorofórmio-álcool isoamílico (na
proporção 25:24:1). O microtubo foi invertido manualmente 4 vezes e centrifugado
novamente a 12.000 g por 5 minutos à temperatura ambiente. A fase aquosa foi transferida
para outro microtubo, e a ela foram adicionados 2 volumes de isopropanol gelado. O novo
microtubo foi centrifugado a 12.000g, por 5 minutos à temperatura ambiente. O precipitado
então foi lavado 3 vezes com 500 μL de etanol 70% seguido de centrifugação a 12.000g, por 5
minutos à temperatura ambiente. Por fim, o álcool 70% foi removido com o auxílio de pipeta
automática e o precipitado foi deixado à temperatura ambiente para evaporação por 20
minutos. Após a evaporação, o DNA foi ressupendido em 30 μL água ultra-pura estéril.
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3.3.3 Método de extração do DNA da Klebisiella pneumoniae ATCC 700603

Colônias recém-crescidas (24 horas) de cada microrganismo foram adicionadas a
microtubos estéreis devidamente identificados contendo 400 µL de tampão de extração (Tris
HCl pH 8,0 200 mM; EDTA 250 mM; NaCl 1,5 M; SDS 2,0%) e posteriormente estes foram
homogeneizados em vórtex. Após 15 minutos à temperatura ambiente, foram acrescidos 200
µL de acetato de potássio 3 M a cada tubo, os quais foram homogeneizados por 40 inversões
sucessivas manuais, e em seguida centrifugados a 13000g por 5 minutos. Cerca de 500 µL de
sobrenadante foram transferidos para novos microtubos, e a estes foram adicionados 500 µL
de fenol-clorofórmio-álcool isoamílico (na proporção 25:24:1) em capela química, seguidos
de homogeneização em vórtex por 20 segundos e nova centrifugação (13000g por 15
minutos). Novamente os sobrenadantes (400 µL) foram transferidos para outro microtubo
estéril, e a estes foram adicionados 100 µL de acetato de amônia 10 M e 300 µL de
isopropanol gelado. Os tubos foram então mantidos a -20 ºC por 2 horas e logo após este
período, centrifugados a 12000g por 15 minutos. Os sobrenadantes foram descartados e os
precipitados (DNA) foram lavados com etanol 70% por 3 vezes (200 µL de álcool etílico 70%
dispersos pela parede dos tubos seguido de centrifugação – 12000g por 5 minutos). Depois
das lavagens, os tubos contendo o DNA extraído foram deixados à temperatura ambiente para
a secagem por cerca de 40 minutos. Cada tubo teve o seu DNA ressuspendido em 60 µL de
água ultra pura estéril.

3.4 Detecção de genes de resistência a antibióticos beta-lactâmicos na comunidade
bacteriana total

Para a detecção dos genes de resistência a antibióticos na comunidade bacteriana total
foi utilizada a técnica de PCR convencional. Os genes pesquisados, bem como seus
iniciadores e tamanho de fragmento amplificado (amplicon) encontram-se dispostos na Tabela
4. Cada reação teve um volume final de 25 µL, conforme descrito na Tabela 5. As reações de
PCR ocorreram em termociclador (Bio-Rad Thermo Cycler), nas seguintes condições:
desnaturação inicial de 5 minutos a 95ºC; seguidos de 35 ciclos de 60 segundos a 95ºC, 60
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segundos à temperatura de anelamento correspondente a cada par de iniciadores 1 e 45
segundos a 72 ºC; posteriormente mais 10 minutos a 72 ºC (extensão final); e, ao fim, 4 ºC.
Os produtos das reações de PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1,0%, e
assim foram comparados por tamanho (Kb) com padrão de peso molecular. As eletroforeses
ocorreram por 1 hora, a 70 V, 200 mA e 100 W. Os resultados foram visualizados através das
fotos retiradas do gel logo após as corridas, por foto-documentador.

Tabela 4: Iniciadores utilizados nas reações de PCR convencional e qPCR.

Gene
blaCTX-M

Iniciadores
F CTX-M*: 5’ATGTGCAGYACCAGTAARGTKATGGC 3’

Amplicons

Referências

300 pb

BIRKETT et al,

R CTX-M*: 5’ATCACKCGGRTCGCCXGGRAT 3’

blaTEM

F TEM: 5’TTCCTGTTTTTGCTCACCCAG 3’

2007
112 pb

R TEM: 5’CTCAAGGATCTTACCGCTGTTG 3’
F SHV: 5’ CCATTACCATGAGCGATAACA 3’

blaSHV

2007
402 pb

R SHV: 5’ ACCACAATGCGCTCTGC 3’

blaNDM

F NDM: 5’ TTGGCGATCTGGTTTTCC 3’

BIBBAL et al,

ALFARESI &
ELKOUSH, 2010

195 pb

ZHENG et al, 2013

399 pb

COLE et al, 2009

F M13: 5’ CAGGAAACAGCTATGAC 3’

202 pb +

TA Cloning Kit

R M13: 5’CATTTTGCTGCCGGTC 3’

Inserto

(Invitrogen, Life

R NDM: 5’ GGTTGATCTCCTGCTTGA 3’
F KPC: 5’ TCTGGACCGCTGGGAGCTGG 3’

blaKPC

R KPC: 5’ TGCCCGTTGACGCCCAATCC 3’

M13
vetor do clone

Technologies)
*Bases degeneradas: K=G ou T; N=T ou C; R=A ou G; Y=C ou T; X (inosina) =A, C, G ou T.

1

blaCTX-M: 56,8ºC; blaTEM: 56,1ºC; blaSHV: 60ºC, blaNDM: 49ºC; blaKPC: 60ºC.
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Tabela 5: Descrição de volumes e concentrações* utilizados para cada reação de PCR
convencional, de 25 µL.

Componentes da reação

Cinicial

Vinicial

Cfinal

Tampão de PCR 10 X, sem Mg

10 X

2,5 µL

1X

Mistura de dNTP 10 mM

10 mM

0,5 µL

0,2 mM

MgCl2 50 mM

50 mM

0,75 µL

1,5 mM

10 µM

2,0 µL

0,8 µM

Amostra de DNA

10 ng/ µL

2,0 µL

0,8 ng/ µL

Taq DNA polimerase

500 U

0,12 µL

2U

Água ultrapura autoclavada

-

17,13 µL

-

Volume final por reação

-

25,0 µL

-

Mistura de iniciadores (10 µM cada)

* As concentrações e volumes foram calculadas de acordo com Taq DNA Polymerase, recombinante, Invitrogen,
Life Technologies.

3.5 Quantificação absoluta dos genes presentes nas amostras

Para a quantificação absoluta do gene amplificado por PCR convencional a partir de
amostra de DNA total extraído foi utilizada a técnica de qPCR (reação em cadeia da
polimerase quantitativa). A amplificação por qPCR foi realizada em uma reação de 20 µL
com um kit Sybr Green PCR Master Mix (Invitrogen, Life Technologies). Cada reação
conteve 2 µL de concentrações variáveis de DNA entre 1 ng a 10 ng, 5 µM de iniciador
foward, 5 µM de iniciador reverse e 1 X de Sybr Green PCR Master Mix. Água ultra-pura
estéril foi utilizada como controle negativo. A amplificação por qPCR foi realizada utilizando
um termociclador Applied Biosystems® 7500 Fast Real-Time PCR Systems sob as seguintes
condições: 95ºC por 10 minutos seguidos de 40 ciclos de 15 segundos a 95ºC e 1 minuto a
60ºC. Uma curva padrão do plasmídeo controle diluído foi gerada para ser utilizada em cada
ensaio de qPCR. A amostra submetida à quantificação (comparação com a curva padrão) foi
analisada em triplicata em cada ensaio.
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3.5.1 Clonagem

Para a construção da curva padrão foi necessário produzir um clone o qual
apresentasse em seu plasmídeo o fragmento do gene prospectado. Inicialmente, o produto do
PCR convencional que apresentou amplificação para o gene de resistência foi purificado com
o PureLink PCR Purification Kit (Invitrogen, Life Technologies), segundo as orientações do
fabricante. No procedimento foram utilizadas duas soluções: a primeira purificou fragmentos
de PCR e a segunda funcionou como tampão de lavagem.
Após a etapa de purificação, o produto do PCR foi então clonado com o TA Cloning
Kit (Invitrogen, Life Technologies), segundo as orientações do fabricante. O vetor utilizado
foi o pCR 2.1 e a célula competente foi a E. coli TOP 10. O procedimento envolveu as etapas
de ligação e, em seguida transformação em células competentes. Um volume de 100 µL do
produto da etapa de transformação foi plaqueado em ágar LB (Ágar Luriae Bertani) acrescido
de 2% de ampicilina e incubado a 37ºC por 24 horas. Após esse período, observou-se o
crescimento de colônias de E. coli TOP 10. Entre as colônias, cinco foram escolhidas ao acaso
e tiveram o seu DNA plasmidial extraído conforme a metodologia descrita no subitem 3.3.2
Para a confirmação da transformação das mesmas foi realizada reações de PCR convencional
(conforme subitem 3.4) e posteriormente as colônias transformadas foram repicadas. Os
produtos de PCR foram submetidos à eletrofosere em gel de agarose a 1% e posterior fotodocumentação para a observação da amplificação do fragmento clonado. Adicionalmente
foram realizadas reações de PCR convencional com os iniciadores M13 Foward e M13
Reverse (tabela 4), a fim de amplificar fragmento conhecido do vetor ao qual se intercala o
fragmento recombinante, confirmando assim a eficácia da clonagem.

3.5.2 Curva padrão

A curva padrão construída com o clone positivo produzido possibilitou a quantificação
gênica absoluta na amostra de sedimento.
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Primeiramente foi realizada uma reação de PCR de 100 µL com o DNA plasmidial
extraído do clone positivo (subitem 3.5.1). A reação conteve 1 X de tampão de PCR, 0,2 mM
de mistura de dNTP, 1,5 mM de MgCl2, 0,8 µM de cada par de iniciadores , 2 U de Taq DNA
polimerase e 10 ng de DNA. As condições da reação são as mesmas descritas no subitem 3.4.
O produto de PCR foi purificado (idem subitem 3.5.1), submetido à eletroforese em gel de
agarose a 1% e quantificado em espectrofotômetro (NanoDrop 2000 Spectrophotometer –
Termo Scientific). O número de cópias/ µL foi calculado segundo a seguinte fórmula
(STAROSCIK, 2004):

Nº de cópias/ µL =
(concentração de DNA em ng * 6.022x1023) / (tamanho do fragmento * 1x109 * 650)

O DNA foi então submetido à diluição seriada em água ultra-pura estéril (10 µL do
DNA diluídos inicialmente em 90 µL de H2O ultra-pura estéril) nas concentrações de 10-1 a
10-10. Utilizou-se, nas reações de qPCR, as diluições 10-5 a 10-10, o equivalente a 106 a 10
cópias/ µL de DNA.

3.6 Isolamento de bactérias cultiváveis resistentes a antibióticos beta-lactâmicos

3.6.1 Cultivo em meio líquido e sólido

Em balança semi-analítica foram pesados em duplicata 1 g de sedimento de solo da
amostra L3 (Gruta do Lapão), que em seguida foram diluídos em 90 mL de solução salina
estéril (0,9 %) contida em erlenmeyer estéril. Cada erlenmeyer então foi colocado em agitador
(shaker) sob agitação de 120 RPM por 30 minutos à temperatura ambiente (25 °C). Após o
período agitação, uma alíquota de 150 µL de cada suspensão foi adicionada a tubos de rosca
estéreis contendo 3 mL de meio de cultura líquido Brain Heart Infusion (Merck Millipore)
1/10 com discos impregnados por antibióticos (CTX - cefotaxima 30 µg/disco; CAZ ceftazidima 30 µg/disco; CRO - ceftriaxona 30 µg/disco; atingindo uma concentração final de
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antibióticos de 20 mg/L em cada tubo. Os discos foram adicionados aos tubos 30 minutos
antes da inoculação de cada suspensão, tempo suficiente para os compostos difundirem no
meio líquido. Os tubos de rosca foram incubados em estufas a 30 °C e a 37 ºC por 24 horas.
Foram utilizadas duas temperaturas a fim de avaliar se haveria diferença de crescimento entre
elas, uma vez que 30 ºC é a temperatura média das amostras de sedimento e 37 ºC a
temperatura ótima de crescimento bacteriano. Em seguida, a partir de 100 µL de cultura de
cada tubo de rosca foi feita diluição seriada (10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5) em microtubos
contendo cada um 900 µL de solução salina estéril (0,9%). Em triplicata, todas as diluições
foram plaqueadas em placas de petri contendo Ágar BHI 1/10, e logo após foram incubadas
em estufa a 30°C e 37°C° por 24 horas. O parâmetro utilizado para contagem de colônias foi
de 30-300 colônias/placa (CHEN et al, 2014), o que corresponde ao número de células
(bactérias) viáveis por mililitro. A padronização do experimento foi baseada no Manual de
Microbiologia Clínica da ANVISA (2008) e na metodologia utilizada por CHEN e
colaboradores (2014).
Como controle negativo para todos os antibióticos foi utilizado a cepa padrão
Escherichia coli ATCC 25922, a qual é sensível a todos os compostos testados. Como
controle positivo para cefalosporinas foi utilizada a cepa padrão Klebsiella pneumoniae
ATCC 700603, produtora de beta-lactamase de espectro estendido.

3.6.2 Observação morfológica dos isolados resistentes

Cada morfotipo resistente isolado foi submetido à coloração de Gram (RIBEIRO &
SOARES, 2011) para a classificação em bactérias gram-positivas e gram-negativas.
Realizaram-se observações em microscópio óptico, utilizando aumento de 400 x e 1000x.
3.7 Extração de DNA dos isolados resistentes

Colônias recém-crescidas (24 horas) de cada microrganismo foram adicionadas a
tubos eppendorf estéreis devidamente identificados contendo 400,0 µL de tampão de extração
(Tris HCl pH 8,0 200 mM; EDTA 250 mM; NaCl 1,5 M; SDS 2,0%) e posteriormente estes
foram homogeneizados em vórtex. Após 15 minutos à temperatura ambiente, foram
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acrescidos 200,0 µL de Acetato de Potássio 3 M a cada tubo, os quais foram homogeneizados
por 40 inversões sucessivas à mão, e em seguida centrifugados a 13000g por 5 minutos. Cerca
de 600,0 µL de sobrenadante foram transferidos para novos tubos, e a estes foram adicionados
600,0 µL de Fenol-clorofórmio-álcool isoamílico (25:24:1) em capela, seguidos de
homogeneização em vórtex por 20 segundos e nova centrifugação (13000g por 15 minutos).
Novamente os sobrenadantes (500,0 µL) foram transferidos para outro tubo estéril, e a estes
foram adicionados 125,0 µL de Acetato de amônia 10 M e 375,0 µL de Isopropanol gelado.
Os tubos foram então mantidos a -20ºC por 2 horas e logo após este período, centrifugados a
12000g por 15 minutos. O sobrenadante foi descartado e o precipitado (DNA) foi lavado com
etanol 70% 3 vezes (200,0 µL de álcool etílico dispersos pela parede dos tubos seguido de
centrifugação – 12000g por 5 minutos). Depois das lavagens, os tubos contendo o DNA
extraído foram deixados à temperatura ambiente para a secagem por cerca de 40 minutos
Cada tubo teve o seu DNA ressuspendido em 60,0 µL de água ultra pura estéril.

3.8 Amplificação do rDNA 16S por PCR para seqüenciamento e filogenia dos isolados
resistentes

Os isolados resistentes foram amplificados com os primers universais F27 (5‘-AGA GTT
TGA TCM TGG CTC AG-3‘) e R1525 (5‘-AAG GAG GTG WTC CAR CC-3‗) (LANE,
1991) em reações de 25 µL contendo 3 mM de MgCl2, 1X de tampão de PCR, 0,2 mM de
cada dNTP (Promega), 5 pmol de cada primer, 0,05 U/µL de Taq DNA polimerase (Promega)
e 1,5 uL de DNA. O termociclador (Eppendorf) foi programado com as seguintes condições:
desnaturação inicial a 94ºC por 5 minutos seguido de 35 ciclos de desnaturação a 95ºC por 1
minuto, anelamento a 57ºC por 1 minuto e extensão a 72ºC por 3 minutos. Posteriormente
ocorreu uma extensão final a 72ºC por 30 minutos. Foi realizada eletroforese em gel de
agarose a 1% e após verificação da amplificação em transluminador ultravioleta (ImageQuant
400).Após essa etapa será realizada purificação com isopropanol absoluto e acetato de sódio a
3M. Os amplicons foram quantificados em espectrofotômetro (Thermo-scientific) e as
amostras preparada para sequenciamento nas condições solicitadas pela prestadora de serviço.
Foram adicionados 60 ng de produto de PCR e 4,5 pmol de primer. As amostras foram secas
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em speed-vacuum e enviadas para seqüenciamento. Os eletroferogramas gerados foram
analisados com o programa FINCHTV, para remover as sequências de baixa qualidade
manualmente e posterior formação e visualização dos contigs gerados com o programa
CAP3(HUANG & MADAN, 1999). Após processamento, as sequências nucleotídicas foram
comparadas com o banco de dados do GenBank através do programa Basic Local Allignment
Search Tool (BLAST) (ALTSCHUL et al, 1990). Posteriormente as sequências foram
alinhadas com o MUSCLE e criado o dendograma com o programa MEGA6 (TAMURA et
al, 2013).
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4. RESULTADOS

4.1 Verificação da presença ou ausência e quantificação de genes de resistência a
antibióticos (ARG) na comunidade bacteriana total

A partir do DNA total extraído da amostra de sedimento L3 (Gruta do Lapão) foi
amplificado o fragmento do gene blaTEM (112 pb). No DNA total extraído da amostra Sop
rocha (Buraco da Sopradeira) foram amplificados os fragmentos blaSHV(402pb) e blaKPC
(399pb), nas outras amostras nenhum dos outros genes pesquisados foram detectados. Este
resultado foi obtido a partir das reações de PCR convencional, visualizados através de
imagem do gel de agarose, após a eletroforese, produzida por foto-documentador.

As amostras positivas clonadas, para construção da curva padrão para o qPCR, foram
submetidas a reações de PCR convencional com os primers dos genes prospectados e
posteriormente à eletroforese em gel de agarose a 1% para confirmação do transformação das
mesmas. A figura 3 exemplifica o resultado de um dos genes clonados.
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Figura 3. Gel de agarose 1% apresentando o fragmento de 112 pb do gene blaTEM
amplificado por PCR a partir do DNA plasmidial do clone.

A quantificação dos genes blaTEM, blaSHV e blaKPC nas amostras baseou-se no princípio
da quantificação absoluta, realizada através da técnica de qPCR. Uma curva padrão para os
genes blaTEM, blaSHV e blaKPC foi construída com a utilização de clone positivo para os
fragmentos de DNA em questão (E coli. TOP 10, vetor pCR 2.1), partindo de uma
concentração inicial de 1,16 x 1011 cópias/ µL , 0,87 x 1011 cópias/ µL e 0,98 x 1011 cópias/
µL, respectivamente, para a diluição seriada.

A análise da curva de melting do controle positivo contendo o fragmento do gene
blaTEM mostrou amplificação específica com amplicon à temperatura de melting de 81 ºC
(figura 4). A análise da curva de melting do controle positivo contendo o fragmento do gene
blaSHV mostrou amplificação específica com amplicon à temperatura de melting de 85 ºC
(figura 5). A análise da curva de melting do controle positivo contendo o fragmento do gene
blaKPC mostrou amplificação específica com amplicon à temperatura de melting de 90 ºC
(figura 6). O limite de detecção dos experimentos foi 1,16 x 102 cópias do gene blaTEM, 0,87 x
102 cópias do gene blaSHV e 0,98 x 102 cópias do gene blaKPC.
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Figura 4: Curva de dissociação (melting curve). Na imagem nota-se a temperatura de
dissociação de 81ºC para o gene blaTEM, caracterizado por um dos padrões 2,32x106 cópias
(curva padrão).
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Figura 5: Curva de dissociação (melting curve). Na imagem nota-se a temperatura de
dissociação de 85ºC para o gene blaSHV, caracterizado por um dos padrões 1,74x106 cópias
(curva padrão).
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Figura 6: Curva de dissociação (melting curve). Na imagem nota-se a temperatura de
dissociação de 90ºC para o gene blaKPC, caracterizado por um dos padrões 1,96x106 cópias
(curva padrão).

A figura 7 mostra o comportamento da curva padrão: a relação entre os valores de Ct
(cycle threshold) e a concentração logarítmica do blaTEM, que foi linear de 102 a 106
copias/µL. A determinação do coeficiente de linearidade (R2) foi de 0,996 a uma eficiência
E>90%. A figura 8 mostra o comportamento da curva padrão: a relação entre os valores de Ct
(cycle threshold) e a concentração logarítmica do blaSHV, que foi linear de 102 a 106
copias/µL. A determinação do coeficiente de linearidade (R2) foi de 0,998 a uma eficiência
E>90%. A figura 9 mostra o comportamento da curva padrão: a relação entre os valores de Ct
(cycle threshold) e a concentração logarítmica do blaKPC, que foi linear de 102 a 106
copias/µL. A determinação do coeficiente de linearidade (R2) foi de 0,994 a uma eficiência
E>90%.

47

Figura 7: Curva padrão (Standard curve): Ct (Cycle Threshold) x concentração logarítmica
(nº de cópias do gene blaTEM/µL). A curva padrão foi construída com o plasmídeo controle do
gene blaTEM diluído em água ultra pura estéril.

48

Figura 8: Curva padrão (Standard curve): Ct (Cycle Threshold) x concentração logarítmica
(nº de cópias do gene blaSHV/µL). A curva padrão foi construída com o plasmídeo controle do
gene blaSHV diluído em água ultra pura estéril.

Figura 9: Curva padrão (Standard curve): Ct (Cycle Threshold) x concentração logarítmica
(nº de cópias do gene blaKPC/µL). A curva padrão foi construída com o plasmídeo controle do
gene blaKPC diluído em água ultra pura estéril.

Foram encontrados cópias dos genes blaTEM , blaSHV , blaKPC, para o qPCR, em 11 amostras:
L3(Gruta do Lapão); M4(Gruta do Manoel Ioiô), ME(Gruta do Manoel Ioiô), Sop
rocha(Buraco da Sopradeira), Sop sedimento(Buraco da Sopradeira), Sop cascalho(Buraco da
Sopradeira), P1 rocha (Gruta da Presa I), P1 sedimento(Gruta da Presa I), Sup
Salamanta(Toca da Salamanta), ML g2(Lapa do Manoel Lopes) e ML se(Lapa do Manoel
Lopes). Na tabela 6 encontram-se os resultados dispostos em números de cópias por grama de
sedimento e rocha.
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Tabela 6: Números de cópias por grama de sedimento ou rocha com o valor do desvio-padrão
para os genes blaTEM , blaSHV e blaKPC.. Lapão 3 (L3), Manoel Ioiô 4 (M4), Manoel Ioiô
entrada (ME), Sopradeira rocha (Sop rocha), Sopradeira Sedimento (Sop sedimento),
Sopradeira cascalho (Sop cascalho), Presa 1 rocha (P1 rocha), Presa 1 sedimento (P1
sedimento), Superfície Salamanta (Sup Salamanta), Manoel Lopes guano 2 (ML g2), Manoel
Lopes sedimento (ML se).

Amostra

Números de cópias dos genes por grama de sedimento ou rocha

blaTEM

blaSHV

blaKPC

L3

7,35x105 ± 1,10x105

0

0

M4

0

2,27x104 ± 6,07x103

6,35x104 ± 5,46x103

ME

0

0

2,58x105 ± 1,37 x105

Sop rocha

0

1,17 x104 ± 4,36x103

1,64x105 ± 2,67x103

Sop sedimento

0

0

9,81x104 ± 1,78x104

Sop cascalho

0

0

8,47x104 ± 1,74x103

P1 rocha

0

0

2,69x106 ± 2,07x105

P1 sedimento

0

0

5,30x104 ± 6,67x103

Sup salamanta

0

0

6,77x104 ± 1,41x104

ML g2

0

0

3,80x105 ± 2,93x104

ML se

0

0

2,06x104 ± 4,58x103
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4.2 Avaliação e caracterização morfológica da comunidade bacteriana
cultivável (ARB)

Com o cultivo e isolamento bacteriano a partir da amostra de sedimento da gruta
L3 (Gruta do Lapão), observaram-se o crescimento de bactérias resistentes a todas as
cefalosporinas de terceira geração testadas, caracterizado pela turvação dos tubos e
crescimento de diferentes morfotipos após o plaqueamento (figura 10), em ambas as
temperaturas (30ºC e 37ºC).
Foram isolados seis bactérias com colônias morfologicamente diferentes da
amostra Gruta do Lapão 3. Quando corados pela coloração de gram, três bactérias
cultiváveis foram identificadas como gram-negativas resistentes a beta-lactâmicos e três
bactérias foram identificadas como gram-positivas resistentes.

A

B

C

Figura 10: Morfotipos gram-negativos resistentes a antibióticos betalactâmico,
cefotaxima-CTX 30 µg/disco e CRO - ceftriaxona 30 µg/disco . A letra A representa um
bacilo e as letras B e C cocos.

Ao microscópio, as três bactérias gram-negativas apresentavam-se na forma de
cocos e bacilos, bem arredondados. Enquanto as três bactérias gram-positivas
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apresentavam forma de bacilos caracteristicamente mais alongados, diplobacilos e
cocos.

4.3 Amplificação do gene que codifica rRNA 16S por PCR

Foi selecionado o DNA de dois isolados bacterianos gram-negativos resistentes à
antibióticos beta-lactâmicos e um isolado bacteriano gram-positivo resistente. Todos
apresentaram amplificação por PCR para o gene que codifica o rRNA 16S .O resultado
encontra-se disposto na figura 11.

M

1

2

3

CN

Figura 11: Resultado da PCR para 16S rDNA, visualizado em foto documentador.
Marcador(M), isolado 1 gram-negativo(1), isolado 2 gram-negativo(2), isolado 3 grampositivo(3) e controle negativo(CN).
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4.4 Sequenciamento e filogenia dos isolados resistentes
Os resultados obtidos do sequenciamento do rDNA 16S dos 3 isolados resistentes
em comparação com as sequências depositadas no NCBI GenBank são mostradas na
tabela 7, as árvores filogenéticas dos mesmos estão representadas na figura 12 e 13.

Tabela 7. Identificação taxonômica dos isolados resistentes a antibióticos betalactâmicos.
Amostra

Identificação taxonômica

Acesso

Similaridade

Isolado 1

Paenibacillus sp.

KP670285

99%

Isolado 2
Isolado 3

Bacillus cereus
Pseudomonas stutzeri

KP788033
HQ292192

99%
99%

O alinhamento local das sequências realizado com BLAST (tabela2) mostrou que o
isolado 1 apresentou 99% de similaridade com Paenibacillus sp. O isolado 2 apresentou
99% de similaridade com Bacillus cereus e o isolado 3 apresentou 99% de similaridade
com Pseudomonas stutzeri.
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Figura 12. Árvore filogenética de rDNA 16S obtido pelo método de neighbour joining
utilizando modelo de substituição nucleotídica de Kimura 2-parâmetro (KIMURA,
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1980). Os valores de cada ramo representam as porcentagens de 1000 réplicas de
bootstrap. Valores inferiores a 50 foram retirados.

Figura 13. Árvore filogenética de rDNA 16S obtido pelo método de neighbour joining

utilizando modelo de substituição nucleotídica de Kimura 2-parâmetro (KIMURA,
1980). Os valores de cada ramo representam as porcentagens de 1000 réplicas de
bootstrap. Valores inferiores a 50 foram retirados.
As árvores filogenéticas baseadas no sequenciamento do gene que codifica o rRNA 16S
(Figuras 12 e 13) mostram que os isolados seqüenciados 1, 2 e 3 formaram um
agrupamento com sequências de referência para Paenibacillus sp (100% de bootstrap) ,
Bacillus cereus (81% de bootstrap) e Pseudomonas stutzeri (100% de bootstrap),
respectivamente.
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5. DISCUSSÃO

5.1 Perfil de resistência da comunidade bacteriana total

O perfil de resistência bacteriana encontrado, por meio da técnica de PCR
convencional, no DNA total das amostras de sedimento L3 (Gruta do Lapão) e Sop rocha
(Buraco da Sopradeira) foram diferentes. Enquanto na amostra L3 foi encontrado o gene
blaTEM, na amostra Sop rocha foram encontrados os genes blaSHV e blaKPC. Os demais genes
não foram encontrados em nenhuma das amostras. A amostra de sedimento L3 (Gruta do
Lapão) foi coletada durante o período de seca, em um local de passagem do afluente do Rio
Lapão no munícipio de Lençóis, Bahia. Além disso, Pseudomonas multirresistentes contendo
o gene blaTEM já foram detectadas em rios (CHKWENDU et al., 2011). Os corpos d’água
são considerados importantes vias de disseminação da resistência bacteriana (CHOUDHURY
et al, 2012), caracterizada principalmente por mecanismos codificados em genes localizados
em plasmídeos, por meio da transferência lateral de genes, o que poderia justificar a presença
do gene blaTEM na amostra encontrada.
O gene blaSHV é comumente encontrado em isolados clínicos de ambientes hospitalares
(TOLLENTINO et al, 2011; TAWFKI et al, 2011), porém um estudo realizado em uma
caverna na Eslováquia revelou a presença de bactérias multiresistentes que expressavam os
genes blaTEM , blaCTX-M e blaSHV (GAÁLOVÁ et al, 2014). O gene blaKPC, tem sido descrito
em alguns estudos no Brasil e em outros países, todavia encontrados em microrganismos
isolados de paciente hospitalizados com infecção e de efluentes hospitalares e estações de
tratamento de água (BEIRÃO et al, 2011; CABRAL et al, 2012; PERILLI et al, 2013). A
presença dos genes blaSHV e blaKPC em cavernas, podem indicar um fator de risco a visitação.
Porém, micro-organismos que contem esses genes podem habitar a caverna e estarem
adaptados ao ambiente, provavelmente não possuindo a capacidade patogênica aos humanos.
Uma evidência crescente sugere que micro-organismos ambientais não patogênicos são
reservas de genes de resistência e possuem potencial para serem transferidos para patógenos
(REISENFELD et al, 2004; DONATO et al, 2010). A hipótese do resistoma seria a mais
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aceitável, no qual os genes já estariam presentes no cromossomo bacteriano, resultado da
interação dinâmica e competitiva das bactérias presentes no ambiente, existente antes do uso
de antibióticos por humanos (WRIGHT, 2010). As cavernas que foram encontradas os genes
blaSHV e blaKPC são isoladas e possuem difícil acesso. Além disso, não estão sujeitas a ação
do homem pelo uso indiscriminado de antibióticos em animais que resultam em resistência
bacteriana no solo e água (KEMPER, 2008). Muitos microrganismos de solo são produtores
de antibióticos, podendo exercer pressão seletiva para aparecimento de genes de resistência
nas comunidades microbianas (ALLEN et al, 2010). Alguns estudos relataram a existência de
actinomicetos que apresentaram multirresistência a drogas antimicrobianas mesmo na
ausência de fontes de antibióticos humanos (D´COSTA et al, 2006).

Existe um certa escassez de trabalhos relacionados à presença de genes de resistência
antimicrobiana em cavernas (BHULLAR et al, 2012; GAÁLOVÁ et al, 2014). Não há relatos
até então na literatura de quantificação direta de genes de resistência a antibióticos em
sedimento e rocha de cavernas, estando os trabalhos baseados em detecção de genótipos a
partir de microrganismos isolados em hospitais (SOUNA et al, 2014) ou ambientais
(CHAGAS et al, 2011).

Alguns estudos comprovaram que a técnica qPCR apresenta maior sensibilidade frente
a PCR convencional (SONAWANE & TRIPATHI, 2013; FRANCINO et al, 2006). Sendo
assim, foram testados DNA total extraído de todas as amostras de cavernas (incluindo as
amostras positivas para PCR convencional), pela técnica qPCR. Dentre elas, 11 amostras
foram positivas para PCR real time, utilizada para a quantificação absoluta dos genes blaTEM,
blaSHV e blaKPC (Tabela 6). A técnica qPCR, revelou-se altamente sensível, com limite mínimo
de detecção de 1,16 x 102 cópias do gene blaTEM, 0,87 x 102 cópias do gene blaSHV e 0,98 x
102 cópias do gene blaKPC .
. Adicionalmente, os valores de Ct (Cycle Threshold) encontrados em todas as
amostras foram comparados com a curva padrão (figura 7, 8 e 9). Esses valores foram
considerados desejáveis (Valor Ct>8 e <35), assim como o coeficiente de linearidade (R2)
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maior que 0,99 e eficiência maior que 90%, validando assim o experimento e a respectiva
quantificação.
Os demais genes pesquisados não foram encontrados nas amostras utilizadas no
presente estudo. Cepas produtoras do gene blaCTX-M já foram encontradas em áreas
geográficas diferentes como os continentes da América do Sul, Europa e Sudoeste da Ásia
(NAVARRO, 2002). Já foram descritos na literatura mais de 50 subtipos do gene blaCTX-M
(NAAS et al, 2006), que não seriam específicos para os primers utilizados nessa pesquisa, o
que justificaria a ausência desse gene nas cavernas estudadas. Em relação ao blaNDM, este foi
relatado pela primeira vez na Índia (YONG et al, 2009), e alguns casos clínicos já foram
identificados no Brasil, entretanto, continua sendo considerado de baixa freqüência
(ANVISA, 2013), fato que corrobora com a sua não identificação nas amostras.

5.2 Perfil de resistência da comunidade bacteriana cultivável

Com o cultivo e isolamento microbiano a partir da amostra de sedimento L3 (Gruta do
Lapão) notou-se o crescimento de bactérias resistentes a todas as cefalosporinas testadas,
respectivamente, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona. O crescimento microbiano foi
numericamente maior à temperatura ótima para crescimento bacteriano (37ºC) quando
comparado com a temperatura média do sedimento (30ºC), o que comprova ser 37ºC a melhor
temperatura de escolha para trabalhar com os microrganismos isolados de caverna. Para o
crescimento em placa de Petri dos isolados resistentes, foi utilizado o meio BHI em 10% das
suas concentrações originais na tentativa de criar condições nutricionais similares existentes
na caverna, desta maneira houve um crescimento efetivo.
Foram obtidos seis isolados bacterianos morfologicamente diferentes, três grampositivos e três gram-negativos. Esse número pode ser considerado pequeno, porém visto as
condições de seletividade impostas pelo uso de antibióticos beta-lactâmicos e o fato da maior
parte dos micro-organismos de cavernas e outros ambientes serem não-cultiváveis
(BARTON, 2006) justificaria esse número encontrado. A razão pela qual tantos micróbios do
ambiente são não-cultiváveis ainda não é completamente explicada (BLOOMFIELD et al;
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1998; BOGOSIAN et al, 2000; OLIVER, 1995). Grande parte dos micro-organismos de
cavernas quando expostos a meios ricos em nutrientes em placa de Petri, possuem dificuldade
em se adaptar as rápidas mudanças das condições nutricionais e simplesmente morrem por
estresse osmótico (KOCH, 1997). Uma minoria de micro-organismos de cavernas cresce em
placa de Petri, sobrevivendo às mudanças nutricionais, incluindo algumas espécies de
Pseudomonas e Bacillus (PEMBERTON et al, 2005).
O DNA extraído de todas as bactérias resistentes cultiváveis foi submetido a PCR
convencional para todos os primers pesquisados no presente estudo, porém nenhum deles
apresentou amplificação. Provavelmente essas bactérias possuem um mecanismo de
resistência intrínseca que permite seu crescimento com antibióticos presentes no meio. Um
possível mecanismo utilizado seria a bomba de efluxo, capaz de exportar moléculas tóxicas
para fora da célula bacteriana (PIDDOCK, 2006) e que já foi relatado tanto em bactérias
gram-positivas e gram-negativas (COX, 2013). Carregar genes que codificam a bomba de
efluxo no cromossomo é vantajoso para a bactéria, pois fornece um mecanismo de resistência
intrínseca que permite que ela sobreviva em um ambiente hostil, como na presença de
antibióticos (WEBBER & PIDDOCK, 2003).
As árvores filogenéticas de rDNA 16S e o alinhamento local das sequências realizado
com o BLAST mostraram que os isolados resistentes seqüenciados 1, 2 e 3 agruparam com
Paenibacillus sp, Bacillus cereus e Pseudomonas stutzeri, respectivamente, apresentando
99% de similaridade com sequências dessas espécies depositadas no GenBank. Bacillus
anthracis juntamente com Bacillus cereus fazem parte do agrupamento que se encontra o
isolado 2 (figura 12). Foi comprovada uma similaridade genética entres as duas espécies, na
qual Bacillus anthracis é oriundo de um ancestral único de Bacillus cereus e se difere pela
presença de dois plasmídeos de virulência e uma mutação na sequência reguladora plcR
(OKINAKA et al, 2006), responsável por regular a transcrição de genes que codificam
proteínas relacionadas a proteção celular e suprimento alimentar (GOHAR et al, 2008).O
método mais comum utilizado para diferenciar essas espécies é realizar o fingerprinting do
genoma por AFLP (KEIM et al, 1997; TICKNOR, 2001). Desta forma, não é possível
diferenciar esses grupos por meio de Filogenia 16S, pois seus genes são muito conservados
(BAVYKIN et al, 2004).
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Paenibacillus sp. pode apresentar multirresistência a diferentes tipos de antibióticos
utilizados no tratamento de infecções por bactérias gram-positivas e gram-negativas
(PEDNEKAR et al, 2010), espécies desse gênero com resistência a antimicrobianos já foram
encontradas em cavernas (BHULLAR et al, 2012), corroborando os dados encontrados nesse
estudo. Ainda não foram relatados na literatura trabalhos com resistência a cefalosporinas por
Paenibacillus sp no ambiente estudado. O reservatório natural para Bacillus cereus consiste
de matéria orgânica em decomposição, água doce e marinha, vegetais e o trato intestinal de
animais, fazendo parte da flora intestinal humana (JENSEN, 2003). Algumas cepas de
Bacillus cereus provenientes de amostras ambientais apresentaram resistência a antibióticos
beta-lactâmicos como: amoxicilina, ampicilina, penicilina, cefrtriaxona, oxacilina e
meropenem (LUNA et al, 2007), porém não existem dados na literatura de casos de
resistência a antibióticos encontrados em cavernas por essa espécie. Pseudomonas fluorescens
foi isolada em caverna ortoquatzítica (BARTON et al, 2013), que apresenta litologia
semelhante a gruta (Tabela 3) utilizada para o isolamento de Pseudomonas stutzeri (Tabela 7)
no presente estudo. Além disso, o genoma dessa espécie encontrada representa um dos
menores genomas do gênero Pseudomonas (BUSQUETS et al, 2012), uma hipótese para essa
diminuição seria a limitação de nutrientes na caverna, minimizando a energia e nutrientes
gastos com a replicação do genoma (BARTON et al, 2013). Algumas linhagens de
Pseudomonas stutzeri demonstraram resistência a fluoroquinolonas (RODRÍGUEZMARTÍNEZ et al, 2010), entretanto não existem relatos na literatura que indiquem a presença
dessa espécie possuindo resistência a cefalosporinas no ambiente cavernícola.
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6. CONCLUSÃO

A pesquisa sugere que a resistência bacteriana está presente nos mais diversos
ambientes, inclusive locais que não sofrem ação antrópica como as cavernas. Por meio desse
estudo é possível seguir a vertente que a resistência microbiana é anciã e natural e existe
mesmo antes do uso dos antibióticos por humanos, visto que a comunidade microbiana
presente na caverna é capaz de abrigar esses genes, mesmo na ausência de fontes de
contaminações por antibióticos. Por esse motivo, fica clara a necessidade de trabalhos
científicos nessa área de conhecimento com a finalidade de elucidar o papel desses genes no
ambiente natural, visto que há uma lacuna científica referente a esse estudo.

61

7. REFERÊNCIAS

ADEN, E. Adaptation to Darkness. In: CULVER, D. C.; WHITE, W. B. (Eds.). Encyclopedia of
Caves. Amsterdam: Elsevier press, 2005. p. 19-21

ALEKSHUN, M. N.; LEVY, S. B. Molecular mechanisms of antibacterial multidrug
resistance. Cell 128:1037–1050, 2007.

ALFARESI, M. S.; ELKOUSH, A. A. Real-time polymerase chain reaction for rapid
detection of genes encoding SHV extended-spectrum β-lactamases. Indian Journal of Medical
Microbiology, 28 (4): 332-336. 2010.

ALLEN, H.K..; DONATO, J.; WANG, H.H.; CLOUD-HANSEN, K.A.; DAVIES, J.;
HANDELSMAN, J. Call of the wild: antibiotic resistance genes in natural environments. Nat
Rev Microbiol 8: 251–259, 2010.

ALTSCHUL, S. F.; GISH, W.; MILLER, W.; MYERS, E.W.; & LIPMAN, D.J.
Basic local alignment search tool. J. Mol. Biol., 215, 403-410, 1990.

AMANN, R.; FUCHS, B.M.; BEHRENS, S. The identification of microorganisms by
fluorescence in situ hybridisation. Current Opinion in Biotechnology, 12 (3): 231-236. 2001.
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Antimicrobianos – Bases teóricas e uso
clínico.

2007.

[Acesso

em

02

outubro

2014].

Disponível

em:

http://

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo1/
lactamicos2.htm

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de Microbiologia Clínica. Teste
de sensibilidade aos

antimicrobianos.

2008.[Acesso em

fevereiro 2015].Disponível

emhttp://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/boas_praticas/modulo5/gram_
negativos4.html

62

ASH, R.J.; MAUCK, B.; MORGAN, M. Antibiotic resistance of gram-negative
bacteria in rivers, United States. Emerg Infect Dis 8:713-716, 2002.

AULER, A. S. Relevância de cavidades naturais subterrâneas: contextualização, impactos
ambientais e aspectos jurídicos. Relatório técnico, Ministério de Minas e Energia (MME)
Brasília, 166 pp, 2006.

BARTON, H. A.; TAYLOR, N. M.; KREATE, M. P. et al. The Impact of Host Rock
Geochemistry on Bacterial Community Structure in Oligotrophic Cave Environments .
International Journal Of Speleology, v. 36, p. 93-104, 2007

BARTON, H. A. Introduction to cave microbiology: a review for the non-specialist. Journal
Of Cave And Karst Studies, v. 68, n. 2, p. 43-54, 2006.
BARTON, H. A.; JURADO, V. What‘s Up Down There? Microbial Diversity in Caves.
Microbe, v. 2, n. 3, p. 132-138, 2007.

BARTON, M.D.; PETRONIO, M.; GIARRIZZO, J.G.; BOWLING, B.V.; BARTON, H. A. The
Genome of Pseudomonas fluorescens Strain R124 Demonstrates Phenotypic Adaptation to
the Mineral Environment. J Bacteriol. November; 195(21): 4793–4803, 2013.

BASSETI, M.; MERELLI, M.; TEMPERONI, C.; ASTILEAN, A. New antibiotics for bad
bugs: where are we? Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 12 (22): 2-15. 2013.

BAUMFEIND, A.; GRIMM, H.; SCHWEIGHART, S. A new plasmidic cefotaximase in a
clinical isolate of Escherichia coli. Infection 18:294-298, 1990.

BAVYKIN, S.G.; LYSOV,Y.P.; ZAKHARIEV,V.; KELLY, J.J.; JACKMAN, J.; STAHL, D.A.;
CHERNI, A. Use of 16S rRNA, 23S rRNA, and gyrB gene sequence analysis to determine
phylogenetic

relationships

of Bacillus

cereus group

microorganisms. J.

Clin.

Microbiol. 42:3711-3730, 2004

63

BEIRÃO, E. M.; FURTADO, J. J.; GIRARDELLO, R.; FERREIRA FILHO, H.; GALES, A. C.
Clinical and microbiological characterization of KPC-producing Klebsiella pneumoniae
infections in Brazil. Brazilian Journal of Infectious Diseases, 15 (1): 69-73. 2011.

BHULLAR, K.; WAGLECHNER, N.; PAWLOWSKI, A.; KOTEVA, K.; BANKS, E. D.;
JOHNSTON, M. D.; BARTON, H. A.; WRIGHT, G. D. Antibiotic resistance is prevalent in an
isolated cave microbiome. PLoS One, 7(4): e34953. 2012.

BIBBAL, D.; DUPOUY, V.; FERRÉ, J. P.; TOUTAIN, P. L.; FAYET, O.; PRÉRE, M. F.;
BOUSQUET-MÉLOU, A. Impact of three ampicillin dosage regimens on selection of
ampicillin resistance in Enterobacteriaceae and excretion of blaTEM genes in swine feces.
Applied and Environmental Microbiology, 73 (15): 4785-4790. 2007.

BIRNBOIM, H. C.; DOLY, J. A rapid alkaline extraction procedure for screening
recombinant plasmid DNA. Nucleic Acids Research, 7 (6): 1513-1523. 1979.

BONACCIO.; PIPAN, T.; CULVER, D.C. A framework for karst ecohydrology. Environ Geol
56:891–900, 2009.

BONNET, R. Growing group of extended-spectrum beta-lactamases: The CTX-M enzymes,
Antimicrob. Agents Chemother. 48 (2004) 1–14.

BONNET, R.; SAMPAIO, J.L.; LABIA, R.; CHAMPS, C.D.; SIROT, D.; CHANEL, C.; SIROT,
J. A novel CTX-M beta-lactamase (CTX-M-8) in cefotaxime resistant Enterobacteriaceae
isolated in Brazil. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 44:1936-1942, 2000.

BONOMO, R. A.; TOLMASKY, M. Enzyme-mediated resistance to antibiotics: mechanisms,
dissemination, and prospects for inhibition. American Society for Microbiology Press, 1. 2007.
BRADFORD, P. A. Extended-spectrum beta-lactamase in the 21st century: characterization,
epidemiology and detection of this important resistance threat. Clinical Microbiology
Reviews, 14(4): 933-51. 2001.

64

BROWN, M.G.; BALKWILL, D.L. Antibiotic resistance in bacteria isolated from
the deep terrestrial subsurface. Microb Ecol 57: 484–493., 2009.

BRUNTON, L. L.; CHABNER, B. A.; KNOLLMANN, B. C. Goodman & Gilman's - The
Pharmacological Basis of Therapeutics. New York: McGraw Hill, 12th edition. 2011.

BUSH, K.; JACOBY, G. A.; MEDEIROS, A. A. A functional classification scheme for betalactamases and its correlation with the molecular structure. Antimicrobial Agents and
Chemotherapy, 39 (6): 1211-1233. 1995.

BUSH, K.; JACOBY, G. A. Amino acid sequences for TEM, SHV and OXA extendedspectrum and inhibitor resistant beta-lactamases. Lahey Clinic [home page - internet]. 2003.
[Acesso em 5 de nov 2014]. Disponível em: http://www.lahey.org/

BUSH, K.; JACOBY, G. A. Updated functional classification of beta-lactamases.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 54 (3): 069-76. 2010.

BUSQUETS, A.; PEÑA, A.; GOMILA, M.; BOSCH, R.; NOGALES, B.; GARCÍA-VALDÉS,
E.; BENNASAR, A. Genome sequence of Pseudomonas stutzeri strain JM300 (DSM 10701),
a

soil

isolate

and

model

organism

for

natural

transformation. Journal

of

bacteriology, 194(19), 5477-5478, 2012.

CABRAL, A.B.; MELO, R.C.A.; MACIEL, M.A.V.; LOPES, A.C.S. Multidrug resistance
genes, including blaKPC and blaCTX-M-2, among Klebsiella pneumoniae isolated in Recife,
Brazil. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. [online], vol.45, n.5 [cited 2015-09-14], pp. 572-578, 2012. .

CANTÓN, R.; NOVAIS, A.; VALVERDE, A.; MACHADO, E.; PEIXE, L.; BAQUERO, F.;
COQUE, T. M. Prevalence and spread of extended-spectrum beta-lactamase- producing
Enterobacteraceae in Europe. Clinical Microbiology an Infection, 14 (1): 144-53. 2008.

CAMACHO, A. I. The natural history of biospeleology, Madrid:SCIC, 2002.

65

CECAV-

Centro

Nacional

de

Pesquisa

e

Conservação

de

Cavernas-

<

http://www.icmbio.gov.br/cecav/projetos-e-atividades/potencialidade-de-ocorrencia-decavernas.html> Acessado em Março de 2015

CHAGAS, T. P. G.; SEKI, L. M.; CURY, J. C.; OLIVEIRA, J. A. L.; DÁVILA, M. R.; SILVA,
D. M.; ASENSI, M. D. Multiresistance, beta-lactamase-encoding genes and bacterial
diversity in hospital wastewater in Rio de Janeiro, Brazil. Journal of Applied Microbiology,
111 (3): 572–581. 2011.

CHEN, C.; LI, J.; CHEN, P.; DING, R.; ZHANG, P.; LI, X. Occurrence of antibiotics and
antibiotic resistances in soils from wastewater irrigation areas in Beijing an Tianjin, China.
Environmental Pollution, 193: 94-101. 2014.

CHEVALIER, J.; PAGES, J.M.; MALLEA, M. In vivo modification of porin activity
conferring antibiotic resistance to Enterobacter aerogenes, Biochem. Biophys. Res. Commun.
266, 248–251, 1999.

CHIKWENDU, C.I.; IBE, S.N.; OKPOKWASILI, G.C. Detection of blaSHV and blaTEM
beta-lactamase genes in multi-resistant Pseudomonas isolates from environmental sources.
Afr J Microbiol Res. 2011;5:2067–74, 2011.

CHOPRA, I.; ROBERTS, M.; Tetracycline Antibiotics: Mode of Action, Applications,
Molecular Biology, and Epidemiology of Bacterial Resistance; Microbiology and Molecular
Biology Reviews, 65: 232 – 260, 2001.

CHOUDHURY, R.; PANDA, S.; SINGH, D.V. Emergence and dissemination of antibiotic
resistance: A global problem. Indian Journal of Medical Microbiology; 30(4): 384-90. 2012.

COLE, J. M.; SCHUETZ, A. N.; HILL, C. E.; NOLTE, F. S. Development and evaluation of a
real-time PCR assay for detection of Klebsiella pneumoniae carbapenemase genes. Journal of
Clinical Microbiology, 47 (2): 322-326. 2009.

66

COLODNER, R. Extended-spectrum β-lactamases: a challenge for clinical microbiologists
and infection control specialists. American Journal of Infection Control, 33: 104–107. 2005.

CONSTANZO, S. D.; MURBY, J.; BATES, J. Ecosystem response to antibiotics entering the
aquatic environment. Marine Pollution Bulletin, 51 (1-4): 218–223. 2005.

COX, G.; WRIGHT, G.D.; Intrinsic antibiotic resistance: Mechanisms, origins, challenges
and solutions. Int. J. Med. Microbiol., http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmm.2013.02.009, 2013.

CULVER D. C.; WHITE ,W.B. Encyclopedia of caves. Publisher Elsevier Academic Press, 654
pp, 2004.

DAVIES, J.; DAVIES, D. Origins and Evolution of Antibiotic Resistance. Microbiology and
Molecular Biology Reviews, 74:417-433. 2010.
D’COSTA, V. M.; GRIFFITHS, E.; WRIGHT, G. D. Expandindo o resistome solo: explorando
a diversidade ambiental. Current Opinion in Microbiology, 10: 481-489. 2007.

DÉ, E.; BASLÉ, A.; JAQUINOD, M.; SAINT, N.; MALLEA, M.; MOLLE, G.; PAGES, J.M. A
new mechanism of antibiotic resistance in Enterobacteriaceae induced by a structural
modification of the major porin, Mol. Microbiol. 41 ,189–198, 2001.

DENYER, S.P.; MAILLARD, J.Y. Cellular impermeability and uptake of biocides and
antibiotics in Gram-negative bacteria, J. Appl. Microbiol. (Suppl.) 92, 35–45, 2002.

DONATO JJ, MOE L.A; CONVERSE B.J; SMART K.D; BERKLEIN F.C, et al. Metagenomics
Reveals Antibiotic Resistance Genes Encoding Predicted Bifunctional Proteins in Apple
Orchard Soil. Appl Environ Microbiol, 2010.

DZIDIC, S.; SUSKOVIC, J.; KOS, B. Antibiotic resistance mechanisms in bacteria:
biochemical and genetic aspects. Food Technology Biotechnology, 46 (11): 11-21. 2008.

67

ENGEL, A. S. Observations on the biodiversity of sulfidic karst habitats. Journal of Cave and
Karst Studies, v.69, p.187–206. 2007.

FLOREY, M.E.; JOULES, H.; HUMPHREY, J.H.; SAKULA, J. Acutely infected pleural
effusions: techniques of penicillin treatment. Lancet, 1:295-300, 1946.

FRANCINO, O.; ALTET, L.; SANCHEZ-ROBERT, E.; RODRIGUEZ, A.; SOLANOGALLEGO, L.; ALBEROLA, J. et al. Advantages of real-time PCR assay for diagnosis and
monitoring of canine leishmaniosis.Vet Parasitol. 137(3-4):214-21, 2006.

GAÁLOVÁ, B.; DONAUEROVÁ, A.; SEMAN, M.; BUJDÁKOVÁ, H. Identification and ßlactam resistance in aquatic isolates of Enterobacter cloacae and their status in microbiota
of Domica Cave in Slovak Karst (Slovakia). International Journal of Speleology, 43 (1), 69-77.
Tampa,FL (USA), 2014.

GALVIN, S.; BOYLE, F.; HICKEY, P.; VELLINGA, A.; MORRIS, D.; MARTIN CORMICAN,
M. Enumeration and characterization of antimicrobial-resistant Escherichia coli bacteria in
effluent from municipal, hospital, and secondary treatment facility sources. Applied and
Environmental Microbiology, 76 (14): 4772–4779. 2010.

GAZE, W. H.; KRONE, S. M.; LARSSON, D. G. J.; LI, X.Z.; ROBINSON, J. A.; SIMONET, P.;
ZHU, Y.G. Influence of Humans on Evolution and Mobilization of Environmental Antibiotic
Resistome.

Emerging

Infectious

Diseases, 19(7),

e120871,

2013.

http://doi.org/10.3201/eid1907.120871

GOHAR, M.; FAEGRI, K.; PERCHAT, S.; RAVNUM S.; ØKSTAD, O.A. The PlcR Virulence
Regulon of Bacillus cereus. PLoS ONE 3(7): e2793, 2008 doi: 10.1371/journal.pone.0002793

GHUYSEN,

J.M.;

Serine

β-lactamases

and

penicillin-binding

proteins. Annu

Rev

Microbiol. ;45:37–67, 1991.

68

GUNN ,J .Encyclopedia of caves and karst science. Taylor & Francis Books Inc, New York,
2005.

HANCOCK, R.E.; BRINKMAN, F.S. Function of Pseudomonas porins in uptake and efflux,
Annu. Rev. Microbiol. 56 ,17–38, 2002.

HAWKEY, P.M. Prevalence and clonality of extended-spectrum beta-lactamases in
Asia. Clin Microbiol Infect; 14(Suppl 1):159–165. 2008

HEFFRON, F.; SUBLETT, R.; HEDGES, R. W.; JACOB, A.; FALKOW, S. Origin of the TEM
beta-lactamase gene found on plasmids. Journal of Bacteriology, 122 (1): 250-256. 1975.

HIGGINS, P. G.;

DAMMHAYN, C.;

HACKEL, M.;

SEIFERT, H.

Global

spread

of

carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii. J. Antimicrob. Chemother. 65, 233–238 ,
2010.

HOPWOOD, D. A. How do antibiotic-producing bacteria ensure their self-resistance before
antibiotic biosynthesis incapacitates them? Mol. Microbiol. 63, 937–940 , 2007.

HUANG, X.; MADAN, A. CAP3: A DNA sequence assembly program. Genome Res., 9, 868877, 1999.
JACOBY, G.A. Genetics of extended-spectrum β-lactamases. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect.
Dis.13(Suppl. 1):S2-S11, 1994.

JACOME, P. R.; ALVES, L. R.; CABRAL, A. B.; LOPES, A. C.; MACIEL, M. A. First report
of KPC-producing

Pseudomonas aeruginosa in Brazil.

Antimicrobial Agents

and

Chemotherapy, 56 (9): 4990. 2012.

69

JAMES, C. E.; MAHENDRAN K. R.; MOLITOR, A.; BOLLA, J. M.; BESSONOV, A. N.;
WINTERHALTER, M.; PAGES, J. M. How beta-lactam antibiotics enter bacteria: a dialogue
with porins. PLoS One, 4 (5): e5453. 2009.

JENSEN, G.B.; HANSEN, B.M.; EILENBERG, J.; MAHILLON, J.The hidden lifestyles of
Bacillus cereus and relatives.Environ Microbiol. Aug; 5(8):631-40, 2003.

KEIM, P.; KALIF, A.; SCHUPP, J.; HILL, K.; TRAVIS, S. E.; RICHMOND, D. M.; ADAIR,
M.; HUGH-JONES, C.; KUSKE, R.; JACKSON, P. Molecular evolution and diversity
in Bacillus anthracis as detected by amplified fragment length polymorphism markers. J.
Bacteriol. 179:818-824, 1997.

KEMPER, N.; Veterinary antibiotics in the aquatic and terrestrial environment. Ecological
Indicators, 8: 1–13, 2008.

KIMURA, M. A simple method for estimating evolutionary rate of base substitutions
through comparative studies of nucleotide sequences. Journal of Molecular Evolution 16:111120, 1980.

KITCHEL,

B.; RASHEED,

J.K.; PATEL,

J.B.; SRINIVASAN,

A.; NAVON-VENEZIA,

S.; CARMELI, Y;, BROLUND, A.; GISKE, C.G. Molecular epidemiology of KPC-producing
Klebsiella pneumoniae isolates in the United States: clonal expansion of multilocus sequence
type 258. Antimicrob Agents Chemother. Aug;53(8):3365-70,2009. doi: 10.1128/AAC.00126-09.
Epub 2009 Jun 8.

KOCH, A.L. Microbial physiology and ecology of slow growth. Microbiology and Molecular
Biology Reviews, v. 61, p. 305–318, 1997.

KUMMERER, K. Resistance in the environment. J Antimicrob Chemother 54:
311-320, 2004.

70

LACHMAYR, K.L.; KERKHOF, L.J.; DIRIENZO, A.G.; CAVANAUGH, C. M.; FORD, T.E.
Quantifying nonspecific TEM β-lactamase (blaTEM) genes in a wastewater stream. Applied
and environmental microbiology, 75(1), 203-211, 2009.

LAGO, J. Mecanismos de Resistência e Seleção de Antibióticos. Lisboa: Jornadas bioMérieux.
2011.

LIVEMORE, D. M. F.; MOOSDEEN, M. A.; LINDRIDGE, KHO, P.; WILLIAMS, J.D.
Behaviour of TEM-1 beta-lactamase as a resistance mechanism to ampicillin, mezlocillin
and azlocillin in Escherichia coli. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 17 (2): 139-46. 1986.

LIVEMORE, D. M.; WOODFORD, N. The beta-lactamase threat in Enterobacteriaceae,
Pseudomonas and Acinetobacter. Trends Microbiol. 14, 413–420 , 2006.

LIVEMORE, D. M. Doripenem: antimicrobial profile and clinical potential. Diagnostic
Microbiology and Infectious Disease, 63: 455–458. 2009.
.
LUNA, E. J. A. A emergência das doenças emergentes e as doenças infecciosas emergentes e
reemergentes no Brasil. Revista Brasileira de Epidemiologia, 5 (3): 229-243. 2002.

MACHADO, E.; COQUE, T. M.; CATÓN, R.; SOUSA, J. C.; SILVA, D.; RAMOS, M.
Leakage into Portuguese aquatic environments of extended-spectrum-beta-lactamaseproducing Enterobacteraceae. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 63 (3): 616-618. 2009.

MARSHALL, B. M.; OCHIENG. D. J.; LEVY, S. B. Commensals: unappreciated reservoir of
antibiotic resistance. Microbe 4:231–238, 2009.

MARTÍN, M.F.; LIRAS, P. Organization and expression of genes involved in the biosynthesis
of antibiotics and other secondary metabolites. Annu Rev Microbiol; 43: 173–206,
1989. doi: 10.1146/annurev.mi.43.100189.001133

71

MAYER, G. Genetic Exchange. Microbiology and Immunology On-line [home page - internet].
2012.

[Acesso

em

20

de

agosto

2015].

Disponível

em:

http://pathmicro.med.sc.edu/mayer/genetic%20ex.htm

MONTEIRO, J.; SANTOS, A. F.; ASENSI, M. D.; PEIRANO, G.; GALES, A. C. First report of
KPC-2-producing Klebsiella pneumoniae strains in Brazil. Antimicrobial Agents and
Chemotherapy, 53 (1): 333-334. 2009.
NAAS, T.; OXACELAY, C.; NORDMANN, P. Identification of CTX-M-Type ExtendedSpectrum-β-Lactamase Genes Using Real-Time PCR and Pyrosequencing. J. Antimicrob.
Chemother. 56:439-440, 2006.

NAAS, T.; POIREL, L.; NORDMANN, P. Minor extended-spectrum β-lactamases. Clinical
Microbiology and Infection, 14 (1): 42–52. 2008.

NAVARRO, F.; MIRO, E. Update on CTX-M-type beta-lactamases. Reviews in Medical
Microbiology. 13, 63–73, 2002.

NEIDHARDT, F. G. Bacterial genetics. In: Sherris, J. C.; Ryan, K. J.; Ray, G. C. Medical
Microbiology: An Introduction to Infectious Diseases, McGraw-Hill, London, 4th Edition, 53-75.
2004.

NIES, D. H. Efflux-mediated heavy metal resistance in prokaryotes. FEMS Microbiol. Rev.
27, 313–339 ,2003.

NIKAIDO, H. Molecular basis of bacterial outer membrane permeability revisited,
Microbiol. Mol. Biol. Rev. 67 (2003) 593–656.

NORTHUP, D. E. LAVOIE, K. H. Geomicrobiology of caves. Geomicrobiology J., v.18, p.199222, 2001

72

OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. A crescente ameaça da resistência
antimicrobiana.

Opções

de Ação.

2012. [Acesso em out 2015].

Disponível em:

http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503181_eng.pdf

OKINAKA, R.; PEARSON, T.; KEIM, P. Anthrax, but Not Bacillus anthracis? PLoS
Pathog 2(11): e122, 2006. doi: 10.1371/journal.ppat.0020122
PÁDUA, M. Patologia clínica para técnicos – Bacteriologia. Loures: lusociência. 2009.

PANKEY, G.; SABATH, L. Clinical relevance of bacteriostatic versus bactericidal
mechanisms of action in the treatment of gram positives bacterial infections. Oxford
Journals, 38: 864-865. 2013.
.
PEIXE, L. V.; SOUSA, J. C.; PEREZ-DIAZ, J. C.; BARQUERO, F.. A bla(TEM-1b)-derived
TEM-6

beta-lactamase:

a

case

of

convergent

evolution. Antimicrob.

Agents

Chemother. 41:1206, 1997

PEMBERTON, A.; MILLETE, J.; BARTON, H.A.. Comparative Study Of Oligotrophic
Bacterial Species Cultivated From Jack Bradley Cave, Kentucky: 14th International
Congress of Speleology, 2005.

PENDLETON, J. N.; GORMAN, S. P.; GILMORE, B. F. Clinical relevance of the ESKAPE
pathogens. Expert Review of Anti-infective Therapy, 11 (3): 297–308. 2013.

PERILLI, M.; BOTTONI, C.; PONTIERI, E.; SEGATORE, B.; CELENZA, G.; SETACCI, D.;
BELLIO, P.; STROM, R.; AMICOSANTE, G. Emergence of blaKPC-3–Tn4401a in Klebsiella
pneumoniae ST512 in the municipal wastewater treatment plant and in the university
hospital of a town in central Italy. J Global Antimicrob Resist , Volume 1, Issue 4, Pages 217–
220, 2013.
PERRY, J.A.; WESTMAN, E.L.; WRIGHT, G.D. The antibiotic resistome: what’s new?.
Current Opinion in Microbiology, 21:45–50, 2014.

73

PFALLER, M.A.; SEGRETI, J. Overview of the Epidemiological Profileand Laboratory
Detection of Extended-Spectrum β-Lactamases. Clin Infect Dis.42(Supplement 4): S153-S163,
2006. doi: 10.1086/500662

PFEIFER, Y.; CULLIK, A.; WITTE, W. Resistance to cephalosponins and carbapenems in
gram-negative bacterial pathogens. International Journal of Medical Microbiology, 300: 371379. 2010.
PIDDOCK, L.J. Multidrug-resistance efflux pumps – not just for resistance. Nat. Rev.
Microbiol. 4, 629–636, 2006.

PIEPERSBERG, W.; DISTLER, J.; HEINZEL, P.; PEREZ-GONZALEZ, J. Antibiotic
resistance by modification: many resistance genes could be derived from cellular control
genes in actinomycetes. A hypothesis. Actinomycetol. 2, 83–98 , 1988.

PILÓ L. B.; AULER, A. Geoespeleologia das cavernas em rochas ferríferas da região de
Carajás, PA. Anais do 30º Congresso Brasileiro de Espeleologia. Montes Claros, MG. Páginas
181 a 186, 2009.

PILÓ, L. B.; AULER, A. Introdução à Espeleologia. In: CECAV. III Curso de Espeleologia e
Licenciamento Ambiental. Brasília: CECAV/Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade, Cap. 1, p. 7-23, 2011.

PITOUT, J. D.; THOMSON, K. S.; HANSON, N. D. EHRHARDT, A. F.; MOLAND, E. S.;
SANDERS, C. C. β-Lactamases responsible for resistance to expanded-spectrum
cephalosporins in Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, and Proteus mirabilis isolates
recovered in South Africa. Antimicrob Agents Chemother. 42:1350-1354,1988.

POOLE, K. Resistance to beta-lactam antibiotics. Celular and Molecular Life Sciences,
61(17):2200-2223. 2004.

74

POOLE, K. Efflux-mediated antimicrobial resistance. J. Antimicrob. Chemother. 56, 20–51,
2005.

PORTER, M.L. Subterranean biogeography: what have we learned from molecular
techniques? J. of Cave and Karst Studies, v.69, p.179–186, 2007.
RIBEIRO, M. C.; SOARES, M. M. S. R. Microbiologia Prática: Roteiro e Manual – Bactérias
e Fungos . Atheneu, 2ª edição. 2011.

RICE, L.; BONOMO, R. Genetic and Biochemical mechanisms of bacterial: Antibiotics in
Laboratory Medicine. Nova York: Victor Lorian, M. D., 5th edition. 2005.

RIESENFELD, C.S; GOODMAN R.M; HANDELSMAN, J. Uncultured soil bacteria
are a reservoir of new antibiotic resistance genes. Environ Microbiol 6: 981–989, 2004

RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, J. M.; POIREL, L.; AL NAIEMI, N.; DEBETS-OSSENKOPP, Y.
J.; NORDMANN, P. Characterization of fluoroquinolone resistance in a clinical isolate of
Pseudomonas stutzeri. J Antimicrob Chemother. Feb;65(2):366-7, 2010.
SALVERDA, M. L.; DE VISSER, J. A. G.; BARLOW, M. Natural evolution of TEM-1 βlactamase: experimental reconstruction and clinical relevance. FEMS microbiology
reviews, 34(6), 1015-1036 ,2010.

SAMPAIO, L. M. S. Caracterização de beta-lactamase de espectro ampliado e KPC em
Enterobacter cloacae e Enterobacter aerogenes isoladas de casos de infecções relacionadas
aos cuidados com a saúde em pacientes atendidos em hospitais da cidade de São Paulo. Tese.
Universidade

de

São

Paulo.

2011.

[Acesso

em

fev

2015].

Disponível

em:

www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/.../JorgeLuizMelloSampaio.pdf

SBE - Sociedade Brasileira de Espeleologia. < http://www.sbe.com.br/cavernas_maiores.asp>
Acessado em março de 2015.

75

SOGE, O. O.; QUEENAN, A. M.; OJO, K. K.; ADENIYI, B. A.; ROBERTS, M. C. CTX-M-15
extended-spectrum beta-lactamase from Nigerian Klebsiella pneumoniae. Journal of
Antimicrobial Chemotherapy, 57 (1): 24-30. 2006.

SONAWANE, G.G.; TRIPATHI B.N.; Comparison of a quantitative real-time polymerase
chain reaction (qPCR) with conventional PCR, bacterial culture and ELISA for detection of
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection in sheep showing pathology of
Johne’s disease. SpringerPlus. 2:45, 2013.

SOUNA, D.; AMIRB, A. S.; BEKHOUCHAC, M.; BERRAZEGA, M.; DRISSI, M. Molecular
typing and characterization of TEM, SHV, CTX-M, and CMY-2 beta-lactamases in
Enterobacter cloacae strains isolated in patients and their hospital environment in the west
of Algeri. Médecine et Maladies Infectieuses, 44 (4): 146–152. 2014.

SPRATT, B.G. Resistance to antibiotics mediated by target alterations, Science, 264, 388–
393,1994.

STAROSCIK, A. Calculator for determining the number of copies of a template. URI
genomics

&

sequencing

center.

2004.

[Acesso

em

jan

2015].

Disponível

em:

http://www.uri.edu/research/gsc/resources/cndna.html.

TAHLAN, K. et al. Initiation of actinorhodin export in Streptomyces coelicolor. Mol.
Microbiol. 63, 951–961 , 2007.

TAMURA, K.; STECHER, G.; PETERSON, D.; FILIPSKI, A.; and KUMAR, S. MEGA6:
Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version 6.0. Molecular Biology and Evolution, 30:
2725-2729, 2013.

TAWFIK, A.F.; ALSWAILEM, A.M.; SHIBL, A.M. MOHAMED, H.M.; AGAMY, A.
Prevalence and genetic characteristics of TEM, SHV, and CTX-M in clinical Klebsiella

76

pneumoniae isolates from Saudi Arabia. Microbial Drug Resistance. September 2011, 17(3):
383-388. doi:10.1089/mdr.2011.0011.

THIELE-BRUHN, S. Pharmaceutical antibiotics compounds in soil: a review. Journal of
Plant Nutrition and Soil Science, 166: 145–167. 2003.

TICKNOR, L. O.; KOLSTO, A.-B.; HILL, K. K.; KEIM, P.; LAKER, M. T.; TONKS, M.;
JACKSON, P. J. Fluorescent amplified fragment length polymorphism analysis of
Norwegian Bacillus

cereus and Bacillus

thuringiensis soil

isolates.

Appl.

Environ.

Microbiol. 67:4863-4873, 2001.

TODAR, K. Bacterial Resistance to Antibiotics. Todar's Online Textbook of
Bacteriology [home page - internet]. 2012. [Acesso em 10 janeiro 2015]. Disponível em:
http://textbookofbacteriology.net/resantimicrobial_3.html

TOLLENTINO, F.M.; POLOTTO, M.; NOGUEIRA, M.L.; LICOPAN, N.; NEVES, P.;
MAMIZUKA, E.M.; REMELI, G.A.; ALMEIDA M.T.G.; FRÚBIO, F.G.; NOGUEIRA, M.C.L.
High Prevalence of blaCTX-M Extended Spectrum Beta-Lactamase Genes in Klebsiella
pneumoniae Isolates from a Tertiary Care Hospital: First report of blaSHV-12,blaSHV-31, blaSHV38,

and blaCTX-M-15 in Brazil. Microbial Drug Resistance. March 2011, 17(1): 7-16.

doi:10.1089/mdr.2010.0055.

TOTH

M.; SMITH, C.; FRASE, H.; MOBASHERY, S.; VAKULENKO,

S. An

antibioticresistance enzyme from a deep-sea bacterium. J Am Chem Soc 132: 816–823, 2010.

TRABULSI, L. R.; ALTERTHUM, F. Microbiologia. São Paulo: Atheneu, 5ª edição. 2008.

TZOUVELEKIS, L.S., TZELEPI, E.; TASSIOS, P.T.; NEGAKIS, N.J.. CTX-M-type beta lactamases: an emerging group of extended-spectrum enzymes. Antimicrob Agents
Chemother,14:137-143, 2000.

VEIGA, C. L. Os antibióticos na prática clínica. Lisboa: Infecon. 1984.

77

VILLEGAS, M.V.; LOLANS, K.; CORREA, A.; KATTAN, J.N.; LOPEZ, J.A.; QUINN, J.P.
Colombian Nosocomial Resistance Study Group First identification of Pseudomonas
aeruginosa isolates producing a KPC-type carbapenem-hydrolyzing β-lactamase. Antimicrob
Agents Chemother. 2007;51:1553–5 10.1128/AAC.01405-06

VILLEGAS, M.V.; KATTAN, J.N.; QUINTEROS, M.G. CASELLAS, J.M. Prevalence of
extended-spectrum beta-lactamases in South America. Clin Microbiol Infect. 14(Suppl
1):154–158, 2008.

WALSH, C. Antibiotics: actions, origins, resistance. ASM Press, Washington, DC, 2003.

WEBBER, M. A.; PIDDOCK, L. J. V.The importance of efflux pumps in bacterial antibiotic
resistance. J. Antimicrob. Chemother, 2003.
WILLIAMS, J. D. β-lactamases and β-lactamase inhibitors. Journal of Antimicrobials Agents,
12 (1): S3-S7. 1999.

WIVAGG, C.N.; BHATTACHARYYA, R.P.; HUNG, D.T. Mechanisms of β-lactam killing
and resistance in the context of Mycobacterium tuberculosis. J Antibiot Tokyo. Sep;67(9):64554, 2014. doi: 10.1038/ja.2014.94. Epub 2014 Jul 23.

WOODFORD, N.; ELLINGTON, M.J. The emergence of antibiotic resistance by mutation,
Clin. Microbiol. Infect. 13, 5– 18, 2007.

WRIGHT, G.D. The antibiotic resistome. Expert Opin Drug Disc 5: 779–788, 2010.

YONG, D.; TOLEMAN, M. A.; GISKE, C. G.; CHO, H. S.; SUNDMAN, K.; LEE, K.; WALSH,
T. R. Characterization of a new metallo-beta-lactamase gene, bla(NDM-1), and a novel
erythromycin esterase gene carried on a unique genetic structure in Klebsiella pneumoniae

78

sequence type 14 from India. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 53 (12): 5046-5054.
2009.

ZHENG, F.; SUN, J.; CHENG, C.; RUI, Y. The establishment of a duplex real-time PCR
assay for rapid and simultaneous detection of blaNDM and blaKPC genes in bacteria.
Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 12: 30. 2013.

79

