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RESUMO 

 

Klebsiella pneumoniae é um patógeno oportunista frequentemente associado a infecções 

hospitalares do trato respiratório e do trato urinário de indivíduos imunocomprometidos e 

neonatos, e podem produzir diferentes tipos de fatores de virulência, como 

adesinas fimbriais (genes fimH e mrkD ) e sideróforos, como a yersiniabactina (gene irp2), 

importantes no desenvolvimento da infecção. O objetivo do presente estudo foi determinar a 

ocorrência dos genes de virulência fimH, mrkD e irp2 em isolados de K. 

pneumoniae produtores e não produtores de KPC, provenientes de pacientes de diferentes 

hospitais de Recife-PE, como também a relação clonal, através da ERIC-PCR, e o perfil de 

susceptibilidade a antimicrobianos desses isolados bacterianos. Para esse estudo foram 

selecionados 23 isolados produtores de KPC e 23 isolados não produtores de KPC, todos da 

espécie K. pneumoniae. Os genes de virulência foram detectados através da PCR e 

sequenciamento de DNA.  Analisando o perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos dos 

isolados selecionados, observamos que a amicacina (n=39/ 84,78%) e a polimixina (n=41/ 

89,13%), foram os antimicrobianos de melhor atividade para inibir a K. pneumoniae, tanto 

KPC-positivas quanto negativas, onde observamos que 5 isolados apresentaram resistência a 

polimixina, sendo 3 no grupo KPC-positivo e 2 no grupo KPC-negativo. Esse é o primeiro 

relato da resistência de K. pneumoniae à polimixina. No grupo KPC-positivo  foi 

observada uma alta taxa de resistência à cefalosporinas, seguidas dos carbapenêmicos. Ficou 

evidenciado que o ertapenem é o melhor antimicrobiano para detectar resistência fenotípica 

ao grupo dos carbapenêmicos.  A tipagem pela ERIC-PCR gerou 37 perfis genéticos, 

demonstrando que houve Uma disseminação multiclonal de isolados de K. pneumoniae em 

Recife-PE, Brasil. Dentre os 46 isolados analisados pela ERIC-PCR, cincoperfis  agruparam 

mais de um isolado bacteriano com relação clonal.  No presente estudo não foi possível 

detectar a relação direta entre a presença do gene blaKPC com cada gene de virulência 

individualmente, visto que os grupos estudados, KPC-positivo e KPC-negativo, apresentaram 

presenças semelhantes dos genes de virulência. Por outro lado, foi observado que os genes de 

virulência irp2, mrkD e fimH apresentaram-se juntos com uma maior frequência no grupo 

KPC-positivo. O acúmulo de genes de virulência em isolados de K. pneumoniae KPC 

positivos, observado nesse estudo, juntamente com a multirresistência, impõe relevantes 

limitações terapêuticas no tratamento de infecções causadas por K. pneumoniae em Recife-

PE, Brasil. 

 

Palavras-chaves: Klebsiella pneumoniae. Resistência.Virulência. 

 



ABSTRACT 

 

Klebsiella pneumoniae is an opportunistic pathogen frequently associated to nosocomial 

infections of  respiratory tract and urinary tract of new bornsand immunocompromised 

patients, and could produce different types ofv irulence factor slik and adhesins fimbrial 

(genes fimH and mrkD) and siderophores, as yersiniabactin a (gene irp2), important in the 

development of infection. The purposeof this study was to determinethe occurrence of 

virulence genes fimH,  mrkD and irp2 on isolates of K. pneumoniae producers and non-

producers  of KPC, collected from patients of different hospitals inRecife-PE, as also the 

clonal relation ship by ERIC-PCR, and antimicrobials susceptibility ofthese bacterial isolates. 

For this study, 23 KPC producers and 22 KPC non-producers isolates were selected, all of the 

species K. pneumoniae. Virulence genes were detected by PCR and DNA sequencing. 

Analyzing the profile of antimicrobial susceptibilityof selected isolates we observe that, 

amikacin (n= 38/86,4%), and polymyxin(n= 40/91%) were the antimicrobial with best activity 

to inhibit K. pneumoniae, both KPC-positive and negative,where we observe that 5 isolates 

showed resistance to polymyxin, 3 in groupKPC-positive and 2 in KPC-negative group. 

Thisis the first report of resistance of K. pneumoniae to polymyxin. In KPC-positive group 

was observed a highrate of resistance to cephalosporins, followed by carbapenems. It was 

demonstrated that ertapenemis best antimicrobial agent to detect phenotypic resistance to the 

group of carbapenems. The typing by ERIC-PCR has generated 38 genetic profiles, 

demonstrating a multiclonal dissemination of K. Pneumoniae isolates in Recife-PE, Brazil. 

Among the 44analyzed isolates by ERIC-PCR, five profiles grouped more than one bacterial 

isolate clonally related. In this studyit was not possible to detect the direct relation ship 

between the presence of the gene blaKPC to each virulence gene, individually, since the studied 

groups KPC-positive and KPC-negative showed similar appearance sof virulence genes. On 

the other handit was observed thatthe virulence genes irp2, mrkD and fimH was presented to 

get her with a greater frequencyin KPC-positive group.The accumulation of virulence genes 

in KPC positive isolates of K. pneumoniae, observed in this study, together with the 

multiresistance imposes significant therapeutic limitation sin the treatment of infections 

caused by K. Pneumoniae in Recife-PE, Brazil. 

 

Keywords: Klebsiella pneumoniae. Resistance. Virulence. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Klebsiella pneumoniae é um patógeno oportunista frequentemente associado a 

infecções hospitalares do trato respiratório e do trato urinário de indivíduos 

imunocomprometidos e neonatos. Essa bactéria pode produzir diferentes tipos de fatores de 

virulência, destacando-se as adesinas (LANGSTRAAT et al., 2001) e sideróforos (LAWLOR 

et al., 2007), importantes no desenvolvimento da infecção (STRUVE et al., 2009). SAHLY et 

al. (2008) relataram associação entre produção de ESBL e maior expressão de fatores de 

patogenicidade (invasão celular e adesinas fimbriais) e Bachman et al. (2011) determinaram 

que yersiniabactina é um fator de virulência prevalente em K. pneumoniae produtora de KPC 

(Klebsiella pneumoniae carbapenemase) que promove infecções do trato respiratório. 

Entretanto, não existem estudos na literatura que relacionem a produção de KPC com a 

presença de adesinas e o sideróforo enterobactina. A crescente incidência de K. pneumoniae 

produtoras de KPC no Brasil em infecções graves ressalta a necessidade de  elucidar 

mecanismos de virulência desse patógeno. 

 Foi demonstrado que isolados de K. pneumoniae apresentam maior aderência à 

células epiteliais humanas, provavelmente devido a presença de adesinas fimbriais ou não 

fimbriais. A maioria dos isolados clínicos de K. pneumoniae expressam adesinas fimbriais dos 

tipos 1 (manose-sensível) e 3 (manose-resistente) (PODSCHUN et al., 2000; SAHLY et al., 

2008). Stahlhut et al., relataram o papel significativo da adesina fimbrial tipo 1, mais 

especificamente a subunidade FimH, tipo mais comum em Enterobacteriaceae, na capacidade 

da Escherichia coli em infectar o trato urinário, logo tem-se estabelecido que esta adesina é 

um importante fator de virulência em infecções do trato urinário causadas por K. pneumoniae, 

pois estes dois micro-organismos possuem estrutura homóloga em relação à composição e 

regulação genética (ROSEN et al., 2008; SAHLY et al., 2008; STRUVE et al., 2009). 

 Adesinas fimbriais do tipo 3 são capazes de mediar a ligação de K. pneumoniae a 

várias células humanas, tais como células endoteliais, epiteliais do trato respiratório e trato 

urinário (SAHLY et al., 2008). A proteína MrkA  é o principal componete estrutural da 

adesina fimbrial do tipo 3, enquanto a MrkD é fator importante na ligação do micro-

organismo à moléculas de colágeno (LANGSTRAAT et al., 2001). Adesinas fimbriais tipo 3 

são produzidas pela maioria dos isolados de K. pneumoniae, tendo sido demonstrado, in vitro, 

que esta desempenha um importante papel na ligação à células dos tecidos pulmonar e renal 
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além de células endoteliais e epiteliais da bexiga (STRUVE et al., 2009), e proteínas da 

matriz celular (LANGSTRAAT et al., 2001; STRUVE et al., 2009). 

 Isolados de K. pneumoniae também podem produzir sideróforos onde, entre as 

enterobactérias, três sistemas são mais prevalentes: aerobactina, enterobactina e 

yersiniabactina (LAWLOR et al., 2007). Enquanto a contribuição da aerobactina e 

yersiniabactina para a virulência de K. pneumoniae tem sido demonstrada, o papel do 

sideróforo enterobactina ainda é incerto (PODSCHUN et al., 2000; BACHMAN et al., 2011). 

 Devido a crescente incidência no Brasil de K. pneumoniae produtoras de KPC em 

infecções humanas graves, o presente estudo visa determinar a ocorrência de fatores genéticos 

de virulência associados a essa espécie bacteriana produtora e não produtora de KPC. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 A revisão bibliográfica, ou revisão da literatura, é análise crítica e ampla das 

publicações correntes sobre o tema. 

 

2.1. Klebsiella pneumoniae 

 

 Klebsiella spp. (Figura 1) são bacilos gram-negativos, anaeróbios facultativos, 

pertencentes à família Enterobacteriaceae (AMERICAN PROFICIENCY INSTITUTE, 

2007). O gênero Klebsiella foi descrito primeiramente pelo microbiologista alemão Edwin 

Klebs no final do século XIX (KONEMANet al., 2008). Taxonomicamente, as espécies do 

gênero Klebsiella são classificadas em K. oxytoca, K. terrigena, K. planticola, K. 

ornithynolytica, K. pneumoniae (ØRSKOV E ØRSKOV, 1984). K. pneumoniae compreende 

as subespécies: pneumoniae, ozaenae e rhinoscleromatis. Usualmente refere-se à espécie K. 

pneumoniae subsp. pneumoniae como K. pneumoniae, e às outras duas espécies como K. 

ozaenae e K. rhinoscleromatis (PODSCHUM; ULLMANN, 1998). Klebsiella ozaenae é 

isolada do nariz em casos de ozena (atrofia fétida das mucosas) e K. rhinoscleromatisé isolada 

de lesões granulomatosas destrutivas do rinoscleroma (TRABULSI et al., 2008). As espécies 

K. terrigena, K. planticolaeK. ornithynolytica foram reclassificadas, taxonomicamente, em 

um novo gênero chamado Raoutella (DRANCOURTet al., 2001). A estrutura filogenética do 

gênero Klebsiella tem sido recentemente analisada (BOYE; HANSEN, 2003; 

ROSENBLUETH et al., 2004; DRANCOURT; RAOULT, 2005). Esses estudos mostram a 

complexidade taxonômica deste organismo. Duas novas espécies foram descritas: (1) 

Klebsiella variicola que estava sendo identificada por métodos convencionais como K. 

pneumoniae, mas foi considerada como uma nova espécie baseado principalmente na análise 

das sequências dos genes rpoB, gyrA, mdh, infB, phoE e nifH, pertencentes à várias 

linhagens, incluindo bactérias isoladas a partir de plantas e humanos; e (2) Klebsiella 

singaporensis, baseado nas sequências dos genes de RNAr 16S e do gene rpoB 

(ROSENBLUETHet al., 2004). 

 Tanto K. pneumoniae, quanto K oxytoca são as principais espécies do gênero 

responsáveis por infecções hospitalares, sendo a K. pneumoniae a espécie clinicamente mais 

importante, devido à associação com altas taxas de mortalidade (HARYANIet al., 2007). Em 

humanos, K. pneumoniae pode colonizar a pele, faringe, bexiga e trato gastrointestinal, 
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podendo causar pneumonia associada à ventilação mecânica (PAWARet al., 2003), 

bacteremia (TENÓRIOet al., 2010), septicemia, infecções do trato urinário, infecções de 

tecidos moles (SOUZA LOPESet al., 2005) doença pulmonar crônica (SINHAet al., 2003) e 

diarréia (VELASCOet al., 2009; ZHAOet al., 2010). De acordo com o SENTRY 

(Antimicrobial Surveillance Program) (BIEDENBACHet al., 2004), Klebsiella spp. foi 

responsável por 7 a 10% das infecções nosocomiais sistêmicas, durante 1997 e 2003, na 

Europa, América Latina e América do Norte. De acordo com o Programa de Vigilância 

Internacional MYSTIC, as bactérias Gram-negativas mais envolvidas em infecções 

hospitalares (septicemias e infecções urinárias e respiratórias) no Brasil são: Pseudomonas 

aeruginosa (30,3%), Escherichia coli (18,6%), Klebsiella pneumoniae (16,9%), 

Acinetobacter baunmannii (8,8%) e Enterobacter cloacae (7%) (KIFFERet al., 2005). 

Klebsiella pneumoniaeé um importante patógeno oportunista. Em ambientes clínicos, o trato 

gastrointestinal dos pacientes e as mãos dos profissionais de saúde são os mais importantes 

reservatórios para a transmissão (SCHJORRINGet al., 2008).  

 Um dos mecanismos de resistência mais frequente em K. pneumoniae é a 

produção de ESBLs, enzimas bacterianas que causam lise no anel β-lactâmico por 

hidroxilação irreversível da ligação amida, levando à inativação do antibiótico (SOUSA 

JÚNIORet al., 2004) e consequentemente conferindo resistência às cefaloporinas de última 

geração e aos monobactâmicos (PATERSON et al., 2003). Normalmente um ou mais 

plasmídeos R podem ser isolados do citoplasma de uma célula bacteriana resultando em 

resistência a mais de um tipo de antimicrobiano. Isolados de K. pneumoniae apresentam 

grande diversidade fenotípica e molecular, podendo ser utilizados diferentes métodos 

moleculares e fenotípicos para a tipagem desta espécie (SOUZA LOPES et al., 2005; LOPES 

et al., 2007). Cepas de K. pneumoniae agentes de infecções nosocomiais também têm 

apresentado aumento de resistência à tetraciclina, trimetoprim/sulfa, quinolonas e 

aminoglicosídeos (BRISSEet al., 2000; STOCK; WIEDEMANN, 2001; BOUZA; 

CERCENADO, 2002). 

  Isolados de K. pneumoniae tem causado muitos surtos, e acomete, geralmente, 

pacientes internados em áreas de alto risco, tais como unidades de terapia intensiva ou UTI 

neonatal, porém áreas de menor risco, como cirúrgicas/clínicas e asilos também podem ser 

afetadas (PATERSON; BONOMO, 2005; VELASCOet al., 2009). A resistência a outras 

classes de drogas entre produtores de ESBL limita as opções terapêuticas contra tais cepas 

(SCHWABERet al., 2005), tornando os carbapenêmicos os agentes mais eficientes 

(TUMBARELLOet al., 2007). A emergência da resistência aos carbapenêmicos em K. 
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pneumoniae está relacionada à produção de carbapenemases, como KPC (LEAVITTet al., 

2009; WOODFORDet al., 2007). 

 

 

Figura 1. Isolamento de Klebsiella pneumoniae em Ágar MacConkey mostrando aspecto mucóide. 

(Fonte: http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/10731639; acesso 03.11.2011) 

 

2.2. ANTIMICROBIANOS β-LACTÂMICOS E β-LACTAMASES 

 

 Os grupos de antimicrobianos utilizados para o tratamento de infecções causadas 

por bactérias gram-negativas, como a K. pneumoniae, são os antimicrobianos β-lactâmicos 

devido à boa atividade, baixa toxicidade, baixo custo e grande variedade dos compostos 

disponíveis. Neste grupo estão incluídos as penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas e 

monobactâmicos. A estrutura destes antibióticos consiste em um anel de tiazolidina conectado 

a um anel β-lactâmico que se liga a uma cadeia lateral (Figura 2). Todos os antibióticos β-

lactâmicos interferem na síntese do peptideoglicano da parede celular bacteriana. Após a sua 

fixação aos sítios de ligação na bactéria, denominados proteínas de ligação da penicilina 

(PBPs), das quais pode haver sete ou mais tipos em diferentes microrganismos, os antibióticos 

β-lactâmicos inibem a enzima de transpeptidação que forma ligações cruzadas das cadeias 

peptídicas ligadas ao arcabouço do peptideoglicano. O evento bactericida final consiste na 

inativação de um inibidor das enzimas autolíticas na parede celular levando a lise da bactéria 

(RANGet al., 2003). 

 

 

Figura 2. Estrutura básica dos antibióticos β-lactâmicos 
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 As β-lactamases são o grupo mais heterogêneo de enzimas de resistência 

bacteriana, com mais de 800 tipos. Devido à inclusão de penicilinas, cefalosporinas e 

carbapenêmicos nos regimes terapêuticos para muitas doenças infecciosas, a identificação da 

presença, bem como as características das β-lactamases desempenham um papel crítico na 

seleção da terapia (BUSH; JACOBY, 2010). 

 As enzimas são classificadas com base na sua capacidade de hidrolisar classes 

específicas de β-lactâmicos e as propriedades de inativação dos inibidores de β-lactamases 

como ácido clavulânico, sulbactam e tazobactam (BUSH; JACOBY, 2010). Essas enzimas 

são proteínas bastante diversificadas, podendo ser agrupadas em quatro classes moleculares 

(A, B, C e D), segundo Ambler, baseada na homologia entre aminoácidos (AMBLERet al., 

1991); ou em três principais grupos de acordo com a classificação de Bush e Jacoby (2010): 

Grupo 1, pertencentes à classe molecular C, β-lactamases que hidrolizam cefalosporinas e que 

são pouco inibidas pelo ácido clavulânico (por exemplo, AmpC, MOX-1 e MIR-1); Grupo 2, 

pertencentes às classes moleculares A e D, penicilinases, cefalosporinases e β-lactamases de 

amplo espectro que geralmente são inibidas pelo ácido clavulânico (por exemplo, LEN, TEM, 

SHV, CAZ, CTX e OXA); e Grupo 3, metalo-β-lactamases que hidrolizam penicilinas, 

cefalosporinas e carbapenemas e que são inibidas pelo ácido clavulânico (por exemplo, IMP, 

VIM, CcrA). As β-lactamases produzidas por cepas de K. pneumoniae são principalmente do 

grupo 2. Entretanto, produzem também β-lactamases AmpC do grupo 1 e carbapenemases do 

grupo 2f (KPC-2 e KPC-3) (WOODFORDet al., 2004; BUSH; JACOBY, 2010). 

 O grupo 2 engloba o maior número de β-lactamases, sendo dividido em doze 

subgrupos (2a, 2b, 2be, 2ber, 2c, 2ce, 2d, 2de, 2df, 2e, 2f), dentre as principais têm-se: 

penicilinases do subgrupo 2a (por exemplo, PC-1); penicilinases e cefalosporinases do 

subgrupo 2b (por exemplo, TEM-1, TEM-2 e SHV) e ESBLs do grupo 2be (por exemplo, 

TEM-3, SHV-2, CTX-M-15, PER-1 e VEB-1) (COQUEet al., 2002; CHANAWONGet al., 

2002; HAEGGMANet al., 2004; JEONGet al., 2004; BUSH; JACOBY, 2010). 

 O grupo 4, incluídos na classificação funcional descrita por Bush et al. em 1995, 

foi excluído na classificação atual proposta por Bush e Jacoby (2010) pois são de classe 

molecular desconhecida e são necessários mais estudos para classificá-las adequadamente. 

Provavelmente, seriam incluídas em outros grupos existentes de β-lactamases (BUSHet al., 

2010). 
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Tabela 1. Esquema de classificação das β-lactamases, adaptado de Bush et al. (2010). 

Bush et al. 

(2010) 

Bush et al. 

(2009) 

Classe 

molecular 
Antimicrobianos-alvo 

Enzimas 

representativas 

1 1 C Cefalosporinas 

E. coli AmpC, 

ACT-1, CMY-2, 

FOX-1, MIR-1 

1e NI
a 

C Cefalosporinas GC1, CMY-37 

2a 2a A Penicilinas PC1 

2b 2b A Penicilinas e cefalosporinas 
TEM-1, TEM-2, 

SHV-1 

2be 2be A 
Cefalosporinas de espectro 

extendido e monobactâmicos 

TEM-3, SHV-2, 

CTX-M-15, 

PER-1, VEB-1 

2br 2br A Penicilinas TEM-30, SHV-10 

2ber NI A 
Cefalosporinas de espectro 

extendido e monobactâmicos 
TEM-50 

2c 2c A Carbenicilina PSE-1, CARB-3 

2ce NI A Carbenicilina, cefepime RTG-4 

2d 2d D Cloxacilina OXA-1, OXA-10 

2de NI D 
Cefalosporinas de espectro 

extendido 

OXA-11, OXA-

15 

2df NI D Carbapenemas 
OXA-23, OXA-

48 

2e 2e A 
Cefalosporinas de espectro 

extendido 
CepA 

2f 2f A Carbapenemas 
KPC-2, IMI-1, 

SME-1 

3a 3 B (B1 e B3) Carbapenemas 
IMP-1, VIM-1, 

CcrA, IND-1 

3b 3 B (B2) Carbapenemas CphA, Sfh-1 

NI 4    

(a) NI, Não incluído. 

 

 

 

21 



2.3. RESISTÊNCIA A ANTIMICROBIANOS β-LACTÂMICOS 

 

 O rápido aparecimento e disseminação de resistência aos antimicrobianos entre 

bactérias, evoluiu devido a tratamentos inadequados e utilização indevida de antimicrobianos 

em diversas áreas, como na medicina humana e veterinária; onde os micro-organismos 

adotam estratégias para aumentar a resistência aos antibióticos como: 1. Bombas de efluxo; 2. 

Inativação enzimática; 3. Redução da permeabilidade de membrana; 4. Alteração dos sítios de 

ação ou vias metabólicas dos antibióticos (ZHAOet al., 2010).  

 O uso inadequado ou abusivo de β-lactâmicos para tratamento de infecções 

hospitalares e comunitárias criou uma pressão seletiva sobre o ecossistema bacteriano, 

levando à seleção de cepas resistentes produtoras de novas β-lactamases ou variantes das β-

lactamases clássicas, resultando no aumento da morbidade, mortalidade e custos nos cuidados 

de saúde. A existência de β-lactamases juntamente com ESBLs, múltiplas ESBLs e ESBLs 

com MBLs se tornou comum em K. pneumoniae multirresistente (LIVERMORE; 

WOODFORD, 2006). 

 Micro-organismos gram-negativos possuem estratégias moleculares para o 

desenvolvimento de resistência a β-lactâmicos: 1. Produção de ESBL; 2. Aquisição de genes 

que codificam ESBL de bactérias ambientais; 3. Expressão de genes de β-lactamases 

codificados por cromossomos; 4. Mobilização dos genes bla através de integrons e a 

transferência horizontal entre outras espécies de bactérias Gram-negativas; 5. Disseminação 

de carbapenemases mediadas por plasmídeos e; 6. Inexpressão de genes de porinas e 

expressão de bombas de efluxo (PFEIFERet al., 2010). 

 Infecções hospitalares por K. pneumoniae, E. cloacae e E. aerogenes são causadas 

principalmente por bactérias multirresistentes produtoras de ESBLs, enzimas bacterianas 

inibidas por clavulanato, que degradam o anel β-lactâmico das oximino-cefalosporinas e 

monobactâmicos, transformando-os em produtos inativos e conferindo-lhes resistência a esses 

antibióticos (DESHPANDEet al., 2000; PATERSONet al., 2003), sendo o mecanismo mais 

eficiente de resistência a antimicrobianos β-lactâmicos (SOUZA JRet al., 2003; BUSH; 

JACOBY, 2010). As penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenemas e os monobactâmicos, 

são antimicrobianos desta classe, portadores de um anel β-lactâmico, formado de três átomos 

de carbono e um de nitrogênio (TRABULSIet al., 2008). Essas enzimas podem ser 

codificadas por cromossomos ou por plasmídeos (HAEGGMANet al., 2004; JEONGet al., 

2004; WOODFORDet al., 2004) de alto peso molecular (DE CHAMPSet al., 1991; 

SHANNONet al., 1998; LI; LIM, 2000) e que podem ser transferidos para o cromossomo, 
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dentro de uma mesma célula bacteriana, sugerindo que elementos móveis, como transposons e 

integrons, podem estar envolvidos na disseminação da resistência bacteriana 

(CHANAWONGet al., 2002).  

 As cepas de K. pneumoniae produtoras de ESBLs foram inicialmente 

identificadas na década de 80, na Alemanha por Knothe et al. (1983) e logo se tornaram 

prevalentes na Europa disseminando-se para vários países do mundo (PHILLIPON, 1989; 

JACOBY; MEDEIROS, 1991). As taxas de ocorrência de isolados de K. pneumoniae 

produtores de ESBLs são altas: entre 30% e 51,9% no Brasil (KIFFERet al., 2005; SOUZA 

LOPESet al., 2005). As ESBLs surgiram a partir de sucessivas mutações pontuais das β-

lactamases clássicas dos tipos TEM-1 e SHV-1, que resultou na substituição de um ou mais 

aminoácidos, alterando a configuração da enzima e aumentando o seu espectro hidrolítico 

(DUBOISet al., 1995), permitindo a inativação de β-lactâmicos mais recentes, como as 

cefalosporinas de 3ª geração e monobactâmicos, como aztreonam (PAIet al., 1999; 

ESSACKet al., 2001). As β-lactamases clássicas podem ser codificadas por genes 

cromossômicos como o blaSHV-1 e o blaLEN-1, os quais conferem resistência a ampicilina, 

amoxicilina, carbenicilina e ticarcilina. Os genes de resistência a β-lactâmicos também podem 

estar presentes em plasmídeos, como o blaTEM-1 e blaLEN, sendo as β-lactamases SHV-1 

encontradas em alta frequência (80 a 90%) em isolados de K. pneumoniae provenientes da 

Europa (CHAVESet al., 2001). A família SHV de ESBLs inclui hoje da SHV-2 à SHV-52, 

sendo codificadas por plasmídeos de alto peso molecular (60 a 180 Kb), as quais diferem em 

poucos aminoácidos da SHV-1 (BUSHet al., 1995; HAEGGMANet al., 2004). A família de 

ESBLs derivadas do gene blaTEM-1 incluem as β-lactamases TEM-3 à TEM-116. Todas as β-

lactamases TEM são originadas de plasmídeos (JEONGet al., 2004). As ESBLs CTX-M são 

atualmente classificadas em cinco principais grupos: CTX-M-1, CTX-M-2, CTX-M-8, CTX-

M-9, CTX-M-25 (PAGANIet al., 2003). 

 Carbapenêmicos são os antibióticos β-lactâmicos mais potentes e sendo as mais 

confiáveis para o tratamento de infecções graves causadas por K. pneumoniae, sendo 

considerada a classe de antimicrobianos de última escolha contra as Enterobacteriaceae 

resistentes produtoras de ESBLs. As carbapenemases degradam os antibióticos β-lactâmicos 

do grupo carbapenêmico (imipenem, meropenem, ertapenem e doripenem) (PATELet 

al.,2009). Organismos produtores de carbapenemases do tipo KPC são capazes de hidrolizar 

todas as cefalosporinas, monobactâmicos e carbapenêmicos e são inibidas pelo ácido 

clavulânico e tazobactam (PEIRANOet al., 2009; GORENet al., 2010). Em geral, resistência 

aos carbapenêmicos pode ser mediada por três grandes mecanismos: 1. Hiperprodução de 
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AmpC combinada à alterações de permeabilidade na membrana bacteriana, através da perda 

de porinas ou hiperprodução de bombas de efluxo; 2. Redução da afinidade de proteínas 

ligadoras de penicilina que constituem as proteínas-alvo para os carbapenêmicos; e 3. 

Hidrólise por produção de carbapenemases (MARCHAIMet al., 2008). Segundo Bennett et 

al. (2010), a resistência ao ertapenem entre os isolados foi provavelmente reforçada ou 

tornada possível por algum grau de diminuição da permeabilidade da membrana da célula 

resultante da diminuição da expressão de porinas de superfície da membrana celular. As 

carbapenemases são classificadas em: MBLs, pertencentes ao grupo 3, ou classe molecular B 

(IMP, VIM, SPM, GIM); carbapenemases do subgrupo 2d ou classe molecular D (OXA-23 e 

OXA-48) e carbapenemases do subgrupo 2f ou classe molecular A (KPC, SME, NMC-A, 

IMI). As MBLs pertencentes aos grupos 3 e subgrupos 2d têm sua atividade dependente de 

cátions divalentes e são inibidas por EDTA (BUSH; JACOBY, 2010). 

 Inicialmente, a resistência a carbapenêmicos em enterobactérias ocorria 

principalmente devido a super-produção de β-lactamases AmpC (grupo 1, classe C), 

associada a perda de porinas (BUSH; JACOBY, 2010) e bombas de efluxo e diminuição da 

atividade das PBPs (MARCHAIM et al., 2008). Porém, desde 2003 tem sido relatado o 

surgimento de isolados de K. pneumoniae agentes de surtos de infecção hospitalares 

produtores de carbapenemases (KPC-2 e KPC-3), na cidade de Nova York (MOLANDet al., 

2003; WOODFORDet al., 2004; BRATUet al., 2005) e MBLs (IMP e VIM) em Singapura 

(KOHet al., 2001). No Brasil, o primeiro relato da ocorrência de um isolado de K. 

pneumoniae produtor de carbapenemase (MBL) ocorreu em 2003 no Hospital da cidade de 

São Paulo (LINCOPANet al., 2005). Na cidade do Recife ocorreu o primeiro relato no Brasil 

de quatro isolados produtores de carbapenemases do tipo KPC-2 (MONTEIROet al., 2009). 

 As MBLs, foram descritas inicialmente em 1991, quando foi relatada em Serratia 

marcescens, em isolados provenientes do Japão, a subclasse IMP-1, que hidrolizam 

penicilinas, cefalosporinas e carbapenemas, porém não são inibidas pelo ácido clavulânico. 

Em 1999, uma segunda subclasse de MBL, VIM-1, foi descrita em Pseudomonas aeruginosa, 

em isolados provenientes de Verona na Itália, esta hidrolisa todos os β-lactâmicos, exceto o 

aztreonam (NORDMANN; POIREL, 2002). Variantes de VIM foram relatadas na Ásia 

(WALSH, 2008) e nos EUA, Chile e Venezuela (MENDESet al., 2006). Em 1997, a terceira 

subclasse de MBL, SPM-1, foi identificada em isolados de Pseudomonas aeruginosa no 

estado de São Paulo, e em 2002, na Alemanha, foi identificada a quarta subclasse de MBL, 

GIM-1 (CASTANHEIRAet al., 2004; MENDESet al., 2006; WALSH, 2008).  
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 A Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) foi descrita inicialmente em 1996 

na Carolina do Norte (YIGITet al., 2001), onde um isolado de K. pneumoniae analisado foi 

resistente a todos os β-lactâmicos testados, porém com MICs diminuídos na presença de ácido 

clavulânico. A atividade carbapenemase foi detectada e associada a um grande plasmídeo 

contendo a KPC (QUEENAN; BUSH, 2007). As enzimas do tipo KPC têm surgido mais 

frequentemente em K. pneumoniae (TSAKRISet al., 2008). K. pneumoniae positiva para KPC 

já tem sido observada na Europa (PFEIFERet al., 2010), Finlândia (ÖSTERBLADet al., 

2009), América do Sul (VILLEGASet al., 2006; PASTERANet al., 2008), China (WEIet al., 

2007; CAIet al., 2008) e Alemanha (WENDT, 2008). Organismos KPC continuam a espalhar-

se ao longo do tempo sendo notificados em 27 estados dos Estados Unidos e em muitos países 

ao redor do mundo, incluindo Colômbia, Brasil, Israel (NAVON-VENEZIAet al., 2006; 

SAMRAet al., 2007; CABRALet al., 2012),Canadá, França, República da Irlanda, Grécia 

(CUZONet al., 2008; TSAKRISet al., 2008; MALTEZOUet al., 2009), onde infecção 

causada por KPC é principalmente devido a clone hiperendêmico (CAIet al., 2008; GIANIet 

al., 2009; FONTANAet al., 2010). Alguns estudos demonstram que a rápida disseminação 

das KPC estão provavelmente relacionadas à localização do gene blaKPC em integrons 

(NORDMANN; POIREL, 2002), grandes plasmídios e sua associação com transposons 

(YIGITet al., 2003; MONTEIROet al., 2009).  

 Embora a β-lactamase KPC seja predominantemente encontrada em isolados de 

K. pneumoniae (ANDERSONet al., 2007; WOODFORDet al., 2008), alguns trabalhos têm 

descrito esta enzima em Enterobacter spp. e Salmonella spp. (MIRIAGOUet al., 2003; 

QUEENAN; BUSH, 2007; PETRELLAet al., 2008; FONTANAet al., 2010), bem como, em 

outros membros de enterobactérias (K. oxytoca, E. coli, E. cloacae, Citrobacter freundii e 

Serratia spp.) (YIGITet al., 2003; ANDERSONet al., 2007; ZHANGet al., 2007) e também 

em P. aeruginosa (VILLEGASet al., 2007; WOLTERet al., 2009; JÁCOME et al., 2012).  

 Na cidade do Recife há o relato de dois clones distintos do ano de 2006 

produtores de carbapenemases (MONTEIROet al., 2009). Após esse relato, foram detectados 

seis isolados de K. pneumoniae recuperados de dois hospitais do Rio de Janeiro (de setembro 

de 2007 a maio de 2008) (PEIRANOet al., 2009). Na verdade, Pavez et al. (2009), mostraram 

que estes isolados estavam presentes na região desde pelo menos 2005 (ZAVASCKIet al., 

2009).  

 Relatos da ocorrência de KPC em locais de surto têm aumentado constantemente 

(QUEENAN; BUSH, 2007; GOLDFARBet al., 2009; ROCHEet al., 2009), e a infecção com 

K. pneumoniae resistentes aos carbapenêmicos está associada a um aumento da proporção de 
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mortes em relação a K. pneumoniae sensível aos carbapenêmicos (SCHWABERet al., 2008; 

GORENet al., 2010). 

 

 

2.4. TIPAGEM MOLECULAR 

 

 O processo de tipagem é importante, epidemiologicamente, no reconhecimento de 

surtos de infecções, infecções recorrentes, na detecção de transmissão cruzada de patógenos, 

na determinação da fonte de infecção e no monitoramento de programas de vacinação 

(OLIVE; BEAN, 1999). Surtos de doenças infecciosas frequentemente são resultantes da 

exposição a um agente etiológico de origem comum, cujos descendentes são geneticamente 

idênticos ou estritamente relacionados. Em termos epidemiológicos, os organismos 

envolvidos em surtos são relacionados clonalmente. Estes organismos são membros de uma 

mesma espécie e possuem fatores de virulência e características bioquímicas e genéticas 

semelhantes (PFALLERet al., 2001). 

 A tipagem de linhagens bacterianas pode ser realizada por métodos fenotípicos ou 

genotípicos (ARBEIT, 1999). Um dos métodos fenotípicos mais usados para tipar isolados 

multirresistentes de K. pneumoniae é o perfil de susceptibilidade a antimicrobianos (SOUZA 

LOPESet al., 2005). Todos os isolados de K. pneumoniae analisados por Ktari et al. (2006), 

apresentaram padrões similares de susceptibilidade aos antimicrobianos, consequentemente 

investigaram a relação clonal dessas cepas por PFGE. Os resultados do PFGE revelaram 

que todas as cepas de K. pneumoniae foram geneticamente idênticas. A identificação de genes 

de resistência a antimicrobianos pode ser associada à utilização de métodos de genotipagem 

para identificação de semelhança genética entre as linhagens (SPACOV, et al, 2006; 

MARTINSet al., 2007). 

 Também têm sido utilizados diversos métodos moleculares com o objetivo de 

caracterizar isolados de K. pneumoniae envolvidos em surtos de infecções hospitalares: 1. 

Análise plasmidial (PRODINGERet al., 1996); 2. PFGE (SECHIet al., 2001), sendo este o 

padrão ouro para a tipagem de microrganismos (GUNAWARDANA et al., 2000); 3. 

ribotipagem clássica (PAIet al., 1999); 4. RAPD (BRISSE; VERHOEF, 2001; SOUZA 

LOPESet al.,2005); 5. AFLP (JONASet al., 2004), 6. ribotipagem por PCR; 7. tDNA-PCR 

(LOPESet al., 2007); 8. PCR-RFLP do gene gyrA (BRISSEet al., 2004; SILVA, 2009); 10. 

REP-PCR e; 11. ERIC-PCR (VERSALOVICet al., 1991). 
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  Infecções por K.pneumoniae podem ser clonal ou multiclonal. A relação clonal 

indica a transmissão de uma cepa comum entre os pacientes e a infecção multiclonal indica 

uma seleção de cepas resistentes (SANTOSet al., 2008). Vários padrões distintos sugerem 

transferência horizontal de genes de resistência, como forma de propagação.A disseminação 

de clones resistentes e de genes no ambiente hospitalar pode ocorrer devido ao contato com os 

profissionais de saúde e devido à transferência de pacientes entre unidades hospitalares, uma 

vez que isolados apresentando padrões moleculares idênticos foram observados em diferentes 

enfermarias e alguns isolados apresentaram padrões idênticos à cepa isolada das mãos de 

profissionais de saúde. Portanto, no presente estudo será importante definir se os isolados de 

K. pneumoniae analisados apresentam heterogeneidade genética ou são clones de uma mesma 

cepa (CASSETTARIet al., 2006). 

 

 

2.5. ADESINAS FIMBRIAIS 

 

 Estudos epidemiológicos tem revelado que o primeiro passo para a maioria das 

infecções causados por K. pneumoniae deve-se à colonização do trato intestinal do próprio 

paciente (STRUVEet al., 2008), seguido pela capacidade de aderência bacteriana às 

superfícies dos tecidos do hospedeiro (STRUVEet al., 2009), principalmente nas infecções do 

trato urinário (ROSENet al., 2008). A adesão dos micro-organismos (Figura 3) e posterior 

invasão às células do hospedeiro são consideradas etapas críticas do processo de infecção 

(SAHLYet al., 2008). Apesar de a K. pneumoniae ser um patógeno extracelular, vários 

estudos tem revelado a capacidade da bactéria de invadir e persistir em células epiteliais do 

trato urinário do hospedeiro (SAHLYet al., 2008). 

 

 

Figura 3. Representação de célula bacteriana aderindo-se à célula do hospedeiro. 

(Fonte: http://www.facmed.unam.mx. Acesso 10.12.2012) 
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A adesão bacteriana de espécies gram-negativas geralmente é mediada por 

adesinas fimbriais, estruturas proteicas, filamentosas, expressas na superfície celular 

bacteriana com capacidade de reconhecer receptores moleculares, facilitando a aderência do 

micro-organismo nas superfícies de tecidos específicos do hospedeiro. (STRUVEet al.,2008; 

STAHLHUTet al., 2009). A maioria dos isolados clínicos de K. pneumoniae são capazes de 

produzir dois tipos de organelas de adesão: (1) Adesinas fimbriais do tipo 1, hemaglutininas 

manose-sensível; e (2) Adesinas fimbriais do tipo 3, hemaglutina manose-resistente 

(PODSCHUNet al., 2000; STRUVEet al., 2008; STAHLHUTet al., 2009). 

As adesinas fimbriais do tipo 1 mediam hemaglutinação manose-sensível, sendo 

expressas por muitas espécies de enterobactérias, além de desempenhar um importante papel 

na patogênese do micro-organismo (SAHLYet al., 2008; STRUVEet al., 2009). Struve et al. 

(2008), relatam que há diferenças genéticas, sorológicas e funcionais entre as variantes das 

adesinas fimbriais do tipo 1 das diferentes espécies bacterianas, porém têm sido mais 

estudadas em E. coli (STAHLHUTet al., 2009). Adesinas fimbriais do tipo 1 de K. 

pneumoniae são altamente homólogas aos da E. coli uropatogênicas (ROSENet al., 2008), 

quanto à composição e regulação genética (STRUVEet al., 2008; STAHLHUTet al., 2009) e 

tem sido correlacionada à infecções do trato urinário (ROSENet al., 2008), pois facilitam a 

fixação da bactéria em uma ampla variedade de células, incluindo as dos tratos urinário e 

respiratório (SAHLYet al., 2008), tendo sido, recentemente, estabelecido, que a adesina 

fimbrial do tipo 1 constitui importante fator de virulênia de K. pneumoniae envolvida em 

infecções do trato urinário (STRUVEet al., 2008 e 2009). 

Stahlhut et al. (2009), relataram o papel significativo da adesina fimbrial tipo 1, 

mais especificamente a subunidade FimH, tipo mais comum em Enterobacteriaceae, na 

capacidade da E. coli em infectar o trato urinário. A subunidade fimH consiste de dois 

domínios: um domínio adesina amino-terminal e um domínio pili carboxi-terminal, onde a 

adesina amino-terminal liga-se ao receptor celular (ROSENet al., 2008). O operon fim de K. 

pneumoniae, contém um gene fimK terminal, não presente na E. coli uropatogênica, que 

suprime a expressão da adesina fimbrial tipo 1 (ROSENet al., 2008). 

As adesinas fimbriais do tipo 3 são produzidas pela maioria das cepas de K. 

pneumoniae (SAHLYet al., 2008) e foi demonstrado, in vitro, seu papel na ligação à vários 

tipos de células, tais como células endoteliais e epiteliais dos tratos urinário e respiratório 

(SAHLYet al., 2008) e proteínas da matriz celular (SCHURTZet al., 1998; LANGSTRAATet 

al., 2001), além de facilitarem a aderência e formação de biofilme em superfícies inertes 

(LANGSTRAATet al., 2001; DI MARTINOet al., 2003; JAGNOW; CLEGG, 2003; 
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SAHLYet al., 2008; STRUVEet al., 2009), sendo a formação do biofilme um fator importante 

de virulência (STRUVEet al., 2009). Dois estudo (BURMØLLEet al., 2008; ONGet al., 

2008) demonstraram que as adesinas fimbriais do tipo 3 são codificadas por plasmídeos 

conjugativos, aumentando a capacidade da E. coli em formar biofilme. Além de espécies de 

Klebsiella, as adesinas fimbriais do tipo 3 são comuns em isolados de Enterobacter, Serratia, 

Proteus e Providencia (STRUVEet al., 2009). 

 Adesinas fimbriais do tipo 3 são codificadas por genes do cluster mrk, que inclui a 

subunidade mrkA e mrkD, esta codifica a adesina da fímbria responsável pela hemaglutinação 

manose-resistente (STRUVEet al., 2009), e que liga-se às moléculas de colágeno, enquanto a 

adesina MrkA é o principal componente estrutural da fímbria tipo 3 (LANGSTRAATet al., 

2001). Três variantes alélicas do gene mrkD de K. pneumoniae foram relatadas e mediam a 

ligação da bactéria à estruturas diferentes em humanos (LANGSTRAATet al., 2001), como 

pulmão, rins, além de células endoteliais e epiteliais da bexiga (STRUVEet al., 2009). 

 

 

2.6. SIDERÓFOROS 

 

 O ferro é um fator essencial para o crescimento bacteriano, funcionando 

principalmente como catalisador redox de proteínas e no processo de transporte de elétrons 

(PODSCHUNet al., 1998). Em ambientes anaeróbios o ferro é prevalente e transportado para 

o citoplasma bacteriano através de porinas e sistema de transporte ativo (LAWLORet al., 

2007). Porém, o hospedeiro humano representa um ambiente com disponibilidade 

extremamente baixa de ferro livre para desenvolvimento das bactérias, já que este elemento 

localiza-se intracelularmente ligado à proteínas como hemoglobina, ferritina, hemossiderina e 

mioglobina, e extracelularmente, em ligações de alta afinidade, à proteínas como lactoferrina 

e transferrina (PODSCHUNet al., 2000). 

 Muitas bactérias, na tentativa de garantir seu suprimento de ferro no organismo do 

hospedeiro, sintetizam e secretam quelantes de ferrro de alta afinidade e baixo peso 

molecular, chamados sideróforos, capazes de se ligar competitivamente ao ferro ligado à 

proteínas do hospedeiro com uma afinidade de 10 vezes maior de ordem de grandeza que 

transferrinas e lactoferrinas (LAWLORet al., 2007), sendo considerados assim um fator de 

virulência bacteriana (PODSCHUNet al., 2000). 

 Devido às deficiências de ferro, as enterobactérias são capazes de sintetizar uma 

variedade de sideróforos pertencentes a dois grupos químicos: Sideróforos Fenolato e 
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Sideróforos Hidroxamato (PODSCHUNet al., 1998), afim de obter ferro proveniente do 

hospedeiro (LAWLORet al., 2007). Entre as enterobactérias, três sistemas de sideróforos são 

mais prevalentes: enterobactina, aerobactina e yersiniabactina (LAWLORet al., 2007), sendo 

o mais comum o sideróforo do grupo químico fenolato, enterobactina (PODSCHUNet al., 

2000).  

 Os sideróforos bacterianos enterobactina são sintetizados por 90% dos isolados de 

espécies da família das Enterobacteriaceae (LAWLORet al., 2007). Enquanto o papel da 

enterobactina na virulência ainda é incerto, a contribuição da aerobactina tem sido claramente 

demonstrada (PODSCHUNet al., 2000). A grande vantagem da enterobactina em relação a 

aerobactina, é a sua maior afinidade ao ferro já registrada para um quelante de ferro 

(PODSCHUNet al., 1998; LAWLORet al., 2007). Investigações demonstraram que 

enterobactina sequestra ferro predominantemente de transferrina, enquanto a aerobactina tem 

sua fonte de ferro nas células do hospedeiro, e a produção destes dois sideróforos, 

concomitantemente, pode dar acesso a ambas fontes de ferro, resultando num maior 

crescimento bacteriano no hospedeiro (PODSCHUNet al., 1998). 

 O sideróforo yersiniabactina foi descrito pela primeira vez em espécies de 

Yersinia, porém podem ser encontrados em outras espécies de enterobactérias. O locus 

yersiniabactina está localizado em uma ilha de patogenicidade, que é responsável por uma 

grande transmissão e mortalidade causada pelas espécies de Yersinia, porém estudos 

demonstram que a perda do sistema yersiniabactina da ilha de patogeniciade pode atenuar 

cepas de Y. enterocolitica e Y. pestis, in vivo. Acredita-se que esse sideróforo possa ser 

adquirido através de transferência gênica horizontal. O sideróforo yersiniabactina também 

possui afinidade maior ao ferro do que a aerobactina (LAWLORet al., 2007). 

 Dois tipos de sideróforos têm sido mais prevalentes em K. pneumoniae: 

aerobactina e enterobactina (PODSCHUNet al., 2000). No gênero Klebsiella, a produção de 

enterobactina e aerobactina tem sido demonstrada. No entanto, enquanto a enterobactina é 

sintetizado por quase todas as cepas, a aerobactina e a yersiniabactina foi observada 

raramente, independente da espécie ou fonte de isolamento (PODSCHUNet al., 1998; 

SCHUBERTet al., 2000; KOCZURA; KAZNOWSKI., 2003; LAWLORet al., 2007). A 

síntese de aerobactina não é muito comum em isolados de Klebsiella e foi observado em um 

estudo, utilizando isolados clínicos, fecais e ambientais de K. terrigena e K. pneumoniae, 

baixas frequências desse sideróforo (PODSCHUNet al., 2000).Num estudo de 1978, realizado 

por Khimji e colaboradores, demonstra que que a administração parenteral de ferro num 

modelo com cobais, a susceptibilidade a infecções com K. pneumoniae aumentou 
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significativamente (PODSCHUNet al., 1998). Porém, a virulência bacteriana, provavelmente 

não é restrita à uma única característica, mas é multifatorial (PODSCHUNet al., 2000). 
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3. OBJETIVOS 

 

  Caracterizar molecularmente isolados de K. pneumoniae. 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Determinar a ocorrência dos genes de virulência fimH, mrkD e irp2 em isolados 

de Klebsiella pneumoniae produtores e não produtores de KPC, provenientes de pacientes de 

diferentes hospitais de Recife-PE, como também a relação clonal desses isolados bacterianos. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a susceptibilidade dos isolados de K.pneumoniae aos antimicrobianos; 

 

 Investigar a relação clonal dos isolados; 

 

 Determinar a presença dos genes de virulência fimH, mrkD e irp2 em isolados de 

K.pneumoniae produtores e não produtores de KPC; 

 

 Correlacionar a presença dos genes de virulência fimH, mrkD e irp2 com a presença do 

gene blaKPC em isolados de K. pneumoniae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 



4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

  Descrição dos materiais e procedimento utilizados para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

 

4.1. ISOLADOS BACTERIANOS 

 

 Foram selecionados 22 isolados produtores de KPC e 22 isolados não produtores 

de KPC, provenientes de pacientes de 5diferentes hospitais do Recife-PE, sendo 4 hospitais 

públicos, onde as amostras foram coletadas nos anos de 2007, 2011 e 2012 e 1 privado, onde 

as amostras foram coletadas em 2008, foram identificados por sistema automatizado, Bactec 

9120/Phoenix-BD. 

 As linhagens de K. pneumoniae utilizadas nesse estudo fazem parte da Coleção de 

Cultura Bacteriana do Laboratório de Bacteriologia e Biologia Molecular (Departamento de 

Medicina Tropical, CCS, UFPE), sob a responsabilidade da Profa. Dra. Ana Catarina de 

Souza Lopes e estão sendo mantidas em estoque congelado com glicerol 20% a -20°C, e para 

análise foram cultivadas em Caldo BHI por 18 horas a 37°C e semeadas em ágar nutriente. 

 

4.2. DETECÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS 

 

  Todos os isolados foram analisados quanto à resistência a antimicrobianos 

através do teste de difusão de disco em Ágar Müeller-Hinton proposta por Kirby e Bauer 

(CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE, 2012), utilizando os seguintes 

antimicrobianos: amicacina (AMI), amoxicilina (AMO), amoxicilina/clavulanato (AMC), 

aztreonam (ATM), cefepime (CPM), cefotaxima (CFO), cefoxitina (CTX), ceftazidima 

(CAZ), ciprofloxacina (CIP), ertapenem (ERT), gentamicina (GEN), imipenem (IPM), 

meropenem (MPM), piperacilina/tazobactam (PIT), polimixina (POL), 

trimetoprim/sulfametoxazol (TSU). Após 18 horas de incubação a 37°C, o diâmetro do halo 

de inibição foi medido em milímetros e interpretado como sensível, intermediário ou 

resistente, respeitando os critérios do CLSI. Na interpretação sensível, indica que a infecção 

causada pelo patógeno pode ser tratada de forma apropriada com a dosagem do 

antimicrobiano recomendado; na interpretação intermediário, indica que a infecção causada 

pelo patógeno pode ser tratada de forma apropriada em locais do organismo onde a droga 
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concentra-se fisiologicamente ou, quando for possível, a utilização de uma dosagem maior 

que a habitual; na interpretação resistente, indica que o patógeno não é inibido pela 

concentração do antimicrobiano habitualmente prescrito, além de entrar na faixa em que a 

ocorrência de mecanismos de resistência são mais prováveis (CLSI, 2012). 

 

4.3. EXTRAÇÃO DE DNA TOTAL 

 

 A extração de DNA total foi realizada através de kit comercial ZR 

Fungal/Bacterial DNA Mini Prep (Zymo Research), e o procedimento foi realizado de acordo 

com as instruções do fabricante. Para o procedimento, os isolados de K. pneumoniae foram 

inicialmente cultivados em caldo LB por 24 horas a 37°C. Após a extração o DNA foi 

quantificado pelo equipamento NanoDrop 2000c UV-vis Spectrophotometer. 

 

4.4. ERIC-PCR 

 

 Para o método da ERIC-PCR foram utilizados os primers descritos na Tabela 2.  As 

reações de amplificação foram preparadas em um volume total de 25 µl por tubo, 

compreendendo: 1.5 mM de MgCl2, 200 µM de dNTP, 1U de Taq DNA polimerase, 2 µM de 

cada primer, tampão 1X e  1ng de DNA. Em cada partida de amplificação foi incluso um 

controle negativo.As amplificações foram realizadas com ciclos de desnaturação inicial à 95 

ºC por 3 minutos, seguido de 40 ciclos, consistindo cada ciclo de 1 minuto à 92 ºC para 

desnaturação,  1 minuto à 36
o
C para anelamento do primer e 8 minuto à 72ºC para extensão. 

Após estes ciclos foi realizada uma etapa de alongamento final de 16 minutos à 72 ºC. A 

análise dos fragmentos amplificados pela ERIC-PCR e a construção do dendrograma 

foramrealizadas utilizando o software DARwin 5.0. 

 

Tabela 2.Primers utilizados na PCR e sequenciamento de DNA para detecção dos genes de 

virulência. 

Gene Primer Sequência (5`- 3`) Temp.
(a)

 Referência 

blaKPC 
KPC-1a 

KPC-1b 

TGTCACTGTATCGCCGTC 

CTCAGTGCTCTACAGAAAACC 
63°C Yigit et al. (2001) 

fimH 
FIM-H F 

FIM-H R 

TCC ACA GTC GCC AAC GCT TC 

GCT CAG AAT CAA CAT CGG TAA C 
58°C Stahlhul et al. (2009) 
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Continuação – Tabela 2 

Gene Primer Sequência (5`- 3`) Temp.
(a)

 Referência 

mrkD 
MRKD-2 F 

MRKD-2 R 

CCA CCA ACT ATT CCC TCG AA 

ATG GAA CCC ACA TCG ACA TT 
62ºC Sahly et al. (2008) 

irp2 
IRP2 F 

IRP2 R 

ATT TCT GGC GCA CCA TCT 

GCG CCG GGT ATT ACG GAC TTC 
65ºC Guilvout et al. (1993) 

 
ERIC-1 

ERIC-2 

ATGTAAGCTCCTGGGGATTAAC 

AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG 
36°C Duanet al. (2009) 

(a) Temp,temperatura de anelamento dos primers. 

 

 

4.5. CONDIÇÕES DE PCR PARA DETECÇÃO DO GENE fimH 

 

Para amplificação por PCR do gene fimH, foramutilizados os primers descritos na 

Tabela 2. As reações de amplificação foram preparadas em um volume total de 25μL por 

tubo, compreendendouma concentração final de: 1.5 mM de MgCl2, 200 µM de dNTP, 1U de 

Taq DNA polimerase, 2 µM de cada primer, tampão 1X e  1 ng de DNA.As amplificações do 

gene foram realizadas com ciclos de desnaturação inicial à 95°C por 1  minuto, seguido de 33 

ciclos, consistindo cada ciclo de 1 minuto à 94°C para desnaturação, 1 minuto à 58°C para 

anelamento dos primers e 2 minutos à 72°C para extensão. Após estes ciclos, foi realizada a 

etapa de alongamento final à 68°C por 2 minutos. 

 

 

4.6. CONDIÇÕES DE PCR PARA DETECÇÃO DO GENE mrkD 

 

 Para amplificação por PCR do gene mrkD, foramutilizados os primers descritos na 

Tabela 2. As reações de amplificação foram preparadas em um volume total de 25μL por 

tubo, compreendendouma concentração final de: 1.5 mM de MgCl2, 200 µM de dNTP, 1U de 

Taq DNA polimerase, 2 µM de cada primer, tampão 1X e  1 ng de DNA.As amplificações do 

gene foram realizadas com ciclos de desnaturação inicial à 95°C por 2  minutos, seguido de 

33 ciclos, consistindo cada ciclo de 1 minuto à 94°C para desnaturação, 1 minuto à 62°C para 

anelamento dos primers e 2 minutos à 72°C para extensão. Após estes ciclos, foi realizada a 

etapa de alongamento final à 68°C por 2 minutos. 
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4.7. CONDIÇÕES DE PCR PARA DETECÇÃO DO GENE irp2 

 

 Para amplificação por PCR do gene irp2, foramutilizados os primers descritos na 

Tabela 2. As reações de amplificação foram preparadas em um volume total de 25μL por 

tubo, compreendendouma concentração final de: 1.5 mM de MgCl2, 200 µM de dNTP, 1U de 

Taq DNA polimerase, 2 µM de cada primer, tampão 1X e  1 ng de DNA.As amplificações do 

gene foram realizadas com ciclos de desnaturação inicial à 95°C por 2  minutos, seguido de 

30 ciclos, consistindo cada ciclo de 1 minuto à 95°C para desnaturação, 2 minutos à 65°C 

para anelamento dos primers e 3 minutos à 72°C para extensão. Após estes ciclos, foi 

realizada a etapa de alongamento final à 72°C por 7 minutos. 

 

 

4.8. SEQUENCIAMENTO DE DNA 

 

 Para o seqüenciamento de DNA dos genes de virulência fimH, mrkD e irp2, foi 

selecionado o isolado K32-A2, por tratar-se do representante do grupo clonal  os produtos de 

PCR positivos para os genes investigados foram purificados pelo Kit de purificação de 

produto de PCR Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega) e sequenciados pelo 

método de terminação de cadeia do desoxirribonucleotídeo (Sanger et al. 1977), a partir do 

isolado selecionado K32-A2. Para o sequenciamento foram utilizados os primers descritos na 

tabela 1. O sequenciamento de DNA foi realizado na Plataforma Tecnológica de Genômica e 

Expressão Gênica do Centro de Ciências Biológicas (CCB) da UFPE. As sequências de 

nucleotídeos foram analisadas pelos programas BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) e 

Clustal W do EuropeanBioinformaticsInstitute (http://www.cbi.ac.uk/) e serão submetidas ao 

Genbank. 

 

 

4.9. ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE 

 

 Os produtos da PCR foram corados com Blue Green Loading Dye (LGC 

Biotechnology) e submetidos a eletroforeseem gel de agarose a 1,5% em tampão TBE e 

voltagem constante de 100V. Foi utilizado um marcador de 100pb (Ludwig biotec) como 

padrão de peso molecular, visualizados em transluminador de luz UV e fotografados em 

sistema de fotodocumentação Photocap da Vilber Lourmat. 
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5. RESULTADOS 

 

  Análise do perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos, detecção de genes de 

virulência e da ERIC-PCR. 

 

5.1. SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS 

 

Analisando o perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos dos isolados 

bacterianos, foi observado que, amicacina (n=38/ 86,4%), e a polimixina B (n=40/ 91%), 

foram os antimicrobianos de melhor atividade para inibir a K. pneumoniae, tanto KPC-

positivas quanto negativas. Também foi constatado que 5 isolados apresentaram resistência a 

polimixina sendo 3 no grupo KPC-positivo e 2 no grupo KPC-negativo. Adicionalmente, os 

carbapenêmicos, imipenem (n=24/ 54,5%) e meropenem (n=25/ 56,9%) também mostraram 

boa atividade contra K. pneumoniae. No grupo de KPC-positivo 21 isolados foram resistentes 

ao ertapenem, enquanto em relação ao imipenem e meropenem foram 18 e 17 isolados, 

respectivamente. No grupo de KPC-negativo, 11 isolados foram resistentes ao ertapenem, 

enquanto nenhum isolado apresentou resistência aos imipenem e meropenem. Observou-se 

uma alta resistência às cefalosporinas no grupo KPC-positivo, onde todos os isolados 

apresentaram resistência ou resistência intermediária a este grupo de antimicrobianos.  

 

 

5.2. DETECÇÃO DOS GENES DE VIRULÊNCIA fimH, irp2 E mrkD 

 

 Na detecção dos genes de virulência, foi observado que dentre os isolados 

KPC-positivos os genes mrkD e fimH estão mais relacionados entre si, apresentando-se 

sempre positivos nos mesmos 15 isolados. Dos 22 isolados KPC-positivos estudados, 7 foram 

negativos para todos os genes pesquisados. Em relação aos isolados KPC-negativos, esse 

grupo mostrou-se mais heterogêneo na apresentação dos genes de virulência, onde apenas 2 

(K36-A2, K2-OC)  isolados foram positivos para todos os genes, e outros 2 (K2-A2 e K2-

MA) foram negativos para todos os genes. Neste grupo o genesmrkD e fimH apresentaram-se 

nos mesmos isoladosonde ficou observada a relação entre os dois genes. O gene irp2 foi 

observado em apenas 9 isolados dos 44 estudados, sendo 7 isolados no grupo KPC-positivo e 

apenas 2 no grupo KPC-negativo, e sempre acompanhado dos demais genes pesquisados no 

estudo. Para o seqüenciamento de DNA dos genes de virulência fimH, mrkD e irp2, foi 
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selecionado o isolado K32-A2, por tratar-se do representante do maior grupo clonal (Perfil 

32E pela ERIC-PCR) que albergava todos os 3 genes de virulência investigados. Alinhando as 

sequências dos genes fimH, mrkD e irp2 no BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) 

observamos que todos apresentaram 99% de identidade com as sequências dos mesmos genes 

depositadas no Genbank de números de acesso: EU044788.1 (fimH), JF759921.1 (mrkD) e 

JF759921.1. (irp2). 

 

5.3. ERIC-PCR  

 

Através da análise da ERIC-PCR foi observado 38 perfis genéticos (Figuras 1 e 

2), dentre os 44 isolados de K. pneumoniae analisados. O perfil 21E agrupou 2 isolados 

relacionados clonalmente, sendo 1 KPC-negativo e 1 KPC-positivos. O perfil 23E agrupou 2 

isolados, sendo ambos KPC-positivos, apresentando perfis de resistência idênticos bem como 

a presença dosmesmos genes de virulência pesquisados. O perfil 18E apresenta dois isolados, 

KPC-positivos, com idêntico perfil de resistência, porém diferem na presença dos genes de 

virulência. O perfil 19E possui 3 isolados KPC-positivos, onde todos apresentam idêntico 

perfil de resistência e diferem na apresentação dos genes de virulência pesquisados, onde o 

isolado K33-A2 não apresenta o gene irp2 diferente dos outros isolados do grupo (K29-A2 e 

K32-A2). Pode-se observar também, idêntico perfil de resistência e de genes de virulência em 

isolados que não apresentaram relação clonal, como os isolados K3-P e o K6-P, ambos KPC-

negativos. Não foidetectado relação clonal entre isolados de diferentes hospitais. 
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6. DISCUSSÃO  

 

 A maioria dos isolados clínicos de K. pneumoniae analisados nesse estudo, tanto 

KPC-positivos quanto negativos foram resistentes a múltiplos antimicrobianos, 

principalmente aos β-lactâmicos, incluindo as cefalosporinas de terceira geração e ao 

aztreonam. Por outro lado, a maioria dos isolados foram sensíveis a gentamicina, amicacina, e 

a polimixina B. Deve-se ressaltar que 5 isolados apresentaram resistência a polimixina B, 

sendo 3 do grupo KPC-positivo e 2 no grupo KPC-negativo.  Esse é o primeiro relato de 

isolados de K. pneumoniae  resistentes a polimixina B no mundo. Mammina et al (2012), no 

Brasil, e Vaara et al (2013), na Itália, encontraram em seus estudos  isolados de K. 

pneumoniae resistentes a colistina, antimicrobiano polipeptídeo do mesmo grupo da 

polimixina. Deve-se aplicar medidas para conter a pressão seletiva e a transmissão horizontal 

a fim de evitar a disseminação de cepas resistentes, para que haja preservação das últimas 

opções terapêuticas, como a polimixina, no combate à infecções por gram-negativos 

multirresistentes. 

  Os carbapenêmicos, imipenem e meropenem, foram o grupo de 

antimicrobianos de segunda melhor atividade frente aos isolados do estudo. A emergência da 

resistência aos carbapenêmicos em K. pneumoniae está relacionada principalmente à 

produção de carbapenemases, como KPC (WOODFORD et al., 2007;  LEAVITT et al., 

2009). Ficou evidenciado que o ertapenem foi o melhor antimicrobiano para detectar 

resistência fenotípica ao grupo dos carbapenêmicos, tanto no grupo dos KPC-positivos quanto 

negativos. A falsa sensibilidade in vitro aos carbapenêmicos, imipenem e meropenem, poderia 

explicar muitos episódios de insucesso terapêutico na tentativa de controle de muitas 

infecções hospitalares (BRATU et al., 2005; WALLACE et al., 2010). Por isso, é 

recomendado sempre incluir o ertapenem nos testes fenotípicos de detecção de resistência a 

carbapenêmicos. Segundo Dienstmann et al. (2010), a resistência aos carbapenêmicos pode 

ocorrer através da combinação da impermeabilidade da membrana (alterações de porinas) 

juntamente com β-lactamases cromossômicas (AmpC) ou de amplo espectro (ESBLs). Isso 

pode explicar o fato de que mesmos isolados que não possuíam o gene blaKPC apresentavam 

resistência a carbapenêmicos.   

Ainda observou-se uma alta resistência às cefalosporinas no grupo KPC-positivo, 

onde os isolados apresentaram resistência ou resistência intermediária a este grupo de 

antimicrobianos, estes resultados corroboram com o estudo realizado por Han et al (2012), na 
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China, onde a taxa de resistência à β-lactâmicos chegou a 100% em isolados de K. 

pneumoniae, excetuando os carbapenêmicos.   

Não foi possível estabelecer uma relação entre a presença do gene blaKPC e a 

multirresistência, visto que ambos os grupos estudados, isolados KPC-positivos e KPC-

negativos, apresentaram resistência a mais de três grupos de antimicrobianos, variando na 

taxa de presença da resistência. A combinação do gene blaKPC juntamente com genes de 

virulência em isolados de K. pneumoniaepodem agravar ainda mais as infecções causadas por 

essas bactérias. Bachman et al. (2011), relataram que o sideróforo yersiniabactina é um fator 

de virulência prevalente em K. pneumoniae produtora de KPC. No presente estudo 30,4% dos 

isolados do grupo KPC-positivo apresentavam o gene irp2, um dos genes envolvidos na 

síntese desse sideróforo, sendo esse gene o de menor ocorrência nos grupos estudados. Em 

espécies patogênicas de Yersinia a presença da yersiniabactina esta correlacionada com o 

fenótipo de alta patogenicidade, como por exemplo, a habilidade de causar infecções 

sistêmicas e provocar a morte em camundongos (CARNIEL, 2001).  

No grupo KPC-positivo observou-se que os genes de virulência irp2, mrkD e 

fimH apresentaram-se juntos com uma maior frequência, do que no grupo KPC-negativo. O 

acúmulo de genes de virulência, responsáveis pela produção de adesinas fimbriais (tipo 1 e 

tipo 3) e sideróforo yersiniabactina, observado nesse estudo, mostram que os isolados KPC 

positivos analisados podem produzir importantes fatores de virulência para o estabelecimento 

da infecção.  No presente estudo não foi possível detectar a relação entre a presença do gene 

blaKPC com os genes de virulência individualmente, visto que os grupos estudados, KPC-

positivo e KPC-negativo, apresentaram presenças semelhantes dos genes de virulência. 

A ERIC-PCR agrupou os 44 isolados em 38 perfis genéticos, demonstrando que 

isolados de K. pneumoniae provenientes de Recife, apresentam  predominantemente origem e 

disseminação multiclonal. Confirmando estudos anteriores realizados em Recife (SOUZA 

LOPES et al., 2005; CABRAL et al., 2012), que mostram uma alta heterogeidade genética 

dessa espécie bacteriana.  Por outro lado, cinco perfis da ERIC-PCR agruparam mais de um 

isolado bacteriano com relação clonal, onde os isolados do grupo 21E apresentaramdiferentes 

perfis de resistência , corroborando com o estudo de Ben-Hamouda et al (2003) e de Cabral et 

al (2012), que encontraram idênticos padrões de ERIC-PCR com diferentes perfis de 

susceptibilidade. Os 4 outros perfis que apresentaram clones com idêntico perfil de 

susceptibilidade, corroborando com o estudo de Ktari et al (2006), que encontraram o mesmo 

padrão de susceptibilidade em isolados de K. pneumoniae e através de PFGE, observaram 

cepas geneticamente idênticas. Segundo Tosin et al (2003), quando isolados são 
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geneticamente distintos, a resistência de um grupo de micro-organismos pode ser devido à 

pressão seletiva, favorecendo fenótipos de reistência dentro de um grupo independentes de 

cepas, como no caso dos isolados K3-P e K6-P, que não apresentaram relação clonal, porém 

possuem idêntico perfil de resistência. 

 O acúmulo de genes de virulência em isolados KPC positivos, juntamente com a 

multirresistência, observado nesse estudo, impõe relevantes limitações terapêuticas no 

tratamento de infecções causadas por K. pneumoniae em Recife-PE. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 Amicacina e polimixina foram os antimicrobiaos de melhor atividade para inibir K. 

pneumoniae, tanto KPC-positiva como KPC-negativa; 

 

 O ertapenem mostrou-se mais eficaz em identificar resistência fenotípica a 

carbapenêmicos do que imipenem e meropenem; 

 

 Cinco grupo de clones foram identificados entre os isolados estudados, onde cada um 

deles mostrou diferentes características no que se refere a perfil de susceptibilidade e presença 

de genes de virulência; 

 

 Houve presença de clones com diferentes perfis de susceptibilidade a antimicrobianos, 

bem como amostras geneticamente distintas com susceptibilidade idêntica; 

 

 O genes mrkD e fimH estão mais relacionados entre si nos dois grupos estudados, sendo 

o mrkD o de maior prevalência no conjunto total das amostras utilizadas no estudo; 

 

 O gene irp2 apresentou uma menor ocorrência e apresenta-se sempre acompanhado de 

outros genes de virulência; 

 

 O gene irp2 teve uma maior frequência no grupo KPC-positivo, diferentemente dos do 

mrkD e fimH que foram mais frequentes do grupo KPC-negativos; 

 

 Não houve correlação da presença dos genes de virulência fimH, mrkD e irp2 com a 

presença do gene blaKPC, visto que ambos os grupos apresentaram presença dos genes de 

virulência diferenciando apenas na ocorrência. 
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APÊNDICE 

 

A. SEQUÊNCIA DO GENE fimH  DO ISOLADO K32-A2: 

ATGAAAAAAATAATCCCCCTGTTCACCACCCTGCTGCTGCTGGGCTGGTCGATGAACGCC

TGGTCCTTTGCCTGCAAAACGGCCACCGGGGCGACGATTCCCATCGGCGGCGGGTCAGCC

AACGTCTACGTTAACCTGACCCCGGCGGTGAACGTCGGGCAAAACCTGGTGGTCGACCTC

TCCACGCAGATTTTTTGCCATAACGACTATCCGGAAACGATCACCGACTACGTGACCCTG

CAGCGCGGATCCGCCTATGGCGGTGTGCTGTCGAGTTTTTCAGGCACCGTGAAATATAAC

GGCACCTCTTACCCGTTCCCGACCACCACGGAAACCGCGCGGGTGATTTATGATTCACGG

ACCGATAAACCCTGGCCGGCCGTCCTGTATCTGACGCCGGTGAGCACTGCCGGTGGAGTG

GCCATCACCGCAGGATCGTTAATCGCGGTGCTGATCCTGCATCAGACCAACAACTACAAT

AGCGACTCCTTCCAGTTCATCTGGAACATCTACGCCAACAACGACGTGGTGGTCCCCACC

GGCGGCTGCGACGTCTCCGCCCGCGATGTCACCGTCACCCTCCCCGACTACCCGGGATCG

ATGGCCGTGCCGCTCACCGTCCACTGCGCGCAAAGCCAGCAGCTGGGGTATTACCTCTCC

GGCACCACCGCGGACAGCGCCAACGCGATCTTCACCAATACCGCCTCCGCCTCGCCGGCG

CAGGGGATAGGCGTTCAGCTGACGCGCAACGGCAGCGCCGTCCCGGCGAACAGCACGGT

CTCGCTGGGCACCGTCGGCACCTCGCCGGTCAACCTCGGCCTGACGGCCACCTATGCCCG

GACCACAGGCCAGGTTACCGCCGGCAACGTGCAGTCGATCATCGGCATCACCTTTGTCTA

TCAATGATGACCGATTATATCCTCTCGCCCTGCTCGCTGGCCGCCCGCGGGTTGAGCCAG

CTGATGCTGAACGCCGCGAAGCGGCCCGTTGAGCTGCCGGTCGAGGGCGTGTCCCTGCGC

GAGCTGGCCGCCGTGAAGCGGATCGTGGTGTATCTCCCTGACGATCCCCTGTGGATGCTC 

Resultado do alinhamento através do Blast (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) da sequência do gene fimH  do isolado K32-A2 

com a sequência depositada no Genbank sob o código de acesso EU044788.1.: Identidade: 99%; E-value: 0.0; Total Score: 

1982. 

 

B. SEQUÊNCIA DO GENE mrkD  DO ISOLADO K32-A2: 

CCTTTTAATTAAAAATATCAAAACCGCGGCAACCACCGGCAGCGGCACCCTGGCGGCGGGTA

AGTACACCTCCTACGACTGGGAGAGCGGCGGTAACCCGATCCTCGAAACCTATCTGAGCGCC

AACGCCATCACCGTGGTCTCGCCCTCCTGTTCGGTGCTGAGCGGGAAAAATATGAATGTCGAT

GTGGGTTCCAT 

Resultado do alinhamento através do Blast (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) da sequência do gene fimH  do isolado K32-A2 

com a sequência depositada no Genbank sob código de acesso JF759921.1.Identidade: 99%; E-value: 3e-88; Total Score:333. 
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C. SEQUÊNCIA DO GENE irp2DO ISOLADO K32-A2: 

ATGGGCGCGTTACGGCAACCGGCACGCTTTCGAACTGAATTTAACGCCGCAGCAGTTACA

TGAAGAGAGCAACCTGATCCAGGCCGGCCTGGATTCCATAAGATTGATGAGATGGTTACA

CTGGTTTCGTAAAAATGGCTACCGCCTTACCCTTCGCGAGCTGTATGCGCCCCCACGCTGG

CGGCGTGGAACCAGTTAATGCTCAGCCGGTCGCCGGAGAACGCGGAAGAAGAAACGCCG

CCCGACGAATCATCCTGGCCGAACATGACCGAAAGTACCCCCTTCCCATTGACGCCAGTACAG

CACGCCTACCTGACGGGCCGCATGCCGGGGCAGACGCTTGGCGGCGTGGGTTGCCACCTGTAT

CAGGAGTTTGAAGGCCATTGTCTGACGGCGTCGCAGCTGGAGCAGGCCATCACGACCTTGCTG

CAACGCCACCCAATGCTGCATATCGCCTTTCGCCCCGACGGGCATCAGGTCTGGCTACCGCAA

CCTTACTGGAACGGCCTCACCGTTCATGATTTACGCCATAACGACGCTGAAAGCCGCCAGGCC

TATCTGGACGCACTGCGCCAGCGCCTGAGCCACCGTCTTTTACGCGTGGAAATCGGCGAAACG

TTTGATTTTCAGCTGACGCTCTTGCCGGACAATCGCCACCGCCTCCATGTCAATATTGACCTGC

TGATTATGGATGCCTCCAGCTTTACGCTTTTCTTCGATGAGCTTAACGCCCTGCTGGCCGG

AGAATCGCTGCCGGCTATCGACACCCGCTATGATTTCCGCTCGTATTTGCTGCACCAACA

GAAGATCAATCAACCACTGAGAGACGACGCGCGCGCTTACTGGCTGGCGAAAGCATCGA

CGCTTCCCCCCGCGCCCGTCTTGCCGCTGGCCTGCGAACCCGCCACGCTATGTGAAGTC 

Resultado do alinhamento através do Blast (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) da sequência do gene fimH  do isolado K32-A2 

com a sequência depositada no Genbank sob código de acesso JF759921.1.Identidade: 99%; E-value: 0.0; Total Score: 1624. 
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RESUMO 

Klebsiella pneumoniae é um patógeno oportunista frequentemente associado a infecções 

hospitalares do trato respiratório e do trato urinário de indivíduos imunocomprometidos e 

neonatos, e podem produzir diferentes tipos de fatores de virulência, como 

adesinas fimbriais (genes fimH e mrkD ) e sideróforos, como a yersiniabactina (gene irp2), 

importantes no desenvolvimento da infecção. O objetivo do presente estudo foi determinar a 

ocorrência dos genes de virulência fimH, mrkD e irp2 em isolados de K. 

pneumoniae produtores e não produtores de KPC, provenientes de pacientes de diferentes 

hospitais de Recife-PE, como também a relação clonal, através da ERIC-PCR, e o perfil de 

susceptibilidade a antimicrobianos desses isolados bacterianos. Para esse estudo foram 

selecionados 22 isolados produtores de KPC e 22 isolados não produtores de KPC, todos da 

espécie K. pneumoniae. Os genes de virulência foram detectados através da PCR e 

sequenciamento de DNA.  Analisando o perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos dos 

isolados selecionados, observamos que a amicacina (n=38/ 86,4%) e a polimixina (n=40/ 

91%), foram os antimicrobianos de melhor atividade para inibir a K. pneumoniae, tanto KPC-

positivas quanto negativas, onde observamos que 5 isolados apresentaram resistência a 

polimixina, sendo 3 no grupo KPC-positivo e 2 no grupo KPC-negativo. Esse é o primeiro 

relato da resistência de K. pneumoniae à polimixina. No grupo KPC-positivo  foi 

observada uma alta taxa de resistência à cefalosporinas, seguidas dos carbapenêmicos. Ficou 

evidenciado que o ertapenem é o melhor antimicrobiano para detectar resistência fenotípica 

ao grupo dos carbapenêmicos.  A tipagem pela ERIC-PCR gerou 38 perfis genéticos, 

demonstrando que houve Uma disseminação multiclonal de isolados de K. pneumoniae em 

Recife-PE, Brasil. Dentre os 44 isolados analisados pela ERIC-PCR, cinco perfis  agruparam 

mais de um isolado bacteriano com relação clonal.  No presente estudo não foi possível 

detectar a relação direta entre a presença do gene blaKPC com cada gene de virulência 

individualmente, visto que os grupos estudados, KPC-positivo e KPC-negativo, apresentaram 

presenças semelhantes dos genes de virulência. Por outro lado, foi observado que os genes de 

virulência irp2, mrkD e fimH apresentaram-se juntos com uma maior frequência no grupo 

KPC-positivo. O acúmulo de genes de virulência em isolados de K. pneumoniae KPC 

positivos, observado nesse estudo, juntamente com a multirresistência, impõe relevantes 

limitações terapêuticas no tratamento de infecções causadas por K. pneumoniae em Recife-

PE, Brasil. 

 

Palavras-chaves: Klebsiella pneumoniae.Resistência.Virulência. 

 

67 



ABSTRACT 

Klebsiella pneumoniae is an opportunistic pathogen frequently associated to nosocomial 

infections of  respiratory tract and urinary tract of new bornsand immunocompromised 

patients, and could produce different types ofv irulence factor slik and adhesins fimbrial 

(genes fimH and mrkD) and siderophores, as yersiniabactin a (gene irp2), important in the 

development of infection. The purposeof this study was to determinethe occurrence of 

virulence genes fimH,  mrkD and irp2 on isolates of K. pneumoniae producers and non-

producers  of KPC, collected from patients of different hospitals inRecife-PE, as also the 

clonal relation ship by ERIC-PCR, and antimicrobials susceptibility ofthese bacterial isolates. 

For this study, 23 KPC producers and 22 KPC non-producers isolates were selected, all of the 

species K. pneumoniae. Virulence genes were detected by PCR and DNA sequencing. 

Analyzing the profile of antimicrobial susceptibilityof selected isolates we observe that, 

amikacin (n= 38/86,4%), and polymyxin(n= 40/91%) were the antimicrobial with best activity 

to inhibit K. pneumoniae, both KPC-positive and negative,where we observe that 5 isolates 

showed resistance to polymyxin, 3 in groupKPC-positive and 2 in KPC-negative group. 

Thisis the first report of resistance of K. pneumoniae to polymyxin. In KPC-positive group 

was observed a highrate of resistance to cephalosporins, followed by carbapenems. It was 

demonstrated that ertapenemis best antimicrobial agent to detect phenotypic resistance to the 

group of carbapenems. The typing by ERIC-PCR has generated 38 genetic profiles, 

demonstrating a multiclonal dissemination of K. Pneumoniae isolates in Recife-PE, Brazil. 

Among the 44analyzed isolates by ERIC-PCR, five profiles grouped more than one bacterial 

isolate clonally related. In this studyit was not possible to detect the direct relation ship 

between the presence of the gene blaKPC to each virulence gene, individually, since the studied 

groups KPC-positive and KPC-negative showed similar appearance sof virulence genes. On 

the other handit was observed thatthe virulence genes irp2, mrkD and fimH was presented to 

get her with a greater frequencyin KPC-positive group.The accumulation of virulence genes 

in KPC positive isolates of K. pneumoniae, observed in this study, together with the 

multiresistance imposes significant therapeutic limitation sin the treatment of infections 

caused by K. Pneumoniae in Recife-PE, Brazil. 

 

Keywords: Klebsiella pneumoniae. Resistance. Virulence. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Klebsiella pneumoniae é um patógeno oportunista frequentemente associado a 

infecções hospitalares do trato respiratório e do trato urinário de indivíduos 

imunocomprometidos e neonatos. O trato gastrointestinal dos pacientes e as mãos dos 

profissionais de saúde são os mais importantes reservatórios para a transmissão de K. 

pneumoniae (SCHJORRING  et al., 2008). Essa bactéria pode produzir diferentes tipos de 

fatores de virulência, destacando-se as adesinas (LANGSTRAAT et al., 200; STRUVE et al., 

2009) e sideróforos (LAWLOR et al., 2007), importantes no desenvolvimento da infecção 

(STRUVE et al., 2009). Sahly et al. (2008) relataram associação entre produção de ESBL e 

maior expressão de fatores de patogenicidade (invasão celular e adesinas fimbriais) e 

Bachman et al. (2011) determinaram que yersiniabactina é um fator de virulência prevalente 

em K. pneumoniae produtora de KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase). Entretanto, 

não existem estudos na literatura sobre a ocorrência de genes que codifiquem adesinas em K. 

pneumoniae. A crescente incidência de K. pneumoniae produtoras de KPC em Recife e no 

Brasil (MONTEIROet al., 2009; PEIRANO et al., 2009; CABRAL et al., 2012)em infecções 

graves ressalta a necessidade de  elucidar mecanismos de virulência desse patógeno. 

 Foi demonstrado que isolados de K. pneumoniae apresentam maior aderência à 

células epiteliais humanas, provavelmente devido a presença de adesinas fimbriais ou não 

fimbriais. A maioria dos isolados clínicos de K. pneumoniae expressam adesinas fimbriais dos 

tipos 1 (manose-sensível) e 3 (manose-resistente) (PODSCHUN et al., 2000; SAHLY et al., 

2008). 

 Adesinas fimbriais do tipo 3 são capazes de mediar a ligação de K. pneumoniaea 

várias células humanas, tais como células endoteliais, epiteliais do trato respiratório e trato 

urinário (SAHLY et al., 2008). A proteína MrkD é fator importante na ligação do micro-

organismo à moléculas de colágeno (LANGSTRAAT et al., 2001).  

Isolados de K. pneumoniae também podem produzir sideróforos onde, entre as 

enterobactérias, três sistemas são mais prevalentes: aerobactina, enterobactina e 

yersiniabactina (LAWLOR et al., 2007). Algumas bactérias, como a K. pneumoniae, 

desenvolveram  sideróforos, quelantes de ferro, pois nos mamíferos, este metal está ligado a 

proteínas como hemoglobina, ferritina, transferrina e lactoferrina, levando a um baixo nível de 

ferro livre (CARNIEL, 2001). Nas espécies patogênicas do gênero Yersinia, um fragmento de 

DNA cromossomal de 36 a 43 kb corresponde a chamada ilha de patogenicidade, chamada 

HPI (High-Patogenicity Island), na qual estão presentes genes envolvidos na síntese do 
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sideróforo yersiniabactina , tais como o irp2. A yersiniabactina já foi detectada em algumas 

espécies da família Enterobacteriaceae, como E. coli, Klebsiella spp., Citrobacter spp. E E. 

cloacae(BACH et al., 2000; SCHUBERT et al., 2000). Enquanto a contribuição da 

aerobactina e yersiniabactina para a virulência de K. pneumoniae tem sido demonstrada, o 

papel do sideróforo enterobactina ainda é incerto (PODSCHUN et al., 2000; BACHMAN et 

al., 2011). 

 O processo de tipagem é importante epidemiologicamente no reconhecimento de 

surtos de infecções, infecções recorrentes, na detecção de transmissão cruzada de patógenos, 

na determinação da fonte de infecção e no monitoramento de programas de vacinação 

(OLIVE; BEAN, 1999). Surtos de doenças infecciosas frequentemente são resultantes da 

exposição a um agente etiológico de origem comum, cujos descendentes são geneticamente 

idênticos ou estritamente relacionados. Em termos epidemiológicos, os organismos 

envolvidos em surtos são relacionados clonalmente (PFALLER et al., 2001). Infecções por 

K.pneumoniae podem ser clonal, que indica transmissão de uma cepa comum, ou multiclonal, 

que indica uma seleção de cepas resistentes indicando a disseminação de cepas distintas 

geneticamente (SANTOS  et al., 2008; CABRALet al., 2012).  

 Devido à crescente incidência no Brasil de K. pneumoniae produtoras de KPC em 

infecções humanas graves, o presente estudo visa determinar a ocorrência de fatores genéticos 

de virulência associados a essa espécie bacteriana produtora e não produtora de KPC, bem 

como analisar  a relação clonal dos isolados.  

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. ISOLADOS BACTERIANOS  

 

 Foram selecionados 22 isolados produtores de KPC e 22 isolados não produtores 

de KPC, provenientes da Coleção de Cultura Bacteriana do Laboratório de Bacteriologia e 

Biologia Molecular (Departamento de Medicina Tropical, CCS, UFPE), mantidas em estoque 

congelado com glicerol 20% a -20°C. Para análise foram cultivadas em Caldo BHI por 18 

horas a 37°C e semeadas em ágar nutriente ou Agar LB. A classificação como KPC-positivo 

foi baseada na idenficação do gene blaKPC por PCR e sequenciamento de DNA. Os isolados 

de K. pneumoniae analisados foram provenientes de pacientes de 5 diferentes hospitais do 

Recife-PE, sendo 4 hospitais públicos, onde as amostras foram obtidas nos anos de 2007, 
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2011 e 2012 e de 1 hospital  privado, onde as amostras foram obtidas em 2008. Todos os 

isolados foram identificados por sistema automatizado, Bactec 9120/Phoenix-BD.  

 

 

2.2. DETECÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS 

 

 Todos os isolados foram analisados quanto à resistência a antimicrobianos através 

do teste de difusão de disco em Ágar Müeller-Hinton proposta por Kirby e Bauer (CLINICAL 

AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE, 2012), utilizando os seguintes 

antimicrobianos: amicacina (AMI), amoxicilina (AMO), amoxicilina/clavulanato (AMC), 

aztreonam (ATM), cefepime (CPM), cefotaxima (CFO), cefoxitina (CTX), ceftazidima 

(CAZ), ciprofloxacina (CIP), gentamicina (GEN), imipenem (IPM), meropenem (MPM), 

ertapenem (ERT), piperacilina/tazobactam (PIT), polimixina B (POL), 

trimetoprim/sulfametoxazol (TSU). Após 18 horas de incubação a 37°C, o resultado foi 

interpretado como sensível, intermediário ou resistente, respeitando os critérios do CLSI.  

 

 

2.3. EXTRAÇÃO DE DNA TOTAL 

 

 A extração de DNA total foi realizada através de kit comercial ZR 

Fungal/Bacterial DNA Mini Prep (ZymoResearch), e o procedimento foi realizado de acordo 

com as instruções do fabricante. Para o procedimento, os isolados de K. pneumoniaeforam 

inicialmente cultivados em caldo LB (Luria Bertani) por 24 horas a 37°C. Após a extração o 

DNA foi quantificado pelo equipamento NanoDrop 2000c UV-vis Spectrophotometer. 

 

 

2.4. ERIC-PCR 

 

 Para o método da ERIC-PCR foram utilizados os primers descritos na Tabela 1.  

As reações de amplificação foram preparadas em um volume total de 25 µl por tubo, 

compreendendo uma concentração final de: 1.5 mM de MgCl2, 200 µM de dNTP, 1U de Taq 

DNA polimerase, 2 µM de cada primer, tampão 1X e  1 ng de DNA. Em cada partida de 

amplificação foi incluso um controle negativo.As amplificações foram realizadas com ciclos 

de desnaturação inicial à 95ºC por 3 minutos, seguido de 40 ciclos, consistindo cada ciclo de 
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1 minuto à 92ºC para desnaturação,1 minuto à 36
o
C para anelamento do primer e 8 minuto à 

72ºC para extensão. Após estes ciclos foi realizada uma etapa de alongamento final de 16 

minutos à 72ºC. A análise dos fragmentos amplificados pela ERIC-PCR e a construção do 

dendogramaforamrealizadas utilizando o software DARwin 5.0. 

 

 

2.5. CONDIÇÕES DE PCR PARA DETECÇÃO DOS GENES DE VIRULÊNCIA 

fimH, mrkD E irp2 

 

Para amplificação por PCR dos genesfimH, mrkD eirp2,foramutilizados os 

primers descritos na Tabela 1.As reações de amplificação foram preparadas em um volume 

total de 25μL por tubo, compreendendo uma concentração final de: 1.5 mM de MgCl2, 200 

µM de dNTP, 1U de Taq DNA polimerase, 2 µM de cada primer, tampão 1X e  1 ng de DNA.  

As amplificações dos genes fimH e mrkD foram realizadas com ciclos de 

desnaturação inicial à 95°C por 1  minuto, seguido de 33 ciclos, consistindo cada ciclo de 1 

minuto à 94°C para desnaturação, 1 minuto para anelamento dos primers (Tabela 1) e 2 

minutos à 72°C para extensão. Após estes ciclos, foi realizada a etapa de alongamento final à 

68°C por 2 minutos. As amplificações do gene irp2 foram realizadas com ciclos de 

desnaturação inicial à 95°C por 2  minutos, seguido de 30 ciclos, consistindo cada ciclo de 1 

minuto à 95°C para desnaturação, 2 minutos à 65°C para anelamento dos primers e 3 minutos 

à 72°C para extensão. Após estes ciclos, foi realizada a etapa de alongamento final à 72°C por 

7 minutos. 

 

Tabela 1.Primers utilizados na PCR e seqüenciamento de DNA para detecção dos genes de 

virulência e tipagem pela ERIC-PCR. 

Gene Primer Sequência (5`- 3`) Temp.
(a)

 Referência 

fimH 
FIM-H F 

FIM-H R 

TCC ACA GTC GCC AAC GCT TC 

GCT CAG AAT CAA CAT CGG TAA C 
58°C 

Stahlhul et al. 

(2009) 

mrkD 
MRKD-2 F 

MRKD-2 R 

CCA CCA ACT ATT CCC TCG AA 

ATG GAA CCC ACA TCG ACA TT 
62ºC Sahly et al. (2008) 

irp2 
IRP2 F 

IRP2 R 

ATT TCT GGC GCA CCA TCT 

GCG CCG GGT ATT ACG GAC TTC 
65ºC 

Guilvout et al. 

(1993) 
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ERIC-1 

ERIC-2 

ATGTAAGCTCCTGGGGATTAAC 

AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG 
36°C Duan et al. (2009) 

(a) Temp,temperatura de anelamento dos primers. 

 

2.6. ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE 

 

 Os produtos da PCR foram corados com Blue Green LoadingDye (LGC 

Biotechnology) e submetidosaeletroforeseem gel de agarose a 1,5% em tampão TBE e 

voltagem constante de 100V. Foi utilizado um marcador de 100pb (Ludwig biotec) como 

padrão de peso molecular, visualizados em transluminador de luz ultravioleta (UV) e 

fotografados em sistema de fotodocumentação Photocap da VilberLourmat. 

 

2.7. SEQUENCIAMENTO DE DNA 

 

 Para o sequenciamento de DNA dos genes de virulência fimH, mrkD e irp2, foi 

selecionado o isolado K32-A2, por tratar-se do representante do grupo clonal  os produtos de 

PCR positivos para os genes investigados foram purificados pelo Kit de purificação de 

produto de PCR Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega) e sequenciados pelo 

método de terminação de cadeia do desoxirribonucleotídeo (SANGER et al. 1977). Para o 

sequenciamento foram utilizados os primers descritos na tabela 1. As sequências de 

nucleotídeos foram analisadas pelos programas BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) e 

Clustal W do EuropeanBioinformaticsInstitute (http://www.cbi.ac.uk/) e serão submetidas ao 

Genbank. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS 

 

Analisando o perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos dos isolados 

bacterianos (Tabela 2), foi observado que, amicacina (n=38/ 86,4%), e a polimixina B (n=40/ 

91%), foram os antimicrobianos de melhor atividade para inibir a K. pneumoniae, tanto KPC-

positivas quanto negativas. Também foi constatado que 5 isolados apresentaram resistência a 

polimixina sendo 3 no grupo KPC-positivo e 2 no grupo KPC-negativo. Adicionalmente, os 

carbapenêmicos, imipenem (n=24/ 54,5%) e meropenem (n=25/ 56,9%) também mostraram 

Continuação – Tabela 1 
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boa atividade contra K. pneumoniae. No grupo de KPC-positivo 21 isolados foram resistentes 

ao ertapenem, enquanto em relação ao imipenem e meropenem foram 18 e 17 isolados, 

respectivamente. No grupo de KPC-negativo, 11 isolados foram resistentes ao ertapenem, 

enquanto nenhum isolado apresentou resistência aos imipenem e meropenem. Observou-se 

uma alta resistência às cefalosporinas no grupo KPC-positivo, onde todos os isolados 

apresentaram resistência ou resistência intermediária a este grupo de antimicrobianos.  

 

3.2. DETECÇÃO DOS GENES DE VIRULÊNCIA fimH, irp2 E mrkD 

 

 Na detecção dos genes de virulência, foi observado que dentre os isolados 

KPC-positivos os genes mrkD e fimH estão mais relacionados entre si, apresentando-se 

sempre positivos nos mesmos 15 isolados (Tabelas 3 e 4). Dos 22 isolados KPC-positivos 

estudados, 7 foram negativos para todos os genes pesquisados. Em relação aos isolados KPC-

negativos, esse grupo mostrou-se mais heterogêneo na apresentação dos genes de virulência, 

onde apenas 2 (K36-A2, K2-OC)  isolados foram positivos para todos os genes, e outros 2 

(K2-A2 e K2-MA) foram negativos para todos os genes. Neste grupo o genesmrkD e fimH 

apresentaram-se nos mesmos isoladosonde ficou observada a relação entre os dois genes. O 

gene irp2 foi observado em apenas 9 isolados dos 44 estudados, sendo 7 isolados no grupo 

KPC-positivo e apenas 2 no grupo KPC-negativo, e sempre acompanhado dos demais genes 

pesquisados no estudo. Para o seqüenciamento de DNA dos genes de virulência fimH, mrkD e 

irp2, foi selecionado o isolado K32-A2, por tratar-se do representante do maior grupo clonal 

(Perfil 32E pela ERIC-PCR) que albergava todos os 3 genes de virulência investigados. 

Alinhando as sequências dos genes fimH, mrkD e irp2 no BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) observamos que todos apresentaram 99% de identidade com 

as sequências dos mesmos genes depositadas no Genbank de números de acesso: EU044788.1 

(fimH), JF759921.1 (mrkD) e JF759921.1. (irp2). 

 

3.3. ERIC-PCR  

 

Através da análise da ERIC-PCR foi observado 38 perfis genéticos (Figuras 1 e 

2), dentre os 44 isolados de K. pneumoniae analisados. O perfil 21E agrupou 2 isolados 

relacionados clonalmente, sendo 1 KPC-negativo e 1 KPC-positivos. O perfil 23E agrupou 2 

isolados, sendo ambos KPC-positivos, apresentando perfis de resistência idênticos bem como 

a presença dosmesmos genes de virulência pesquisados. O perfil 18E apresenta dois isolados, 
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KPC-positivos, com idêntico perfil de resistência, porém diferem na presença dos genes de 

virulência. O perfil 19E possui 3 isolados KPC-positivos, onde todos apresentam idêntico 

perfil de resistência e diferem na apresentação dos genes de virulência pesquisados, onde o 

isolado K33-A2 não apresenta o gene irp2 diferente dos outros isolados do grupo (K29-A2 e 

K32-A2). Pode-se observar também, idêntico perfil de resistência e de genes de virulência em 

isolados que não apresentaram relação clonal, como os isolados K3-P e o K6-P, ambos KPC-

negativos. Não foidetectado relação clonal entre isolados de diferentes hospitais. 

 

Tabela 2. Perfil de resistência a antimicrobianos e presença do gene blaKPC de isolados de K. 

pneumoniae. 

IDENTIFICAÇÃO 

DOS 

ISOLADOS
(a) 

PERFIL DE RESISTÊNCIA A ANTIMICROBIANOS
(b), (c)

 
GENE 

blaKPC 

K2-A AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CAZ, CIP, ERT, GEN (I), PIT, TSU 

NEG 

K4-A AMO, CFO (I) 

K9-A AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CAZ, TSU 

K2-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, GEN, PIT, TSU 

K4-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, PIT, TSU 

K13-A2 AMI (I), AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO 9I), CAZ, CIP, ERT, GEN, PIT, TSU 

K22-A2 AMO, CTX, CFO, ERT, PIT 

K35-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP (I) 

K36-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO (I), CAZ, CIP, GEN, PIT, TSU 

K2-DH AMI, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, GEN, MPM (I), POL, TSU 

K2-OC AMI, AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, GEN, PIT, TSU 

K2-P AMO, ATM, CPM, CTX, CAZ, ERT, PIT, TSU 

K3-P AMO, AMC (I), ATM, CPM, CTX, CAZ, PIT, TSU 

K4-P AMO 

K6-P AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CAZ, PIT, TSU 

K7-P AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, GEN, PIT, TSU 

K11-P AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CAZ, CIP, GEN, PIT, TSU 

K14-P AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, GEN, PIT, TSU 

K17-P AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO (I), CAZ, CIP, ERT, GEN, PIT, TSU 

K18-P 
AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CAZ, CIP, ERT, GEN, PIT, TSU 
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Continuação – Tabela 2 

IDENTIFICAÇÃO 

DOS 

ISOLADOS
(a) 

PERFIL DE RESISTÊNCIA A ANTIMICROBIANOS
(b), (c)

 
GENE 

blaKPC 

K19-P AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO (I), CAZ, ERT, PIT, TSU 

NEG 
K21-P AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, GEN, PIT, TSU 

K3-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, GEN, IMP, MPM, PIT, TSU 

POS 

K5-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, ERT, IMP, MPM, PIT, POL, TSU 

K7-A2 
AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, GEN, IMP (I), MPM (I), PIT, POL, 

TSU 

K8-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, GEN, IMP, MPM, PIT, TSU 

K11-A2 AMI, AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO (I), CAZ, CIP, ERT (I), GEN, IMP, PIT, TSU 

K14-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, GEN, IMP, MPM, PIT, TSU 

K16-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO (I), CAZ, CIP, ERT, GEN, IMP, MPM, PIT, TSU 

K19-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, GEN, IMP, MPM, PIT, TSU 

K20-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, IMP, MPM, PIT, POL, TSU 

K21-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, GEN, IMP, MPM, PIT, TSU 

K24-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, IMP, MPM, PIT 

K25-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, PIT, TSU 

K26-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO (I), CAZ, CIP, ERT, PIT, TSU 

K29-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, IMP, MPM, PIT, TSU 

K31-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO (I), CAZ, CIP, ERT, IMP (I), PIT, TSU 

K32-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, IMP, MPM, PIT, TSU 

K33-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, IMP, MPM, PIT, TSU 

K34-A2 AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, GEN, IMP, MPM, PIT, TSU 

K1-C2 
AMI (I), AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, GEN, IMP, MPM, PIT, 

TSU 

K2-C2 AMI, AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, GEN, IMP, MPM, PIT, TSU 

K1-OC AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, GEN, IMP, MPM, PIT, TSU 

K3-OC AMO, AMC, ATM, CPM, CTX, CFO, CAZ, CIP, ERT, IMP, MPM, PIT, TSU 

(a) Identificação dos isolados bacterianos: -A, Hospital Público 1a; -A2, Hospital Público 1b; -C2, Hospital Público 2; -DH, Hospital Público 3; -OC, 

Hospital Público 5; -P, Hospital Particular 1. 

(b) AMI, amicacina; AMO, amoxicilina; AMC, amoxicilina/clavulanato; ATM, aztreonam; COM, cefepime; CFO, cefotaxima; CTX, cefoxitina; CAZ, 

ceftazidima; CIP, ciprofloxacina; ERT, ertapenem; GEN, gentamicina; IPM, imipenem; MPM, meropenem; PIT, piperacilina/tazobactam; POL, 

polimixina; TSU, trimetoprim/sulfametoxazol. 

(c) I, Intermediário. 
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Tabela 3.Fonte de isolamento, presença de genes de virulência e perfil de ERIC-PCR de isolados 

de K. pneumoniae carreadores do gene blaKPC. 

IDENTIFICAÇÃO  

DOS  

ISOLADOS
(a) 

DATA 

DE 

ISOLAMENTO 

FONTE 

DE 

ISOLAMENTO 

 PRESENÇA DE 

GENES  

DE VIRULÊNCIA 

PERFIL 

DE 

ERIC-PCR 

K3-A2 25.07.2011 Swab retal - 5E 

K5-A2 25.07.2011 Swab retal irp2, mrkD, fimH 7E 

K7-A2 08.08.2011 Swab retal mrkD, fimH 8E 

K8-A2 22.08.2011 Swab retal - 9E 

K11-A2 22.08.2011 Swab retal mrkD, fimH 10E 

K14-A2 19.09.2011 Swab retal - 12E 

K16-A2 26.09.2011 Swab retal - 13E 

K19-A2 17.10.2011 Swab retal mrkD, fimH 14E 

K20-A2 17.10.2011 Swab retal mrkD, fimH 15E 

K21-A2 25.10.2011 Swab retal - 5E 

K24-A2 28.11.2011 Swab retal irp2, mrkD, fimH 17E 

K25-A2 18.01.2012 Swab retal irp2, mrkD, fimH 18E 

K26-A2 18.01.2012 Sec. traqueal mrkD, fimH 18E 

K29-A2 18.01.2012 Swab retal irp2, mrkD, fimH 19E 

K31-A2 06.02.2012 Urina irp2, mrkD, fimH 20E 

K32-A2 06.02.2012 Swab retal irp2, mrkD, fimH 19E 

K33-A2 06.02.2012 Swab retal mrkD, fimH 19E 

K34-A2 08.02.2012 Swab retal - 21E 

K1-C2 22.09.2011 Swab retal mrkD, fimH 23E 

K2-C2 16.08.2011 Swab retal mrkD, fimH 23E 

K1-OC 02.12.2011 Swab retal - 25E 

K3-OC 12.12.2011 Swab retal irp2, mrkD, fimH 27E 
(a) Identificação dos isolados bacterianos:-A2, Hospital Público 1b; -C2, Hospital Público 2; -DH, Hospital Público 3; -MA, Hospital 

Público 4; -OC, Hospital Público 5. 
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Tabela 4.Fonte de isolamento, presença de genes de virulência e perfil de ERIC-PCR de isolados 

de K. pneumoniae não carreadores do gene blaKPC. 

IDENTIFICAÇÃO  

DOS  

ISOLADOS 

DATA 

DE 

ISOLAMENTO 

FONTE 

DE 

ISOLAMENTO 

 PRESENÇA DE 

GENES  

DE VIRULÊNCIA 

PERFIL 

DE 

ERIC-PCR 

K2-A 04.05.2007 Urina mrkD, fimH 1E 

K4-A 11.05.2007 Secreção traqueal fimH 2E 

K9-A 04.06.2007 Secreção traqueal mrkD, fimH 3E 

K2-A2 30.06.2011 Urina - 4E 

K4-A2 25.07.2011 Swab retal mrkD, fimH 6E 

K13-A2 19.09.2011 Swab retal mrkD, fimH 11E 

K22-A2 03.11.2011 Secreção de ferida mrkD, fimH 16E 

K35-A2 13.03.2012 Sangue mrkD, fimH 22E 

K36-A2 21.03.2012 Secreção uretral irp2, mrkD, fimH 21E 

K2-DH 15.09.2011 Urina mrkD 24E 

K2-OC 12.12.2011 Sangue irp2, mrkD, fimH 26E 

K2-P 10.03.2008 Urina mrkD, fimH 28E 

K3-P 10.03.2008 Fragmento ósseo mrkD, fimH 29E 

K4-P 08.03.2008 Escara mrkD 30E 

K6-P 13.03.2008 Sangue mrkD, fimH 31E 

K7-P 23.03.2008 Urina mrkD 32E 

K11-P 15.04.2008 Urina mrkD, fimH 33E 

K14-P 22.04.2008 Sangue mrkD 34E 

K17-P 04.05.2008 Urina mrkD, fimH 35E 

K18-P 01.05.2008 Urina mrkD, fimH 36E 

K19-P 29.04.2008 Urina mrkD, fimH 37E 

K21-P 03.05.2008 Secreção peritoneal mrkD, fimH 38E 
(d) Identificação dos isolados bacterianos: -A, Hospital Público 1a; -A2, Hospital Público 1b; -DH, Hospital Público 3; -OC, Hospital Público 5; -P, 

Hospital Particular 1. 
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Figura 1. Dendrograma gerado pela ERIC-PCR, usando o programa DarWin 5.0, ilustrando a relação dos perfis de ERIC-

PCR do grupo KPC-positivo. 
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Figura 2. Dendrograma gerado pela ERIC-PCR, usando o programa DarWin 5.0, ilustrando a relação dos perfis de ERIC-

PCR do grupo KPC-negativo. 
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4. DISCUSSÃO  

 

 A maioria dos isolados clínicos de K. pneumoniae analisados nesse estudo, tanto 

KPC-positivos quanto negativos foram resistentes a múltiplos antimicrobianos, 

principalmente aos β-lactâmicos, incluindo as cefalosporinas de terceira geração e ao 

aztreonam. Por outro lado, a maioria dos isolados foram sensíveis a gentamicina, amicacina, e 

a polimixina B. Deve-se ressaltar que 5 isolados apresentaram resistência a polimixina B, 

sendo 3 do grupo KPC-positivo e 2 no grupo KPC-negativo.  Esse é o primeiro relato de 

isolados de K. pneumoniae  resistentes a polimixina B no mundo. Mammina et al (2012), no 

Brasil, e Vaara et al (2013), na Itália, encontraram em seus estudos  isolados de K. 

pneumoniae resistentes a colistina, antimicrobiano polipeptídeo do mesmo grupo da 

polimixina. Deve-se aplicar medidas para conter a pressão seletiva e a transmissão horizontal 

a fim de evitar a disseminação de cepas resistentes, para que haja preservação das últimas 

opções terapêuticas, como a polimixina, no combate à infecções por gram-negativos 

multirresistentes. 

  Os carbapenêmicos, imipenem e meropenem, foram o grupo de 

antimicrobianos de segunda melhor atividade frente aos isolados do estudo. A emergência da 

resistência aos carbapenêmicos em K. pneumoniae está relacionada principalmente à 

produção de carbapenemases, como KPC (WOODFORD et al., 2007;  LEAVITT et al., 

2009). Ficou evidenciado que o ertapenem foi o melhor antimicrobiano para detectar 

resistência fenotípica ao grupo dos carbapenêmicos, tanto no grupo dos KPC-positivos quanto 

negativos. A falsa sensibilidade in vitro aos carbapenêmicos, imipenem e meropenem, poderia 

explicar muitos episódios de insucesso terapêutico na tentativa de controle de muitas 

infecções hospitalares (BRATU et al., 2005; WALLACE et al., 2010). Por isso, é 

recomendado sempre incluir o ertapenem nos testes fenotípicos de detecção de resistência a 

carbapenêmicos. Segundo Dienstmann et al. (2010), a resistência aos carbapenêmicos pode 

ocorrer através da combinação da impermeabilidade da membrana (alterações de porinas) 

juntamente com β-lactamases cromossômicas (AmpC) ou de amplo espectro (ESBLs). Isso 

pode explicar o fato de que mesmos isolados que não possuíam o gene blaKPC apresentavam 

resistência a carbapenêmicos.   

Ainda observou-se uma alta resistência às cefalosporinas no grupo KPC-positivo, 

onde os isolados apresentaram resistência ou resistência intermediária a este grupo de 

antimicrobianos, estes resultados corroboram com o estudo realizado por Han et al (2012), na 
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China, onde a taxa de resistência à β-lactâmicos chegou a 100% em isolados de K. 

pneumoniae, excetuando os carbapenêmicos.   

Não foi possível estabelecer uma relação entre a presença do gene blaKPC e a 

multirresistência, visto que ambos os grupos estudados, isolados KPC-positivos e KPC-

negativos, apresentaram resistência a mais de três grupos de antimicrobianos, variando na 

taxa de presença da resistência. A combinação do gene blaKPC juntamente com genes de 

virulência em isolados de K. pneumoniaepodem agravar ainda mais as infecções causadas por 

essas bactérias. Bachman et al. (2011), relataram que o sideróforo yersiniabactina é um fator 

de virulência prevalente em K. pneumoniae produtora de KPC. No presente estudo 30,4% dos 

isolados do grupo KPC-positivo apresentavam o gene irp2, um dos genes envolvidos na 

síntese desse sideróforo, sendo esse gene o de menor ocorrência nos grupos estudados. Em 

espécies patogênicas de Yersinia a presença da yersiniabactina esta correlacionada com o 

fenótipo de alta patogenicidade, como por exemplo, a habilidade de causar infecções 

sistêmicas e provocar a morte em camundongos (CARNIEL, 2001).  

No grupo KPC-positivo observou-se que os genes de virulência irp2, mrkD e 

fimH apresentaram-se juntos com uma maior frequência, do que no grupo KPC-negativo. O 

acúmulo de genes de virulência, responsáveis pela produção de adesinas fimbriais (tipo 1 e 

tipo 3) e sideróforo yersiniabactina, observado nesse estudo, mostram que os isolados KPC 

positivos analisados podem produzir importantes fatores de virulência para o estabelecimento 

da infecção.  No presente estudo não foi possível detectar a relação entre a presença do gene 

blaKPC com os genes de virulência individualmente, visto que os grupos estudados, KPC-

positivo e KPC-negativo, apresentaram presenças semelhantes dos genes de virulência. 

A ERIC-PCR agrupou os 44 isolados em 38 perfis genéticos, demonstrando que 

‘isolados de K. pneumoniae provenientes de Recife, apresentam  predominantemente 

origem e disseminação multiclonal. Confirmando estudos anteriores realizados em 

Recife (SOUZA LOPES et al., 2005; CABRAL et al., 2012), que mostram uma alta 

heterogeidade genética dessa espécie bacteriana.  Por outro lado, cinco perfis da 

ERIC-PCR agruparam mais de um isolado bacteriano com relação clonal, onde os 

isolados do grupo 21E apresentaramdiferentes perfis de resistência , corroborando com 

o estudo de Ben-Hamouda et al (2003) e de Cabral et al (2012), que encontraram 

idênticos padrões de ERIC-PCR com diferentes perfis de susceptibilidade. Os 4 outros 

perfis que apresentaram clones com idêntico perfil de susceptibilidade, corroborando 

com o estudo de Ktari et al (2006), que encontraram o mesmo padrão de 

susceptibilidade em isolados de K. pneumoniae e através de PFGE, observaram cepas 
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geneticamente idênticas. Segundo Tosin et al (2003), quando isolados são 

geneticamente distintos, a resistência de um grupo de micro-organismos pode ser 

devido à pressão seletiva, favorecendo fenótipos de reistência dentro de um grupo 

independentes de cepas, como no caso dos isolados K3-P e K6-P, que não 

apresentaram relação clonal, porém possuem idêntico perfil de resistência. 

 O acúmulo de genes de virulência em isolados KPC positivos, juntamente com a 

multirresistência, observado nesse estudo, impõe relevantes limitações terapêuticas no 

tratamento de infecções causadas por K. pneumoniae em Recife-PE. 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

 Amicacina e polimixina foram os antimicrobiaos de melhor atividade para inibir K. 

pneumoniae, tanto KPC-positiva como KPC-negativa; 

 

 O ertapenem mostrou-se mais eficaz em identificar resistência fenotípica a 

carbapenêmicos do que imipenem e meropenem; 

 

 Cinco grupo de clones foram identificados entre os isolados estudados, onde cada um 

deles mostrou diferentes características no que se refere a perfil de susceptibilidade e presença 

de genes de virulência; 

 

 Houve presença de clones com diferentes perfis de susceptibilidade a antimicrobianos, 

bem como amostras geneticamente distintas com susceptibilidade idêntica; 

 

 O genes mrkD e fimH estão mais relacionados entre si nos dois grupos estudados, sendo 

o mrkD o de maior prevalência no conjunto total das amostras utilizadas no estudo; 

 

 O gene irp2 apresentou uma menor ocorrência e apresenta-se sempre acompanhado de 

outros genes de virulência; 

 

 O gene irp2 teve uma maior frequência no grupo KPC-positivo, diferentemente dos do 

mrkD e fimH que foram mais frequentes do grupo KPC-negativos; 
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 Não houve correlação da presença dos genes de virulência fimH, mrkD e irp2 com a 

presença do gene blaKPC, visto que ambos os grupos apresentaram presença dos genes de 

virulência diferenciando apenas na ocorrência. 
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