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RESUMO 

 

Devido à crescente resistência de isolados clínicos de Staphylococcus spp. a 
antimicrobianos e a consequente diminuição de opções terapêuticas eficazes, este 
estudo investigou  a influência in vitro de sub-Concentrações Inibitórias Mínimas 
(sub-CIM) de oxacilina e tigeciclina, isoladamente e em combinação, no crescimento 
bacteriano e na expressão dos genes mecA, ica e tst em isolados clínicos de 
Staphylococcus spp.Para realização da primeira etapa deste estudo 45 
isolados,identificados quanto a espécie de Staphylococcus spp. e susceptibilidade 
pelo Vitek2, foram obtidos de dois hospitais públicos de Recife-PE e avaliados pelas 
técnicas de MALDI-TOF MS e sequenciamento do rDNA 16S para confirmação das 
espécies bacterianas. A relação clonal dos isolados de Staphylococcus spp. foi 
determinada pela análise da Região Intergênica 16S-23S para posterior 
determinação do tipo de SCCmec e do perfil de virulência. O MALDI-TOF MS e 
sequenciamento do 16S se mostraram mais concordantes na identificação das 
espécies bacterianas quando comparadas ao Vitek2, sendo identificados isolados de 
Staphylococcus aureus, S. epidermidis, S.hominis, S. haemolyticus e S. 
saprophyticus. Trinta e um ribotipos foram determinados, demonstrando grande 
variabilidade genética. Os ribotipos foram encontrados dispersos nos diferentes 
setores dos dois hospitais investigados. A maioria dos isolados apresentaram 
SCCmec tipo IV (51%), seguido pelo tipo III (26%), tipo II (16%) e tipo V (7%). Foi 
possível encontrar nove perfis de virulência, onde o gene luk foi observado em 80% 
dos isolados, seguido de 51% para o gene ica, 35,5% para o hlg e 33,3% para o 
tstratificando a crescente evidência da presença de isolados tradicionalmente 
comunitários no ambiente hospitalar. Na segunda fase do estudo quatro isolados 
clínicos com diferentes tipos de SCCmece baixa relação clonal foram analisados in 
vitro para a determinação da CIM frente a oxacilina e tigeciclina. A influência in vitro 
destes antimicrobianos no crescimento bacteriano foi avaliada isoladamente e em 
associação, assim como a expressão dos genes mecA, ica e tst por RT-qPCR. O 
ensaioin vitro dos diferentes isolados de Staphylococcus spp. frente a tigeciclina 
associada à oxacilina resultou em inibição de crescimento bacteriano maior em 
relação a utilização isolada dos antimicrobianos, além de não influenciar ou diminuir 
a expressão de todos os genes analisados, dando suporte à ideia de que o uso 
associado da tigeciclina e oxacilina no tratamento de infecções por isolados MRS 
portadores dos genes tst e ica possivelmente poderiam promover benefícios na 
modulação destes genes. 
 

 

Palavras chaves: Staphylococcus. Virulência. Antimicrobianos. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Due to the increasing resistance of clinical isolates of Staphylococcus spp. to 
antimicrobial and the consequent decrease of effective therapeutic options, this study 
determined the in vitro influence of sub-minimum inhibitory concentrations (sub-MIC) 
of oxacillin and tigecycline, alone and in combination, on bacterial growth and 
expression ofvirulence genes in clinical isolates of Staphylococcus spp. To perform 
the first stage of this study 45 isolates of Staphylococcus sppwere obtained from two 
public hospitals of Recife-PE and evaluated by MALDI-TOF MS techniques and 16S 
sequencing for confirmation of bacterial species. The clonal profile Staphylococcus 
spp. isolates was determined by PCR-Ribotyping for subsequent determination of the 
type of SCCmec and virulence profile. The MALDI-TOF MS and sequencing of 16S 
were more effective in the identification of bacterial species when compared to 
Vitek2, being identified Staphylococcus aureus, S. epidermidis, S.hominis, S. 
haemolyticus e S. saprophyticus.Thirty-one ribotypes could be determined among 
the strains tested, with most harboring the SCCmec type IV (51%), followed by type 
III (26%), type II (16%) and type V (7%).%). 80% of the isolates presented the luk 
gene, 51% icaAD, 35.5% hlg and 33.3% tst. These results demonstrate a wide 
variability and dispersion of the isolates analysed, in different sectors of the hospitals 
confirming the growing evidence of the presence of traditionally community isolates 
in the hospital environment. In the second phase of the study, four clinical isolates 
were selected according to different types of SCCmec were analyzed in vitro to 
determine the MIC front oxacillin and tigecycline. The antimicrobial effect in vitro tests 
on bacterial growth was evaluated separately and in combination, as well as the 
expression of the mecA, ica and tst genes by RT-qPCR. Subjecting the different 
Staphylococcus spp. isolates in vitro to tigecycline in association with oxacillin 
resulted in inhibition of bacterial growth that was more potent than subjecting them to 
the antimicrobials separately, and this also did not influence or decrease the 
expression of any of the genes analyzed. The present study supports the idea that 
the associated use of tigecycline and oxacillin for treating infections caused by 
methicillin-resistant Staphylococcus that is positive for tst and ica could promote 
possible benefits in modulating these genes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o aparecimento Staphylococcus Resistente à Meticilina (MRS), em 

1960, o gênero Staphylococcus vem recebendo atenção especial, uma vez que as 

opções terapêuticas tornaram-se cada vez mais restritas (OLIVEIRA et al., 2002; 

MOELLERING, R.C., 2012). A resistência a β-lactâmicos é mediada pela presença 

do gene mecA, que codifica uma Proteína de Ligação à Penicilina alternativa 

(PBP2a) com baixa afinidade ao agente antimicrobiano, inserido em um elemento 

genético móvel conhecido como staphylococcal cassette chromosome mec 

(SCCmec) (SCHITO, G.C., 2006; MOELLERING, R.C., 2012). Os tipos de SCCmec 

estão distribuídos globalmente, sendo os tipos I, II e III epidemiologicamente 

relacionados ao ambiente hospitalar e os tipos IV e V à comunidade (KATAYAMA et 

al., 2001; DEURENBERG, R.H., 2008; FIGUEIREDO, 2014). No entanto, estão 

ocorrendo mudanças no perfil epidemiológico do cassete mec em todo o mundo 

(GARZA-GONZALEZ E et al., 2010; OLIVEIRA, W. L. M., et al., 2015). Autores 

defendem que isolados relacionados epidemiologicamente ao ambiente hospitalar 

(HA-MRS) são resistentes a mais classes de antimicrobianos, porém são menos 

propensos a carrear genes de virulência quando comparados aqueles associados à 

comunidade (CA-MRS). Estes últimos, geralmente são SCCmec tipo IV e estão 

relacionados a mais determinantes de virulência (ETIENNE, 2005; CARVALHO, 

2010). 

Associado aos mecanismos de resistência, S. aureus permanece como um 

importante patógeno devido a sua capacidade de causar doenças supurativas 

mediadas por toxinas, a exemplo da γ-hemolisina codificada pelo gene hlg, 

Leucocidina de Panton Valentine (PVL), codificada pelo gene luk e uma toxina 

superantigênica, codificada pelo gene tst, desempenhando papel chave na 

gravidade das infecções (FERRY et al., 2005; GRAVES et al. 2010; MOELLERING 

et al., 2012). A  virulência em isolados de Staphylococcus Coagulase Negativo 

(SCN) é atribuída principalmente à sua capacidade de colonizar superfícies e 

materiais sintéticos que integram a medicina moderna e favorece a formação de 

biofilmes, mediada pelo gene ica (CALSOLARI et al. 2011; OKEE et al. 2012; 

SZCZUKA, 2015).  
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A diminuição de opções terapêuticas para o tratamento de infecções 

estafilocócicas é agravada não só pela resistência aos antimibrocianos disponíveis 

clinicamente mas também devido a possibilidade de interferirem na expressão de 

fatores de virulência, isso porque a eficácia clínica dos antimicrobianos é 

determinada não só pela atividade bactericida ou bacteriostática e por aspectos 

farmacocinéticos da droga, mas também por sua ação sobre a virulência bacteriana 

(STEVENS, 2007). Alguns estudos têm demonstrado que concentrações sub-

inibitórias de alguns antimicrobianos são capazes de influenciar na expressão de 

fatores de virulência por isolados Staphylococcus spp., podendo afetar a patogênese 

da infecção devido a modulação desses fatores de virulência, resultando em 

agravamento ou atenuação do quadro infeccioso (PALMQVIST, 2002; BERNARDO, 

2004; STEVENS, 2007; REITER, 2014).   

A avaliação de concentrações sub-inibitórias (sub-CIMs) pode fornecer 

informações relevantes quanto a compreensão de eventos que ocorrem durante o 

tratamento de infecções estafilocócicas, principalmente naqueles casos em que a 

infecção evolui para estado necrotizante e há uma má difusão do antimicrobiano no 

sítio da infecção (OTTO, 2013). Com o aumento da incidência de infecções 

bacterianas causadas por reduziram o número de opções terapêuticas e novos 

agentes antiestafilocócicos, como a tigeciclina, foram introduzidos para o tratamento 

dessas infecções (DABUL, 2014; OTTO, 2013). Antibioticoterapia combinada vem 

sendo aplicada, para promover  aumento da atividade in vivo de antimicrobianos, na 

prevenção da propagação de estirpes resistentes e na minimização de toxicidade 

(CUDIC, 2003; HIRSCH et al., 2013). A tigeciclina, apesar de ser uma importante 

opção terapêutica para casos de resistência à oxacilina, apresenta significativa 

toxicidade com efeitos gastrointestinais adversos em concentrações usualmente 

utilizadas (DOAN, 2006; QUEIROZ, 2012), o que também pode embasar a 

necessidade da análise da ação combinada dessa droga com clássicos agentes 

antiestafilocócidos, como a oxacilina. 

Dessa forma, o presente estudo se propôs a investigar isolados de 

Staphylococcus spp quanto a relação clonal, tipo de SCCmec e presença de genes 

hlg, luk, tst e ica, além de determinar a influência in vitro de sub-CIMs de oxacilina e 

tigeciclina isoladamente e em combinação no crescimento bacteriano e na 

expressão dos genes mecA, ica e tst de isolados clínicos de S. aureus e SCN. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  O gênero Staphylococcus spp. 

 

Microrganismos do gênero Staphylococcus são patógenos oportunistas, 

capazes de provocar infecções que variam de furunculoses e intoxicação alimentar a 

endocardites e pneumonias necrotizantes (SAGINUR, 2006; ARIZA-MIGUEL, 2014). 

Em esfregaços diretos de amostras biológicas, pela coloração de Gram, 

Staphylococcus se apresentam como coco Gram-positivo, sem esporos, imóveis que 

se apresentam agrupados em cachos, por sua habilidade de se dividir em mais de 

um plano. São capazes de sobreviver e se multiplicarem tanto em aerobiose quanto 

em anaerobiose. Apresentam tolerância a altas concentrações de cloreto de sódio 

(NaCl) e ao ressecamento sendo produtoras da enzima catalase, o que os diferencia 

dos demais cocos Gram-positivos (CUNHA; CALSOLARI, 2008).  

Em meio ágar sangue, esses microrganismos formam colônias pequenas, 

brancas ou douradas, com ou sem hemólise. Com base na produção da enzima 

coagulase, o gênero Staphylococcus pode ser dividido em dois grupos: os 

estafilococos coagulase-positivos, tendo como principal representante a espécie 

Staphylococcus aureus e os Staphylococcus Coagulase Negativos (SCN), sendo as 

espécies S. epidermidis, S. haemolyticus e S. Saprophyticus as mais relevantes 

clinicamente. Semeio em meio de cultura ágar Manitol Salgado é um teste 

presuntivo para diferenciação dos estafilococos, onde os coagulase positivos 

formam halo amarelo circundante ao passo que os estafilococos com resultados 

negativos para a coagulase não leva a alteração na cor do indicador vermelho de 

fenol (Figura 1) (PLATA et al., 2009). 
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Figura 1. Staphylococcus aureus cultivado em Agar Manitol Salgado.  A formação de halo amarelo ao 

redor das colônias pela fermentação do manitol é uma indicação presuntiva de S. aureus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: American Society for Microbiology (2014). http://www.microbelibrary.org/ (Imagem acessada 

em 31/08/2015). 

 
 

Staphylococcus aureus é considerado microbiota normal da nasofaringe, 

sendo também encontrado na pele e no trato gastrointestinal, podendo colonizar 

indivíduos assintomaticamente, principalmente nas narinas anteriores em 20% a 

60% da população. Embora a colonização não seja um pré-requisito para a doença 

estafilocócica, ela é considerada um fator predisponente para o desenvolvimento de 

infecções por esses microrganismos uma vez que os indivíduos colonizados 

adquirem infecções mais frequentemente, causando doenças quando há um 

comprometimento do sistema imunológico ou porta de entrada, como a ruptura da 

barreira cutânea (CHAMBERS, 2001; VAN BELKUM, 2009; PRATES, 2010). Esse 

microrganismo também é considerado um dos principais patógenos humano, pela 

sua capacidade de acumular determinantes de resistência a antimicrobianos e de 

concentrar fatores de virulência, sendo capaz de causar diversas doenças 

infecciosas e se adaptar a diferentes condições (STRUELENS, 1998; LOWY, 2003; 

MOELLERING et al., 2012). 

 Os SCN foram, por muito tempo, considerados comensais da pele e 

contaminantes de culturas e, diferentemente de S. aureus, não apresentam 

tradicionalmente um amplo espectro de fatores de virulência, sendo assim as 

infecções causadas por SCN tendem a ser subagudas ou crônicas. No entanto, sua 

importância como patógeno vem sendo reconhecida e fatores específicos envolvidos 
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nessa patogenicidade estão sendo identificados, porém a virulência dessas espécies 

ainda é atribuída principalmente a sua capacidade de colonizar superfícies e 

materiais inertes como materiais sintéticos que integram a medicina moderna com 

formação de biofilmes (VOUNG; OTTO, 2002; HEIKENS et al., 2005; 

LONGAUEROVA, 2006; SZCZUKA, 2015). Esses microrganismos tornam-se 

patogênicos quando têm acesso a tecidos internos, através de trauma na barreira 

cutânea, inoculação por agulhas ou implante de materiais médicos como próteses 

articulares, cateteres, válvulas cardíacas e marcapassos, sendo as espécies S. 

epidermidis e S. haemolyticus as mais frequentes em Infecções Relacionadas a 

Assistência à Saúde (IRAS) (EIFF; HEILMANN; PETERS, 1998; KONEMAN et al., 

2008; GARZA-GONZÁLEZ, 2010). Essas espécies estão mais frequentemente 

associadas a infecções no sangue, no entanto, a virulência difere dependendo da 

espécie, onde S. epidermidis, já é conhecido pela sua facilidade de formar biofilmes, 

devido à sua capacidade de produzir  proteínas de ligação à matriz celular, enquanto 

pouco se sabe sobre essa característica em S. haemolyticus (ROSENSTEIN; GÖTZ 

, 2013; BARROS et al. , 2015). Em estudo realizado no Brasil, Nascimento et al 

(2015) demonstrou isolamento de S. epidermidis a partir de resíduos hospitalares, 

indicando um risco potencial de propagação dessas espécies fora do ambiente 

hospitalar.  

 

2.2 Técnicas de identificação de Staphylococcus spp 

 

Tradicionalmente, a identificação bacteriana em laboratórios de microbiologia 

clínica é realizada principalmente de acordo com características fenotípicas, 

incluindo morfologia da colônia em meio de cultura, coloração de Gram e variadas 

provas bioquímicas, porém eles demandam tempo até a finalização do processo de 

identificação do microrganismo (CARROLL, 2007). Na rotina clínica, a identificação 

bacteriana é geralmente obtida através de técnicas automatizadas com sistemas de 

rápida identificação capaz de detectar mais de 50 caracteres fenotípicos, como o 

Vitek2 (Biomérieux), que é o aparelho de identificação automatizado mais utilizado 

nos laboratórios de microbiologia. No entanto, a maioria dos kits de identificação 

comercial e sistemas automatizados possuem baixa especificidade na diferenciação 

de espécies, principalmente entre os SCN (CALVO et al., 2000). O grupo 
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dos Staphylococcus coagulase negativos compreende cerca de 40 espécies e 

subespécies (BANNERMAN 2003), cuja identificação completa depende de muitos 

testes fenotípicos ou de testes moleculares, nem sempre disponíveis na rotina do 

diagnóstico microbiológico. A taxonomia do gênero Staphylococcus vem sendo 

melhor esclarecida graças ao emprego de técnicas de biologia molecular que 

permitiram relacionar ou comparar os resultados dos testes fenotípicos e genotípicos 

(FOSTER et al., 1997; DEVRIESE et al., 2005).  

Mais recentemente foram desenvolvidos métodos moleculares, PCR 

convencional, PCR em tempo Real e a análise de microarray, que são métodos 

rápidos para a identificação mas que têm custo elevado e exigem pessoal técnico 

treinado, não sendo rotineiramente utilizados para identificação de espécies 

bacterianas. Uma técnica mais rápida, fácil e com acurácia satisfatória para a 

identificação microbiana iria favorecer muito o laboratório convencional, facilitando o 

trabalho do clínico especialmente em casos graves em que a intervenção 

terapêutica é urgente (GUO et al., 2014).  

A tecnologia MALDI-TOF MS (Matrix-assisted laser desorption ionization-time 

off light mass spectrometry) pode ser utilizada para a obtenção de “impressões 

digitais” de proteínas, através da comparação destas com um banco de dados de 

referência, através de algoritmos, as bactérias podem ser rapidamente identificadas 

(FENSELAU, C.; DEMIREV, P.A., 2001). Essa tecnologia tem obtido excelentes 

resultados na identificação de espécies Gram-positivas e Gram-negativa 

clinicamente relevantes (DUBOIS, 2013). 

 Com a aplicação dessas novas tecnologias novas espécies foram descritas e 

reclassificações ocorreram (SASAKI et al., 2007). Um exemplo importante entre os 

métodos moleculares é a análise comparativa da sequência de determinados genes 

de macromoléculas conservadas, como o DNA Ribossomal que é essencial para a 

sobrevivência dos organismos, e altamente conservado entre as espécies 

bacterianas. As sequências encontradas são comparadas com aquelas depositadas 

em bancos de dados, como o National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

e Ribosomal Differentiation of Medical Microrganisms Database (RIDOM) (BECKER 

et al., 2004). Dessa forma, a técnica de sequenciamento do rDNA 16S tem sido 

extensivamente usado com finalidade taxonômica e tem servido como uma 
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ferramenta valiosa na identificação bacteriana, especialmente quando outras 

técnicas de identificação bioquímicas, moleculares e fenotípicos falham nessa 

identificação (NOLTE & CALIENDO 2003; BECKER et al., 2004; XIA et al., 2015).  

 

2.3 Técnicas de tipagem de isolados de Staphylococcus spp. 

 

Clones bacterianos são células geneticamente idênticas que descendem de um 

único ancestral e que podem diferenciar-se com o tempo através de mutações 

pontuais, recombinações e aquisição ou exclusão de elementos genéticos móveis. 

Esta variação genética dá origem a uma extensa diversidade genética e fenotípica, 

como por exemplo o caráter patogênico do isolado ou a aquisição de resistência a 

antimicrobianos (RODRÍGUEZ-NORIEGA, 2010).  

Métodos apropriados para determinação da variabilidade genética dos isolados 

são ferramentas eficazes de controle epidemiológico (GANDRA et al., 2008).  O 

método de Eletroforese em Gel de Campo Pulsado (PFGE) consiste na preparação 

do DNA bacteriano com imobilização das células em matriz de agarose, lise das 

células com enzima de restrição com posterior eletroforese. Apesar desta técnica ser 

considerada “padrão-ouro”, apresenta limitações de execução por ser uma técnica 

dispendiosa e laboriosa, além de exigir o uso de um equipamento específico para 

eletroforese (BARROS, 2007).  

Todas as células bacterianas contêm ribossomos, codificados por operons 

organizados de forma que entre cada rDNA haja uma região espaçadora intergênica 

(ISR). A variação da sequência da região espaçadora entre os genes 16S-23S é 

relativamente alta para alguns gêneros bacterianos, como Staphylococcus (JANSEN 

et al. 1993). Segundo Gurtler; Stanisich (1996) a variação da ISR pode ocorrer não 

apenas entre espécies, mas também entre estirpes dentro de uma mesma espécie e 

entre alelos do operon de rRNA dentro de uma única cepa. Portanto, como 

alternativa à ténica padrão-ouro, estudos prévios têm mostrado que a amplificação 

da ISR por PCR é bastante utilizada devido a seu alto valor taxonômico e 

epidemiológico e pela boa capacidade de diferenciar isolados do gênero 

Staphylococcus (OLIVEIRA, A. M., RAMOS, M.C., 2002; GANDRA et al., 2008). 

Esse método de tipagem foi empregado pela primeira vez como ferramenta de 
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genotipagem entre isolados de Pseudomonas cepacia, Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecium e Enterobacter sp e desde então, tem sido empregado para 

identificar e relacionar linhagens clonais estafilocócicas de origem humana e animal, 

gerando padrões cepa-específicos, revelando-se uma técnica simples, reprodutível e 

de fácil execução (OLIVEIRA, A. M., RAMOS, M.C., 2002). 

 

2.4 Resistência de Staphylococcus spp à meticilina 

  

 A descoberta da penicilina, a sua produção em massa e finalmente a sua 

introdução na prática clínica marcam o início da “era antibiótica” (OLIVEIRA D. C et 

al, 2002).  O histórico de clones de Staphylococcus com resistência aos 

antimicrobianos  começou dentro de quatro anos da introdução da penicilina na 

prática clínica, quando clones de S. aureus resistentes a penicilina foram isolados. 

Em 2008, mais de 90% dos isolados de S. aureus já eram resistentes à penicilina 

(ITO, 2004; RODRÍGUEZ, 2010). A resistência de Staphylococcus à meticilina teve 

seu primeiro relato no início de 1960, pouco depois da introdução da meticilina, 

afetando não só o uso deste antimicrobiano, mas de todos os antibióticos -

lactâmicos que constituem o grupo mais importante e amplo de agentes 

antimicrobianos (LENCASTRE et al., 2007). Esses microrganismos podem 

rapidamente desenvolver resistência aos antibióticos. Já na década de 1980, cepas 

MRS representavam um problema endêmico em diferentes hospitais de diversos 

países, incluindo o Brasil (ENRIGHT et al., 2002).  

 As maiores taxas de cepas resistentes à meticilina em hospitais foram 

relatados na América do Norte, América do Sul e Ásia (> 50%) e taxas 

intermediárias (25-50%) foram encontrados na China, países africanos e em alguns 

países europeus, como Portugal (49%), Grécia (40%) e Itália (37%) (STEFANI et al., 

2012; FIGUEIREDO, 2014). No Brasil, MRSA é o patógeno mais comum associado 

a infecções correspondendo em média a 56% dos casos (SADER, 2004; 

CARVALHO, 2010). 

 A expressão “meticilina-resistente” ou sigla MRS continua sendo utilizada, 

para designar as cepas de Staphylococcus que não respondem ao tratamento com 

oxacilina, e por extensão, com as demais isoxazolilpenicilinas (AMATO NETO et al., 
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2000). Os primeiros relatos de Staphylococcus resistente à meticilina associado à 

comunidade (CA-MRS) ocorreram durante os anos 80, passando a causar doenças 

em portadores assintomáticos e tem sido desde então descrito como um agente 

patogênico endêmico em vários países do mundo (LENCASTRE et al., 2007; 

CARVALHO, 2010). O primeiro caso reportado no Brasil de infecção causado por 

CA-MRSA foi em 2008 e foi atribuído a uma cepa MRSA albergando SCCmec tipo 

IV e positiva para PVL (FORTES et al., 2008), sendo esse perfil característico das 

linhagens comunitárias (HARASTANI, 2014). 

 Por definição CA-MRS é um isolado resistente à meticilina adquirido fora do 

ambiente hospitalar, no prazo de dois dias de admissão no hospital ou a partir de 

uma pessoa que não tenha sido hospitalizado dentro de dois anos antes da data de 

isolamento (SALMENLINNA, 2002; MAREE et al., 2007). O modelo atualmente 

aceito para explicar as origens de cepas CA-MRS sugere que um pequeno cassete 

que confere resistência à meticilina, como o SCCmec tipo IV foi integrado nos 

genomas de muitos clones de Staphylococcus com ancestrais diferentes, 

encontrados em regiões geográficas diferentes e que os evolutivamente mais bem-

sucedidos teriam sobrevivido transportando o gene codificante da PVL (REHM, 

TICE; 2010). Infecções por HA-MRSA acometem indivíduos expostos a fatores de 

risco como os submetidos a cirurgias ou fazendo uso de dispositivos médicos 

invasivos, enquanto as infecções associadas à comunidade (CA-MRSA) são 

descritas em indivíduos saudáveis não expostos a esses fatores de risco 

(HARASTANI, 2014) Essas últimas diferem das tradicionais HA-MRSA por serem 

mais susceptíveis a outras classes de antimicrobianos e mais virulentas, abrigando 

mais determinantes de virulência, estando mais frequentemente associada a 

infecções sistêmicas mais graves como pneumonia necrotizante e septicemias 

(ETIENNE, 2005; CARVALHO, 2010; CHAMPION, 2014).  

 O termo “infecções hospitalares” vem sendo substituído nos últimos anos pelo 

termo “Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde” (IRAS) porque inclui as 

infecções relacionadas à assistência e às falhas no atendimento, prevenção, 

diagnóstico e tratamento (ANVISA, 2010; SILVA, 2013). As IRAS associadas a S. 

aureus constituem um problema clínico e epidemiológico, tendo como principais 

vetores de disseminação os pacientes e profissionais de saúde. A disseminação 

deste patógeno cada vez mais resistentes a antimicrobianos limita as opções 
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terapêuticas e destaca a necessidade de novas estratégias em que os 

antimicrobianos antigos e descartados devem ser novamente investigados, 

reaproveitados e utilizados quando necessário, ou ainda associados a novas opções 

terapêuticas (LOWY, 2003; BUSH et al., 2011; BEYROUTHY et al. 2013).  

 

2.5 Base Molecular da Resistência em Staphylococcus spp. 

 

 O principal mecanismo de resistência em Staphylococcus à meticilina é a 

produção da proteína alternativa de ligação a penicilina, denominada PBP2a (78 

kDa), com baixa afinidade de ligação a componentes β-lactâmicos mantendo a 

síntese de parede celular quando as PBP’s nativas não estão em atividade 

(GEORGOPAPADAKOU, 1993; DEURENBERG, 2007; GOLDSTEIN et al., 2007). A 

PBP2a é codificada pelo gene mecA, que está localizado em um elemento genético 

móvel considerado como uma ilha de resistência denominada SCCmec 

(HIRAMATSU et al., 2001). Dentro desta ilha está o operon ou Complexo mec (42 

kb) formado pelos genes reguladores mecRI (indutor) e mecI (repressor) e 

localizados à esquerda do gene estrutural mecA (Figura 2) (FUDA et al., 2005, ITO 

et al., 2001). 

 

Figura 2. Representação do complexo mec. Os genes (mecA) estrutural, indutor (mecR1) e repressor 

(mecI). 

Fonte: Lowy, F. D. J. Clin. Invest, 2003-modificado. 

 

O SCCmec é composto por dois complexos genéticos essenciais: o complexo 

mec e o complexo ccr. A estrutura e sequência de nucleotídeos desses complexos 

podem ser utilizados para definir o tipo de SCCmec. O complexo ccr, abriga os 
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genes ccrA e ccrB, responsáveis por codificar recombinases especificas, ligadas ao 

papel de integração e excisão precisa do SCCmec inteiro (HIRAMATSU et al., 2002). 

Foram descritos onze tipos de SCCmec, com base no sequenciamento 

completo de nucleotídeos, que variam em tamanho de 21 a 67 kb (LI et al, 2011; 

SHORE et al., 2011). A cada tipo de SCCmec foi designado um numeral romano 

com base na ordem de sua descrição e cada um tem uma combinação única do 

complexo mec e ccr (GARCIA-ALVAREZ et al., 2011). A classe A ‘mecI-mecR1-

mecA-IS431mec’ tem sido a estrutura protótipo de complexo mec completo. As 

outras classes (B-E), o gene mecI e/ou o gene mecR1 estão parcialmente ou 

completamente deletados, associados com outras sequências de inserção (IS’s) 

como a IS1272 ou IS431 ou recombinados homologamente com outras partes do 

SCCmec (KATAYAMA et al., 2001). 

A caracterização do tipo de SCCmec em isolados clínicos tem servido como 

métodos de tipagem de clones MRSA e tem ajudado pesquisadores a mapear a 

propagação, determinando o caminho evolutivo desses isolados, revelando uma 

relação epidemiológica entre cada tipo de SCCmec e sua origem (COOKSON, 2007; 

RODRIGUEZ-NORIEGA, 2010). Os isolados que contêm os tipos de SCCmec I, II e 

III são, normalmente, de origem hospitalar e os tipos IV e V de origem comunitária 

(KATAYAMA et al., 2001). Os tipos de SCCmec diferem quanto aos genes de 

resistência a antibióticos não -lactâmicos que eles carreiam. Enquanto os SCCmec 

tipo I, IV e V - os menores cassetes - não carreiam nenhum gene de resistência a 

não ser o mecA, os tipos II e III possuem muitos genes de resistência a antibióticos e 

a metais pesados, integrados em plasmídios ou transposons (OLIVEIRA et al., 2001; 

ITO, et al., 2001) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Classificação dos principais tipos de SCCmec em Staphylococcus spp.  

SCCmec Kb Complexo  
mec 

Complexo 
ccr 

Origem 

Tipo I 34 Classe B ccrAB1 Hospitalar 

Tipo II 53 Classe A ccrAB2 Hospitalar 

Tipo III 67 Classe A ccrAB3 Hospitalar 

Tipo IV 21-24 Classe B ccrAB2 Comunitária 

Tipo V 28 Classe C2 ccrC Comunitária 
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2.6 Antimicrobianos 

 

Antimicrobianos são drogas que apresentam a capacidade de inibir o 

crescimento de microrganismos sendo indicados para o tratamento de infecções e 

estão entre as mais importantes descobertas da medicina moderna. Ainda no início 

do século XX pouco podia ser feito para tratar muitas doenças infecciosas letais, até 

a introdução de agentes antimicrobianos, como penicilinas e sulfanilamidas que 

resultou em curas que pareciam impossíveis (TORTORA et al., 2012). Os 

antimicrobianos podem ser bactericidas quando atuam provocando diretamente a 

morte dos microrganismos ou bacteriostáticos quando atuam impedindo a replicação 

dos mesmos (DRAWZ; BONOMO, 2010). As drogas antimicrobianas podem 

funcionar de cinco modos: inibição da síntese da parede celular, inibição da síntese 

de proteínas, inibição da síntese de ácidos nucléicos, dano à membrana plasmática 

ou inibição da síntese de metabólitos essenciais (TORTORA et al., 2012). 

O uso indiscriminado desses fármacos na terapia clínica fez emergir a 

resistência bacteriana, obrigando a indústria farmacêutica a sintetizar novos 

compostos com formulação química distinta, com o objetivo maior de burlar os 

mecanismos de resistência até então descritos; e a dificuldade na síntese de um 

único antimicrobiano que atuasse tanto em Gram-positivos quanto em Gram- 

negativos, também contribuiu para o desenvolvimento de um maior número de 

compostos químicos (DRAWZ; BONOMO, 2010). O aumento da incidência de 

infecções bacterianas causadas por MRS e o surgimento de cepas com resistência 

intermediária (VISA) e resistentes à vancomicina (VRSA), reduziram o número de 

opções terapêuticas e novos agentes antiestafilocócicos, tais como linezolida e 

tigeciclina, foram introduzidos para o tratamento dessas infecções (DABUL, 2013; 

OTTO, 2013). Nessa era crescente de resistência, atenção especial deve ser dada 

ao papel da terapia combinada, que tem sido estudada para promover o uso de 

antibióticos eficazes no aumento da atividade in vivo de antibióticos, na prevenção 

da propagação de estirpes resistentes aos medicamentos e na minimização de 

toxicidade (CUDIC, 2003; LEE et al., 2013). 
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2.6.1 β-lactâmicos 

 

Os β-lactâmicos pertencem a uma importante classe de antimicrobianos por 

serem amplamente utilizados para tratamento de infecções graves adquiridas em 

hospitais e na comunidade (DENISUIK et al., 2013), sendo os antibióticos mais 

prescritos mundialmente, devido a sua boa atividade, baixa toxicidade, baixo custo e 

grande variedade dos compostos disponíveis (HAEGGMAN et. al., 2004). Inclui uma 

extensa família de diferentes grupos de compostos químicos, incluindo penicilinas, 

cefalosporinas, monobactâmicos e carbapenêmicos, apresentando em comum em 

suas estruturas químicas o anel β-lactâmico (PAPP-WALLACE et al., 2011). Os β-

lactâmicos têm um elemento estrutural farmacotrófico comum, o anel azetidinona de 

quatro membros ou anel β-lactâmico, que na maioria dos antibióticos esse anel 

central é fundido a outro anel de cinco (tiazolidínico) ou seis membros 

(dihidrotiazínico), formando as penicilinas ou cefalosporinas, respectivamente 

(GUIMARÃES et al., 2010). Eles interferem na síntese da parede celular bacteriana, 

após a fixação da droga aos sítios de ligação na bactéria, denominados proteínas de 

ligação da penicilina (PBPs), os β-lactâmicos inibem a enzima de transpeptidação 

interferindo na síntese e ancoragem da parede celular (PETRELLA et al., 2008).  

 

2.6.2 Glicilciclinas 

 

 

A única representante do grupo das glicilciclinas é a tigeciclina, que é  

estruturalmente derivada da minociclina, sintetizada para evitar a resistência à 

tetraciclina mediada pela proteção ribossomal e efluxo de drogas (GARRISON, 

2005). Tal como as tetraciclinas, a tigeciclina se liga reversivelmente a uma região 

helicoidal na subunidade 30S do ribossomo bacteriano, inibindo a síntese proteica e 

por prevenir a incorporação de resíduos de aminoácidos no alongamento das 

cadeias peptídicas (DOAN, 2006). 

A tigeciclina é um agente bacteriostático indicado para o tratamento de infecções 

complicadas da pele e intra-abdominais, tendo atividade contra um largo espectro de 

bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e patógenos anaeróbios, incluindo 
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estirpes multirresistentes (FRITSCHE, 2004; ANVISA, 2007). O ponto de corte de 

susceptibilidade para S. aureus é  ≤ 0,5 µg/ml. Em geral, a tigeciclina apresenta uma 

potente atividade sendo de 2 a 128 vezes mais ativa quando comparada a outros 

agentes (por exemplo, a ampicilina, a levofloxacina, a linezolida, à vancomicina, 

eritromicina, minociclina, penicilina) contra microrganismos Gram-positivos (SADER 

2005, DOAN 2006). 

Em estudo farmacocinético da tigeciclina, verificou-se que a concentração 

máxima depois de uma hora de infusão variou de 0,11 µg/ ml após uma dose de 

12,5 mg para 2,82 µg/ ml após uma dose de 300 mg. Doses >300 mg não foram 

testadas devido aos efeitos gastrointestinais adversos associados a doses maiores. 

Os dados disponíveis de estudos in vitro em microssomas sugerem que a tigeciclina 

é minimamente metabolizada no fígado. Em concentrações clinicamente relevantes, 

a tigeciclina está 71% a 89% ligada às proteínas do plasma, não sendo necessário 

ajuste de dose em pacientes com insuficiência renal, ou naqueles com insuficiência 

hepática leve a moderada (DOAN 2006). 

 

2.7 Base molecular da virulência 

 

Microrganismos patogênicos têm a capacidade de colonizar, invadir e causar 

danos no corpo humano através de mecanismos diretos e indiretos, o que leva ao 

desenvolvimento de doenças infecciosas. Essa capacidade de provocar danos em 

um hospedeiro é denominada patogenicidade e é variável entre os diferentes 

patógenos. A medida quantitativa ou o grau de patogenicidade de um agente 

infeccioso é definido como virulência.  A virulência é decorrente da toxicidade e 

invasividade do patógeno, que são resultados da ação dos fatores de virulência: 

estruturas, produtos ou mecanismos que contribuem para o aumento da capacidade 

de causar infecção (MADIGAN et al., 2010). 

A patogenicidade de microrganismos do gênero Staphylococcus spp. 

depende da combinação de toxinas extracelulares, enzimas e proteínas de 

superfície (DINGES et al., 2000) (Quadro 1). A maioria dos fatores de virulência é 

codificada por elementos genéticos acessórios (plasmídios, transposons, profagos e 

ilhas genômicas), que permite a transferência horizontal e disseminação da 
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virulência entre as linhagens (PLATA et al., 2009). Um exemplo bastante estudado 

entre esses componentes móveis são as ilhas de patogenicidade que carreiam, além 

de genes de virulência, fatores de mobilidade, como integrases, transposases ou 

sequências de inserção (NOVICK, 2003; TRABULSI; ALTERTHUM, 2008). Em 

Staphylococcus foram identificadas uma série de elementos cromossomais com 

essas características de mobilidade e codificantes de genes para toxinas 

superantigênicas, denominados ilhas de patogenicidade estafilocócicas, SaPIs (do 

inglês: staphylococcal pathogenicity islands) (NOVICK, 2003). Além das SaPIs, 

alguns fagos presentes em um grande número de cepas de Staphylococcus podem 

ser os carreadores de fatores de virulência, como toxinas esfoliativas, 

estafiloquinase e Leucocidina de Panton Valentine (PVL). Esses fagos apresentam 

tamanhos variados e também têm a capacidade de serem transmitidos 

horizontalmente entre as células bacterianas (TRABULSI; ALTERTHUM, 2008; 

YARWOOD, 2002). 

Alguns estudos têm demonstrado que concentrações sub-inibitórias de 

antimicrobianos são capazes de influenciar na expressão de fatores de virulência por 

isolados Staphylococcus spp., podendo afetar a patogênese da infecção devido a 

modulação desses fatores de virulência, resultando em agravamento ou atenuação 

do quadro infeccioso (PALMQVIST, 2002; BERNARDO, 2004; STEVENS,2007; 

OTTO et al., 2013). É esperado que antimicrobianos que agem inibindo a síntese 

proteica bacteriana levem a uma diminuição na expressão de exoproteínas, 

incluindo fatores de virulência como toxinas. Em contraste, sub-CIM de 

antimicrobianos que agem a nível de parede celular, como os β-lactâmicos, levam 

ao estímulo da síntese de exoproteínas, sendo o uso inadvertido destes 

antimicrobianos associado a um quadro infeccioso desfavorável, quando utilizado no 

tratamento de infecções causadas por MRS produtores de toxinas (BERNARDO, 

2004; STEVENS, 2007). 
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Quadro 1. Fatores de virulência presentes em Staphylococcus spp, os genes codificantes dessas 

proteínas e sua principal função.  

Fator de virulência Gene Função 

 
TSST-1 (Superantígeno) 

 
tst 

Proteção contra o sistema imune 
(Evasão dos mecanismos de defesa 
do hospedeiro).  
 

γ-toxina (gama-hemolisina) hlg Dano ao tecido – atividade hemolítica 
 

PVL (Leucocidina) luk Dano ao tecido e disseminação 

PIA/PNAG ica Adesão às células e tecidos 
(Processos infecciosos persistentes). 

 

2.7.1 Toxinas citolíticas e superantígenos 

 

As ilhas de patogenicidade carreiam genes responsáveis por codificar 

numerosas toxinas, que são proteínas tóxicas produzidas pela célula bacteriana, que 

se deslocam para um determinado sítio de infecção e exercem efeitos danosos no 

organismo, a exemplo de toxinas citolíticas e superantígenos em Staphylococcus  

spp. (TRABULSI; ALTERTHUM, 2008; MADIGAN et al., 2010). Entre as toxinas 

citolíticas ou citotoxinas estão as hemolisinas e as leucocidinas, que promovem 

danos à membrana citoplasmática através da formação de poros, levando a saída 

do conteúdo citoplasmático e à lise resultando em morte celular (PLATA et al., 

2009).  

Entre as hemolisinas estão as alfa, beta, gama e delta-toxina (PLATA et al., 

2009). A α-toxina apresenta ação citotóxica contra leucócitos polimorfonucleares e 

plaquetas, além de lisar os eritrócitos humanos, tem ação dermonecrótica que pode 

estar relacionada com a formação de abscessos, característicos das infecções 

causadas por S. aureus (CUNHA; CALSOLARI, 2008; PLATA et al., 2009). A β-

toxina atua contra a esfingomielina da camada externa de fosfolipídios da membrana 

dos eritrócitos e outras células, sua atividade hemolítica é aumentada após 

exposição a variações de temperatura (FOSTER, 2005). A δ-toxina tem ação 

surfactante sobre a membrana plasmática o que leva à lise celular e também é 
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capaz de ativar a adenilato ciclase levando a produção de AMP cíclico, ação 

particularmente importante nos quadros de diarréia observados em algumas 

infecções estafilocócicas (CUNHA; CALSOLARI, 2008). A γ-toxina é uma proteína 

bi-componente, codificada pelo gene hlg, cujas subunidades são secretadas 

separadamente e se fixam à membrana para formar poros, apresentando efeitos 

pró-inflamatórios com capacidade de lisar leucócitos e eritrócitos (FOSTER, 2005; 

CUNHA; CALSOLARI, 2008). 

Além das hemolisinas o gênero Staphylococcus também produz leucocidinas, 

exotoxinas que também exercem efeitos tóxicos diretos sobre a membrana de 

células do hospedeiro, principalmente monócitos, macrófagos e neutrófilos, 

causando degranulação citoplasmática, edema celular e lise (CUNHA; CALSOLARI, 

2008; PLATA et al., 2009). Entre as leucocidinas, destaca-se a Leucocidina de 

Panton-Valentine (PVL), uma proteína bi-componente codificada pelo gene luk, em 

que os efeitos tóxicos se devem à ação sinérgica das duas subunidades que se 

inserem na membrana formando poros, sendo responsáveis por lesões cutâneas 

recorrentes e pneumonia necrotizante, principalmente em crianças ou adultos jovens 

com alta taxa de mortalidade (BEYROUTHY et al., 2013). Estirpes PVL positivas 

emergiram desde 1999 desde então têm sido descritas em toda população mundial 

(MILLER, 2008). A frequência global do gene luk aumentou de 16% em 2004 para 

44% em 2006, seguido de um ligeiro declínio em 2008 (40%) (EL AYOUBI, 2014).  

Os superantígenos recebem essa denominação devido à capacidade de 

interagir com receptores específicos dos linfócitos T, acarretando sua proliferação e 

consequente liberação de citocinas que vão provocar manifestações sistêmicas 

(LOWY, 1998; NOVICK ET AL., 2003). Eles foram originalmente definidos pela sua 

capacidade de induzir febre, de amplificar os efeitos letais de outras moléculas 

tóxicas e de causar êmese em intoxicação alimentar. Sua habilidade em estimular 

proliferação de células T já é conhecida há bastante tempo, mas Marrack e Kappler 

(1990) descreveram um mecanismo no qual os superantígenos estimulam células T 

e macrófagos a produzirem grandes quantidades de citocinas levando a síndrome 

do choque tóxico (SCT). O fator de virulência envolvido nesse quadro é a Toxina 1 

da Síndrome do Choque Tóxico (TSST-1), codificada pelo gene tst. Esta estimulação 

está bem estabelecida através da formação de uma ponte cruzada entre a parte 

variável de uma cadeia de receptor de células e a região invariável da cadeia de 
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MHC II ou células apresentadoras de antígenos, incluindo macrófagos. A 

consequência dessa interação é a produção massiva de citocinas que 

desencadeiam uma intensa resposta inflamatória, dano tecidual, extravasamento do 

conteúdo capilar e hipotensão, sendo responsáveis pelas características clínicas da 

SCT (MCCORMICK, 2001; CUNHA; CALSOLARI, 2008; KONEMAN et al., 2008; 

PLATA et al., 2009). 

 

2.7.2 Biofilme  

 

O sucesso de Staphylococcus como patógeno é atribuído a sua habilidade 

para aderir a superfícies inertes ou poliméricas através da formação de biofilme. 

Este confere à bactéria proteção contra defesas do hospedeiro e a agentes 

antimicrobianos dificultando o tratamento, podendo levar à infecção crônica, que 

atua como foco para sepse aguda e morte, especialmente em pacientes 

imunocomprometidos (FERRETTI, 2002; ARCHER, 2011). Além disso, a estrutura 

do biofilme promove um ambiente ideal para troca de DNA extracromossomal, pois 

devido à proximidade maior das células, a conjugação ocorre melhor entre células 

no biofilme do que em células planctônicas. Dessa forma, os organismos dentro de 

biofilmes podem facilmente adquirir resistência através da transferência de 

plasmídeos de resistência (DONLAN, 2002).  

Dispositivos médicos implantáveis têm revolucionado a medicina moderna. No 

entanto com eles veio a preocupação relacionada à presença de bactérias aderentes 

a estes dispositivos em biofilmes, impactando substancialmente a morbidade e 

mortalidade dos pacientes, tendo sido os staphylococcus os agentes etiológicos 

mais comuns (Figura 3) (DAVIES, 2003; OTTO, 2013). A formação de biofilme sobre 

os dispositivos médicos e tecidos circundantes por bactérias resistentes à múltiplas 

classes de antimicrobianos, como cepas MRSA, é um dos principais desafios da 

medicina clínica moderna. (MAH, 2001; MIRANI; JAMIL 2011). Estima-se que mais 

de 50% de infecções adquiridas em hospitais são associadas a biofilmes e de difícil 

tratamento devido à sua natureza crônica (VILAIN, 2009).  

 Em Staphylococcus, a formação do biofilme ocorre inicialmente através da 

fixação das células no substrato sólido formando uma monocamada seguida da 

adesão célula a célula através da produção de exopolissacarídeos, dando origem 

então ao biofilme maduro considerado como fator importante na patogênese da 
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infecção estafilocócica (O´GARA, 2001; MACK, 2007). O mecanismo mais 

conhecido de produção de biofilme é dependente da produção de uma adesina 

conhecida como PIA (Polysaccharide Intercellular Adhesin) ou PNAG (Polymeric N-

acetyl-glucosamine) codificada pelo operon icaADBC, assim a detecção dos genes 

icaA e icaD passou a ser utilizada como marcador molecular do biofilme (O´NEIL, 

2007; GALDBART, 2000). Tem sido demonstrado que concentrações sub-inibitórias 

de antibióticos (sub-CIM) embora não sejam capazes de matar as bactérias, podem 

influenciar na formação de biofilme o que parece estar associado a uma resposta 

global ao stress celular causado pelos antimicrobianos (MIRANI, 2011; KAPLAN, 

2012). A avaliação do efeito de concentrações sub-inibitórias é particularmente 

importante em microrganismos produtores de biofilme, visto que as células dentro de 

uma colônia de biofilme podem estar expostas a sub-CIMs de antibióticos devido 

aos gradientes de difusão refletindo assim a real concentração atingida nessas 

células durante o tratamento (SINGH, 2010).  

 

Figura 3: Esquema de formação de biofilme  por Staphylococcus em um dispositivo médico 

implantado.  

 

 

Fonte: EIFF et al; 2002 (Modificado). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a ocorrência dos tipos de SCCmec e dos genes de virulência hlg, 

luk, tst e icaAD em isolados de Staphylococcus spp e avaliar a ação in vitro da 

tigeciclina e oxacilina sobre a expressão dos genes mecA, tst e ica. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Confirmar as espécies dos isolados de Staphylococcus spp de dois hospitais 

públicos de Recife-PE; 

b) Determinar a relação clonal entre isolados de Staphylococcus spp.;  

c) Determinar o tipo de SCCmec presente nos isolados de Staphylococcus spp.;  

d) Investigar a presença dos genes de virulência hlg, luk, tst e icaAD nos 

isolados de Staphylococcus spp.; 

e) Determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) e o tempo de morte de 

isolados de Staphylococcus spp. selecionados mediante exposição à 

oxacilina e tigeciclina, isoladamente e em associação; 

f) Comparar a expressão do gene de resistência mecA e dos genes de 

virulência ica e tst em isolados de Staphylococcus spp., antes e após 

exposição a concentrações sub-inibitórias dos antimicrobianos oxacilina e 

tigeciclina, isoladamente e em associação. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Isolados bacterianos 

  

 Para a realização deste estudo oram selecionadas 45 amostras de 

Staphylococcus spp., de variadas espécies: Staphylococcus aureus (n=16), 

Staphylococcus hominis (n=13), Staphylococcus epidermidis (n=7), Staphylococcus 

haemolyticus (n=6), Staphylococcus saprophyticus (n=1), Staphylococcus capitis 

(n=1) e Staphylococcus lugdunensis (n=1), segundo identificação pelo Vitek2 

(Biomérieux). Os isolados bacterianos foram obtidos por demanda espontânea, 

provenientes de dois hospitais (30 isolados do hospital A e 15 isolados do hospital 

B) da cidade de Recife/PE, no período de maio 2013 a abril de 2014, isolados de 

sangue (n=15), líquor (n= 8), cateter (n= 6), líquidos cavitários (n=5), secreções 

(n=5) e outros sítios (n= 6) (tabela 2). 
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Tabela 2. Isolados de Staphylococcus spp. utilizados neste estudo.   
 

 
Isolado 

 
Hosp 

 
Espécie 
 (Vitek) 

 
Isolamento 

 
Setor 

Hospital 

 
CIM (µg/ml) - Vitek 

 
 

     OXA TIG 
188 A S. hominis Ponta de catéter USAN ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
264 A S. aureus Ponta de catéter USAN 0,5 (S) ≤0,12 (S) 
68 A S. saprophyticus Urina Enf. 5 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
842 A S. aureus Swab Nasal Enf. 5 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
887 A S. epidermidis Líquor Enf. 7 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
291 A S. haemolyticus Sangue UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
169 A S. hominis Sangue Enf. 8º andar ≥4 (R) 0,25 (S) 
485 A S. epidermidis Sangue Trauma ≥4 (R) 0,5 (S) 
510 A S. haemolyticus Sangue UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
785 A S. haemolyticus Líquido pleural Enf. 8º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
805 A S. aureus Secreção traqueal UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
577 A S. aureus Líquor USAN ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
602 A S. hominis Ponta de catéter Enf. 7 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
382 A S. aureus Ponta de catéter Enf. 8 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
454 A S. aureus Ferida Operatória Enf. 7º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
499 A S. hominis Líquor USAN ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
588 A S. aureus Secreção traqueal USAN 0,5 (S) ≤0,12 (S) 

360.1 A S. hominis Líquido pleural Enf. 7 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
809 A S. hominis Líquor Enf. 4 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
856 A S. hominis Líquor UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
864 A S. hominis Líquor UTI  ≥4 (R) 0,25 (S) 
988 A S. hominis Líquor UTI  0,25(S) ≤0,12 (S) 
320 A S. epidermidis Líquor Enf. 5º andar ≥4 (R) 0,25 (S) 
270 A S. aureus Sec intrarticular Emergência 0,25(S) ≤0,12 (S) 
79 A S. aureus Ferida Operatória Clín vasc 0,25(S) ≤0,12 (S) 
177 A S. epidermidis Ponta de catéter Enf. 4º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
184 A S. aureus Sec de fistula Ambulatório ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
315 A S. aureus  Líquido Peritoneal Enf. 7 º andar 0,5 (S) ≤0,12 (S) 
328 A S. haemolyticus Líquido pleural Enf. 7 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 

360.3 A S. aureus Secreção traqueal USAN 0,25(S) ≤0,12 (S) 
418 B S. aureus Sangue Enf. 2 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
157 B S. epidermidis Sangue UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
170 B S. aureus Sangue Enf. 3 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
160 B S. hominis Sangue UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
186 B S. aureus Fragmento ósseo Enf. 1 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
190 B S. epidermidis Sangue UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
244 B S. hominis Sangue UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
260 B S. epidermidis Sangue Enf. 2 º andar ≥4 (R) 0,5 (S) 
277 B S. haemolyticus Sangue UTI ≥4 (R) 0,5 (S) 
480 B S. capitis Sangue UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
687 B S. hominis Sangue Enf. 3 º andar 0,25(S) ≤0,12 (S) 
676 B S. lugdunensis Líquido ascítico Enf. 3 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
64 B S. aureus Partes moles Ambulatório 0,5 (S) ≤0,12 (S) 
165 B S. hominis Sangue UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
558 B S. haemolyticus Ponta de catéter UTI ≥4 (R) 0,5 (S) 

 

Sec: secreção; USAN: Unidade de Suporte Avançado em Neurocirurgia; UTI: Unidade de terapia 
intensiva; enf: enfermaria; Clín vasc: clínica vascular; R: Resistente; S: Sensível. 
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4.2 MALDI-TOF MS 

 

A confirmação da identificação bacteriana foi realizada por espectrometria de 

massas pela técnica de MALDI TOF MS. Para isso, a extração das proteínas foi 

realizada após cultivo bacteriano em ágar Sangue, segundo as recomendações do 

fabricante. As colônias bacterianas foram inoculadas com alça bacteriológia de 1 µL, 

ressuspensas em 300 µL de água destilada estéril em microtubos de 1,5 mL e 

misturadas vigorosamente.  Foram adicionados 900 µL de etanol absoluto (Carlo 

Erba, Rodano, Milao, Italia), e centrifugados por 2 minutos a 13.000 rpm. Após 

centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o sedimento ressuspenso em 50 µL 

de ácido fórmico 70 % (Sigma Aldrich, St. Loius, Missouri, EUA). A este sedimento 

foi adicionado ainda 50 µL de acetonitrila 100 % (Merck KGaA, Darmstadt, 

Alemanha), misturado vigorosamente em vortex e então centrifugados novamente 

por 2 minutos a 13.000 rpm. Posteriormente, 1 µL do sobrenadante de cada amostra 

extraída foi pipetado em triplicata em uma placa de aço inox com 96 spots, assim 

como 1 µL do calibrante para peptídeos de baixo peso molecular (Bruker Daltonics, 

Alemanha). Após completa secagem do extrato das proteínas ribossomais, 1 µL da 

matriz CHCA 10 mg/mL (α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid) (Sigma Aldrich, St. Loius, 

Missouri, EUA) foi dispensado sobre as amostras. Logo após secagem, a placa de 

aço foi introduzida no espectrômetro de massas Microflex LT (Bruker Daltonics, 

Alemanha), e as amostras identificadas pelo MALDI Biotyper RTC3. 3 (Bruker 

Daltonics, Alemanha). As análises foram realizadas no laboratório ALERTA da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).  

 

 

4.3 Extração do DNA genômico bacteriano 

 

Todos os isolados de Staphylococcus spp. foram plaqueados em Ágar 

Sangue e incubados a 37°C por 24 horas, com o objetivo de confirmar a pureza das 

culturas. Em seguida colônias isoladas foram c em BHI (Infusão de Cérebro e 

Coração) para extração do DNA. A extração de DNA total foi realizada utilizando Kit 

Wizard Genomic (Promega), segundo instruções do fabricante, com modificações 
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(adição de tampão de lise enzimática: 20 nM Tris-HCl pH8.0, 2mM EDTA e 1,2% de 

Triton x-100). O DNA foi quantificado e analisado quanto ao grau de pureza 

utilizando NanoDrop 2000.  

 

4.4 Sequenciamento do gene 16S rDNA 

 

Diferenças na identificação das espécies dos isolados de Staphylococcus spp 

pelo método automatizado Vitek2 e MALDI-TOF MS foram resolvidas pelo 

sequenciamento do 16S rDNA  rDNA. As amplificações foram realizadas todos os 

isolados inclusos no estudo em reações individuais preparadas para volume final de 

25 μl, contendo 5μl Green Go Taq buffer (Promega), 2.5 mM de cada 

desoxinucleotídeo, 25 mM MgCl2, 1 U de Go Taq DNA polimerase (Promega), 20 ng 

DNA de cada amostra e 10 μM de cada primer (5´- TTAGCCGTGGCTTTCTG - 3´ e 

5´– GCAGGGTGAGTAACAAGT- 3´).  As condições de ciclagem foram 30 ciclos a 

94°C por 1 minuto, 57°C por 1 minuto, 72°C por 1 minuto, com extensão final a 72°C 

por 7 minutos. Os produtos de amplificação foram submetidos à eletroforese em gel 

de agarose 1,5%. Os amplicons foram purificados utilizando ExoSAP-IT® e 

sequenciados pelo método Sanger. As sequências obtidas foram confirmadas e 

editadas utilizando a ferramenta Lasergene 7.0 (DNASTAR) onde a sequência 

consenso foi comparada com sequências depositadas no GenBank. Os 

alinhamentos foram realizados utilizando o Molecular Evolutionary Genetics Analysis 

(MEGA) software, versão 6.0. Foram utilizadas as sequências depositadas no 

GenBank (NCBI) do 16S rDNA dos isolados listados a seguir para comparação 

durante alinhamento: Staphylococcus haemolyticus JCSC1435 (Número de acesso: 

NR_074994); Staphylococcus epidermidis ATCC12228 (Número de acesso: 

NC_004461); Staphylococcus aureus UA-S391_USA300 (Número de acesso: 

CP007690); Staphylococcus hominis AS-10 (Número de acesso: KT943573); 

Staphylococcus saprophyticus STP2 (Número de acesso: KT726930); 

Staphylococcus aureus ST772-MRSA-V DAR4145 (Número de acesso: 

NZ_CP010526). 
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4.5 Análise da região intergênica 16S-23S 

 

Para amplificação da região 16S-23S, foi utilizado um par de 

oligonucleotídeos descritos por Jensen, Webster e Straus (1993) (5’-GAA GTC GTA 

ACA AGG-3’ e 5’-CAA GGC CAC CGT-3’). As reações de amplificação foram 

preparadas para um volume final de 25µL contendo 20 pmol de cada primer, 10 mM 

Tris-HCl, pH 9,0, 50 mM de KCl, 160 µM de cada desoxinucleotídeo trifosfato 

(dNTP), 3 mM de MgCl2, 20 ng de DNA genômico e 1,2U da Taq DNA polimerase 

(Invitrogen). As amplificações foram realizadas em termociclador Mastercycler ep 

gradiente (Eppendorf) programado para 30 ciclos, compreendendo 95oC para 

desnaturação da fita de DNA por 1minuto, 55oC para anelamento dos primers por 1 

minuto e 72oC para síntese do DNA por 1 minuto e 72oC para extensão final por 7 

minutos.  A eletroforese dos amplicons foi realizada em gel de agarose a 2.0% (m/v) 

corados com SYBR Safe (Invitrogen), com voltagem de 80 V. O marcador molecular 

100 bp Ladder (Invitrogen) foi usado para estimar os tamanhos dos fragmentos 

gerados na amplificação. 

 O grau de homologia entre as amostras tipadas pela análise da região 

intergênica 16S-23S foi determinado pelo coeficiente de Dice (DICE, 1945) e a 

correlação para agrupamento foi calculada por UPGMA. Para representação 

hierárquica das ligações entre os isolados, foi gerado um dendrograma pelo Gel 

ComparII software (Applied Maths, Bélgica) com otimização e tolerância de 1.5%. 

Os isolados com grau de similaridade >90% foram considerados pertencentes ao 

mesmo cluster e intimamente relacionados, atendendo também os padrões de 

agrupamento descritos por Tenover et al. (1995).  

 

4.6 Determinação do tipo SCCmec por Multiplex-PCR 

 

O tipo de SCCmec dos isolados foram determinados por multiplex PCR de 

acordo com Kondo et al. (2007), utilizando primers para alvos das estruturas dos 

complexos ccr e mec (tabela 3). As reações foram preparadas para um volume final 

de 50 µL contend 5 µL de Green Go Taq buffer (Promega, Brazil), 2.5 mM de cada 

desoxiribonucleotídeo, 25 mM de MgCl2 e 1,5 U de Go Taq DNA polymerase 
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(Promega, Brazil). Foi adicionado 20 ng de DNA de cada amostra e 10 µM dos 

primers. A ciclagem foi composta por 30 ciclos de 94°C por 1 minuto, 57°C por 1 

minuto e 72°C por 1 minuto, com extensão final a 72°C por 7 minutos. Os produtos 

de amplificação das multiplex do complexo mec foram submetidos a eletroforese em 

gel de agarose 0.8% e os produtos de amplificação das multiplex do complexo ccr 

foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 2%, ambos corados com 

SYBRSafe (Invitrogen) e visualizados em transiluminador UV e digitalizados com 

KODAK 1D software version 3.5.2 (Scientific Imaging Systems, USA). O 100bp DNA 

Ladder (Invitrogen) foi usado como marcador molecular para estimar os tamanhos 

dos fragmentos gerados na amplificação. 

As seguintes cepas de referências foram utilizadas como controles das 

reações multiplex: MRSA05166 e MRSA05279 (SCCmec tipo II), MRSA04673 e 

MRSA05616 (SCCmec tipo III), MRSA01171 e MRSA03343 (SCCmec tipo IV), e 

MRSA02928 e MRSA03231 (SCCmec tipo V). DNA bacteriano das cepas controles 

foram extraídas como descrito no tópico 4.3 e quantificado utilizando NanoDrop 

2000 (Thermo Scientific). 

 

Tabela 3 - Sequências dos primers utilizados nas reações de multiplex PCR (complexo ccr e 

complexo mec) para determinação do tipo de SCCmec dos isolados de Staphylococcus spp. 

estudados. 

 
 

Primers Sequências (5’-3’) gene alvo 

 
Complexo 

ccr 

MA1 TGCTATCCACCCTCAAACAGG mecA 

MA2 AACGTTGTAACCACCCCAAGA mecA 

α1 AACCTATATCATCAATCAGTACGT ccrA1 

α2 TAAAGGCATCAATGCACAAACACT ccrA2 

α3 AGCTCAAAAGCAAGCAATAGAAT ccrA3 

βC ATTGCCTTGATAATAGCCITCT ccrB1, ccrB2, ccrB3 

γR CCTTTATAGACTGGATTATTCAAAATAT ccrC 

γF CGTCTATTACAAGATGTTAAGGATAAT ccrC 

Complexo 
mec 

MI6 CATAACTTCCCATTCTGCAGATG mecI 

IS7 ATGCTTAATGATAGCATCCGAATG IS1272 

IS2 TGAGGTTATTCAGATATTTCGATGT IS431 

MA7 ATATACCAAACCCGACAACTACA mecA 
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4.7 Detecção dos genes de virulência por PCR 

 

As reações de PCR foram realizadas individualmente para cada gene em todos 

os isolados de Staphylococcus spp. com um volume final de 25 µl em cada tubo, 

contendo 5 µl de tampão Go Taq (promega), dNTP 200 M, MgCl21,5 mM, 20 pmol 

de cada primer,1 U de Go Taq DNA polymerase (Promega) e 20 ng de DNA. Os 

primers utilizados na detecção dos genes de virulência estão apresentados na tabela 

4. As reações foram realizadas em termociclador Master cycler ep gradiente 

(Eppendorf). Os produtos de amplificação foram analisados por eletroforese em gel 

de agarose 1%, corados com SYBR Safe (Invitrogen), visualizados e fotografados 

em transluminador de UV e digitalizados através do software KODAK 1D versão 

3.5.2 (Scientific Imaging Systems, U.S.A). Como marcador de peso molecular foi 

utilizado o 100bp DNA ladder (Invitrogen). Para confirmação da identidade dos 

genes encontrados, amplicons de isolados representativos. Para sequenciamento, 

os amplicons foram purificados utilizando a ExoSAP-IT®, conforme instruções do 

fabricante. Brevemente, 5 µl do produto da PCR foi misturado a 2 µl da enzima 

ExoSAP-IT e encubadas em termociclador a 37°C por 15 minutos e a 80 °C por mais 

15 minutos. O sequenciamento dos produtos de PCR foi realizado com amostras de 

DNA fita dupla, através do método de terminação de cadeia de 

desoxirribonucleotídeo, pelo método de Sanger (SANGER; NICKLEN; COULSON, 

1992). As sequências dos genes hlg, ica, tst e luk obtidas foram processadas 

utilizando software SeqMan II do Lasergene 7.0 (DNASTAR) e depositadas no 

GenBank database sob os números de acesso KU711844, KU711845, KU711846 e 

KU711847 respectivamente. 
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Tabela 4 - Sequência de primers utilizados nas reações de PCR para detecção dos genes hlg, luk, tst 

e icaAD nos isolados de Staphylococcus spp estudados. 

Gene Primer Sequência de primers (5’→ 3’)  Amplicon  

(pb) 

Referências 

hlg hlg_F 

hlg_R 

GCCAATCCGTTATTAGAAAATGC 

CCATAGACGTAGCAACGGAT 

937 Lina et 

al.,1999 

luk luk_F 

luk_R 

GCATCAASTGTATTGGATAGCAAAAGC 

ATCATTAGGTAAAATGTCTGGACATGATCCA 

433 Lina et al., 

1999 

tst tst_F 

tst_R 

AAGCCCTTTGTTGCTTGCG 

ATCGAACTTTGGCCCATACTTT 

445 Becker, 

1998 

icaAD icaAD_F 

icaAD_R 

CCTAACTAACGAAAGGTAG 

GGCAATATGATCAAGATAC 

1.585 Vasudevan 

et al.,2003 

  

 

4.8 Critérios para seleção dos isolados para etapa de análise de expressão 

 

 Foram selecionados quatro isolados de Staphylococcus spp. para a análise 

de expressão dos genes mecA, ica e tst. Os critérios dessa seleção (figura 4) para 

as etapas posteriores foram: 

a) Aqueles que apresentem menor similaridade genética; 

b) Aqueles abrigando pelo menos dois genes de virulência; 

c) Representativos para os tipos de SCCmec encontrados nos isolados de 

Staphylococcus spp. analisados; 
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Figura 4. Fluxograma com os critérios utilizados na etapa de triagem para seleção dos 04 isolados 

utilizados para análise de expressão.  

 

 

 

 

Fonte: O autor.            : Isolados excluídos do estudo.  

 

4.9 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 

As concentrações inibitórias mínimas (CIM) dos agentes antimicrobianos 

oxacilina e tigeciclina foram determinadas pelo teste de macrodiluição em caldo 

Mueller-Hinton, utilizando a cepa ATCC 29213 de Staphylococcus aureus, como 

controle, segundo recomendações do CLSI, 2013. Os quatro isolados bacterianos 

selecionados foram incubados por 18 horas em caldo Brain Heart Infusion (BHI) a 37 

ºC. O inóculo foi comparado e ajustado à escala 0,5 de MacFarland, correspondente 

a 1,5 x 108 UFC/ml. Posteriomente foram inoculados em caldo Mueller-Hinton 
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contendo as concentrações de 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 e 0,5 µg/ml de cada 

antibiótico para os isolados Resistentes à meticilina pelo Método Automatizado 

Vitek2 e as concentrações de 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625, 0,03125, 0,01562 

µg/ml para os sensíveis. Essas concentrações foram testadas para ambos os 

antibióticos e incubados para crescimento por 18 horas em estufa a 37 ºC. Os 

resultados para oxacilina foram interpretados segundo o CLSI 2013, e da tigeciclina 

segundo o European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). 

 

4.10 Tempo de morte dos isolados bacterianos  

 

Para a determinação do tempo de morte os quatro isolados bacterianos 

selecionados e a ATCC 29213 foram submetidos à sub-CIMs de oxacilina e 

tigeciclina isoladamente e em associação por 0, 2, 4, 6 e 8 horas de incubação, 

utilizando densidade inicial de células de 1 a 5 x 105, de acordo com o MIC 

apresentado por cada isolado bacteriano. A contagem das unidades formadoras de 

colônia (UFCs) foi realizada após 18 horas de crescimento bacteriano. Todos os 

isolados foram submetidos às mesmas condições, sem a presença dos 

antimicrobianos para análise comparativa do crescimento bacteriano nas diferentes 

condições testadas. Os experimentos foram realizados em triplicata para garantia da 

reprodutibilidade do teste com análise estatística utilizando o software GraphPad 

Prism 5.0. A análise de variância (ANOVA) foi aplicada para a comparação das 

médias entre os diferentes grupos experimentais utilizando p <0,05.  

 

4.11 Extração de RNA e síntese de cDNA 

  

 Os quatro isolados de Staphylococcus spp. selecionados (170, 320, 842 e 

988) foram submetidos por 6 horas a concentrações sub-inibitórias (sub-CIM) dos 

antibióticos isoladamente e em associação. Foi incluído um controle de cada isolado 

nas mesmas condições sem a presença do antibiótico.  A extração do RNA total, foi 

realizada segundo protocolo descrito por Sambrook et al. (2001), modificado. 
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Brevemente, 2 mL da cultura crescida a 37°C por 6 horas em Mueller Hinton, foi 

centrifugado e o sedimento ressuspenso em Tiocianato de Guanidina. O RNA foi 

precipitado com isopropanol e ressuspenso em H2O ultra pura livre de RNases.  

Posteriormente foi realizada a purificação com DNAse (DNAse I – Sigma Aldrich) 

segundo normas do fabricante. O RNA obtido foi quantificado em NanoDrop 2000 e 

a pureza e integridade conferida em gel de agarose 1% preparado em água DEPC. 

A partir do RNA obtido foi realizada a síntese do cDNA para utilização nos ensaios 

de RT-qPCR. A elaboração do cDNA foi realizada utilizando Enzima Transcriptase 

Reversa M-MLVRT (200 U/uL) (Invitrogen) e Randon Primer (0,5 ug/uL) (Promega) 

segundo normas do fabricante. 

 

4.12 Determinação da expressão dos genes de virulência pela técnica de RT-

qPCR 

 

Para a realização da RT-qPCR foi utilizado um conjunto de primers específico 

para cada gene analisado (tabela 5). O gene gyrB foi escolhido como o normalizador 

para todas as reações de RT-qPCR uma vez que apresentou a menor variabilidade 

entre as condições testadas.  Reações sem Transcriptase Reversa foram utilizadas 

como controles negativos, sendo consideradas negativas reações com dez ciclos de 

diferença das reações contendo a Transcriptase.  Curvas de melting foram utilizadas 

para verificar a amplificação de um fragmento único. As reações foram realizadas 

em triplicatas técnicas e duplicatas biológicas. O método de expressão relativa foi 

utilizada para determinar os níveis de expressão do genes e a análise dos dados foi 

realizada a partir do programa Series Rotorgene Q. software 1.7 e a análise 

estatística com o One Way ANOVA, seguido de teste de Dunnett, com nível de 

significância de 0.05. Os testes foram realizados utilizando o software GraphPad 

Prism 5.0. 
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Tabela 5. Sequência de primers utilizados nas reações de RT-qPCR para análise de expressão dos 

genes de virulência tst e ica, do gene de resistência mecA e do gene normalizador gyrB. 

 

Gene Primer Sequência de primers (5’→ 3’) Amplicon 

(pb) 

Referências  

tst tst_F 

tst_R 

TCGCTACAGATTTTACCCCTGT 

CGTTTGTAGATGCTTTTGCAGT 

72 Li et al.,2011  

ica ica_F 

ica_R 

TATGAACCGCTTGCCATGTG 

TCACGCGTTGCTTCCAAAG 

84 Koremet al.,2010  

mecA 
 

mecA_F 

mecA_R 

TATTAGGTTATGTTGGTCCC 
TGTATGTGCGATTGTATTGC 

182 Tanetal.,2012  

gyrB gyrB_F 
gyrB_R 

ATGTAGCAAGCCTTCCAGGTAA 
CAGAGTCCCCTTCGACTAAGAA 

87 Li et al.,2011  
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5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este projeto não necessitou ser submetido à análise pelo Comitê de Ética em 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco – CEP/CCS/UFPE, uma vez que os isolados 

utilizados neste estudo foram obtidos de ambiente hospitalar a partir demanda 

espontânea de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) diretamente 

do laboratório de microbiologia, dos hospitais fontes, sem nenhum contato com os 

pacientes ou prontuários médicos.  
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Investigação da relação genética, tipo de SCCmec e da presença de genes 

de virulência em isolados de Staphylococcus spp. 

 

1. Introdução  

Após o aparecimento da resistência à meticilina em 1960, o gênero 

Staphylococcus começou a receber atenção especial, uma vez que as opções 

terapêuticas para suas infecções foram tornando-se cada vez mais restrita (Oliveira 

and Ramos, 2002; Moellering, 2012). Na maioria dos casos, essa resistência é 

mediada pela presença do gene mecA, que codifica uma Proteína de Ligação à 

Penicilina alternativa (PBP2a) com baixa afinidade ao agente antimicrobiano (Schito, 

2006; Moellering, 2012). O gene mecA está inserido em um operon (complexo mec) 

que compõe um elemento genético móvel maior conhecido como staphylococcal 

cassette chromosome mec (SCCmec). Os tipos de SCCmec estão distribuídos 

globalmente, sendo os tipos I, II e III epidemiologicamente relacionados ao ambiente 

hospitalar e os tipos IV e V à comunidade (Katayama et al., 2001; Deurenberg and 

Stobberingh 2008; Figueiredo and Ferreira, 2014). No entanto, estão ocorrendo 

mudanças no perfil epidemiológico do cassete mec em todo o mundo (Garza-

Gonzalez et al., 2010; Oliveira WLM, et al., 2015).  

A permuta gênica leva a uma variabilidade genética nesta espécie, logo 

ferramentas eficazes que permitam uma melhor subtipagem e controle da dispersão 

destes clones são necessárias. Estudos prévios têm mostrado que a amplificação da 

região intergênica 16S-23S é muito utilizada devido a seu alto valor taxonômico e 
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epidemiológico e pela boa capacidade de diferenciar isolados do gênero 

Staphylococcus (Oliveira and Ramos, 2002; Gandra et al., 2008). 

Staphylococcus spp. permanece como um importante patógeno devido a sua 

capacidade de causar doenças supurativas mediadas por toxinas. O arsenal de 

fatores de virulência é extenso, desempenhando papel chave na gravidade das 

infecções a exemplo da γ-hemolisina, codificada pelo gene hlg, a leucocidina de 

Panton Valentine, codificada pelo gene luk, a toxina superantigênica pelo gene tst e 

a adesina intercelular, codificada pelo gene icaAD e envolvida na formação de 

biofilme (Ferry et al., 2005; Graves et al. 2010; Moellering, 2012). Embora, a 

presença de toxinas seja um potencial controverso e pouco compreendido entre as 

espécies de Staphylococcus coagulase negativos (SCN) (Calsolari et al. 2011; Okee 

et al. 2012).  No Brasil, a situação da resistência dos Staphylococcus à meticilina e 

perfil de virulência têm apresentado uma grande variação entre os estados de uma 

mesma região e entre os hospitais analisados no mesmo estado (Tavares, 2000). 

Dessa forma, o presente estudo se propôs a investigar isolados de 

Staphylococcus spp provenientes de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 

(IRAS) determinando a relação clonal entre eles e caracterizá-los quanto ao tipo de 

SCCmec e presença dos genes de virulência hlg, luk, tst e icaAD.  
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2. Materiais e Métodos 

 

2.1 Isolados bacterianos 

 

 Foram selecionadas 45 amostras de Staphylococcus spp, de variadas 

espécies: Staphylococcus aureus (n=16), Staphylococcus hominis (n=13), 

Staphylococcus epidermidis (n=7), Staphylococcus haemolyticus (n=6), 

Staphylococcus saprophyticus (n=1), Staphylococcus capitis (n=1) e 

Staphylococcus lugdunensis (n=1), segundo identificação pelo Vitek2 (Biomérieux). 

Os isolados bacterianos foram obtidos por demanda espontânea, provenientes de 

dois hospitais (30 isolados do hospital A e 15 isolados do hospital B) da cidade de 

Recife/PE, no período de maio 2013 a abril de 2014, isolados de sangue (n=15), 

líquor (n= 8), cateter (n= 6), líquidos cavitários (n=5), secreções (n=5) e outros sítios 

(n= 6) (tabela 1). 
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Tabela 1. Isolados de Staphylococcus spp. utilizados no estudo.   
 

 
Isolado 

 
Hosp 

 
Espécie 
 (Vitek) 

 
Isolamento 

 
Setor 

Hospital 

 
CIM (µg/ml) - Vitek 

 
 

OXA TIG 
188 A S. hominis Ponta de catéter USAN ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
264 A S. aureus Ponta de catéter USAN 0,5 (S) ≤0,12 (S) 
68 A S. saprophyticus Urina Enf. 5 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 

842 A S. aureus Swab Nasal Enf. 5 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
887 A S. epidermidis Líquor Enf. 7 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
291 A S. haemolyticus Sangue UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
169 A S. hominis Sangue Enf. 8º andar ≥4 (R) 0,25 (S) 
485 A S. epidermidis Sangue Trauma ≥4 (R) 0,5 (S) 
510 A S. haemolyticus Sangue UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
785 A S. haemolyticus Líquido pleural Enf. 8º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
805 A S. aureus Secreção traqueal UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
577 A S. aureus Líquor USAN ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
602 A S. hominis Ponta de catéter Enf. 7 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
382 A S. aureus Ponta de catéter Enf. 8 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
454 A S. aureus Ferida Operatória Enf. 7º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
499 A S. hominis Líquor USAN ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
588 A S. aureus Secreção traqueal USAN 0,5 (S) ≤0,12 (S) 

360.1 A S. hominis Líquido pleural Enf. 7 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
809 A S. hominis Líquor Enf. 4 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
856 A S. hominis Líquor UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
864 A S. hominis Líquor UTI  ≥4 (R) 0,25 (S) 
988 A S. hominis Líquor UTI  0,25(S) ≤0,12 (S) 
320 A S. epidermidis Líquor Enf. 5º andar ≥4 (R) 0,25 (S) 
270 A S. aureus Sec intrarticular Emergência 0,25(S) ≤0,12 (S) 
79 A S. aureus Ferida Operatória Clín vasc 0,25(S) ≤0,12 (S) 

177 A S. epidermidis Ponta de catéter Enf. 4º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
184 A S. aureus Sec de fístula Ambulatório ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
315 A S. aureus  Líquido Peritoneal Enf. 7 º andar 0,5 (S) ≤0,12 (S) 
328 A S. haemolyticus Líquido pleural Enf. 7 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 

360.3 A S. aureus Secreção traqueal USAN 0,25(S) ≤0,12 (S) 
418 B S. aureus Sangue Enf. 2 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
157 B S. epidermidis Sangue UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
170 B S. aureus Sangue Enf. 3 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
160 B S. hominis Sangue UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
186 B S. aureus Fragmento ósseo Enf. 1 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
190 B S. epidermidis Sangue UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
244 B S. hominis Sangue UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
260 B S. epidermidis Sangue Enf. 2 º andar ≥4 (R) 0,5 (S) 
277 B S. haemolyticus Sangue UTI ≥4 (R) 0,5 (S) 
480 B S. capitis Sangue UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
687 B S. hominis Sangue Enf. 3 º andar 0,25(S) ≤0,12 (S) 
676 B S. lugdunensis Líquido ascítico Enf. 3 º andar ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
64 B S. aureus Partes moles Ambulatório 0,5 (S) ≤0,12 (S) 

165 B S. hominis Sangue UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
558 B S. haemolyticus Ponta de catéter UTI ≥4 (R) 0,5 (S) 

 
Sec: secreção; USAN: Unidade De Suporte Avançado Em Neurocirurgia; UTI: Unidade de Terapia 
Intensiva; enf: enfermaria; Clín vasc: clínica vascular; CIM: Concentração Inibitória Mínima; OXA: 
Oxacilina; TIG: Tigeciclina; S: Sensível; R: Resistente.   
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2.2 Identificação dos isolados bacterianos 

 

 Todas os isolados foram inicialmente identificados pelo método automatizado 

Vitek2 (Biomérieux) para posterior confirmação das espécies bacterianas pelos 

métodos de sequenciamento do gene 16S rDNA (Oliveira WLM, et al., 2015) e 

MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics MS).  

 

2.3 Extração do DNA genômico bacteriano 

 

A extração do DNA total dos isolados foi realizada utilizando o Kit Wizard 

Genomic (Promega), segundo instruções do fabricante, com adição de uma etapa 

utilizando tampão de lise enzimática (20 nM tris-cl pH 8.0, 2mM EDTA e 1,2% de 

Triton x-100) no início do processo, por 30 min a 37°C. O DNA foi quantificado em 

NanoDrop 2000.  

 

2.4 Analise da Região Intergênica 16S-23S (ITS) 

 

A região intergênica 16S-23S dos isolados bacterianos foi amplificada 

utilizando o protocolo e primers descrito por Jensen, Webster e Straus (1993). Para 

construção do dendrograma o grau de similaridade entre as amostras foi 

determinado em >80%. A correlação foi calculada por UPGMA utilizando o 

coeficiente de Dice (DICE, 1945) por meio do software Gel ComparII (Applied Maths, 

Bélgica) com otimização e tolerância de 1,5%. Os isolados com grau de similaridade 
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foram considerados intimamente relacionados, atendendo também os padrões de 

agrupamento descritos por Tenover et al (1995).  

 

2.5 Determinação do tipo SCCmec por Multiplex-PCR 

 

O SCCmec dos isolados foi determinado por multiplex-PCR utilizando primers 

e condições descritas anteriormente por Kondo et al., 2007 (tabela 2). A reação foi 

preparada para um volume final de 50 µL, contendo 5 µL de Green Go Taq buffer 

(Promega, Brazil), 2.5 mM de cada desoxiribonucleotídeo, 25 mM de MgCl2, 1.5 U 

de Go Taq DNA polymerase (Promega, Brazil), 20 ng de DNA e 10 µM dos primers. 

As amplificações ocorreram em termociclador programado como segue: 30 ciclos de 

94°C por 1 minuto, 57°C por 1 minuto e 72°C por 1 minuto, com extensão final a 

72°C por 7 minutos. Cepas de referência MRSA, listadas a seguir foram utilizadas 

como controles positivos nas reações de Multiplex-PCR: MRSA05166 (SCCmec tipo 

II), MRSA04673 (SCCmec tipo III), MRSA03343 (SCCmec tipo IV) e MRSA03231 

(SCCmec tipo V).  

 

2.6 Detecção dos genes de virulência  

 

Reações de PCR foram realizadas individualmente para os genes de 

virulência hlg, luk, tst e icaAD, utilizando primers descritos na tabela 2. A reação foi 

preparada para um volume final de 25µl, contendo 5µl de tampão Gree Go Taq 

(promega), dNTP 200 M, MgCl21,5 mM, 20 pmol de cada primer,1 U de Go Taq 
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DNA polymerase (Promega) e 20 ng de DNA. As amplificações ocorreram em 

termociclador programado como segue: 30 ciclos de 94°C por 1 minuto, 57°C por 1 

minuto e 72°C por 1 minuto, com extensão final a 72°C por 7 minutos. Os produtos 

de amplificação foram analisados após eletroforese em gel de agarose 1% corados 

com SYBR Safe (Invitrogen).  

Tabela 2. Sequências dos primers utilizados na determinação do tipo de SCCmec (complexo ccr e 

complexo mec) e detecção dos genes hlg, luk, tst e icaAD nos isolados de Staphylococcus spp. 

 
 

Primers Sequências (5’-3’) gene  Referência 

    

 
Complexo

ccr 

MA1 TGCTATCCACCCTCAAACAGG mecA Kondo et al., 2007 

MA2 AACGTTGTAACCACCCCAAGA mecA Kondo et al., 2007 

α1 AACCTATATCATCAATCAGTACGT ccrA1 Kondo et al., 2007 

α2 TAAAGGCATCAATGCACAAACACT ccrA2 Kondo et al., 2007 

α3 AGCTCAAAAGCAAGCAATAGAAT ccrA3 Kondo et al., 2007 

βC ATTGCCTTGATAATAGCCITCT ccrB1, ccrB2, 
ccrB3 

Kondo et al., 2007 

γR CCTTTATAGACTGGATTATTCAAAATAT ccrC Kondo et al., 2007 

γF CGTCTATTACAAGATGTTAAGGATAAT ccrC Kondo et al., 2007 

Complexo 
mec 

MI6 CATAACTTCCCATTCTGCAGATG mecI Kondo et al., 2007 

IS7 ATGCTTAATGATAGCATCCGAATG IS1272 Kondo et al., 2007 

IS2 TGAGGTTATTCAGATATTTCGATGT IS431 Kondo et al., 2007 

MA7 ATATACCAAACCCGACAACTACA mecA Kondo et al., 2007 

 hlg_F 

hlg_R 

GCCAATCCGTTATTAGAAAATGC 

CCATAGACGTAGCAACGGAT 

 
hlg 

 

Lina et al.,1999 

Genes de 
virulência 

luk_F 

luk_R 

GCATCAASTGTATTGGATAGCAAAAGC 

ATCATTAGGTAAAATGTCTGGACATGATCCA 

 
luk 

 

Lina et al.,1999 

 tst_F 

tst_R 

AAGCCCTTTGTTGCTTGCG 

ATCGAACTTTGGCCCATACTTT 

 
tst 

 
Becker et al., 1998 

 
 icaAD_F 

icaAD_R 

CCTAACTAACGAAAGGTAG 

GGCAATATGATCAAGATAC 

 
icaAD 

 
Vasudevan et 

al.,2003 
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2.7 Análises das sequências 

 

 Os seguimentos da região amplificada do rDNA 16S de todos os isolados e 

dos genes de virulência em isolados representativos foram purificados utilizando a 

ExoSAP-IT®, conforme instruções do fabricante e sequenciados pelo método de 

Sanger (Sanger et al., 1992). As sequências foram analisadas utilizando o programa 

DNAstar. As seqüências dos genes hlg, ica, tst e luk foram depositadas no Genbank 

database sob os números de acesso KU711844, KU711845, KU711846 e KU711847  

respectivamente.  

 As sequências do rDNA 16S foram alinhadas utilizando o software 

Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA) versão 6.0 para o agrupamento 

por espécie de Staphylococcus spp. Foram utilizadas as seguintes cepas de 

referência: Staphylococcus haemolyticus JCSC1435 (Número de acesso:  

NR_074994); Staphylococcus epidermidis ATCC12228 (Número de acesso: 

NC_004461); Staphylococcus aureus UA-S391_USA300 (Número de acesso: 

CP007690); Staphylococcus hominis AS-10 (Numero de acesso: KT943573); 

Staphylococcus saprophyticus STP2 (Numero de acesso: KT726930); 

Staphylococcus aureus ST772-MRSA-V DAR4145 (Numero de acesso: 

NZ_CP010526). 

 

3. Resultados 

 

3.1 Identificação dos isolados  
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A identificação das espécies foi concordante em 75% dos isolados pelas três 

técnicas utilizadas. Porém, em 25% dos isolados as espécies foram concordantes no 

MALDI-TOF e sequenciamento do rDNA 16S e diferentes do sistema automatizado Vitek2 

(tabela 1). O agrupamento dos isolados de acordo com a espécie foi realizado baseado 

no alinhamento do sequenciamento do rDNA 16S e comparação com cepas referências 

(figura 1). 

Figura 1. Agrupamento por espécies de Staphylococcus spp obtido a partir do alinhamento do 

sequenciamento do rDNA 16S. 
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3.2 Análise da Região Intergênica 16S-23S (ITS) 

 

 Os 45 isolados apresentaram baixa similaridade genética na região ITS, 

sendo classificados em 31 perfis, revelando alta diversidade de isolados circulantes 

naqueles hospitais no período analisado (Figura 2). Não houve um mesmo ribotipo 

circulantes em ambos os hospitais, no entanto, isolados apresentando ribotipos 

iguais estiveram distribuídos em diferentes setores do hospital de origem. Em geral, 

os isolados de mesmo ribotipo foram da mesma espécie bacteriana estudada, com 

exceção dos perfis R26 e R26a, intimamente relacionados, de isolados de S. aureus 

e S. haemolyticus. Os 16 isolados de S. aureus apresentaram perfis genéticos mais 

heterogêneos, estando distribuídos em 13 ribotipos distintos. Os 29 isolados de SCN 

apresentaram 20 ribotipos, apresentando mais isolados agrupados em um mesmo 

perfil clonal. Em geral, os isolados de ribotipos iguais possuíam também o mesmo 

tipo de SCCmec, com exceção do isolado 864 que apresentou SCCmec tipo II 

enquanto os demais isolados do mesmo grupo clonal apresentaram SCCmec tipo IV, 

além dos isolados 160 e 244 pertencentes ao mesmo ribotipo (R14) com SCCmec 

tipo IV e III, respectivamente.  

 

3.3 Determinação do tipo SCCmec  

 

 Os isolados de Staphylococcus spp. foram distribuídos em quatro tipos de 

SCCmec, sendo o tipo IV mais frequente (51%), seguido pelo tipo III (26%), tipo II 

(16%) e tipo V, presentes em apenas 3 isolados (7%) (figura 2). Entre os isolados 

de S. aureu,s a distribuição dos tipos de SCCmec são semelhantes, com  5 isolados 
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do tipo II, 5 do tipo III e 6 do tipo IV.  Entre os SCN o tipo IV foi o mais prevalente 

estando presente em 17 isolados, seguido do tipo III em 7 isolados e tipo II em 2 

isolados.  Apenas 3 isolados isolados apresentaram SCCmec tipo V. 

 

3.4 Detecção dos genes de virulência  

 

 Foi observado que 82,2% dos isolados apresentaram o gene luk, 51% o 

icaAD, 35,5% o gene hlg e 33,3% o gene tst (figura 2). Os isolados de S. aureus 

apresentaram maior quantidade de genes de virulência, com prevalência de 100% 

dos genes ica e luk, 93,7% do gene hlg e 43,7% do tst. Em SCN se destacam a 

presença do gene tst (27,5%) e luk (72,4%). Relacionando o tipo de SCCmec com o 

perfil de virulência, destaca-se sete isolados abrigando todos os genes de virulência 

pesquisados, sendo três do SCCmec tipo II, três SCCmec tipo III e um isolado com 

SCCmec tipo IV. O gene tst foi encontrado em oito amostras de SCN apresentando 

os SCCmec tipo II (2), III (2), IV (3) e V (1) (tabela 3). Os S. aureus foram mais 

frequentes em secreções e ponta de cateter enquanto os SCN estiveram mais 

relacionados a líquor e hemocultura. Relacionando o sítio de infecção e o perfil de 

virulência, houve alta prevalência de amostras de SCN associados com o gene luk 

(16), obtidos de hemocultura (10) e líquor (6) (tabela 4).  
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Tabela 3. Distribuição dos perfis de virulência de acordo com a tipagem SCCmec dos 45 isolados de 
Staphylococcus spp.  
 

Perfil de 
virulência 

Perfil SCCmec 

Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V Total (%#) 

ica     1 (4,3)   1 (2,2) 
ica+luk   1 (8,3) 2 (8,6) 2 (66,6) 5 (11,1) 

ica+hlg+luk 2 (28,5) 1 (8,3) 6 (26,1)   9 (20) 
ica+hlg+tst+luk 3 (43) 3 (25) 1 (4,3)   7 (15,5) 

ica+tst+luk   1 (8,3)     1 (2,2) 
tst+luk 2 (28,5)   3 (13) 1 (33,4) 6 (13,3) 

tst   1 (8,3)     1 (2,2) 
luk   1 (8,3) 8 (34,7)   9 (20) 
NP   4 (33,5) 2 (8,6)   6 (13,3) 

Total (%#) 7 (16) 12 (26) 23 (51) 3 (7) 45 (100) 

 
*Entre o total de isolado de cada grupo. #Entre todos os isolados analisados. ica: adesina intercelular; 
hlg : γ - hemolisina, tst: toxina da síndrome do choque tóxico; luk: leucocidina; NP – Não possui 
nenhum dos genes de virulência analisados.  
 
 
 
Tabela 4. Distribuição de genes de virulência, dividindo entre espécies S.aureus e SCN de acordo 
com o sítio de infecção dos isolados de Staphylococcus spp. 
 

Sítio de infecção 
Número de isolados abrigando genes de virulência  

ica hlg tst luk 

  S. aureus SCN 
S. 

aureus 
SCN 

S. 
aureus 

SCN 
S. 

aureus 
SCN 

Sangue (n=15) 2 3 2 0 2 1 2 10 

Líquor (n=8) 1 1 1 0 0 7 1 6 

Ponta de cateter (n=6) 2 0 2 0 0 0 2 1 
Líquidos cavitários 

(n=5) 
1 2 1 1 1 0 1 4 

Secreções (n=5) 5 0 5 0 2 0 5 0 

Outros sítios (n=6) 5 1 4 0 2 0 5 0 

 
SCN: Staphylococcus coagulase negativo; ica: adesina intercelular; hlg : γ - hemolisina, tst: toxina da 
síndrome do choque tóxico; luk: leucocidina.  
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Figura 2. Dendograma gerado pela análise da Região Intergênica 16S-23S de 45 isolados de 

Staphylococcus spp provenientes de dois hospitais públicos em Recife, Pernambuco, Brasil.  

 
Sec: secreção; USAN: Unidade De Suporte Avançado em Neurocirurgia; UTI: Unidade de Terapia 
Intensiva; enf: enfermaria; Clín vasc: clínica vascular 
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4. Discussão  

 

 A relação de morbidade e mortalidade associada à cepas de S. aureus 

isolados de pacientes hospitalizados fazem dessa espécie um importante patógeno 

relacionado a infecções (Lowy, 2003; Moellering, 2012). Isolados de SCN, por serem 

geralmente microbiota comum de pele em humanos são negligenciados quanto a 

sua virulência, sendo associados a contaminações. Entretanto, esses 

microrganismos estão envolvidos em complexos processos infecciosos, 

principalmente em pacientes imunocomprometidos, colonizando superfícies 

abióticas incluindo pontas de cateteres, sondas de demora, próteses articulares e 

cardíacas (Heikens et al., 2005; Szczuka, 2015). A exata identificação de espécies 

de SCN envolvidas em processos infecciosos pode ajudar no monitoramento de 

vigilância dentro dos hospitais.  

 Neste estudo a comparação de três técnicas de identificação, MALDI-TOF 

MS, sequenciamento do rDNA 16S e Vitek® (Biomérieux) demonstrou que o Vitek 

foi menos acurado na identificação de isolados de SCN no nível de espécie. 

Segundo Shin et al. (2011), kits de identificação bioquímicos, a exemplo do Vitek®, 

podem diferenciar um limitado número de espécies de SCN, inviabilizando a 

identificação de algumas espécies ou ainda apresentar características bioquímicas 

atípicas dificultando a identificação. 

 A técnica de MALDI-TOF, baseada em espectrometria de massa, e o 

sequenciamento do rDNA 16S, apresentaram maior acurácia e concordância neste 

estudo, levantando um alerta quanto ao uso exclusivo do Vitek® na rotina clínica. 

Lange et al. (2011) observou que a identificação de espécies como S. hyicus e S. 

chromogenes, só foi possível por meio do sequenciamento do rDNA 16S. Enquanto 
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que Dupont et al. (2010) e Guo et al. (2014) ao comparar as técnicas de MALDI-

TOF-MS e Vitek® na identificação de SCN, verificou que a identificação por MALDI-

TOF-MS foi mais acurada em detrimento à técnica do Vitek®, corroborando a 

robustez e a elevada sensibilidade da tecnologia de MALDI-TOF-MS na identificação 

microbiana, defendendo a ideia de que a técnica tem potencial para substituir os 

métodos convencionais de identificação bacteriana em laboratórios de microbiologia 

clínica com uma relação custo-benefício favorável. 

Outra técnica que possui um alto valor taxonômico e boa capacidade para 

diferenciar isolados, é a amplificação da região espaçadora 16S-23S do rDNA 

(Oliveira and Ramos, 2002; Gandra et al., 2008). A amplificação de ITS mostrou-se 

uma boa ferramenta com alto poder de diferenciação intra-espécies, possibilitando 

agrupar isolados intimamente relacionados geneticamente encontrando-se dispersos 

nos hospitais de estudo.  

Segundo Tenover et al. (2001), a pressão seletiva no ambiente hospitalar 

favorece a troca de informações genéticas entre microrganismos e atua como um 

fator evolutivo para a disseminação bacteriana. Santos et al. (2010) afirmou que a 

relação genética entre os diferentes clones, quando inferida, pode servir para 

detectar a propagação dos isolados no ambiente hospitalar. Um bom exemplo foi o 

perfil R3 e R8 encontrados em distantes unidades do hospiral, apresentando 

relevante perfil de virulência. Portanto, pode-se observar que isolados de 

Staphylococcus spp. intimamente relacionados geneticamente e com o mesmo tipo 

de SCCmec apresentam dispersão em diferentes setores dos hospitais estudados.  

Staphylococcus aureus, S. epidermidis e S. haemolyticus são descritos como os 

agentes etiológicos mais frequentes entre as infecções estafilocócicas, sendo o S. 

aureus a espécie conhecidamente mais virulenta causando um largo espectro de 
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infecções que variam de lesões na pele a infecções sistêmicas e choque séptico 

(Takeuchi et al., 2005; Otto, 2014). A maior prevalência destas espécies entre os 

isolados analisados e maior virulência dos isolados de S. aureus foi ratificada em 

nosso estudo, com alta prevalência de genes relacionados à produção de 

hemolisinas, toxinas e biofilme pela espécie S. aureus. Souza et al., 2009 afirmam 

que S. aureus são mais frequentemente isoladas de secreções enquanto SCN são 

mais prevalentes em hemoculturas. Essa relação também foi verificada com os 

isolados de secreções obtidos neste estudo, sendo todos pertencentes a espécie S. 

aureus. Chama atenção o alto número de isolados SCN provenientes de sítios 

estéreis como sangue e líquor, associadas com a presença gene luk que codifica 

uma leucocidina que aumenta a capacidade de invasividade e citotoxidade 

bacteriana e do gene tst, um superantígeno altamente letal (Novick et al. 2001; 

McCormick, 2001). A presença destes genes em isolados de SCN encontrados 

neste estudo destaca a importância clínica deste grupo baceriano. 

A dispersão de cepas meticilina resistentes no ambiente hospitalar, atualmente é 

um fato comum. A presença de portadores assintomáticos na equipe médica 

favorece tal dispersão, bem como a entrada de cepas comunitárias no ambiente 

hospitalar (Beyrouthy et al. 2013). Katayama et al. (2001) descreve uma relação 

epidemiológica entre os tipos de SCCmec e sua origem, classificando os tipos I, II e 

III como de origem hospitalar (HA-MRS) e os tipos IV e V como de origem 

comunitária (CA-MRS). Embora, alguns autores ainda descrevam uma maior 

prevalência dos SCCmec tipo II e III isoladas no ambiente hospitalar (Oliveira CF et 

al. 2015; Caiaffa-Filho et al. 2013; Becker et al. 2012; Caboblo et al. 2013), este 

estudo revelou o isolamento de SCCmec tipos IV e V nos hospitais pesquisados, 

sendo o tipo IV o mais prevalente (51%). De mesmo modo Salgueiro, et al. (2014) 
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encontrou uma maior prevalência do SCCmec tipo IV (40%) em uma unidade 

brasileira de terapia neonatal. Essa possível mudança de perfil poderia ser explicada 

pelo menor tamanho do cassete gênico, que carreia apenas os genes estruturais e 

reguladores de resistência à meticilina e os genes de recombinases para a 

mobilidade do cassete mec, exigindo um menor custo energético para a célula 

bacteriana (Okuma et al., 2002; Miranda, 2007). Esta característica poderia 

favorecer a aquisição do SCCmec tipo IV quando comparado a cassetes maiores, 

facilitando sua transferência e incorporação em cepas no ambiente hospitalar.   

Algumas características, como o perfil de virulência, podem ser associadas ao 

perfil molecular, suplementando informações epidemiológicas relevantes, a exemplo 

da relação positiva entre o tipo SCCmec IV e a presença da Leucocidina de Panton 

Valentine (PVL) e cepas comunitárias (CA-MRS) (Etienne, 2005; Carvalho, 2010). É 

também descrito que isolados hospitalares (HA-MRS) com tipos de SCCmec II e III 

são menos propensos a carrear genes toxigênicos (Etienne, 2005; Champion, 2014). 

No entanto, a prevalência de mais de 80% do gene codificante da PVL nos isolados 

de origem hospitalar analisados neste estudo e a alta incidência de isolados 

carreando SCCmec tipo II ou III, apresentando todos os genes de virulência 

analisados, caracteriza um alerta para uma possível alteração nos padrões 

epidemiológicos de cepas HA-MRS e CA-MRS. 

Desta forma, não foi possível neste estudo discriminar cepas CA-MRA ou HA-

MRSA por meio do perfil toxigênico, levantando o alerta para os possíveis meios de 

entrada e disseminação de cassetes de ambientes comunitários para o ambiente 

hospitalar, bem como a dinâmica de permuta gênica de determinantes de virulência 

entre esses isolados, resultando em cepas com um arsenal de virulência cada vez 

mais amplo. 
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Os resultados obtidos no presente estudo alertam para a importância da 

aplicação de métodos mais acurados na identificação de cepas de Staphylococcus 

spp. envolvidos em IRAS e para a dispersão de cepas com elevado potencial 

toxigênico dentro dos hospitais pesquisados. A alta proporção de isolados SCCmec 

tipo IV e PVL-positivas sugerem entrada de CA-MRS nas instituições hospitalares. 

Esses achados reforçam a contínua necessidade de estratégias de controle e 

vigilância de infecções causadas por isolados tanto de Staphylococcus aureus como 

de SCN. 
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6.2 ARTIGO 2 - Efeito de concentrações sub inibitórias de antimicrobianos na 

expressão do gene mecA e de genes de virulência em isolados de 

staphylococcus spp 

 

1. Introdução 

 

  Os -lactâmicos são a droga de primeira escolha no tratamento de  

Staphylococcus, sendo os antimicrobianos mais prescritos mundialmente, devido a 

sua boa atividade, baixa toxicidade, baixo custo e grande variedade de compostos 

disponíveis [1]. Porém, a maior parte das infecções estafiocócicas são causadas por 

Staphylococcus resistentes à meticilina (MRS). No Brasil, 40 a 60% de 

Staphylococcus aureus isolados de pacientes hospitalizados são resistentes à 

oxacilina [2,3]. O aumento da incidência de infecções bacterianas causadas por 

MRS e o surgimento de cepas com resistência intermediária e plena à vancomicina, 

reduziram o número de opções terapêuticas e novos agentes antiestafilocócicos, tais 

como linezolida e tigeciclina, foram introduzidos para o tratamento dessas infecções 

[4,5].  

Associados à resistência, frequentemente mediada pelo gene mecA, a 

patogenicidade de Staphylococcus spp. se deve à produção de toxinas, como a 

toxina superantigênica codificada pelo gene tst, e a formação de biofilme, mediada 

pelo gene ica, desempenhando papel chave na gravidade e persistência das 

infecções pelas espécies S. aureus e Staphylococcus coagulase negativos (SCN) 

[6,7]. A avaliação de concentrações sub-inibitórias (sub-CIMs) pode fornecer 

informações relevantes quanto a compreensão de eventos que ocorrem durante o 

tratamento de infecções estafilocócicas, principalmente naqueles casos em que a 
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infecção evolui para estado necrotizante e há uma má difusão do antimicrobiano no 

sítio da infecção [5]. A antibioticoterapia combinada tem sido estudada para 

promover o uso de antimicrobianos eficazes no aumento da atividade in vivo, na 

prevenção da propagação de estirpes resistentes aos antimicrobianos e na 

minimização de toxicidade [8,9]. A tigeciclina, apesar de ser uma importante opção 

terapêutica para casos de resistência à oxacilina, apresenta toxicidade significativa 

com efeitos gastrointestinais adversos nas concentrações usualmente utilizadas 

[10,11], o que também pode embasar a necessidade da análise da ação combinada 

desse antimicrobiano em menor concentração com agentes clássicos 

antiestafilocócidos, como a oxacilina.  

A eficácia clínica dos antimicrobianos é determinada não só pela atividade 

bactericida ou bacteriostática e por aspectos farmacocinéticos da droga, mas 

também por sua ação sobre a virulência bacteriana [12]. Alguns estudos têm 

demonstrado que concentrações sub-inibitórias de alguns antimicrobianos são 

capazes de influenciar na expressão de fatores de virulência por isolados 

Staphylococcus spp., podendo afetar a patogênese da infecção devido à modulação 

desses fatores de virulência, resultando em agravamento ou atenuação do quadro 

infeccioso [13,14,12].   

O presente estudo determinou a influência in vitro de sub-CIMs de oxacilina e 

tigeciclina isoladamente e em combinação no crescimento bacteriano de isolados 

clínicos de S. aureus e SCN e na expressão dos genes mecA, ica e tst.  
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2. Materiais e Métodos 

 

2.1 Isolados bacterianos 

 

Após triagem em estudo prévio, isolados foram selecionados obedecendo os 

seguintes critérios de inclusão: baixa similaridade genética; presença dos genes de 

virulência icaAD e tst; representativos para os tipos de SCCmec. As amostras foram 

obtidas por demanda espontânea de dois hospitais da cidade de Recife/PE, isolados 

no perído de maio 2013 a abril de 2014.   

 

Tabela 1. Perfil dos isolados de Staphylococcus spp inseridos no estudo*.  

Isolado Espécie SCCmec Virulência Ribotipo 

170 S. aureus II ica+tst R23 

320 S. epidermidis III ica+tst R19 

842 S. aureus IV Ica+tst R31 

988 S. hominis V tst R18 

 
*dados não publicados. 

 

2.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 

As concentrações inibitórias mínimas (CIM) dos isolados bacterianos frente à 

oxacilina e tigeciclina foram determinadas pelo teste de macrodiluição em caldo 

Mueller-Hinton, utilizando a cepa ATCC 29213 de Staphylococcus aureus, como 

controle de qualidade, segundo recomendações do CLSI, 2013. Os critérios 

interpretativos utilizados para oxacilina foram interpretados utilizando o CLSI 2013 e 

para tigeciclina o European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 

(EUCAST). 
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2.3 Determinação do tempo de morte dos isolados bacterianos (Time Kill) 

 

Para a determinação do tempo de morte, a ATCC 29213 e os isolados 

bacterianos foram submetidos à sub-CIMs de oxacilina e tigeciclina isoladamente e 

em associação por 0, 2, 4, 6 e 8 horas, de acordo com o CIM apresentado por cada 

isolado bacteriano, utilizando densidade inicial de células de 1 a 5 x 105. Na 

associação foram mantidas as concentrações sub-inibitórias determinadas para os 

antimicrobianos isoladamente. A contagem das unidades formadoras de colônia 

(UFC) foi realizada após 18 horas de crescimento bacteriano. Todos os isolados 

foram submetidos às mesmas condições sem a presença dos antimicrobianos para 

análise comparativa do crescimento bacteriano nas diferentes condições testadas. 

Os experimentos foram realizados em triplicata para garantia da reprodutibilidade do 

teste com análise estatística utilizando o software GraphPad Prism 5.0. A análise de 

variância (ANOVA) foi aplicada para a comparação das médias entre os diferentes 

grupos experimentais utilizando p <0,05.  

 

2.4 Extração de RNA e síntese de cDNA 

 

Os quatro isolados de Staphylococcus spp. foram submetidos a sub-CIM de 

oxacilina e tigeciclina, isoladamente e em associação, por 6 horas, de acordo com o 

CIM apresentado por cada isolado bacteriano (tabela 3). Foi incluso nos 

experimentos um controle de cada isolado nas mesmas condições sem a presença 

dos antimicrobianos. O RNA total foi extraído segundo protocolo descrito por 

Sambrook, et al, 2001 [15].  A concentração do RNA foi verificada por Nanodrop 

2000 e a integridade e pureza por eletroforese em gel de agarose 1%. O RNA 
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extraído foi tratado com DNAse (SIGMA ALDRICH) segundo instruções do 

fabricante. A síntese do cDNA foi realizada utilizando a enzima Transcriptase 

Reversa M-MLVRT (200 U/µl) e Randon Primer (0,5 ug/µl) (PROMEGA), segundo 

instruções do fabricante. 

 

2.5 Determinação da expressão dos genes de virulência pela técnica de RT-qPCR  

 

As reações de RT-qPCR foram realizadas pela tenica de SYBR Green 

utilizando um conjunto de primers específico para cada gene analisado (tabela 2). O 

gene gyrB foi escolhido como o normalizador para todas as reações de RT-qPCR 

uma vez que apresentou a menor variabilidade entre as condições testadas.  

Reações sem Transcriptase Reversa foram utilizadas como controles negativos, 

sendo consideradas negativas reações com dez ciclos de diferença das reações 

contendo a Transcriptase. Curvas de melting foram utilizadas para verificar a 

amplificação de um fragmento único. As reações foram realizadas em triplicatas 

técnicas e duplicatas biológicas. O método de expressão relativa foi utilizada para 

determinar os níveis de expressão do genes e a análise dos dados foi realizada a 

partir do programa Series Rotorgene Q. software 1.7 e a análise estatística com o 

One Way ANOVA, seguido de teste de Dunnett, p < 0.05. Os testes foram realizados 

utilizando o software GraphPad Prism 5.0. 
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Tabela 2. Sequência de primers utilizados nas reações de RT-qPCR para análise de expressão dos 

genes de virulência tst e ica, do gene de resistência mecA e do gene normalizador gyrB. 

 

Gene Primer Sequência de primers (5’→ 3’) Amplicon 

(pb) 

Referências  

tst tst_F 

tst_R 

TCGCTACAGATTTTACCCCTGT 

CGTTTGTAGATGCTTTTGCAGT 

72  [16]  

ica ica_F 

ica_R 

TATGAACCGCTTGCCATGTG 

TCACGCGTTGCTTCCAAAG 

84  [17]  

mecA 
 

mecA_F 

mecA_R 

TATTAGGTTATGTTGGTCCC 
TGTATGTGCGATTGTATTGC 

182 [18]  

gyrB gyrB_F 
gyrB_R 

ATGTAGCAAGCCTTCCAGGTAA 
CAGAGTCCCCTTCGACTAAGAA 

87 [16]  

 

 
 
3. Resultados 
 
 

3.1 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 

  

 Dos quatro isolados analisados, três (170, 320 e 842) apresentaram 

resistência à oxacilina com CIM ≥4 µg/ml. A cepa de referência ATCC 29213 S. 

aureus apresentou sensibilidade à oxacilina com MIC correspondente ao intervalo 

proposto pelo CLSI, 2013 (tabela 3). Todos os isolados foram sensíveis à tigeciclina 

com CIM ≤ 0,5 µg/ml.   
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Tabela 3. CIM dos isolados de Staphylococcus spp frente a oxacilina e tigeciclina e suc-CIMs 

utilizados para análise de tempo de morte e RT-qPCR.  

 

Isolado Espécie/SCCmec OXACILINA 
(µg/ml) 

TIGECICLINA 
(µg/ml) 

  CIM Sub-CIM CIM Sub-CIM 

170 S. aureus/II 64 4  0,5 0,125 
320 SCN/III 16 4 0,25 0,125 
842 S. aureus IV 4 2 0,5 0,125 
988 SCN/V 0,125 0,0625 0,25 0,125 

ATCC 29213 S. aureus 0,25 0,125 0,125 0,0625 

 

Fonte: Autor, 2016; CIM: Concentração Inibitória Mínima; sub-CIM: Concentração  Sub-inibitória 

mínima.  

 

3.2 Determinação do tempo de morte (Time Kill) 

 

 Os quatro isolados de Staphylococcus spp. e a cepa de referência ATCC S. 

aureus 29213 apresentaram forte inibição de crescimento nos tempos analisados 

quando submetidos à oxacilina e à tigeciclina isoladamente e em combinação em 

relação ao controle (p<0.05). Os gráficos apresentados na figura 1 demonstram o 

perfil de crescimento dos isolados quando submetidos às condições controle e 

testes. 

 A análise comparativa do crescimento bacteriano após submissão à oxacilina 

e tigeciclina isoladamente demonstrou comportamento variável entre os isolados 

analisados. A tigeciclina inibiu o crescimento bacteriano mais intensamente em 

relação à oxacilina nos isolados S. aureus 170 e SCN 988 a partir de 4 horas de 

submissão, enquanto a oxacilina foi capaz de inibir mais o crescimento do isolado 

SCN 320 e da cepa ATCC 29213 em relação à tigeciclina, a partir de 6 horas de 

submissão. A submissão do isolado SCN 842 a tigeciclina e oxacilina isoladamente 

não resultou, comparativamente, em diferença significativa de crescimento. 
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 Foi possível verificar que a submissão dos quatro isolados e da cepa ATCC 

29213 à associação da tigeciclina e oxacilina em concentrações sub-inibitórias 

resultou, em geral, em inibição significativamente maior do crescimento bacteriano 

em relação aos antimicrobianos testados isoladamente, a partir do momento 4 horas 

(p<0.05). Particularmente, o isolado 842 apresentou perfil diferenciado com inibição 

de crescimento mais intensa quando submetido apenas à oxacilina, em relação à 

submissão associada dos antimicrobianos a partir de 4 horas de exposição. A 

submissão dos isolados apenas à tigeciclina não foi mais efetiva na inibição do 

crescimento bacteriano em comparação à associação com a oxacilina, em nenhum 

dos isolados. Portanto, em geral, a associação da oxacilina com a tigeciclina foi mais 

eficiente na inibição do crescimento bacteriano em todos os isolados e tempos 

analisados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Figura 1. Curvas do Time Kill com o perfil de crescimento dos isolados. 

 

Fonte: Autor, 2016. a) Comparação do crescimento da condição controle (●) com as condições teste: 

oxacilina (■), tigeciclina (▲) e associação (▼), nos diferentes tempos de exposição (2h, 4h, 6h e 8h) 

b) Comparação entre os tratamentos nos diferentes tempos de exposição (2h, 4h, 6h e 8h). UFC: 

Unidades Formadoras de Colônias. 
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3.3 Efeito dos antimicrobianos na expressão do gene mecA   

 

 A oxacilina não interferiu na expressão do gene mecA nos três isolados 

resistentes testados (170, 320, 842). No entanto, o isolado 988 sensível a oxacilina, 

apresentou diminuição de 3 vezes na expressão desse gene. A tigeciclina 

influenciou na diminuição da expressão de 7 a 10 vezes do gene mecA em 2 dos 4 

isolados (320 e 988). Apenas o isolado 170 apresentou aumento da expressão deste 

gene devido a submissão a tigeciclina (147 vezes). A associação dos 

antimicrobianos não influenciou a expressão do gene mecA em 3 dos 4 isolados, 

diminuindo apenas no isolado 842 (152 vezes) (Figura2). 

Figura 2. Expressão relativa do gene mecA após submissão aos antimicrobianos oxacilina, tigeciclina 

e associação, em comparação a condição controle. 

 

Fonte: Autor, 2016. Nota: OXA: Oxacilina, TIG: Tigeciclina, OXA+TIG: Associação de Oxacilina com 

Tigeciclina. A expressão relativa foi normalizada com o gene gyrB. As barras representam Média ± 

DP. Asterisco representa significância estatística de p < 0.05. 
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3.4 Efeito dos antimicrobianos na expressão do gene ica 

 

 Em geral não houve modificação da expressão do gene ica de forma 

significativa nas diferentes condições e isolados analisados (170, 320 e 842). 

Particularmente, a tigeciclina influenciou no aumento da expressão do gene ica no 

isolado 170 (49 vezes), enquanto a oxacilina diminuiu a expressão deste gene no 

isolado 320 (29 vezes) e a associação no isolado 842 (14 vezes) (Figura 3).  

 

Figura 3. Expressão relativa do gene ica após submissão aos antimicrobianos oxacilina, tigeciclina e 

associação em comparação a condição controle.   

 

Fonte: Autor, 2016. Nota: OXA: Oxacilina, TIG: Tigeciclina, OXA+TIG: Associação de Oxacilina com 

Tigeciclina. A expressão relativa foi normalizada com o gene gyrB. As barras representam Média ± 

DP. Asterisco representa significância estatística de p < 0.05. 
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3.5 Efeito dos antimicrobianos na expressão do gene tst 

 

 A expressão do gene tst apresentou variação em todas as condições testadas 

nos quatro isolados analisados, podendo-se verificar alteração da expressão desse 

gene nos isolados 170 e 320 em diferentes condições, ocorrendo aumento devido 

submissão à oxacilina (28 vezes), tigeciclina (20 vezes) e associação (14 vezes) e 

diminuição da expressão (2 a 15 vezes) nos isolados 842 e 988 nas diferentes 

condições testadas (Figura 4). 

 

Figura 4. Expressão relativa do gene tst após submissão aos antimicrobianos oxacilina, tigeciclina e 

associação em comparação a condição controle.   

 

Fonte: Autor, 2016. Nota: OXA: Oxacilina, TIG: Tigeciclina, OXA+TIG: Associação de Oxacilina com 

Tigeciclina. A expressão relativa foi normalizada com o gene gyrB. As barras representam Média ± 

DP. Asterisco representa significância estatística de p < 0.05. 
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4. Discussão 

 

 A oxacilina não interferiu na expressão do gene mecA nos três isolados 

resistentes analisados, demonstrando que a expressão deste gene e do seu 

produto, a PBP2a [19] é mantida independente e durante a submissão ao 

antimicrobiano, justificando o fenótipo resistente destes isolados. Apesar da 

resistência fenotípica dos isolados à oxacilina e da manutenção da expressão do 

gene mecA durante a submissão in vitro a este antimicrobiano, houve inibição 

significativa de crescimento bacteriano em relação a condição controle nas primeiras 

8 horas de crescimento. Conhecidamente, a PBP2a é uma enzima com atividade 

transpeptidase apenas quando outras PBPs estão inativadas. Uma vez que as 

outras quatro PBPs de Staphylococcus spp. são sensíveis aos -lactâmicos, sendo 

inativadas pela presença do antimicrobiano, a PBP2a pode substituir suas funções 

devido sua baixa afinidade aos -lactâmicos, conferindo resistência fenotípica aos 

isolados por manter a catalisação da reação de transpeptidação [20,21]. No isolado 

sensível à oxacilina utilizado neste estudo foi verificada a diminuição da expressão 

do gene mecA devido a submissão a este antimicrobiano, o que provavelmente 

resulta na diminuição de produção de PBP2a e explica o fenótipo de sensibilidade 

apresentado por este isolado. Hososaka (2007) [22] e Petinaki et al (2001) [23] já 

haviam documentado esse perfil fenotípico em isolados de S. aureus denominando-

os de OS-MRS, que embora apresentem o gene mecA apresentam perfil de 

sensibilidade à oxacilina. A partir de nossos resultados, podemos inferir que 

possivelmente a sensibilidade fenotípica apresentada por isolados de 

Staphylococcus spp. positivos para o gene mecA está associada a não manutenção 

da expressão deste gene e assim da produção de PBPs modificadas, implicando em 
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maior inibição de transpeptidases devido a presença do antimicrobiano, alterando 

assim a produção da parede celular bacteriana. 

 O mecanismo de ação da tigeciclina é conhecidamente relacionado ao 

bloqueio reversível da entrada do RNA transportador no sítio de fixação da 

subunidade 30S do ribossomo bacteriano, resultando na inibição da síntese proteica 

[10]. No entanto, em nosso estudo, este antimicrobiano diminuiu o nível de RNAm 

do gene mecA em dois isolados analisados quando testado isoladamente e em um 

isolado quando associado a oxacilina. Possivelmente, a diminuição da expressão do 

gene mecA influencie na diminuição de produção de PBPs modificadas, interferindo 

na afinidade destas proteínas à oxacilina, o que pode ter contribuído para a 

diminuição do crescimento bacteriano no uso associado destes antimicrobianos nos 

isolados analisados. Particularmente, o isolado 170 apresentou aumento de 

expressão do gene mecA quando submetido apenas a tigeciclina, o que, no entanto, 

não influenciou na diminuição do crescimento bacteriano na submissão associada a 

oxacilina, nem tão pouco na expressão deste gene no uso da associação. Este é o 

primeiro trabalho que analisa a expressão in vitro do gene mecA em isolados 

clínicos de S. aures e SCN quando submetidos ao uso associado de oxacilina e 

tigeciclina. 

 Segundo Moretro et al. (2003) [24] a expressão do gene ica leva à produção 

da adesina intercelular polissacarídica (PIA), o que contribui para a formação de 

biofilme. A expressão do gene ica e subsequente formação de biofilme em 

Staphylococcus spp. parece ser ativada por antimicrobianos β-lactâmicos como a 

oxacilina, assim como por inibidores da síntese proteica que também desencadeiam 

o aumento da expressão deste gene [25, 26]. A expressão do operon ica está sujeita 

à regulação ambiental, sendo parcialmente controlada por fatores de transcrição em 
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resposta ao estresse causado por sub-CIMs dos antimicrobianos [27]. Em nosso 

estudo, apenas a tigeciclina influenciou no aumento da expressão do gene ica, 

especificamente no isolado 170 de S. aureus, corroborando a resposta deste isolado 

bacteriano ao ambiente inóspito criado pela adição do antimicrobiano. Outros 

estudos também verificaram aumento da expressão do gene ica devido à submissão 

in vitro a diferentes antimicrobianos [26,28,29]. Page et al. (2005) [30] descreve que 

doses sub-inibitórias de antimicrobianos que agem na parede celular são 

responsáveis pela sua deformação, provocando um estado deficiente da célula 

bacteriana e incentivando a formação de biofilme em isolados de S. aureus, o que 

possibilita proteção estrutural para o microrganismo sob essa condição 

desfavorável. No entanto, em geral, no presente estudo não foi detectado 

modificação da expressão do gene ica nas diferentes condições e isolados 

analisados, com diminuição da expressão do gene ica apenas nos isolados 320 e 

842 quando submetidos à oxacilina e à associação, respectivamente. Portanto, 

nossos resultados apontam para a potencial manutenção ou diminuição da 

expressão do gene ica em isolados de Staphylococcus spp. quando submetidos in 

vitro a oxacilina associada a tigeciclina.   

 É esperado que antimicrobianos que agem inibindo a síntese proteica 

bacteriana levem a uma diminuição na expressão de exoproteínas, incluindo fatores 

de virulência como toxinas. Em contraste, sub-CIM de antimicrobianos que agem a 

nível de parede celular, como os β-lactâmicos, levam ao estímulo da síntese de 

exoproteínas, sendo o uso inadvertido destes antimicrobianos associado a um 

quadro infeccioso desfavorável, quando utilizado no tratamento de infecções 

causadas por MRS produtores de toxinas [14,12]. Nossos resultados demonstraram 

que a expressão do gene tst apresentou variação em todas as condições testadas 
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nos quatro isolados analisados, ocorrendo tanto o aumento como a diminuição da 

expressão do gene tst pela submissão a oxacilina, tigeciclina e associação, 

dependendo do isolado e das diferentes condições analisadas. Otto et al. (2013) [5] 

analisando a expressão dos genes hla, spa e pvl em isolados de S. aureus 

submetidos a diferentes antimicrobianos de importância médica, incluindo a 

tigeciclina, demonstrou que houve variação na expressão do hla entre os isolados 

analisados, levantando o questionamento de um perfil isolado-específico na 

modulação da expressão deste gene. Os resultados obtidos no presente estudo não 

puderam ser associados especificamente aos antimicrobianos utilizados, sugerindo 

que a alteração da expressão do gene tst pode não estar associada apenas ao 

antimicrobiano, mas também a mecanismos específicos de regulação dependente 

do isolado bacteriano analisado. 

 Dumitrescu et al., (2008) [31], em estudo avaliando o efeito da associação de 

antimicrobianos na produção da PVL pela cepa de referência LUG855 de S. aureus, 

verificou que expressão do gene pvl foi aumentada devido a submissão à oxacilina 

isoladamente e inibida quando utilizada em combinação com clindamicina, linezolida 

e rifampicina, encorajando o uso da associação desses antimicrobianos com a 

oxacilina para o tratamento de infecções por isolados S. aureus PVL positivos. No 

presente estudo, em geral, foi possível verificar que o uso in vitro da tigeciclina 

combinada à oxacilina nos diferentes isolados de Staphylococcus spp. resultou em 

inibição de crescimento bacteriano mais potente em relação a submissão isolada 

dos antimicrobianos, além de não influenciar ou diminuir a expressão de todos os 

genes analisados. Baseados nos resultados in vitro encontrados neste estudo, 

acreditamos na ideia de que o uso associado da tigeciclina à oxacilina no tratamento 
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de infecções por MRS positivos para tst e ica, poderiam promover possíveis 

benefícios na modulação destes fatores de virulência.  

 Devido às diferentes respostas obtidas neste estudo, utilizando 

intencionalmente isolados com baixa relação clonal e com diferentes perfis genéticos 

de resistência e virulência, destacamos a importância da análise de um painel mais 

amplo de isolados clínicos diferenciados, visando refletir uma condição mais 

fidedigna da ação desses antimicrobianos na modificação da expressão dos genes 

tst e ica frente isolados de Staphylococcus aureus e SCN. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 O maior poder de diferenciação das técnicas de MALDI-TOF MS e 

sequenciamento do rDNA 16S  em relação ao Vitek2 utilizado na prática clínica, 

corrobora a importância da aplicação de métodos mais acurados na identificação de 

cepas de Staphylococcus spp. envolvidos em IRAS; 

 Houve grande diversidade clonal entre os isolados analisados apresentando 

tipos de SCCmec tanto de origem hospitalar como comunitária, existindo ampla 

ocorrência de genes de virulência em ambos isolados de S. aureus e SCN; 

 A grande diversidade e dispersão de isolados com elevado potencial 

toxigênico e a alta proporção de isolados SCCmec tipo IV e PVL-positivos, 

característicos de CA-MRS, reforçam a contínua necessidade de estratégias de 

controle e vigilância de infecções causadas por isolados tanto de Staphylococcus 

aureus como de SCN dentro das unidades hospitalares; 

 A inibição do crescimento bacteriano e da expressão dos genes de virulência 

devido a submissão in vitro à tigeciclina associada à oxacilina suporta a ideia de que 

o uso associado destes antimicrobianos frente isolados MRS positivos para tst e ica, 

poderiam promover possíveis benefícios na modulação destes genes. 
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Abstract 

 

 

The present study investigated 45 clinical isolates of Staphylococcus spp. with 

the objective of observing the dispersion of isolates by means of genetic 

relationships, characterization of SCCmec and evaluation of the virulence profile. The 

isolates were identified using Vitek2, MALDI-TOF MS and 16S sequencing. The 

genetic relationships of the isolates were determined through ribotyping, with 

subsequent SCCmec typing and virulence profiling carried out by means of 

conventional PCR. The MALDI-TOF MS and 16S sequencing were more sensitive for 

identifying the isolates at the species level than Vitek2. It was revealed 31 ribotypes, 

and were classified as type IV SCCmec (51%), type III (26%), type II (16%) and type 

V (7%). 80% of the isolates presented the luk gene, 51% icaAD, 35.5% hlg and 

33.3% tst. The study revealed wide dispersion of isolates in the hospitals and 

confirmed the growing evidence for the presence of traditional community isolates in 

hospital environments. 

 

Keywords: Staphylococcus. SCCmec. PCR-Ribotyping. Virulence.  

 

1. Introduction 

 

After the appearance of resistance to methicillin in 1960, the genus 

Staphylococcus began to gain special attention, since therapeutic options became 

more and more restricted (Oliveira and Ramos, 2002; Moellering, 2012). In most 

cases, this resistance is mediated by the presence of the mecA gene, which codes 

for an alternative penicillin-binding protein (PBP2a) with low affinity towards the 

antimicrobial agent (Schito, 2006; Moellering, 2012). mecA is inserted within an 
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operon (mec complex) that forms a larger mobile genetic element known as 

staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec). The different types of 

SCCmec are distributed worldwide: types I, II and III are epidemiologically related to 

the hospital environment; and types IV and V to the community (Katayama et al., 

2001; Deurenberg and Stobberingh 2008; Figueiredo and Ferreira, 2014). However, 

changes to the epidemiological profile of the mec cassette are occurring all over the 

world (Garza-Gonzalez et al., 2010; Oliveira WLM et al., 2015).  

Gene permutation leads to genetic variability within this species, and therefore 

effective tools that allow better subtyping and control over dispersion of these clones 

are necessary. Previous studies have shown that amplification of ISR is greatly used 

due to its high taxonomic and epidemiological value and due to its good capacity for 

differentiating isolates of the Staphylococcus genus (Oliveira and Ramos, 2002; 

Gandra et al., 2008). 

Staphylococcus spp. remains an important pathogen due to its capacity to 

cause suppurative diseases mediated by virulence factors. The arsenal of virulence 

factors is extensive, playing a key role in the severity of infections such as the super-

antigenic toxin coded by the gene tst, gamma-hemolysin coded by the gene hlg, 

Panton-Valentine leukocidin coded by the gene luk, and also to formation of biofilms, 

mediated by the gene ica (Ferry et al., 2005; Graves et al. 2010; Moellering, 2012). 

However, the potential for presence of toxins among coagulase-negative 

Staphylococcus species is a controversial and poorly understood matter (Calsolari et 

al. 2011; Okee et al. 2012). In Brazil, the situation of Staphylococcus resistance to 

methicillin and virulence profile have presented great variation among states within 

the same region and among hospitals analyzed within the same state (Tavares, 

2000). 
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Thus, the present study aimed to investigate Staphylococcus spp. isolates 

from healthcare-related infections (HCRI), in order to determine the genetic 

relationships among them and characterize them regarding the type of SCCmec and 

presence of virulence genes.  

 

2. Materials and Methods 

 

2.1 Bacterial isolates 

 

 A total of 45 samples from different Staphylococcus species were analyzed, 

following identification through Vitek2 (Biomérieux), including: Staphylococcus 

aureus (n=16), Staphylococcus hominis (n=13), Staphylococcus epidermidis (n=7), 

Staphylococcus haemolyticus (n=6), Staphylococcus saprophyticus (n=1), 

Staphylococcus capitis (n=1) and Staphylococcus lugdunensis (n=1). The bacterial 

isolates were obtained through spontaneous demand, originating from two hospitals 

(30 isolates from hospital A and 15 isolates from hospital B) in the city of Recife, 

Pernambuco, between May 2013 and April 2014, from various infection sites, 

including blood (n=15), cerebrospinal fluid (n= 8), catheter (n= 6), cavity fluids (n=5), 

secretions (n=5) and other sites (n= 6) (Table 1). 
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Table 1. Isolates of Staphylococcus spp. used in the present study. 

 
Isolate 

 
Hosp 

 
Specie 
 (Vitek) 

 
Clinical source 

 

 
Hospital 
sector 

 
MIC (µg/ml) - Vitek 

 
 

OXA TIG 
188 A S. hominis Catheter ANSU ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
264 A S. aureus Catheter ANSU 0,5 (S) ≤0,12 (S) 
68 A S. saprophyticus Urine ward 5thfloor ≥4 (R) ≤0,12 (S) 

842 A S. aureus Nasal Swab  ward 5thfloor ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
887 A S. epidermidis Cerebrospinal fluid ward 7thfloor ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
291 A S. haemolyticus Blood UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
169 A S. hominis Blood ward 8thfloor ≥4 (R) 0,25 (S) 
485 A S. epidermidis Blood Trauma ≥4 (R) 0,5 (S) 
510 A S. haemolyticus Blood UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
785 A S. haemolyticus Pleural fluid ward 8thfloor ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
805 A S. aureus Traqueal Sec UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
577 A S. aureus Cerebrospinal fluid ANSU ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
602 A S. hominis Catheter ward 7thfloor ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
382 A S. aureus Catheter ward 8thfloor ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
454 A S. aureus Surgical wound ward 7thfloor ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
499 A S. hominis Cerebrospinal fluid ANSU ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
588 A S. aureus Traqueal sec ANSU 0,5 (S) ≤0,12 (S) 

360.1 A S. hominis Pleural fluid ward 7thfloor ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
809 A S. hominis Cerebrospinal fluid ward 4thfloor ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
856 A S. hominis Cerebrospinal fluid UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
864 A S. hominis Cerebrospinal fluid UTI  ≥4 (R) 0,25 (S) 
988 A S. hominis Cerebrospinal fluid UTI  0,25(S) ≤0,12 (S) 
320 A S. epidermidis Cerebrospinal fluid ward 5thfloor ≥4 (R) 0,25 (S) 
270 A S. aureus Intrarticular sec Emergency 0,25(S) ≤0,12 (S) 
79 A S. aureus Surgical wound Vasc clin 0,25(S) ≤0,12 (S) 

177 A S. epidermidis Catheter ward 4thfloor ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
184 A S. aureus Fistula sec Ambulatory ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
315 A S. aureus Peritoneal fluid ward 7thfloor 0,5 (S) ≤0,12 (S) 
328 A S. haemolyticus Pleural fluid ward 7thfloor ≥4 (R) ≤0,12 (S) 

360.3 A S. aureus Traqueal sec ANSU 0,25(S) ≤0,12 (S) 
418 B S. aureus Blood ward 2ndfloor ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
157 B S. epidermidis Blood UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
170 B S. aureus Blood ward 3rdfloor ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
160 B S. hominis Blood UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
186 B S. aureus Bone fragment ward 1stfloor ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
190 B S. epidermidis Blood UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
244 B S. hominis Blood UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
260 B S. epidermidis Blood ward 2ndfloor ≥4 (R) 0,5 (S) 
277 B S. haemolyticus Blood UTI ≥4 (R) 0,5 (S) 
480 B S. capitis Blood UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
687 B S. hominis Blood ward 3rdfloor 0,25(S) ≤0,12 (S) 
676 B S. lugdunensis Ascites fluid ward 3rdfloor ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
64 B S. aureus Soft tissue Ambulatory 0,5 (S) ≤0,12 (S) 

165 B S. hominis Blood UTI ≥4 (R) ≤0,12 (S) 
558 B S. haemolyticus Catheter UTI ≥4 (R) 0,5 (S) 

 

Sec: secretion; ANSU: Advanced Neurosurgery Support Unit; UTI: Intensive Care Unit; vasc: vascular 

clinic 
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2.2 Identification of the bacterial isolates 

 

 All isolates were initially identified through the automated Vitek2 method 

(Biomérieux), with subsequent confirmation of bacterial species by means of the 

rDNA 16S sequencing (Oliveira WLM, et al., 2015) and MALDI-TOF MS methods 

(Bruker Daltonics MS). 

 

2.3 Bacterial genomic DNA extraction 

 

Extraction of total DNA from the isolates was performed using the Wizard 

Genomic kit (Promega), following the manufacturer’s instructions, with addition of one 

stage using an enzymatic lysis buffer (20nMtris-cl pH8.0, 2mM EDTA and 1.2% 

Triton x-100) at the beginning of the process, for 30 min at 37°C. DNA was quantified 

using NanoDrop 2000.  

 

2.4 Analysis of the 16S-23S intergenic region (ITS) 

 

The 16S-23S region of all the bacterial isolates was amplified using the 

protocol and primers described by Jensen, Webster and Straus (1993). To build the 

dendrogram, the degree of similarity among samples was determined as >90%. The 

correlation was calculated through UPGMA using the Dice coefficient (20) by means 

of the Gel ComparII software (Applied Maths, Belgium) with optimization and 

tolerance of 1.5%.Isolates with a degree of similarity were considered to be part of 
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the same cluster and to be closely related, and they also met the criteria of the 

grouping patterns described by Tenover et al (1995).  

 

2.5 Determining the type of SCCmec by means of multiplex-PCR 

 

The SCCmec of the isolates was determined by means of multiplex-PCR 

using the primers and conditions that were previously described by Kondo et al., 

2007 (Table 2). The reaction was prepared for a final volume of 50 µL, containing5 

µL of Green Go Taq buffer (Promega, Brazil), 2.5 mM of each desoxyribonucleotide, 

25 mMof MgCl2, 1.5 U of Go Taq DNA polymerase (Promega, Brazil), 20 ng of DNA 

and 10 µM of the primers. The amplifications were performed in a thermocycler 

programmed as follows: 30 cycles at 94°C for 1 minute, 57°C for 1 minute and 72°C 

for 1 minute, with a final extension at 72°C for 7 minutes. MRSA reference strains 

were used as controls in the reactions, including MRSA05166 (SCCmec type II), 

MRSA04673 (SCCmec type III), MRSA03343 (SCCmec type IV) and MRSA03231 

(SCCmec type V). 

 

2.6 Detection of virulence genes 

 

PCR was performed individually for the virulence genes hlg, luk, tst and icaAD, 

using the primers described in table 2. The reaction was prepared for a final volume 

of 25µl, containing 5 µl of Green Go Taq buffer (Promega), dNTP 200 M, 1.5 mM of 

MgCl2, 20 pmol of each primer,1 U of Go Taq DNA polymerase (Promega) and 20 ng 

of DNA. The amplifications were performed in a thermocycler programmed as 

follows: 30 cycles at 94°C for 1 minute, 57°C for 1 minute and 72°C for 1 minute, with 
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a final extension at 72°C for 7 minutes. The amplification products were analyzed 

after performing electrophoresis on 1% agarose gel stained with SYBR Safe 

(Invitrogen).  

 

Table 2. Primer sequences used in the multiplex PCR (ccr and mec complexes) for determining the 

types of SCCmec and in the PCR for detecting the hlg, luk, tst and icaAD genes 

 
 

Primers sequences(5’-3’) gene  Reference 

    

 
 

ccr 
complex  

MA1 TGCTATCCACCCTCAAACAGG mecA Kondo et al., 2007 

MA2 AACGTTGTAACCACCCCAAGA mecA Kondo et al., 2007 

α1 AACCTATATCATCAATCAGTACGT ccrA1 Kondo et al., 2007 

α2 TAAAGGCATCAATGCACAAACACT ccrA2 Kondo et al., 2007 

α3 AGCTCAAAAGCAAGCAATAGAAT ccrA3 Kondo et al., 2007 

βC ATTGCCTTGATAATAGCCITCT ccrB1, ccrB2, 
ccrB3 

Kondo et al., 2007 

γR CCTTTATAGACTGGATTATTCAAAATAT ccrC Kondo et al., 2007 

γF CGTCTATTACAAGATGTTAAGGATAAT ccrC Kondo et al., 2007 

mec 
complex 

 

MI6 CATAACTTCCCATTCTGCAGATG mecI Kondo et al., 2007 

IS7 ATGCTTAATGATAGCATCCGAATG IS1272 Kondo et al., 2007 

IS2 TGAGGTTATTCAGATATTTCGATGT IS431 Kondo et al., 2007 

MA7 ATATACCAAACCCGACAACTACA mecA Kondo et al., 2007 

 hlg_F 

hlg_R 

GCCAATCCGTTATTAGAAAATGC 

CCATAGACGTAGCAACGGAT 

 
hlg 

 

Lina et al.,1999 

Virulence 
genes 

luk_F 

luk_R 

GCATCAASTGTATTGGATAGCAAAAGC 

ATCATTAGGTAAAATGTCTGGACATGATCCA 

 
luk 

 

Lina et al.,1999 

 tst_F 

tst_R 

AAGCCCTTTGTTGCTTGCG 

ATCGAACTTTGGCCCATACTTT 

 
tst 

 
Becker et al., 1998 

 
 icaAD_F 

icaAD_R 

CCTAACTAACGAAAGGTAG 

GGCAATATGATCAAGATAC 

 
icaAD 

 
Vasudevan et 

al.,2003 
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2.7 Sequence analyses 

 

 The sequences of the rDNA 16S amplified region of all isolates and of the 

virulence genes in representative isolates were purified using ExoSAP-IT®, following 

the manufacturer’s instructions, and were sequenced through the Sanger method 

(Sanger et al., 1992). The sequences were analyzed using the DNAstar program. 

The sequences of the genes hlg, ica, tst and luk were deposited in the GenBank 

database under accession numbers KU711844, KU711845, KU711846 and 

KU711847 respectively. 

 The rDNA 16S sequences were aligned using the molecular evolutionary 

genetics analysis (MEGA) software, version 6.0, for grouping of Staphylococcus spp. 

The following reference sequences were used: Staphylococcus haemolyticus 

JCSC1435 (access number:  NR_074994); Staphylococcus epidermidis ATCC12228 

(Access number: NC_004461); Staphylococcus aureus UA-S391_USA300 (access 

number: CP007690); Staphylococcus hominis AS-10 (access number: KT943573); 

Staphylococcus saprophyticus STP2 (access number:KT726930); Staphylococcus 

aureus ST772-MRSA-V DAR4145 (access number:NZ_CP010526). 

 

3. Results 

3.1 Identification of the isolates 

 

For 75% of the isolates, the species identification was concordant through all 

the three techniques used. However, for the other 25% of the isolates, the species 

identification was concordant through the MALDI-TOF and rDNA 16S sequencing, 
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but different in the automated Vitek2 system (Table 1). Grouping of the isolates 

according to the species was carried out based on the rDNA 16S sequencing 

alignment and on comparison with reference strains (Figure 1). 

 

Figure 1.Grouping according to Staphylococcus species, obtained from the alignment of the 16S 

rDNA sequencing. 
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3.2 Analysis of the 16S-23S intergenic region (ITS) 

 

 The 45 isolates presented low genetic similarity. They were classified into 31 

profiles, thus demonstrating the high diversity of isolates that were circulating in the 

hospitals during the period analyzed (Figure 2). Different hospitals did not present the 

same ribotypes, although though isolates presenting equal ribotypes were distributed 

in different sectors of the hospital of origin. In general, isolates of the same ribotype 

were from the same bacterial species studied, with the exception of the closely 

related profiles R26 and R26a, from isolates of S. aureus and S. haemolyticus. The 

16 isolates of S. aureus presented genetic profiles that were more heterogeneous, 

and these were distributed into 13 distinct ribotypes. The 29 coagulase-negative 

Staphylococcus isolates presented 20 ribotypes, with most isolates grouped in one 

clonal profile. In general, the isolates of equal ribotypes presented the same type of 

SCCmec, with the exception of isolate 864, which presented type II SCCmec, while 

the other isolates of the same clonal group presented type IV SCCmec; in addition, 

isolates 160 and 244 belonged to the same ribotype (R14) with types IV and III 

SCCmec, respectively.  

 

3.3 Determining the type of SCCmec 

 

 The Staphylococcus spp. isolates were distributed into four types of SCCmec, 

of which type IV was the most frequent (51%), followed by type III (26%), type II 

(16%) and type V, which was only present in three isolates (7%) (Figure 2). Among 

the isolates of S. aureus, the prevalences of SCCmec types were similar, with five 

type II isolates, five type III and six type IV. Among the coagulase-negative 
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Staphylococcus, type IV was the most prevalent, present in 17 isolates, followed by 

type III in seven isolates and type II in two isolates. Only coagulase-negative 

Staphylococcus isolates presented type V SCCmec. 

 

3.4 Detection of virulence genes 

 

 It was observed that 82.2% of the isolates presented the luk gene, 51% 

icaAD, 35.5% hlg and 33.3% tst (Figure 2). The S. aureus isolates presented greater 

quantities of virulence genes, with 100% prevalence of the ica and luk genes, 93.7% 

hlg and 43.7% tst. Among the coagulase-negative Staphylococcus, the genes tst 

(27.5%) and luk (72.4%) were the most noteworthy. Regarding the relationship 

between SCCmec type and virulence profile, seven isolates presented all the 

virulence genes investigated, of which three were type II SCCmec, three were type 

III SCCmec and one was type IV SCC mec. The tst gene was found in eight 

samples of coagulase-negative Staphylococcus, presenting SCCmec types II (two 

samples), III (two), IV (three) and V (one) (Table 3). The S. aureus isolates were 

more frequent in secretions and catheter tips, while coagulase-negative 

Staphylococcus isolates were more related to cerebrospinal fluid and blood cultures. 

Regarding the relationship between infection site and virulence profile, there was 

high prevalence of coagulase-negative Staphylococcus samples associated with the 

luk gene (16), obtained from blood culture (ten samples) and cerebrospinal fluid (six 

samples) (Table 4).  
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Table 3. Distribution of the virulence profiles according to SCCmec typing of the 45 Staphylococcus 

spp. isolates. 
 

Virulence 
profile 

SCCmec profile 
Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V Total (%#) 

ica     1 (4,3)   1 (2,2) 
ica+luk   1 (8,3) 2 (8,6) 2 (66,6) 5 (11,1) 

ica+hlg+luk 2 (28,5) 1 (8,3) 6 (26,1)   9 (20) 
ica+hlg+tst+luk 3 (43) 3 (25) 1 (4,3)   7 (15,5) 

ica+tst+luk   1 (8,3)     1 (2,2) 
tst+luk 2 (28,5)   3 (13) 1 (33,4) 6 (13,3) 

tst   1 (8,3)     1 (2,2) 
luk   1 (8,3) 8 (34,7)   9 (20) 
NP   4 (33,5) 2 (8,6)   6 (13,3) 

Total (%#) 7 (16) 12 (26) 23 (51) 3 (7) 45 (100) 
 

*Among the total number of isolates in each group. #Among all the isolates analyzed. ica: intercellular 

adhesin; hlg : γ – hemolysin; tst: toxic shock syndrome toxin; luk: leukocidin; NP – Does not present 

any of the virulence genes analyzed. 

 

Table 4. Distribution of the virulence genes among S. aureus and coagulase-negative Staphylococcus 

according to infection sites of the 45 Staphylococcus spp. isolates. 

Clinical 
source 

 

Number of isolates harboring the virulence encoding gene 

 

ica hlg tst luk 

  S. aureus CNS S. aureus CNS S. aureus CNS S. aureus CNS 

Blood (n=15) 2 3 2 0 2 1 2 10 

Amniotic fluid(n=8) 1 1 1 0 0 7 1 6 

Catheter (n=6) 2 0 2 0 0 0 2 1 

Cavitys fluids (n=5) 1 2 1 1 1 0 1 4 

Secretions (n=5) 5 0 5 0 2 0 5 0 

Others (n=6) 5 1 4 0 2 0 5 0 
 

CNS: coagulase-negative Staphylococcus; hlg: γ –hemolysin; tst: toxic shock syndrome toxin; luk: 

leukocidin. 
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Figure 2. Dendrogram generated through analysis on the 16S-23S intergenic region of 45 

Staphylococcus spp. isolates from two public hospitals in Recife, Pernambuco, Brazil.  

Sec: secretion; ANSU: Advanced Neurosurgery Support Unit; UTI: Intensive Care Unit; vasc: vascular 
clinic; ica: intercellular adhesin; hlg : γ – hemolysin; tst: toxic shock syndrome toxin; luk: leukocidin. 
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4. Discussion 

 

 The relationship between morbidity and mortality associated with strains of S. 

aureus isolated from hospitalized patients makes this species an important pathogen 

regarding infections (Lowy, 2003; Moellering, 2012). Because coagulase-negative 

Staphylococcus isolates are usually common microbiota of the human skin, they are 

neglected regarding their virulence, and are usually associated with contamination. 

However, these microorganisms are involved in complex infectious processes, 

especially among immunocompromised patients. They colonize abiotic surfaces, 

including catheter tips, indwelling catheters and joint and heart prostheses (Heikens 

et al., 2005; Szczuka, 2015). Exact identification of the coagulase-negative 

Staphylococcus species involved in infectious processes can help in surveillance 

within hospitals.  

 In the present study, comparison of three identification techniques, MALDI-

TOF MS, 16S rDNA sequencing and Vitek® (Biomérieux), demonstrated that Vitek 

was less accurate in identifying coagulase-negative Staphylococcus isolates at 

species levels. According to Shin et al. (2011), biochemical identification kits such as 

Vitek® can differentiate a limited number of coagulase-negative Staphylococcus 

species, thus hindering identification of some species, or may even present atypical 

biochemical characteristics that make identification harder. 

 The MALDI-TOF technique, which is based on mass spectrometry, and 16S 

rDNA sequencing presented greater accuracy and agreement in the present study. 

This therefore raises doubts regarding exclusive use of Vitek® within the clinical 

routine. Lange et al. (2011) observed that identification of species such as S. hyicus 

and S. chromogenes was only possible by means of 16S rDNA sequencing. 
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Moreover, in comparing the MALDI-TOF-MS and Vitek® techniques for identifying 

coagulase-negative Staphylococcus, Dupont et al. (2010) andGuo et al. (2014) 

observed that identification by means of MALDI-TOF-MS was more accurate than 

using Vitek®, thus corroborating the robustness and higher sensitivity of the MALDI-

TOF-MS technology for microbe identification. Thus, these studies support the idea 

that this technique has the potential to replace conventional bacterial identification 

methods in clinical microbiology laboratories, with a favorable cost-benefit 

relationship. 

Another technique that has high taxonomic value and good capacity to 

differentiate isolates is amplification of the 16S-23S rDNA spacer region (Oliveira and 

Ramos, 2002; Gandra et al., 2008). ITS amplification was shown to be a good tool 

with high intra-species differentiation, thus allowing groupings of isolates that are 

genetically closely related, which were found dispersed in the hospitals studied.  

According to Tenover et al. (2001), selective pressure in the hospital environment 

favors exchange of genetic information between microorganisms and acts as an 

evolutionary factor for bacterial dissemination. Santos et al. (2010) affirmed that the 

genetic relationship between different clones, when inferred, can be used to detect 

the propagation of isolates in the hospital environment. In the present study, ribotype 

R8 of S. haemolyticus was found in samples from patients hospitalized in the 

intensive care unit and in the neurological ward of hospital A, while ribotype R3 of S. 

epidermidis, which concentrated a greater number of isolates sharing the same type 

of SCCmec and toxigenic profile, was identified in several sectors of this hospital. 

Therefore, Staphylococcus spp. isolates that are genetically closely related and have 

the same type of SCCmec present dispersion in different sectors of the hospitals 

studied.  
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Staphylococcus aureus, S. epidermidis and S. haemolyticus have been 

described as the most frequent etiological agents among staphylococcus infections. 

Moreover, S. aureus is the most virulent species known and causes a wide range of 

infections that range from skin lesions to systemic infections and septic shock 

(Takeuchi et al., 2005; Otto, 2014). The higher prevalence of these species among 

the isolates analyzed and greater virulence of the S. aureus isolates was confirmed 

in the present study, with high prevalence of genes relating to production of 

hemolysins, toxins and biofilm by S. aureus. Souza et al. (2009) stated that S. aureus 

is more frequently isolated from secretions, while coagulase-negative 

Staphylococcus isolates are more prevalent in blood cultures. This relationship was 

also observed among the isolates of secretions obtained in the present study, which 

all belonged to the species S.aureus. The high number of coagulase-negative 

Staphylococcus isolates found in sterile sites was noteworthy. These were in blood 

and cerebrospinal fluid, associated with the presence of the luk gene, which codes 

for leukocidin, which increases invasiveness capacity and bacterial cytotoxicity, and 

with the presence of the tst gene, a highly lethal super-antigen (Novick et al. 2001; 

McCormick, 2001). The presence of these genes in coagulase-negative 

Staphylococcus isolates found in the present study demonstrates the clinical 

importance of these bacterial species. 

Dispersion of resistant methicillin strains within hospital environments is a 

common occurrence. The presence of asymptomatic carriers among the medical staff 

favors this dispersion, as does entry of community-based strains into the hospital 

environment (Beyrouthy et al. 2013). Katayama et al. (2001) described the 

epidemiological relationship among types of SCCmec and their origin, classifying 

types I, II and III as having hospital origin (HA-MRS) and types IV and V as having 
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community origin (CA-MRS). Although some other authors also described greater 

prevalence of types II and III SCCmec isolated in hospital environments (Oliveira CF 

et al. 2015; Caiaffa-Filho et al. 2013; Becker et al. 2012; Caboblo et al. 2013), the 

present study revealed isolation of types IV and V SCCmec in the hospitals 

investigated, of which type IV was most prevalent (51%). Likewise, Salgueiro et al. 

(2014) found greater prevalence of type IV SCCmec (40%) in a Brazilian neonatal 

therapy unit. This possible change in profile can be explained by the smaller size of 

the genic cassette, which carries only the structural and regulatory genes for 

methicillin resistance and the recombinase genes for mobility of the mec cassette, 

thus requiring lower energy expenditure for the bacterial cell (Okuma et al.,2002; 

Miranda, 2007). This characteristic could favor acquisition of type IV SCCmec, in 

comparison with larger cassettes, thereby facilitating its transference and 

incorporation into strains within hospital environments.  

Some characteristics, such as the virulence profile, can be correlated with the 

molecular profile, thereby providing supplementary relevant epidemiological 

information, as is the case of the positive relationship between type IV SCCmec and 

the presence of Panton-Valentine leukocidin (PVL), relating to community strains 

(CA-MRS) (Etienne, 2005; Carvalho, 2010). In addition, hospital isolates (HA-MRS) 

with types II and III SCCmec have been described as being less likely to carry 

toxigenic genes (Etienne, 2005; Champion, 2014). However, the prevalence of over 

80% for the gene coding for PVL in the isolates of hospital origin that were analyzed 

in the present study and the high incidence of isolates carrying type II or III SCCmec, 

presenting all of the virulence genes analyzed, constitutes a warning with regard to 

possible alterations in the epidemiological patterns of HA-MRS and CA-MRS strains. 
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Thus, CA-MRA and HA-MRSA strains could not be distinguished in the present 

study through the toxigenic profile. This raises an alert regarding the possible means 

of entry and dissemination of cassettes from community environments to hospital 

environments, and regarding the dynamics of gene permutations of determinant 

factors for virulence among these isolates. These factors could result in strains with 

an ever-growing arsenal of virulence. 

 The results obtained in the present study provide a warning about the 

importance of applying more accurate methods for identifying strains of 

Staphylococcus spp. involved in HCRI and about the dispersion of strains with high 

toxigenic potential within the hospitals investigated. The high proportion of type 

IVSCC mec and PVL-positive isolates suggest that strong infiltration of CA-MRS is 

occurring in hospital institutions. These findings emphasize the continuing need for 

control and surveillance strategies in relation to infections caused by isolates of both 

Staphylococcus aureus and coagulase-negative Staphylococcus. 
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Abstract 

 

 

Because of the growing in resistance of clinical isolates of Staphylococcus spp. and 

the consequent decrease in effective therapeutic options, this study determined the 

in vitro influence of sub-minimum inhibitory concentrations (MICs) of oxacillin and 

tigecycline, separately and in combination, on the bacterial growth of clinical isolates 

of Staphylococcus spp. and on the expression of the genes mecA, ica and tst. To 

carry out this study, four clinical isolates presenting different types of SCCmec were 

analyzed in vitro to determine the MICs relating to oxacillin and tigecycline. The in 

vitro influence of oxacillin and tigecycline, singly and in combination, on the 

expression of the gene mecA and of the virulence genes ica and tst was evaluated 

by RT-qPCR. Subjecting the different Staphylococcus spp. isolates in vitro to 

tigecycline in association with oxacillin resulted in inhibition of bacterial growth which 

was more potent than subjecting them to the antimicrobials separately, and this also 

did not influence or decrease the expression of any of the genes analyzed. The 

present study supports the idea that associated use of tigecycline and oxacillin for 

treating infections caused by methicillin-resistant Staphylococcus that is positive for 

tst and ica could promote possible benefits in modulating these genes. 

 

 

Keywords: Staphylococcus. RT-qPCR. Oxacillin. Tigecycline. MIC. 
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1. Introduction 

 

 -lactams are the first-choice drug for treating Staphylococcus and are the 

antimicrobials most prescribed worldwide because of their good activity, low toxicity, 

low cost and wide variety of available compounds [1]. However, most staphylococcus 

infections are caused by methicillin-resistant Staphylococcus (MRS). In Brazil, 40 to 

60% of Staphylococcus aureus isolates from samples obtained from hospitalized 

patients are resistant to methicillin and, consequently, to oxacillin, since they present 

the same mechanism of action [2,3]. The increase in the incidence of bacterial 

infections caused by MRS and the appearance of strains with intermediate resistance 

and resistance to vancomycin have reduced the number of therapeutic options. New 

anti-staphylococcus agents such as linezolid and tigecycline have been introduced 

for treating these infections [4,5].  

Combined with this resistance, which is frequently mediated by the gene 

mecA, the pathogenicity of Staphylococcus spp. is due to production of toxins such 

as the super-antigenic toxin encoded by the gene tst, and also to formation of 

biofilms, mediated by the gene ica. These play a key role in the severity and 

persistency of infections caused by S. aureus and coagulase-negative 

Staphylococcus [6,7]. Infections caused by Staphylococcus spp. are associated with 

intense in vivo necrosis, which leads to poor diffusion of antimicrobials, thereby 

resulting in subinhibitory concentrations of these antimicrobials at the infection site. 

Therefore, testing antimicrobials at these concentrations provides an in vitro basis for 

understanding the events that occur while treating these infections [5]. Combined 

antibiotic therapy has been studied in order to promote the use of effective 

antimicrobials through increasing in vivo activity, preventing propagation of lineages 
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that are resistant to antimicrobials and minimizing toxicity [8,9]. Although tigecycline 

is an important therapeutic option for cases of oxacillin resistance, it presents 

significant toxicity with adverse gastrointestinal effects at commonly used 

concentrations [10,11], which could also support the need to analyze combined 

action of this drug and classic anti-staphylococcus agents such as oxacillin.  

The clinical efficacy of antimicrobials is determined not only by their 

bactericide or bacteriostatic activity and by the pharmacokinetic aspects of the drug, 

but also by their action upon bacterial virulence [12]. Some studies have 

demonstrated that subinhibitory concentrations of some antimicrobials are able to 

influence the expression of virulence factors in Staphylococcus spp. Isolates. This 

would potentially affect the pathogenesis of the infection through modulation of these 

virulence factors, thus resulting in either worsening or attenuation of the infectious 

condition [13,14,12].   

The present study determined the in vitro influence of sub-MICs of oxacillin 

and tigecycline, separately and in combination, on bacterial growth of clinical isolates 

of S. aureus and coagulase-negative Staphylococcus and on the expression of the 

genes mecA, ica and tst.  
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2. Materials and Methods 

 

2.1 Bacterial isolates 

 

 The present study was conducted using two S. aureus isolates; one of S. 

hominis and the other of S. epidermidis. They were obtained through spontaneous 

demand for services at two hospitals in the municipality of Recife, Pernambuco. 

These isolates were acquired between May 2013 and April 2014. After screening in a 

previous study, the isolates were selected on the basis of presenting distinct 

ribotypes and at least two virulence genes. They were representative of four types of 

different SCCmec (Table 1). 

 

Table 1. Profile of the Staphylococcus spp. Isolates used in the present study *.  

 

Isolate Specie SCCmec Virulence Ribotype 

170 S. aureus II ica+tst R23 

320 S. epidermidis III ica+tst R19 

842 S. aureus IV Ica+tst R31 

988 S. hominis V Tst R18 

 

2.2 Determining the minimum inhibitory concentration (MIC) 

 

The minimum inhibitory concentrations (MICs) of the bacterial isolates in 

relation to oxacillin and tigecycline were determined through the microdilution test in 

Mueller-Hinton broth, using the ATCC 29213 strain of Staphylococcus aureus as a 

quality control, following the recommendations of CLSI, 2013. The interpretative 

criteria used for oxacillin came from CLSI 2013, while those of the European 
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Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) were used for 

tigecycline. 

 

2.3 Determination of the time of death of bacteria isolates (time kill) 

 

The time of death was determined by subjecting the ATCC 29213 and 

bacterial isolates to sub-MICs of oxacillin and tigecycline separately and in 

combination for 0, 2, 4, 6 and 8 hours, in accordance with the MIC presented by each 

bacterial isolate, using an initial cell density of 1 to 5 x 105 (Table 3). The same 

subinhibitory concentrations determined for the antimicrobials separately were used 

in combination. The count of colony forming units (CFU) was performed after 18 

hours of bacterial growth. All the isolates were subjected to the same conditions 

without the presence of antimicrobials for comparative analysis of bacterial growth 

under the different conditions tested. The experiments were carried out in triplicate to 

ensure reproducibility of the test, with statistical analysis using the GraphPad Prism 

5.0 software. Analysis of variance (ANOVA) was applied to compare the means 

among the different experimental groups using p <0.05.  

 

2.4 RNA extraction and cDNA synthesis 

 

The four Staphylococcus spp. Isolates were subjected to sub-MICs of oxacillin 

and tigecycline, separately and in combination, for 6 hours, in accordance with the 

MIC presented by each bacterial isolate (Table 3). Each isolate was used in the 

experiments under the same conditions, but without the presence of antimicrobials as 

control. Total RNA was extracted using acid phenol, following the protocol described 
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by Sambrook et al, 2001 [15]. The RNA concentration was ascertained by means of 

Nanodrop 2000 and the integrity and purity through electrophoresis on 1% agarose 

gel. The RNA extracted was purified with DNAse (SIGMA ALDRICH), following the 

manufacturer’s instructions. The cDNA synthesis was performed using reverse 

transcriptase enzyme M-MLVRT (200 U/µl) and randon primers (0.5 ug/µl) 

(PROMEGA), following the manufacturer’s instructions. 

 

2.5 Determining virulence gene expression through the RT-qPCR technique 

 

To perform the RT-qPCR, a specific set of primers was used for each gene 

analyzed (Table 2). The gyrB gene was chosen as the normalizer for all the RT-

qPCR reactions, since it presented the lowest variability among the conditions tested. 

Reactions without reverse transcriptase were used as negative controls, and 

reactions with differences of ten cycles from the reactions containing transcriptase 

were taken to be negative. Melting curves were analyzed, and these indicated that all 

reactions amplified a single fragment. The reactions were performed in technical 

triplicates and in biological duplicates. The relative expression method was used to 

determine the levels of gene expression. The data analysis was performed using the 

Series Rotorgene Q 1.7 software, while the statistical analysis was carried out using 

one-way ANOVA, followed by Dunnett’s test, with a significance level of 0.05. The 

tests were performed using the GraphPad Prism 5.0 software. 
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Table 2. Primer sequences used in the RT-qPCR reactions for analyzing the expression of the 

virulence genes tst and ica, resistance gene mecA and normalizer gene gyrB. 

Gene Primer Sequência de primers (5’→ 3’) Amplicon (pb) Referências  

tst tst_F 

tst_R 

TCGCTACAGATTTTACCCCTGT 

CGTTTGTAGATGCTTTTGCAGT 

72  [16]  

ica ica_F 

ica_R 

TATGAACCGCTTGCCATGTG 

TCACGCGTTGCTTCCAAAG 

84  [17]  

mecA 
 

mecA_F 

mecA_R 

TATTAGGTTATGTTGGTCCC 
TGTATGTGCGATTGTATTGC 

182  [18]  

gyrB gyrB_F 
gyrB_R 

ATGTAGCAAGCCTTCCAGGTAA 
CAGAGTCCCCTTCGACTAAGAA 

87  [16]  

 

3. Results 

 

3.1 Determining the minimum inhibitory concentration (MIC) 

  

 Three out of the four isolates analyzed presented resistance to oxacillin with 

MIC≥4 µg/ml (170, 320 and 842). The reference strain ATCC 29213 S. aureus 

presented sensitivity to oxacillin, with MIC corresponding to the interval proposed by 

CLSI, 2013 (table 3). All the isolates were sensitive to tigecycline, with MIC ≤ 0.5 

µg/ml.   

 

Table 3. MIC of isolates front oxacillin and tigecycline and sub-MICs used for analysis by Time kill and 

RT-qPCR. 

Isolate Specie/SCCmec OXACILLIN 
 (µg/ml) 

TIGECICLYNE 
(µg/ml) 

  CIM Sub-CIM CIM Sub-CIM 

170 S. aureus/II 64 4  0,5 0,125 
320 SCN/III 16 4 0,25 0,125 
842 S. aureus/IV 4 2 0,5 0,125 
988 SCN/V 0,125 0,0625 0,25 0,125 

ATCC 29213 S. aureus 0,25 0,125 0,125 0,0625 

 

MIC: minimum inhibitory concentration; sub-MIC: sub-minimum inhibitory concentration. 
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3.2 Determining the time of death (time kill) 

 

 The four isolates of Staphylococcus spp. and the reference strain ATCC S. 

aureus 29213 presented strong growth inhibition at the times analyzed when 

subjected to oxacillin and tigecycline separately and in combination, in relation to the 

control (p<0.05). The graphs presented in Figure 1 demonstrate the growth profile of 

the isolates subjected to the control and test conditions. 

 The comparative analysis of bacterial growth after subjection to oxacillin and 

tigecycline separately demonstrated variable behavior among the isolates analyzed. 

Tigecycline inhibited bacterial growth more intensively than oxacillin in isolates 170 

and 988 after at least four hours of exposure, while oxacillin produced greater 

inhibition of growth of isolate 320 and of strain ATCC 29213 than tigecycline, after 

six hours of exposure. Subjection of isolate 842 to either tigecycline or oxacillin 

separately did not result, comparatively, in any significant difference in growth. 

 For all four isolates and the strain ATCC 29213, subjecting them to the 

combination of tigecycline and oxacillin at subinhibitory concentrations generally 

resulted in significantly greater inhibition of bacterial growth, in comparison with the 

antimicrobials tested separately, after at least four 4 hours (p<0.05). Isolate 842, in 

particular, presented a differentiated profile, with more intense inhibition of growth 

when subjected only to oxacillin, in comparison with subjection to the combined 

antimicrobials after at least 4 hours of exposure. Subjecting the isolates to 

tigecycline alone was not more effective for inhibiting bacterial growth, in 

comparison with the association with oxacillin, for any of the isolates. Therefore, in 

general, the association of oxacillin and tigecycline was more efficient for inhibiting 

bacterial growth for all the isolates and time periods analyzed. 
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Figure 1. Time of death (time kill) curves with the growth profile of the isolates. 

 

a)Comparative analysis on bacterial growth in relation to the control(●)oxacillin(■)tigecycline (▲) and 

in combination (▼) at the times analyzed (2h, 4h, 6h e 8h) b) Comparative analysis between test 

conditions at the times analyzed (2h, 4h, 6h e 8h). CFU: colony-forming units.  
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3.3 Effects of antimicrobials on the expression of the gene mecA 

 

 Oxacillin did not interfere with the expression of the gene mecA in three 

resistant isolates tested (170, 320 and 842). However, isolate 988, which was 

sensitive to oxacillin, presented a threefold greater decrease in the expression of 

this gene. Tigecycline produced a seven to tenfold decrease in the expression of the 

gene mecA in two of the four isolates (320 and 988). Only isolate 170 presented an 

increase in the expression of this gene caused by subjecting it to tigecycline (147-

fold). The association of antimicrobials did not influence the expression of the gene 

mecA in three of the four isolates, and decreased only in isolate 842 (152-fold) 

(Figure 2). 

Figure 2. Relative expression of the gene mecA after subjection of isolates to the antimicrobials 

oxacillin, tigecycline and their association, in comparison with the control condition. 

 

OXA: oxacillin, TIG: tigecycline, OXA+TIG: combination of oxacillin and tigecycline. The RT-qPCR 
reactions were normalized with gyrB gene. Bars represent mean ± SD. Asterisk represents statistical 
significance of p <0.05.  
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3.4 Effect of antimicrobials on the expression of the gene ica 

 

 In general, there was no significant modification of the expression of the gene 

ica under the different conditions and among isolates analyzed (170, 320 and 842). 

Particularly, tigecycline produced an increase in expression of the gene ica of isolate 

170 (49-fold), while oxacillin decreased the expression of this gene in isolate 320 (29-

fold) and the association in isolate 842 (14-fold) (Figure 3). 

 

Figure 3. Relative expression of the gene ica after subjection of isolates to the antimicrobials oxacillin, 

tigecycline and their association, in comparison with the control condition. 

 

OXA: oxacillin, TIG: tigecycline, OXA+TIG: combination of oxacillin and tigecycline. The RT-qPCR 

reactions were normalized with gyrB gene. Bars represent mean ± SD. Asterisk represents statistical 

significance of p <0.05.  
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3.5 Effect of antimicrobials on the expression of the gene tst 

 

 The expression of the gene tst presented variation under all the conditions 

tested for the four isolates analyzed. Alterations to the expression of this gene in 

isolates 170 and 320 occurred under different conditions, with increase caused by 

subjecting it to oxacillin (28-fold), tigecycline (20-fold) and the association (14-fold) 

and a decrease in the expression (2 to 15-fold) in isolates 842 and 988, under the 

different conditions tested (Figure 4). 

 

Figure 4. Relative expression of the gene tst after subjection of isolates to the antimicrobials oxacillin, 

tigecycline and their association, in comparison with the control condition. 

 

 

OXA: oxacillin, TIG: tigecycline, OXA+TIG: combination of oxacillin and tigecycline. The RT-qPCR 

reactions were normalized with gyrB gene. Bars represent mean ± SD. Asterisk represents statistical 

significance of p <0.05.  
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4. Discussion 

 

 Oxacillin did not interfere with the expression of the gene mecA in the three 

resistant isolates analyzed, thus demonstrating that the expression of this gene and 

its product, PBP2a [19], is maintained independently and during its subjection to the 

antimicrobials, thus explaining the resistant phenotype of these isolates. Despite the 

phenotypic resistance of the isolates to oxacillin and the maintenance of the 

expression of the gene mecA during in vitro subjection to this antimicrobial, there 

was significant bacterial growth inhibition in comparison with the control conditions 

over the first eight hours of growth. The enzyme PBP2a is known for its 

transpeptidase activity when other PBPs are inactive. Since the other four PBPs of 

Staphylococcus spp. are sensitive to -lactams and are inactivated by the presence 

of the antimicrobial, PBP2a can substitute  their functions because of its low affinity 

to -lactams, thereby conferring phenotypic resistance to the isolates through 

continuing to catalyze the transpeptidation reaction [20,21]. The oxacillin-sensitive 

isolate used in the present study showed decreased expression of the gene mecA 

caused by subjecting it to the antimicrobial, which probably resulted in a decrease in 

PBP2a production and would explain the sensitivity phenotype presented by this 

isolate. Hososaka (2007) [22] and Petinaki et al (2001) [23] had already documented 

this phenotypic profile in isolates of S. aureus, naming them OS-MRS, which despite 

presenting gene mecA, also presented a sensitivity profile towards oxacillin. Based 

on the results from the present study, we can infer that the phenotypic sensitivity 

presented by Staphylococcus spp. isolates that were positive for the gene mecA is 

probably associated with lack of maintenance of the expression of this gene and, 

thus, of the production of modified PBPs. This implies greater inhibition of 
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transpeptidases, due to the presence of the antimicrobial, thus altering the 

production of the bacterial cell wall. 

 The mechanism of action of tigecycline is known to be related to reversible 

blockage of the entry of transfer RNA to the attachment site of subunit 30S of the 

bacterial ribosome, thereby resulting in inhibition of protein synthesis [10]. However, 

in the present study, this antimicrobial decreased the level of mRNA of the gene 

mecA in two isolates analyzed when tested separately and in one isolate when 

associated with oxacillin. The decrease in the expression of the gene mecA possibly 

has the effect of decreasing the production of modified PBPs, thus interfering with 

the affinity of these proteins to oxacillin. This may have contributed towards 

decreased bacterial growth in associated use of these antimicrobials, among the 

isolates analyzed. Particularly, isolate 170 presented increased expression of the 

gene mecA when it was subjected to tigecycline alone. Nevertheless, there was no 

influence with regard to decreasing the bacterial growth when this isolate was 

subjected to the combination of tigecycline and oxacillin, or any influence on 

expression of this gene from the combination. This was the first study to analyze the 

in vitro expression of the gene mecA in clinical isolates of S. aureus and coagulase-

negative Staphylococcus when they were subjected to combined use of oxacillin and 

tigecycline. 

 According to Moretro et al. (2003) [24], the expression of the gene ica leads to 

production of polysaccharide intercellular adhesin (PIA), which contributes towards 

formation of biofilm. The expression of gene ica and subsequent formation of biofilm 

among Staphylococcus species seems to be activated by β-lactam antimicrobials 

such as oxacillin, as well as by inhibitors of protein synthesis that also trigger 

increased expression of this gene [25, 26]. The expression of operon ica is subject 
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to environmental regulation and is partially controlled by transcription factors in 

response to the stress caused by sub-MICs of antimicrobials [27]. In the present 

study, only tigecycline had an influence by increasing expression of the gene ica, 

specifically in isolate 170 of S. aureus. This confirms that this bacterial isolate 

responds to the inhospitable environment created through addition of the 

antimicrobial. Other studies have also observed increased expression of the gene 

ica caused by subjecting isolates in vitro to different antimicrobials [26,28,29]. Page 

et al. (2005)[30] reported that subinhibitory doses of antimicrobials that act on the 

cell wall are responsible for their deformation, thereby causing a deficient state in 

the bacterial cell and stimulating formation of biofilm in S. aureus isolates. This 

allows the microorganism to obtain structural protection against the unfavorable 

condition to which it has been subjected. However, in the present study, 

modifications in the expression of the gene ica under the different conditions and 

with the isolates analyzed were not generally detected. Decreased expression of the 

gene ica was only observed in the isolates 320 and 842 when these were subjected 

to oxacillin and to the association, respectively. Therefore, the results from the 

present study indicate that there is potential for maintaining or decreasing the 

expression of the gene ica among isolates of Staphylococcus spp. when these are 

subjected in vitro to oxacillin in association with tigecycline.   

 It is expected that antimicrobials that inhibit bacterial protein synthesis will give 

rise to decreased expression of exoproteins, including virulence factors such as 

toxins. On the other hand, sub-MICs of antimicrobials that act upon the cell wall, 

such as β-lactams, lead to stimulation of exoprotein synthesis. Therefore, their use 

in association with unfavorable infectious conditions, such as for treating infections 

caused by MRS that produce toxins, is not recommended [14,12]. The results from 
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the present study demonstrated that the expression of gene tst presented variation 

under all conditions tested for the four isolates analyzed. These variations 

comprised both increases and decreases in the expression of the gene tst caused 

by subjecting the isolates to oxacillin, tigecycline and their association, depending on 

the isolate and the different conditions analyzed. Otto et al. (2013) [5] analyzed the 

expression of the genes hla, spa and pvl in isolates of S. aureus that were subjected 

to different antimicrobials of medical importance, including tigecycline. They 

demonstrated that there was variation in the expression of hla among the isolates 

analyzed, thus raising the question of isolate-specific profiles in relation to 

modulation of the expression of this gene. The results obtained in the present study 

could not be specifically associated with the antimicrobials used, thereby suggesting 

that the alteration to the expression ofthe gene tst may not only be associated with 

the antimicrobial, but also with specific regulation mechanisms, depending on the 

bacterial isolate analyzed. 

 Dumitrescu et al. (2008) [31] evaluated the effect of antimicrobial association 

on production of PVL by the reference strain LUG855 of S. aureus. They observed 

that the expression of the gene pvl increased when the isolate was subjected to 

oxacillin separately and was inhibited when the antimicrobial was combined with 

clindamycin, linezolid and rifampin. This study encouraged use of associations of 

these antimicrobials with oxacillin for treating infections by isolates of PVL-positive 

S. aureus. In the present study, in vitro use of tigecycline combined with oxacillin on 

the different Staphylococcus spp. isolates generally resulted in inhibition of bacterial 

growth that was more potent than when the isolates were subjected to these 

antimicrobials separately. Moreover, this treatment did not influence or decrease the 

expression of all the genes analyzed. Based on the in vitro results found in the 
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present study, we believe that associated use of tigecycline and oxacillin for treating 

MRS infections that are positive for tst and ica could promote possible benefits 

relating to modulation of these virulence factors. 

Because of the different responses obtained in this study, intentionally using 

isolates with low clonal relationships and with different genetic profiles for resistance 

and virulence, we can highlight the importance of analysis on a broader panel of 

differentiated clinical isolates, thereby seeking to more faithfully reflect the action of 

these antimicrobials in relation to modification of the expression of the genes tst and 

ica caused by isolates of Staphylococcus aureus and coagulase-negative 

Staphylococcus isolates. 
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ANEXO A - Comprovante de submissão à Revista Diagnostic Microbiology and Infectious 
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ANEXO B - Comprovante de submissão à Revista International Journal of Antimicrobial 

Agents 

 

 


