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Resumo 

 

Neste trabalho, as técnicas de serotipagem por multiplex-PCR (MPCR) e a análise de 

perfis de DNA por electroforese em campo pulsado (PFGE) foram aplicadas a um 

conjunto de 65 isolados de Listeria monocytogenes, 59 dos quais com origem em 

leites pasteurizados de vaca, de ovelha e de mistura, queijos frescos e ambientes de 

nove fábricas onde estes leites foram processados, de modo a determinar 

proximidades filogenéticas entre os isolados e a prevalência dos serogrupos. 

A percentagem de isolados pertencentes ao serogrupo (4b-4d-4e), habitualmente 

associado a casos de listeriose humana, foi de 86% (51/59), confirmando resultados 

recentes de outros autores em isolados de queijos e ambientes relacionados. 

A partir dos 65 isolados produziram-se 48 pulsotipos (perfis ApaI e AscI combinados). 

No entanto, a análise visual identificou 45 isolados com perfis ApaI e AscI 

indistinguíveis, sugerindo tratar-se de uma estirpe persistente.  

A comparação destes isolados com 24 isolados de produtos lácteos existentes na 

base de dados da CBISA mostrou, a 0,71 de similaridade, um subgrupo que reunia 10 

destes isolados com os 45 isolados referidos anteriormente, sugerindo uma adaptação 

a este tipo de nicho ecológico. 

Os resultados apresentados enfatizam o risco associado ao consumo de queijo 

contaminado com L. monocytogenes. 

 

 

Palavras-chave: Listeria monocytogenes, queijo, Multiplex-PCR, prevalência do 

serogrupo (4b-4d-4e), PFGE, persistência.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

 

In this work, to determine phylogenetic proximity among isolates and the prevalence of 

serogroups, the techniques of serotyping by multiplex-PCR (MPCR) and the analysis of 

DNA profiles by pulsed-field electrophoresis (PFGE) were applied to a set of 65 strains 

of Listeria monocytogenes, 59 of which originated from pasteurized cow's milk, ewe’s 

milk, mixed milk, fresh cheeses and the environments of nine cheese dairies where the 

milk was processed.  

The percentage of isolates belonging to serogroup (4b-4d-4e), usually associated with 

human cases of listeriosis, was 86% (51/59), confirming recent findings with isolates 

from cheese and cheese related environments. 

From the 65 isolates analysed, 48 pulsotypes (combined ApaI and AscI profiles) were 

identified. However, the visual analysis identified 45 dairy isolates with 

indistinguishable ApaI and AscI profiles, suggesting that these are isolates of a 

persistent strain. 

The comparison of these isolates with 24 isolates of dairy products in the database of 

CBISA showed, at a similarity of 0.71, a subgroup that gathered 10 from these isolates 

with the 45 mentioned above, suggesting an adaptation to this particular type of 

ecological niche. 

The results presented here emphasize the risk associated with the consumption of 

cheese contaminated with L. monocytogenes. 

 

 

Key-words: Listeria monocytogenes, cheese, Multiplex-PCR, prevalence of the 

serogroup (4b-4d-4e), PFGE, persistence.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Extended abstract 

 

In this work, a set of 59 isolates and six reference strains of Listeria monocytogenes 

collected, in the period of March to October of 1992, from nine cheese dairies of the 

Ribatejo and West region and Algarve were characterized. The isolates were from 

pasteurized cow's milk, ewe’s milk, mixed (ewe, cow and goat) milk, fresh cheeses and 

the environments of the cheese dairies where the milk was processed. In three out of 

the nine cheese dairies, L. monocytogenes was re-isolated after an intensive cleaning 

and disinfection program.  

In order to determine the prevalence of the serogroups and the phylogenetic 

relatedness among the isolates, the techniques of serotyping by multiplex-PCR 

(MPCR) and the analysis of profiles by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) were 

used. Multiplex-PCR and PFGE are currently used by several public and private 

laboratories for the characterization of L. monocytogenes. Multiplex-PCR constitutes a 

practical alternative to slide agglutination serotyping and separates L. monocytogenes 

isolates belonging to the twelve serovars into five distinct serogroups. PFGE is 

considered the gold standard method for subtyping foodborne pathogens, because of 

its high discriminatory power and reproducibility. 

The percentage of isolates belonging to serogroup (4b-4d-4e), usually associated with 

human cases of listeriosis, was 86% (51/59), confirming recent findings by other 

authors and by our team, with isolates from cheese and related environments.  

From the 65 isolates analysed, 48 pulsotypes (combined ApaI and AscI profiles) were 

identified. The relationships among L. monocytogenes strains based on their combined 

ApaI and AscI PFGE profiles are supported by a cophenetic correlation coefficient (ρ) 

equal to 0.97. This value explained the goodness of fit of the clustering to the original 

data and values higher than 0.80 are considered reasonable. A higher SID value was 

achieved with ApaI (0.80) compared to AscI (0.64). The combination of patterns 

produced by both enzymes increased the discriminatory power up to 0.99. 

In accordance with the visual analysis of the dendrogram, 45 dairy isolates with 

indistinguishable ApaI and AscI profiles were identified, suggesting that these might be 

isolates of a persistent strain. 

The comparison of these isolates with 24 isolates of dairy products in the database of 

CBISA (Colecção de Bactérias do Instituto Superior de Agronomia) showed, at a 

similarity of 0.71, a subgroup that gathered 10 from these isolates with the 45 

mentioned above. The low genetic variability of L. monocytogenes isolates from milk, 



 

 
 

cheeses and related environments, suggests that some strains of L. monocytogenes 

can be better adapted to this specific ecological niche. 

Relatively to the 24 isolates of dairy products in the database of CBISA, the higher 

prevalence of serogroup (4b-4d-4e) (58%) was also verified. 

The contamination of cheese with L. monocytogenes can be explained by a decrease 

in the effectiveness of sanitization procedures in use, or by poor hygienic practices in 

milking and in cheesemaking.  

The application of molecular typing techniques to determine the origin of the 

contamination of the cheeses can lead to a better understanding of the routes of 

propagation of L. monocytogenes, allowing the planning of more effective prevention 

measures.  

Computer-assisted data analysis of PFGE data simplifies the processing of a large 

number of samples while allowing data sharing if a stringent compliance to standard 

protocols is achieved. This standardization includes not only a rigorous 

accomplishment of the Pulse-Net standardized protocol but also standardization of 

procedures in computer assisted data analysis for pattern normalization and transfers 

of information intra and inter laboratories. PulseNet Europe recommends settings of 

both optimization and position tolerance at 1.5% for band comparison. Although 

complying with these settings, strains visually indistinguishable may still be considered 

different according to the clustering analysis. Nevertheless, to improve correct 

interpretation of subtyping data, the availability of a large and diverse PFGE type 

database is needed. 

The PFGE analysis of the data presented here suggests the existence of a persistent 

strain in one or more cheese dairies. The high prevalence of serogroup (4b-4d-4e) 

among isolates from milk, cheese and dairy environment reported here is particularly 

concerning, since this group includes isolates usually associated with both sporadic 

and epidemic cases of human listeriosis. These results stress the risk of listeriosis 

associated with the consumption of cheese contaminated with L. monocytogenes. The 

implementation and maintenance of good manufacturing practices (GMPs) together 

with sanitation standard operating procedures (SSOPs) all along the food chain will 

contribute to the effective erradication of persistent strains of this pathogenic 

bacterium.
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  Introdução 

1  INTRODUÇÃO 

1.1  Listeria monocytogenes 

1.1.1  Nota histórica 
 

Listeria monocytogenes foi isolada pela primeira vez em 1926 por Murray, Webb e 

Swann, a partir de coelhos, tendo sido inicialmente denominada Bacterium 

monocytogenes, visto provocar uma intensa monocitose sanguínea (Adams e Moss, 

1997; Farber e Peterkin, 2000). Em 1927, Pirie encontrou esse mesmo organismo no 

fígado de roedores selvagens, denominando-o de Listerella hepatolitica, em 

homenagem ao famoso cirurgião inglês Joseph Lister (Fig.1) (Farber e Peterkin, 1991). 

Porém, foi na Dinamarca, em 1929, que Nyfeldt registou o primeiro caso de listeriose 

em humanos, ao isolar o agente em pacientes que sofriam de mononucleose (Bower 

et al., 1979). Contudo, como a denominação Listerella já havia sido adoptada por outro 

organismo, e o termo listerellosis se tinha tornado bastante comum em patologias 

humanas e animais, Pirie, em 1940, propôs Listeria como nome do género e Listeria 

monocytogenes como espécie tipo (Unnerstad, 2001). 

 

Apesar de não ser uma doença recente, a listeriose só há relativamente pouco tempo 

foi associada ao consumo de alimentos contaminados com L. monocytogenes. 

Efectivamente, a origem alimentar desta doença só foi comprovada em 1981 no 

decorrer de um surto provocado pela ingestão de repolho cru contaminado com a 

bactéria (Schlech et al., 1983).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 - Joseph Lister (Collier's Encyclopedia) 
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1.1.2  Importância do microrganismo 

 

Listeria monocytogenes é uma bactéria patogénica de origem alimentar, capaz de 

provocar graves casos de listeriose esporádicos e epidémicos. Antes dos anos 80, L. 

monocytogenes era principalmente considerada patogénica para animais, sobretudo 

para ovinos e caprinos. Contudo, nas duas décadas seguintes, originou uma série de 

surtos em humanos resultando num dos maiores problemas que a indústria alimentar 

teve de enfrentar, tendo sido estimada como a segunda maior causa de morte de 

origem alimentar (Mead et al., 1999).  

 

L. monocytogenes tem sido isolada a partir de uma grande variedade de alimentos 

considerados de risco, como queijos de pasta mole (10%) (Croizé, 2000), produtos 

cárnicos onde a percentagem atinge os 70% (Johnson et al., 1990) e a partir de peixe, 

ou produtos provenientes  do mar, com uma percentagem superior a 15% (Farber, 

1991). Vários surtos de listeriose foram relacionados com o consumo de alimentos 

minimamente processados, ou prontos a comer (“ready to eat – RTE”) (Brett et al., 

1998; Aureli et al., 2000). No quadro 1 estão indicados os maiores surtos de listeriose 

humana, nos EUA e na Europa, ocorridos nos últimos anos. 

 

Este microrganismo, difere da maioria dos patogénios de origem alimentar em muitos 

aspectos: é ubíquo, resiste a várias condições ambientais adversas, tais como valores 

de pH extremos e elevadas concentrações salinas, é anaeróbio facultativo, e é capaz 

de crescer às temperaturas de refrigeração, sendo por isso muito preocupante para a 

indústria alimentar. As diversas vias pelas quais o microrganismo pode entrar nas 

instalações industriais, a sua capacidade de sobrevivência por longos períodos de 

tempo, e sob condições adversas, no meio ambiente (solo, vegetação e água), nos 

alimentos e nos ambientes fabris, fazem de L. monocytogenes uma das principais 

preocupações ao nível das agro-indústrias, desde os anos oitenta. 

 

Nos EUA, verificou-se, desde 1990, um decréscimo no número de casos e de mortes 

provocados por L. monocytogenes, tendo-se associado estes factos a medidas 

tomadas pela indústria alimentar e ainda às recomendações dadas aos grupos de 

risco. 
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Quadro 1 - Os maiores surtos de listeriose na Europa e nos EUA  

Anos Países 

Nº de 

casos 

Casos 

perinatais 

Nº de 

mortes Origem da contaminação Serovares 

1981 Nova Escócia, Canadá 41 34 18 Salada de repolho 4b 

1983 Massachusetts, EUA 49 7 14 Leite pasteurizado 4b 

1985 Califórnia, EUA 142 94 48 Queijo tipo Mexicano 4b 

1983-1987 Suíça 122 65 34 Queijo pasta mole 4b 

1987-1989 Reino Unido 366 ? ? Paté 4bx 

1989-1990 Dinamarca 26 3 7 Queijo com bolor azul 4b 

1992 França 279 0 85 Língua de porco “in gelly” 4b 

1993 França 38 31 10 “Rillettes” 4b 

1998-1999 Vários estados, EUA 108 ? 14 Cachorro quente 4b 

1999 Finlândia 25 0 6 Manteiga 3a 

1999-2000 França 10 3 3 “Rillettes” 4b 

1999-2000 França 32 9 10 Geleia de carnes frias 4b 

2000 Vários estados, EUA 30 8 7 Carnes “RTE” 1/2a 

2000 Carolina do Norte, EUA 13 11 5 Queijo caseiro tipo Mexicano 4b 

2002 Vários estados, EUA 54 12 8 Carnes “RTE” 4b 

2002 Quebec, Canadá 17 3 0 Queijo feito com leite cru - 

2003 Texas, EUA 12 ? ? Queijo tipo Mexicano 4b 

(adaptado de Swaminathan et al., 2007) 

 
 
1.1.3  Caracterização do microrganismo  

 

As bactérias do género Listeria têm a forma de pequenos bastonetes regulares de 0,4 

– 0,5 µm de diâmetro e 0,5 - 2 µm de comprimento, com extremidades arredondadas, 

podendo algumas células serem ligeiramente curvas. Surgem isoladas, ou em 

pequenas cadeias e paliçadas (paralelas ao longo do eixo axial), ou em arranjos de 

células em V ou Y. Em culturas velhas ou rugosas (3 a 7 dias de incubação a 37º C), 

podem-se desenvolver filamentos de 6 - 20 µm, ou mais, de comprimento (Fig.2). 
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Fig.2 - Aspecto morfológico de Listeria monocytogenes po

varrimento (aumento 3000x) 

 A - Dennis Kunkel Microscopy, Inc.; B - University of Wisconsin-Madison–Dep

 

Apesar de ser uma bactéria Gram +, algumas células,

velhas, perdem a capacidade de reter o cristal violeta. É u

e móvel por meio de flagelos perítricos (2 a 5) quando

ordem dos 20 a 25º C (Sofos, 1992). Ao contrário de out

L. monocytogenes não produz cápsula (Seeliger e Jones

teor em G+C, estando directamente relacionada com os g

Enterococcus e Staphylococcus.  

 

O género Listeria cresce a temperaturas compreendidas

uma temperatura óptima de crescimento de 30 a 37º C, se

um microrganismo mesófilo. A resistência ao calor, na

outras bactérias não esporoladas Gram +, com um va

minutos, e de D70 de poucos segundos. Apesar de lh

resistência ao calor do que a de muitos outros patog

pasteurização HTST (High Temperature Short Time) é c

sua eliminação (Doyle, 1988). 

 

O valor de pH óptimo para o crescimento é neutro ou li

cresça num intervalo que pode ir de 4,39 a 9,4 (An

normalmente, o seu crescimento é inibido para valores de

e Moss, 1995). 

 

Estas bactérias são muito tolerantes ao sal, conseguin

níveis elevados de NaCl, 10 a 20% (m/v), e de sais biliares

Jones, 1986). Adams e Moss (1995) referem que as b

conseguem sobreviver durante um ano na presença d

durante 8 semanas em 20% de NaCl a 4º C. 
B 
A 
 4

r microscopia electrónica de 

. Bacteriology, 2005 

 especialmente em culturas 

ma bactéria não esporulada 

 cresce a temperaturas da 

ros microrganismos Gram +, 

, 1986). Apresenta um baixo 

éneros Bacillus, Clostridium, 

 entre 1 e 45º C. Apresenta 

ndo geralmente considerado 

 pasteurização, é similar a 

lor típico de D60 de poucos 

e ser atribuída uma maior 

énios (Anónimo, 1991a), a 

onsiderada eficiente para a 

geiramente alcalino, embora 

ónimo, 1996). No entanto, 

 pH inferiores a 5,5 (Adams 

do crescer na presença de 

, 10 a 40% (m/v) (Seeliger e 

actérias do género Listeria 

e 16% de NaCl a pH 6, e 
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De uma maneira geral, L. monocytogenes é mais sensível a alguns antibióticos, como 

o caso da tetraciclicina, da ampicilina e da neomicina, e menos sensível a outros, 

como a penicilina e as sulfonaminas (Buchanan e Gibbons, 1974). 

Esta bactéria apresenta uma certa tolerância a determinados metais, tais como o lítio, 

tálio e telúrio, que são tóxicos para a maioria das bactérias (Benedict, 1990), e elevada 

tolerância à presença de nitritos (Doyle, 1988). 

 

Para além de possuírem actividade hemolítica e lipolítica, são também bactérias 

autolíticas. São bactérias que necessitam de algumas vitaminas para o seu 

crescimento como, biotina, riboflavina, tiamina e ácido lipóico, assim como de seis 

aminoácidos, leucina, isoleucina, arginina, metionina, valina e cisteína (Glaser et al., 

2001). 

 

As principais características bioquímicas e fisiológicas do género Listeria encontram-

se referidas no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Principais características bioquímicas e fisiológicas do género Listeria 

Características Reacção 

Catalase + 

Oxidase - 

Vermelho de Metil + 

Voges-Proskauer (VP) + 

Produção de H2S - 

Fermentação da glucose + 

Produção de Indol - 

Necessidade de oxigénio Facultativo 

Mobilidade a 20-25º C + 

(Adaptado de  Anónimo, 1996) 

 

Em agar nutritivo, num período de 24 a 48 horas, as colónias apresentam-se com 0,5 

a 1,5 mm de diâmetro, e uma cor azul acizentada, quando observadas com luz directa, 

e reflexos azul esverdeados, quando observadas com luz oblíqua (Seeliger e Jones, 

1986). 

 

É um microrganismo ubíquo no ambiente, tendo sido isolado de água doce e salgada, 

de solos, de esgotos, de material vegetal em decomposição, de silagens, de fezes de 
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animais e humanas (Adams e Moss, 2000). O habitat natural é a matéria vegetal em 

decomposição, no qual vive como saprófita (revisto por Vazquez-Boland et al., 2001).  

 

O tamanho do genoma obtido através da utilização da técnica PFGE (Pulsed Field Gel 

Electrophoresis – Electroforese em campo pulsado), é variável consoante as estirpes e 

a enzima de restrição usadas. São estimados erros para cada fragmento gerado e, 

consequentemente, para o genoma total como resultado da soma dos respectivos 

fragmentos. Tais erros incluem a contribuição do DNA plasmídico e/ou fragmentos 

inferiores a 20 kb. Através da análise, realizada por vários autores, de estirpes 

pertencentes aos serovares 4b, 1/2a, 1/2b e 1/2c, com a enzima AscI, foi possível 

obter um genoma com dimensões compreendidas entre 2,340 x 106 pb e 3,046 x 106 

pb. Fazendo a média dos dois resultados mais precisos, obtém-se um genoma com 

2,986 x 106 pb (Howard et al., 1992).  

 

A capacidade de Listeria spp. para colonizar e crescer numa ampla gama de 

ecossistemas, está relacionada com a presença de 331 genes que codificam 

diferentes proteínas de transporte (Glaser et al., 2001). 

Dadas as diversas condições ambientais que L. monocytogenes pode enfrentar, é 

provável que tenha um extenso reportório de regulação, tendo sido identificados 209 

reguladores de transcrição para L. monocytogenes (Glaser et al., 2001). 

 

 

1.1.4  Listeriose 
 

Denomina-se listeriose a infecção provocada pelas bactérias do género Listeria. L. 

monocytogenes é o único patogénio humano importante, entre as espécies do género 

Listeria, apesar de L. seeligeri, L. welshimeri e L. ivanovii terem ocasionalmente sido 

associadas a doença em humanos (Adams e Moss, 1995). A ingestão de alimentos 

contaminados é considerada a maior causa de listeriose (Farber e Peterkin, 1991).  

 

A listeriose é uma doença alimentar atípica, de profundo impacto na saúde pública 

devido à sua severidade (meningite, septicemia, aborto e infecções perinatais), ao 

período de incubação frequentemente longo e à afinidade para indivíduos em 

condições de imunossupressão, para os quais a taxa de mortalidade associada pode 

ser de 30 a 40%, sendo uma das mais mortais infecções bacterianas conhecidas. 

 



  Introdução 

 7

Podem distinguir-se duas formas básicas da doença: listeriose invasiva e listeriose não 

invasiva. A listeriose invasiva corresponde à disseminação da infecção, podendo 

resultar em meniningite, septicemia, e endocardite. Na placenta, pode resultar em 

aborto ou infecções perinatais. O tempo médio de incubação para esta forma de 

doença é de 30 a 90 dias (Anónimo, 1998a; [1]). Por outro lado, a listeriose não 

invasiva é caracterizada por uma sintomatologia gastrointestinal, febre e um período 

de incubação bastante mais pequeno do que no caso da listeriose invasiva, sendo 

necessárias apenas 18 a 20 horas até ao surgimento dos primeiros sintomas. 

 

A listeriose, embora seja considerada de origem alimentar, pode também ser 

transmitida por outras vias: via ocular, respiratória e urogenital. Os casos de listeriose 

cutânea, conjuntiva e pneumónica têm sido verificados em indivíduos que contactam 

directamente com animais infectados. A infecção transplacentária e a transmissão a 

partir do canal vaginal, durante o nascimento, podem ser a causa de infecções 

perinatais e neonatais (Gahan et al., 1991). Como já foi referido, a camada da 

população mais afectada por este tipo de infecções engloba os indivíduos que, de 

alguma forma, estão imunocomprometidos. Esta categoria inclui grávidas e os seus 

fetos, recém nascidos, idosos e adultos com um sistema imunitário deprimido e cuja 

resistência à doença é baixa, como doentes oncológicos, com SIDA, diabéticos, 

pacientes sujeitos a hemodiálise (Paul et al., 1994), com alcoolismo, cirrose e 

transplantados. A infecção está particularmente associada a condições prévias de 

supressão da imunidade mediada pelas células T (Adams e Moss, 1995). 

 

A razão pela qual L. monocytogenes causa doenças graves pode dever-se à sua 

habilidade de induzir a própria fagocitose pelas células do hospedeiro, seguida de 

multiplicação dentro das mesmas células e transferência directa para outras células 

vizinhas (Doyle, 2001). A partir do momento em que a bactéria se encontra dentro das 

células do hospedeiro pode espalhar-se por todo o organismo. 

 

O processo de infecção por via oral, embora bastante complexo de um modo geral, 

passa pela colonização do tracto gastrointestinal, deslocação para o fígado, através 

das correntes sanguínea e linfática, e caso a resposta imunitária não seja suficiente, 

infecção de outros tecidos e órgãos, como por exemplo o cérebro e/ou a placenta em 

mulheres grávidas (Aarts et al., 1999; Doyle, 2001) (Fig.3).  
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Fig.3 - Etapas sucessivas da listeriose humana (adaptado de Cossart and Toledo-Arana, 2008) 

 

A quantidade de células de L. monocytogenes que um indivíduo necessita ingerir para 

contrair listeriose (dose infecciosa) é uma das questões que mais tem feito pensar os 

investigadores. Isto deve-se não só às diferenças imunitárias verificadas entre os 

indivíduos infectados e às próprias características de virulência da estirpe, mas 

também à dificuldade em enumerar o patogénio após o surgimento de um surto 

epidémico. 

 

Muitos países estabeleceram limites legais para o número de L. monocytogenes 

presente nos alimentos (Farber, 1993; Jay, 1996b). Os EUA mantêm uma política de 

tolerância zero, i.e., não pode existir L. monocytogenes em 25 g de alimento (FDA, 

2000). Um nível de tolerância zero induz um nível elevado de segurança, mas pode 

resultar num desperdício elevado de alimentos e no caos económico para as 

empresas, quando um nível de segurança mais baixo pode ser o suficiente (Wilson, 

1996).  

 

De acordo com o Regulamento (CE) N.º 1441/2007 relativo a critérios microbiológicos 

aplicáveis aos géneros alimentícios, os produtos alimentares foram divididos em três 

categorias distintas. Na categoria 1 incluem-se os alimentos prontos para consumo 

destinados a lactentes e a fins medicinais específicos. Nesta categoria alimentar, os 

critérios microbiológicos são de zero ufc (unidades formadoras de colónias) de L. 

monocytogenes, por 25 g de produto, sendo este critério aplicável a produtos 

colocados no mercado durante o seu período de vida útil. A categoria alimentar 2 

compreende os alimentos prontos para consumo susceptíveis de permitir o 

crescimento de L. monocytogenes, excepto os destinados a lactentes e a fins 

Etapas sucessivas da listeriose humana 
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medicinais específicos. A imposição legal para este tipo de produtos corresponde ao 

limite de 100 ufc de L. monocytogenes, por grama de produto, até ao termo do seu 

período de vida útil. A ausência de L. monocytogenes em 25 g de produto é 

igualmente aplicável nesta categoria, antes de os produtos deixarem de estar sob o 

controlo imediato do operador da empresa do sector alimentar que os produz. Por sua 

vez, a categoria 3 engloba os alimentos prontos para consumo, não susceptíveis de 

permitir o crescimento de L. monocytogenes, excepto os destinados a lactentes e a 

fins medicinais específicos, onde para valores iguais ou superiores a 100 ufc/g, o 

produto é considerado inaceitável para consumo (Anónimo, 2007). 

 

 Em Portugal, a listeriose não é uma doença de declaração obrigatória e, pelo facto de 

não estar ainda implementado o Programa de Vigilância das Toxinfecções 

Alimentares, aprovado em 1994, torna-se impossível conhecer a situação real do país 

(revisto por Brito, 2003). 

 

 

1.1.5  Virulência 
 

O género Listeria compreende as espécies L. monocytogenes, L. innocua, L. seeligeri, 

L. welshimeri, L. grayi e L. ivanovii, no entanto, apenas duas dessas espécies são 

patogénicas. L. monocytogenes é patogénica para o Homem e para os animais, 

enquanto que L. ivanovii é patogénica somente para os animais (Rocourt et al., 1985).  

As estirpes de L. monocytogenes encontram-se agrupadas em 13 diferentes serótipos 

(1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4ab, 4b, 4c, 4d, 4e e 7). Embora a Organização 

Mundial de Saúde tenha determinado que todos os serótipos de L. monocytogenes 

devem ser considerados patogénicos (Anónimo, 1995a), estatisticamente verifica-se 

que os serótipos 1/2a, 1/2b e 4b são responsáveis por mais de 90% dos casos de 

listeriose humana e animal. Dessa totalidade de casos, as estirpes 4b causam cerca 

de 50% da listeriose mundial, apesar das estirpes do grupo antigénico somático 1/2 

(1/2a, 1/2b e 1/2c) predominarem nos isolados alimentares. Tal facto poderá sugerir 

que as estirpes do serovar 4b, estão melhor adaptadas aos tecidos dos mamíferos do 

que as estirpes do serovar 1/2 (Vazquez-Boland et al., 2001).  

 

Em vários estudos realizados in vitro e in vivo, tem-se observado uma acentuada 

heterogeneidade na virulência de L. monocytogenes, mas na maioria das situações, 

não é possível estabelecer-se uma relação evidente entre o nível de virulência e a 
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origem ou as características fenotípicas da estirpe em causa (Vasquez-Boland et al., 

2001; Cabrita et al., 2004). 

Os genes virulentos de L. monocytogenes estão organizados em unidades genéticas, 

mais vulgarmente conhecidas como ilhas de patogenicidade (Pathogenicity islands – 

PAIs). As ilhas de patogenicidade são, presumivelmente, adquiridas pelas bactérias 

por transferência horizontal de genes e, por essa razão, têm um papel importante na 

evolução da virulência bacteriana (Blum et al., 1994). Seis dos genes virulentos desta 

bactéria (prfA, plcA, hly, mpl, actA e plcB) encontram-se fisicamente ligados numa ilha 

cromossomal de 9 kb, conhecida por LIPI-1 (“Listeria Pathogenicity Island 1”) A 

maioria dos genes que codificam o processo de invasão de L. monocytogenes são 

regulados pelo gene prfA (revisto por Brito, 2003).  

 

L. monocytogenes entra na célula do hospedeiro através de um processo de 

fagocitose (Fig. 4). A internalina A é uma proteína que tem uma acção importante na 

penetração de L. monocytogenes nas células não fagocitárias, como por exemplo nas 

células do epitélio intestinal (Gaillard et al., 1991).  

O gene hly codifica para uma hemolisina e o seu produto (denominado de listeriolisina 

O – LLO – em L. monocytogenes) é necessário para o processo de destruição da 

membrana do vacúolo fagocítico e subsequente libertação da bactéria no citoplasma. 

Sendo um pré-requisito de fulcral importância para a proliferação celular, LLO constitui 

um factor de virulência essencial, pois a ausência da síntese desta enzima resulta na 

ausência de características virulentas. 

As duas fosfolipases sintetizadas por L. monocytogenes são a PI-PLC, uma proteína 

de 33 kDa codificada pelo gene plcA, que está relacionada com a lise dos vacúolos, e 

a PC-PLC, uma outra proteína com 29 kDa codificada pelo gene plcB, que se encontra 

associada à invasão célula a célula. A enzima PC-PLC danifica a membrana dos 

vacúolos de algumas células epiteliais o que, neste caso, pode conduzir a uma acção 

de substituição da enzima LLO (Doyle et al., 2001). 

Por sua vez, o gene mpl codifica para uma metaloprotease envolvida no processo de 

maturação da forma pró-PlcB. 

Uma vez no citoplasma, L. monocytogenes começa a sua multiplicação e a proteína 

de superfície ActA, proteína de 67 kDa codificada pelo gene actA, induz a 

polimerização das moléculas da actina globular da célula hospedeira, obtendo-se 

filamentos de actina polimerizados. As células de Listeria movem-se com a ajuda 

desses filamentos até à membrana plasmática. Forma-se uma protuberância na 

membrana e ocorre o rompimento da mesma, passando o patogénio para a célula 

adjacente (Doyle et al., 2001). 
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O gene prfA codifica para uma proteína de 27,1 kDa, a PrfA (“positive regulatory factor 

A”) que é, até à data, o único regulador identificado em Listeria spp., directamente 

envolvido no controlo da expressão dos genes virulentos (revisto por Vazquez-Boland 

et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6  Fontes de contaminação 

 

L. monocytogenes está amplamente distribuída no ambiente, podendo ser encontrada 

em águas residuais, rios, solo cultivável (Farber e Peterkin, 1991), em ambientes 

húmidos ou secos (Comi et al., 1992). Tem sido isolada a partir de ambientes fabris de 

processamento de alimentos. Nestes ambientes, uma vez estabelecido, o 

microrganismo dificilmente é eliminado (McCarthy, 1997). Devido a esta característica 

ubiquitária, L. monocytogenes pode facilmente entrar na cadeia alimentar humana 

(Notermans et al., 1998).  

 

L. monocytogenes tem sido isolada de estações de tratamento de efluentes. A 

oxidação biológica durante o tratamento de efluentes parece favorecer a sobrevivência 

e o crescimento de L. monocytogenes durante vários meses. Assim, a utilização de 

efluentes industriais e/ou pecuários, sem tratamento terciário, na fertilização de 

terrenos agrícolas, pode contribuir para a disseminação do microrganismo na cadeia 

alimentar (Lovett e Twedt, 1988). Como já foi referido, grande parte dos casos de 

listeriose humana provém da ingestão de alimentos contaminados (Brackett, 1988). 

Fig.4 - Esquema do ciclo de vida intracelular de Listeria monocytogenes  
(adaptado de Cossart and Toledo-Arana, 2008) 

Processo de infecção da célula 
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Os produtos mais sensíveis a uma contaminação são aqueles que favorecem o 

crescimento das listerias, por terem um prazo de validade longo e por poderem ser 

consumidos sem aquecimento ou sem serem cozinhados (lacticínios, produtos de 

charcutaria, saladas e produtos de pesca) (Martin et al., 2003). 

 

O leite é um dos produtos alimentares que apresenta, mais frequentemente, 

contaminação com L. monocytogenes. A possível contaminação deste alimento deve-

se, essencialmente, a fontes externas de contaminação, como silagens contaminadas, 

produtos fecais de animais saudáveis portadores do microrganismo e ao ambiente da 

própria exploração de produção de leite. Os animais podem transportar a bactéria sem 

que estejam aparentemente doentes e assim contaminar os produtos alimentares tais 

como carne, leite e outros produtos lácteos. 

 

Uma grande variedade de queijos pode ser contaminada com L. monocytogenes, no 

entanto, o queijo de pasta mole parece apresentar uma maior frequência de 

contaminação (1 a 10%) com populações de L. monocytogenes de cerca de 10 a 107 

ufc/g (Rocourt e Cossart, 1997). 

 

Vários tipos de carnes e derivados, tais como, bife e carne picada de vaca e porco, 

fiambre, salsichas fermentadas ou fumadas, salame e paté, têm sido associados a 

contaminações com L. monocytogenes. Embora usualmente apresentem uma baixa 

contaminação (10 a 100 ufc/g), estes produtos têm sido, por vezes, associados a 

surtos de listeriose. 

 

A contaminação desta bactéria em vegetais frescos (eg. pepino, couves, batatas, 

alface e cenouras) e frutos é muito frequente, embora em pequenas concentrações 

(Rocourt e Cossart, 1997). A contaminação destes produtos deve-se essencialmente 

ao contacto com o solo, água de rega, animais saudáveis portadores e aos métodos 

de fertilização utilizados (Bremer et al., 2003). 

L. monocytogenes foi também isolada de marisco e peixe frescos, congelados, 

fumados e salgados, como delícias do mar e salmão fumado (Bremer et al., 2003; 

Anónimo, 1996; [2]).  

 

Como referido anteriormente, as várias fontes de L. monocytogenes viabilizam a sua 

permanência ao longo da cadeia alimentar, podendo estabelecer-se em matadouros, 

indústrias de processamento de carnes, queijarias, indústrias de gelados, entre outros, 

e também desenvolver estruturas biológicas à superfície dos equipamentos – biofilmes 
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– que se revelam muito resistentes aos processos de higienização, aumentando a 

disseminação constante desta bactéria no meio industrial (Rocourt e Cossart, 1997) 

(Fig. 5). 

Em síntese, a adopção de medidas preventivas ao nível do processamento industrial, 

as estritas condições de higiene, bem como a utilização de matérias primas de boa 

qualidade microbiológica, podem minimizar a dispersão de L. monocytogenes no 

ambiente, diminuindo assim a contaminação dos produtos finais. 

 

 

1.1.7  Indústria alimentar 

 

A crescente exigência, por parte dos consumidores, com a qualidade e a segurança 

dos produtos alimentares, bem como o aumento dos volumes de produção e da 

mecanização empregues, criou à indústria alimentar novos desafios. 

 

Por outro lado, a importância igualmente crescente, atribuída pelo consumidor aos 

produtos “naturais”, sem conservantes e sujeitos a um número mínimo de processos 

de conservação, coloca o ênfase não só na qualidade da matéria prima, mas também 

na sua manutenção durante o processamento, através do controlo do crescimento 

microbiano em locais mais vulneráveis e da higienização das linhas de processamento 

(Langsrud et al., 2003). 

 

De todos os microrganismos patogénicos alimentares, L. monocytogenes é o mais 

preocupante devido a vários factores, nomeadamente, sendo um microrganismo 

ubíquo, pode contaminar os alimentos por várias vias, consegue sobreviver em 

Fig.5 - Evolução entre 6 horas e 2 dias na formação de biofilme de Listeria monocytogenes em 

superfícies de aço inoxidável (Chavant et al., 2002) 
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biofilmes, é um microrganismo que se multiplica às temperaturas de refrigeração, 

podendo alcançar níveis perigosos. Alguns exemplos disso são os produtos de 

charcutaria à base de carne, que têm um prazo de validade relativamente alargado, 

não sofrendo mais nenhum tratamento térmico até à altura do consumo (Concepción 

et al., 2007). 

 

As indústrias dos lacticínios têm como principal matéria prima um alimento altamente 

nutritivo e por isso extremamente susceptível de deterioração por acção microbiana. 

Apesar de L. monocytogenes não resistir à fervura e até mesmo à pasteurização (72º 

C, 15 s), tem sido detectada a sua presença em queijos, quer confeccionados com 

leite cru, quer com leite pasteurizado e em alimentos cozinhados. Esta situação alerta 

para o facto de estes alimentos não sofrerem possivelmente o aquecimento 

necessário, ou sofrerem uma eventual contaminação após a sua confecção 

(Ramaswamy et al., 2007). 

 

A ineficiente higienização dos equipamentos de produção, bem como uma ineficaz 

separação das diferentes áreas produtivas, são apontados por Lundén (2004) como os 

principais factores que conduzem à ocorrência de estirpes persistentes. RØrvik et al. 

(1997) referem a rotação dos trabalhadores, entre as diferentes áreas produtivas, 

como um factor de contaminação. 

A erradicação de estirpes persistentes passa pelo desmontar dos equipamentos para 

acções de higienização mais intensivas (Lundén et al., 2004), por alterações 

estruturais das instalações e pela utilização, sempre que possível, de vapor, ar ou 

água quente na higienização (Autio, 2003). 

 

 

1.1.8  Controlo no processo alimentar 

 

Numa empresa agro-alimentar, em que o processo de fabrico se desenvolve de uma 

forma contínua, é importante que logo que as contaminações sejam detectadas 

possam surgir, de imediato, soluções para as erradicar. 

O crescente desenvolvimento da indústria alimentar e a disseminação da utilização de 

equipamentos de refrigeração, a nível industrial e doméstico, fez aumentar o número 

de casos de contaminação por L. monocytogenes. Tais questões forçaram a 

implementação de sistemas de garantia da qualidade e da segurança, como o sistema 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) (Hofstra et al., 1994; Couto, 

1996). Através da análise de perigos e da identificação dos Pontos Críticos de 
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Controlo (PCC), seguido do estabelecimento de um sistema de vigilância do controlo 

destes pontos, o HACCP poderá eliminar a necessidade de análises exaustivas ao 

produto final, estando os riscos microbiológicos, químicos e físicos sob controlo 

através da antecipação e da prevenção (Hofstra et al., 1994). 

 

Para controlar contaminações por L. monocytogenes e outros microrganismos, é 

importante tomar em consideração factores como o planeamento das instalações 

fabris e o tipo de material usado na sua construção, a qualidade da matéria prima e o 

tipo de processamento, a existência de condições capazes de evitar contaminações 

subsequentes, o manuseamento por parte do pessoal e as práticas de limpeza e 

desinfecção (Anónimo, 1991b). 

 

Existe ainda um outro aspecto que é o da identificação das estirpes de L. 

monocytogenes presentes no produto e a possibilidade de saber se serão perigosas 

ou não. A diferenciação rápida, além do nível da espécie, torna-se muito importante, 

uma vez que estirpes diferentes, embora pertencentes à mesma espécie, podem 

apresentar comportamentos distintos. Infelizmente, os métodos tradicionais de 

identificação microbiológica, baseados em testes morfológicos e bioquímicos, não 

satisfazem completamente as necessidades da indústria, por apresentarem um fraco 

poder discriminante (Van der Vossen et al., 1996; Donnelly, 2001). 

Os métodos microbiológicos mais recentes, especialmente aqueles que se baseiam na 

biologia molecular, são mais adequados para os procedimentos de identificação nos 

PCCs e para avaliar de forma mais rigorosa a qualidade microbiológica dos produtos 

(Hofstra et al. 1994). 

Assim, é necessário encontrar melhores formas de controlo da transmissão de 

microrganismos patogénicos, o que passa, obrigatoriamente, pela investigação de 

métodos de tipificação mais simples, mais baratos e mais discriminantes (Roberts e 

Wiedmann, 2003). 

 

 

1.2  Métodos de tipificação 

 

Os métodos de tipificação com elevado poder discriminante são ferramentas cada vez 

mais imprescindíveis nos estudos epidemiológicos da listeriose (Hofstra et al., 1994; 

Wiedmann et al., 1996), na detecção das fontes e vias de contaminação na indústria 

alimentar e no melhor conhecimento das condições ambientais que favorecem a 
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sobrevivência e o desenvolvimento da bactéria nas linhas de produção (McLauchlin, 

1987; Anónimo, 1995a; Martinez e James, 2000; Chasseignaux et al., 2001). 

Na caracterização de L. monocytogenes são utilizados vários métodos de tipificação, 

que incluem a serotipificação, a fagotipificação e os métodos moleculares. No entanto, 

a serotipificação é o sistema tradicionalmente utilizado para a tipificação de Listerias, 

juntamente com o método molecular PFGE (Pulsed Field Gel Eletrophoresis) que no 

“Centre National de Référence des Listeria”, “WHO Collaborating Center for Foodborne 

Listeriosis”, Institut Pasteur, Paris, France, substituiu a fagotipificação. O objectivo dos 

métodos moleculares de tipificação é obter maior poder discriminante do que o que é 

obtido pelos métodos fenotípicos (Schuchat et al., 1991). 

 

 

1.2.1  Métodos fenotípicos 

 

1.2.1.1  Serotipagem 

 

No género Listeria, a serotipificação é um sistema baseado em 15 antigénios 

somáticos “O” (numerados de I a XV) e 5 antigénios flagelares “H” (designados por A, 

B, C, D e E). A combinação destes dois tipos de antigénios, O e H, define o serótipo 

(ou a serovariedade) completo da estirpe. Actualmente, distinguem-se 16 

serovariedades associadas ao género Listeria (Lovett, 1990). 

L. monocytogenes engloba o maior número de serótipos (13), enquanto que L. ivanovii 

possui um único serótipo (serótipo 5, que é específico desta espécie). No quadro 3 

apresenta-se a correspondência entre os serótipos e as espécies de Listeria. 

 

Quadro 3 - Correspondência entre serótipos e espécies de Listeria  

Espécie Serótipos 

Listeria monocytogenes 
1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4ab, 4b, 4c, 

4d, 4e, 7 

Listeria innocua 6a, 6b, 4ab 

Listeria welshimeri 6a, 6b 

Listeria seeligeri 1/2b, 4c, 4d, 6b 

Listeria ivanovii 5 

(adaptado de Larpent,1995) 

 

Esta técnica tem a desvantagem de ser pouco discriminante, uma vez que mais de 

95% das estirpes isoladas de humanos ou animais, pertencem a 3 das 13 
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serovariedades de L. monocytogenes: 1/2a, 1/2b e 4b (Slutsker e Schuchat, 1999). 

Contudo, é a técnica universal usada algumas vezes como pré-requisito para outros 

métodos de tipificação (SchÖnberg et al., 1996). Esta técnica depende de um soro 

específico de alta qualidade, preparado com estirpes estandardizadas, sendo 

correntemente utilizada num reduzido número de laboratórios de referência (Nadon et 

al., 2001). É apropriada para analisar um grande número de estirpes, por exemplo 

durante epidemias, mas devido ao seu fraco poder discriminante é necessária uma 

subtipificação posterior por outros métodos (SchÖnberg et al., 1996). 

 

 

1.2.1.2  Fagotipagem 

 

Este sistema de tipificação baseia-se na lise ou destruição das bactérias, como 

resultado da infecção por um bacteriófago. A diferente sensibilidade das estirpes 

bacterianas à acção dos vírus infectantes, permite subdividir as estirpes de um mesmo 

serovar em diferentes fagovares (Farber e Peterkin, 1991).  

 

No entanto, o recurso a este sistema de tipificação também se tem revelado pouco 

eficaz, visto apresentar uma baixa percentagem de estirpes tipificáveis, sobretudo as 

pertencentes ao serogrupo 1/2 (cerca de 50%), uma baixa disponibilidade e 

especificidade dos fagos para outros serovares (eg. 3, 4a, 4ab, 4c, 4d, 4e e 7) que 

raramente causam doença (Farber e Peterkin, 1991), bem como o facto de ser um 

sistema muito trabalhoso e nem sempre reprodutível (McLauchlin et al., 1996). 

 

A tipificação por fagos era a única forma de distinguir estirpes dentro do mesmo 

serótipo, até ao aparecimento dos métodos moleculares. Esta técnica tem sido 

aplicada com sucesso em avaliações clínicas e epidemiológicas envolvendo infecções 

recorrentes em humanos, e fontes comuns de surtos (Swaminathan et al., 1995). 

Em resumo, estas técnicas apresentam algumas limitações. A serotipificação e a 

fagotipificação são técnicas muito morosas e pouco discriminantes (Bubert et al., 

1992). Por outro lado, as características fenotípicas não são apenas determinadas 

pelo genótipo, mas também pelas condições ambientais (Unnerstad et al., 1999). Têm 

igualmente necessidade de utilizar reagentes específicos, os quais são produzidos a 

nível mundial apenas por alguns laboratórios de referência (Farber e Peterkin, 2000). 
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1.2.2  Métodos moleculares 

 

Os métodos moleculares têm constituído ferramentas fundamentais nas investigações 

epidemiológicas não só pela possibilidade de tipificarem todas as estirpes, mas 

também pelo facto de apresentarem uma elevada capacidade discriminatória. Estes 

métodos não requerem reagentes especiais como a sero e a fagotipificação, porém, 

incluem nas suas principais limitações a necessidade de estandardização e de pessoal 

qualificado. A automatização pode permitir aos laboratórios uma maior e mais 

intensiva aplicação destas técnicas de tipificação (Cesare et al., 2001). 

 

Os principais critérios de avaliação destas técnicas são: a sua performance 

(reprodutibilidade, capacidade de tipificação, poder discriminante e interpretabilidade), 

e a sua conveniência (Van Eldere et al., 1999). 

 

 

1.2.2.1  Reacção Multiplex em cadeia da polimerase (MPCR – Multiplex 

Polimerase Chain Reaction) 

 

A serotipagem convencional, através de testes serológicos de aglutinação, está 

limitada pelo custo, e pela disponibilidade e padronização de reagentes e 

metodologias. Recentemente, diferentes autores propuseram métodos baseados em 

PCR para a serotipagem molecular de L. monocytogenes (Borucki e Call 2003; 

Doumith et al., 2004b; Zhang e Knabel, 2005). 

 

O ensaio de multiplex PCR proposto por Doumith et al. (2004b) é baseado no uso de 

cinco pares de primers, que permitem o agrupamento dos isolados de L. 

monocytogenes em quatro grupos filogenéticos relacionados com o serovar. O par de 

primers que tem como alvo o gene prs (que codifica para uma fosforribosil pirofosfato 

sintetase) (370 bp) é universal para todas as espécies de Listeria. Adicionalmente a 

este fragmento, as estirpes pertencentes ao serogrupo 1 (1/2a-3a) produzem um 

fragmento amplificado do gene lmo0737 (função desconhecida) (691 bp), as estirpes 

do grupo 2 (1/2c-3c) produzem dois fragmentos dos genes lmo0737 (691 bp) e 

lmo1118 (função desconhecida) (906 bp), respectivamente. As estirpes do grupo 3 

(1/2b-3b-7) amplificam um fragmento da ORF2819 (que codifica para um regulador de 

transcrição putativo) (471 bp), e as estirpes pertencentes ao grupo 4 (4b-4d-4e) 

produzem dois fragmentos da ORF2819 (471 bp) e da ORF2110 (que codifica para 
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uma proteína secretora putativa) (597 bp). No entanto, o método não permite a 

discriminação entre os serovares 1/2a e 3a, 1/2c e 3c, 1/2b, 3b e 7, ou 4b, 4d e 4e. Os 

perfis obtidos também não permitem distinguir as estirpes com o serovar 4a das 

estirpes com o serovar 4c, nem estes dois serovares de L. monocytogenes das outras 

espécies de Listeria (Fig. 6). 
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(“RiboPrinter Microbial Characterization System” - Qualicon, Wilmington, Del.) (Jeffers 

et al., 2001). 

Este método tem a vantagem de apresentar uma boa reprodutibilidade, bem como de 

poder usar sondas universais devido à conservação dos genes ribossomais (Farber e 

Peterkin, 2000). Estes mesmos autores referem que a ribotipagem é considerada 

menos discriminatória do que os métodos “PFGE” e “RAPD” seguidamente descritos. 

Em 1996, Bille e Rocourt referiram que este método apresenta um poder discriminante 

baixo, particularmente para as estirpes pertencentes ao serovar 4b. 

 

 

Perfis de Amplificação com Primers Aleatórios (RAPD – Random 

Amplification of Polymorphic DNA) 

 

Este método utiliza a técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction – reacção em 

cadeia da polimerase) para detecção de polimorfismos do DNA, através da 

amplificação genómica com primers com cerca de 10 bases, de sequências arbitrárias. 

Os produtos de amplificação resultantes são posteriormente visualizados recorrendo à 

electroforese em gel de agarose (Farber e Peterkin, 2000). A grande vantagem deste 

método consiste no facto de não haver necessidade de um conhecimento prévio do 

genoma (Farber et al., 1996). Por outro lado, é igualmente um método que pode ser 

realizado de uma forma relativamente simples analisando cada estirpe com um 

determinado número de primers e combinando depois os resultados (Wernars et al., 

1996).  

 

É importante referir que a temperatura de hibridação do RAPD é mais baixa do que a 

de um PCR normal e, desta forma, um único primer sem reconhecida homologia com 

o genoma, consegue emparelhar em locais onde a homologia é imperfeita. Tal ocorre 

porque, sendo a temperatura de hibridação mais baixa, a probabilidade de hibridação 

não específica aumenta. Nesta técnica pode ser usado DNA purificado, no entanto, as 

células bacterianas não sujeitas a lise ou os sobrenadantes de células que sofreram 

lise são igualmente eficazes na obtenção de resultados. A maior desvantagem deste 

método é a falta de reprodutibilidade entre laboratórios diferentes. Porém, pode ser 

considerado um método rápido, uma vez que é necessário menos de um dia para se 

obterem resultados (Farber e Peterkin, 2000).  
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Este método apresenta inúmeras aplicações nos campos da epidemiologia, genética 

molecular e taxonomia, entre outros, tendo-se revelado rápido e eficaz na 

diferenciação de L. monocytogenes (Destro et al., 1995; Cabrita et al., 2004), 

apresentando-se assim como um instrumento valioso na monitorização de surtos de 

listeriose (Farber e Addison, 1994). 

 

 

Análise de Polimorfismos de Amplificação de Fragmentos de Restrição 

(AFLP – Amplified Fragment Lenght Polymorphism) 

 

Este método envolve a digestão do DNA bacteriano total purificado, por uma enzima 

de restrição (ou duas), seguido da ligação dos fragmentos resultantes a um adaptador, 

em cadeia dupla, complementar ao local de restrição. Os adaptadores são 

desenhados de forma a que o local de restrição não seja restaurado após a ligação, 

prevenindo ulteriores digestões pelas endonucleases. A amplificação selectiva por 

PCR é conseguida usando primers que são complementares ao adaptador, local de 

restrição e um ou mais nucleótidos (bases selectivas) no DNA alvo original. Segue-se 

depois uma corrida em gel de agarose ou de acrilamida, detecção dos produtos PCR 

com brometo de etídeo e visualização das bandas por UV (Vos et al., 1995; Gibson et 

al., 1998).  

O AFLP foi originalmente idealizado para estudos de melhoramento de plantas, mas 

actualmente é usado com qualquer fonte de DNA de qualquer complexidade, com 

aplicações desde mapeamento de genomas de plantas, até detecção de polimorfismos 

em bactérias, fungos (Majer et al., 1996), animais e humanos (Vos et al., 1995), 

permitindo diferenciar estirpes altamente relacionadas (Janssen et al., 1996). 

 

Trata-se de um método relativamente rápido, cerca de 22 horas mais 31 horas de 

preparação (Van Eldere et al., 1999), apresenta elevada reprodutibilidade (Janssen et 

al., 1996), é pouco trabalhoso e requer pequenas quantidades de DNA puro, tal como 

indica a tendência das novas técnicas moleculares, sendo assim particularmente 

aplicável à análise de um grande número de isolados (Huys et al., 1996). Contudo, 

embora o AFLP forneça informação útil em relação à origem comum das estirpes, os 

seus resultados são inconclusivos e requerem confirmação com outras técnicas e 

dados genómicos (Gibson et al., 1998). Tal como outros métodos à base de PCR, 

apresenta alguma falta de reprodutibilidade nas bactérias Gram + (Van Eldere et al., 

1999). 
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Electroforese em campo pulsado (PFGE - Pulsed Field Gel 

Electrophoresis) 

 

Actualmente, PFGE é considerado o método de eleição para a subtipificação 

molecular da maioria das bactérias de origem alimentar, incluindo L. monocytogenes 

(Gerner-Smidt et al., 2006).  

 

Esta técnica utiliza campos eléctricos alternados que forçam as moléculas de DNA a 

mudar continuamente de direcção. Quanto maior for a molécula de DNA, maior é o 

tempo necessário para a sua reorientação. O parâmetro crítico que afecta a separação 

das moléculas é o tempo de pulso (duração da aplicação do campo eléctrico numa 

dada direcção). Foram desenvolvidos aparelhos com diversos tipos de configurações 

de eléctrodos. O sistema de campo eléctrico homogéneo (CHEF – Contour-Clamped 

Homogeneous Electrical Field) é, actualmente, o mais usado e apresenta uma série de 

eléctrodos dispostos nos lados de um hexágono e com os dois campos eléctricos 

formando um ângulo de 120º (Fig. 7). Ao longo de cada um dos lados do hexágono 

forma-se uma distribuição gradual de potenciais, que dá origem a um campo eléctrico 

homogéneo em todo o gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A electroforese em campo pulsado utiliza uma matriz de agarose, com o gel submerso 

num tampão de alta força iónica, normalmente TBE (Tris-Borato EDTA). O ideal é 

correr o gel a uma temperatura compreendida entre 12 e 15º C, uma vez que 

temperaturas superiores originam bandas mal definidas, e a temperaturas muito 

baixas são necessárias electroforeses muito prolongadas. A concentração de agarose 

ideal é de 1%, não apresentando concentrações superiores qualquer melhoria na 

resolução. 

Fig.7 - Funcionamento do sistema CHEF. 

Os campos eléctricos funcionam segundo cada uma das diagonais do gel. Como resultado, as moléculas de DNA 

migram num percurso rectilíneo ao longo do gel (de: [3]) 
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A preparação das amostras para a aplicação da técnica de PFGE envolve: 

imobilização das células numa matriz de agarose, de modo a evitar quebras físicas do 

DNA devido à manipulação; lise das células imobilizadas na matriz de agarose e 

incubação com a enzima de restrição seleccionada, habitualmente de baixa frequência 

de corte. 

 

Por ser uma técnica reprodutível e com muito bom poder discriminatório, poder este 

que pode ser aumentado pela utilização em simultâneo de várias enzimas, a técnica 

de PFGE tem sido muito utilizada por diversos autores para diferenciar estirpes da 

mesma espécie. O procedimento pode revelar-se interessante para análise de estirpes 

com interesse comercial, para comparação de isolados ambientais com interesse 

agrícola, ou na análise epidemiológica de isolados clínicos. Outras aplicações, incluem 

a elaboração de mapas físicos de pequenos genomas e a cariotipagem electroforética 

de pequenos organismos eucariotas. 

 

As limitações desta técnica resultam, fundamentalmente, do facto de ser uma técnica 

que: exige experiência na sua aplicação; é dispendiosa; é demorada; exige 

equipamentos específicos para a electroforese em campo pulsado e enzimas de 

restrição dispendiosos que, devido a limitações difusionais, têm que ser aplicados em 

elevadas concentrações. 

 

Neste trabalho, esta técnica foi utilizada para a discriminação de isolados de L. 

monocytogenes, de acordo com o protocolo padronizado PulseNet (Graves e 

Swaminathan, 2001; CDC-Pulsenet [4]). 

 

 

Métodos baseados na sequenciação do DNA 

 

Os métodos como o PFGE (Brosch et al., 1996; Kerouanton et al., 1998; Giovannacci 

et al., 1999; Leite et al., 2006; Neves et al., 2008), AFLP (Guerra et al., 2002; Keto-

Timonen et al., 2003), e o RAPD (Lawrence and Gilmour, 1995; Wagner et al., 1996; 

Kerouanton et al., 1998; Giovannacci et al., 1999; Cabrita et al., 2004; Chambel et al., 

2007) têm sido extensivamente estudados. Estes estudos têm demonstrado que estas 

metodologias são válidas e úteis na tipificação epidemiológica de L. monocytogenes, 

no estudo de rotas de contaminação, bem como na detecção de estirpes 

potencialmente virulentas. No entanto, o PFGE é um método demorado, para além de 

que a preparação das amostras e a respectiva análise requerem um elevado nível de 
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qualificação dos operadores. Por outro lado, os resultados obtidos pelo RAPD são 

limitados, no que respeita à comparação de resultados obtidos por diferentes 

laboratórios (Wiedmann, 2002). Para compensar as limitações e incovenientes destes 

métodos, têm sido desenvolvidos recentemente, métodos baseados na sequenciação 

de DNA. 

 

 

Tipagem de sequências de locus múltiplos (MLST – Multi-Locus Sequence 

Typing) 

 

A tipagem de sequências de locus múltiplos (MLST) foi desenvolvida por Maiden et al. 

(1998) para o patogénio Gram-negativo Neisserria meningitidis, porém esta 

metodologia tem sido aplicada a várias espécies patogénicas e, mais recentemente, a 

bactérias ambientais e a eucariotas (Chan et al., 2001; Urwin e Maiden, 2003; Bennett 

e Cafferkey, 2003). Este método tem também sido extensivamente usado na 

subtipagem de L. monocytogenes (Revazishvili et al., 2004; Zhang et al., 2004; Chen 

et al., 2005; Nightingale et al., 2005). Devido à sua robustez e capacidade para 

diferenciar um vasto número de genótipos, em que as variações genéticas se 

acumulam de uma forma relativamente lenta, o MLST tem sido considerado um dos 

melhores métodos de tipagem molecular disponível actualmente (Salcedo et al., 2003). 

 

A sequenciação nucleotídica é uma tecnologia, em que os resultados são facilmente 

validados, armazenados e compartilhados electronicamente. Para um dado isolado, os 

alelos presentes em cada locus MLST são combinados num perfil alélico, a que é 

atribuída uma designação de tipo sequencial (TS) (Selander et al., 1986). Os 

resultados obtidos através deste método estão de acordo com o sistema de 

classificação filogenética, que caracteriza a constituição de L. monocytogenes em três 

linhagens distintas (Brosch et al., 1994; Graves et al., 1994). Quando as regiões 

altamente polimórficas são atingidas, o MLST apresenta um poder discriminatório 

elevado. No entanto, o tempo e os custos inerentes a esta metodologia não são 

praticáveis em fábricas de processamento alimentar. 

 

 O MLST tem sido aplicado a problemas tão diversos como a emergência de estirpes 

resistentes a antibióticos (Enright et al., 2002; de Sousa et al., 2003; Sadowy et al., 

2003), a associação da virulência com os genótipos dos isolados (Brueggmann et al., 

2003) ou a características antigénicas (Meats et al., 2003).  
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São frequentemente realizadas comparações entre os níveis de resolução dos 

métodos MLST e PFGE, sendo estes métodos, presentemente, os mais utilizados para 

a subtipificação de L. monocytogenes (Wiedmann, 2002; Borucki et al., 2005; Chou e 

Wang, 2006). Muitos estudos têm revelado níveis de discriminação similares entre 

estas técnicas (Peacock et al., 2002; Nallapareddy et al., 2002), porém, outros estudos 

revelaram maior poder discriminatório para o MLST, dado que este método detecta 

todas as variações genéticas nos fragmentos amplificados do gene, enquanto que o 

PFGE apenas reflecte variações em locais de reconhecimento para uma determinada 

enzima de restrição (Kotetishvili et al., 2003; Revazishvili et al., 2004). 

 

 

Análise do número variável de sequências repetidas em múltiplos locus 

(MLVA – Multi-Locus Variable Number Tandem Repeats Analysis)  

 

Recentemente, a técnica da análise do número variável de sequências repetidas em 

múltiplos locus (MLVA) foi desenvolvida para subtipificar patogénios de origem 

alimentar (Lindstedt et al., 2003; Yichun et al., 2003). Trata-se de um método baseado 

em PCR que pode ser usado para discriminar estirpes diferentes de uma espécie 

bacteriana podendo, consequentemente, pressupor relacionamentos genéticos entre 

elas. Esta metodologia é baseada na detecção do número de sequências repetidas 

(tandem repeats) (TRs), num locus específico no genoma do microrganismo. Este 

número pode variar em consequência do deslizamento da enzima DNA polimerase, 

durante a replicação (Keim et al., 2000). O TR completo é amplificado e classificado de 

acordo com a sua dimensão através da análise em gel de agarose convencional.  

 

A técnica MLVA é fácil de executar, relativamente rápida e pode ser convenientemente 

implementada em qualquer laboratório sem necessidade de aquisição de equipamento 

adicional dispendioso. Se, por um lado, o PFGE pode levar até uma semana para 

fornecer resultados completos, os resultados do MLVA podem ficar disponíveis em 

menos de oito horas, após a extracção do DNA. O MLVA é comparável ao PFGE na 

resolução (gerando aproximadamente o mesmo número de bandas) (Lindstedt et al., 

2008). Os tipos moleculares MLVA estão geralmente de acordo com os tipos gerados 

pelo PFGE, e com os dados da serotipagem. De acordo com Lindstedt et al. (2008) 

uma vantagem adicional do MLVA está relacionada com o facto de os perfis obtidos 

serem menos subjectivos do que os gerados pelo PFGE, onde por vezes o tamanho e 

a posição de um determinado fragmento podem ser difíceis de estimar, e portanto 



  Introdução 

 26

tornar impossível determinar quantos fragmentos de tamanhos similares se encontram 

em cada faixa do gel.  

 

Pode-se considerar o MLVA uma estratégia apropriada para tipificar L. monocytogenes 

como parte integrante de um programa de fiscalização. Esta técnica tem potencial 

para relacionar os isolados e, consequentemente, identificar contaminações. De 

acordo com Murphy et al. (2007) a subtipagem de L. monocytogenes por MLVA 

suportaria as medidas de controlo para a protecção da saúde pública. 

 

 

Polimorfismo nucleotídico único (SNP – Single Nucleotide Polymorphism) 

 

A importância emergente em diagnósticos e em estudos clínicos dos polimorfismos 

nucleotídicos únicos (SNP) criou a necessidade do desenvolvimento de métodos 

genotípicos simples e capazes de analisar milhares de locus em paralelo, com 

economia de custo e de DNA da amostra (Collins et al., 1999; Syvanen, 2001). A 

maioria dos métodos para a detecção de SNPs é baseada principalmente num sistema 

capaz de produzir um sinal de fluorescência crescente durante a hibridação.  

 

Tem-se demonstrado que alguns SNPs estão fortemente associados em humanos a 

propriedades patofisiológicas, mortes por doenças hereditárias e outras (Brookes, 

1999; Roses, 2000). Tipificar estes marcadores bialélicos pode constituir um forte 

potencial para a identificação de genes causadores de doenças (Carlson et al., 2001).  

 

Podem ser usados microarrays para determinar qual a base presente num único 

polimorfismo nucleotídico. Os chips de oligonucleótidos contêm milhares de pequenas 

sequências de DNA (~25 nucleótidos) imobilizadas em posições diferentes. Estes 

chips podem ser usados para discriminar entre bases alternativas no local de um SNP. 

Um sinal correspondente à base identificada é detectado. Esta abordagem permite a 

análise de muitos SNPs em simultâneo.  

 

Uma ferramenta útil para diferenciação de estirpes, baseada num único polimorfismo 

nucleotídico (SNP) é o PCR de alelo específico. Esta técnica de PCR incorpora o SNP 

no primer directo, permitindo somente a amplificação do gene na estirpe que contém o 

polimorfismo. Os SNPs do gene sigB de L. monocytogenes foram especialmente 

procurados e amplificados para se diferenciar as três linhagens de L. monocytogenes 
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(Becker et al., 1998; Wiedmann et al., 1998). Este ensaio consiste em rápidas, simples 

e económicas reacções de PCR, utilizando equipamento PCR disponível, sem 

necessidade de aquisição de instrumentos dispendiosos (Moorhead et al., 2003). 

 

 

1.3  Enquadramento do trabalho e objectivos 

 

O trabalho realizado incidiu sobre um conjunto de 59 isolados de L. monocytogenes 

provenientes de amostras recolhidas, no período de Março a Outubro de 1992, a partir 

de um rastreio efectuado a 21 fábricas das regiões Ribatejo e Oeste, e Algarve. Os 

isolados, gentilmente cedidos pelo LNIV - Laboratório Nacional de Investigação 

Veterinária/INRB, I.P., tiveram origem em leites pasteurizados de vaca, de ovelha e de 

mistura (vaca, cabra e ovelha), queijos frescos feitos a partir desses mesmos leites e 

ambientes fabris de nove fábricas cujos queijos se encontravam contaminados com L. 

monocytogenes. De salientar que, em três destas nove fábricas, L. monocytogenes foi 

reisolada após uma higienização intensiva das instalações.  

Este trabalho teve como objectivo inicial a avaliação da prevalência de determinados 

tipos moleculares, de acordo com a sua origem (tipo de leite, fábrica, região 

geográfica), bem como a identificação de estirpes persistentes nas respectivas 

instalações. Por motivos que nos são alheios, não foi possível, como inicialmente se 

supunha, encontrar os registos de cada isolado, de modo a poder ser feita a referida 

análise.  

Os perfis moleculares obtidos a partir destes 59 isolados foram, então, inseridos na 

base de dados de perfis PFGE (Pulsed Field Gel Electrophoresis – Electroforese em 

campo pulsado) já existente no âmbito da CBISA (Colecção de Bactérias do ISA), para 

comparação com os perfis existentes correspondentes a isolados de leite, queijo e 

ambientes relacionados, de modo a identificar eventuais proximidades filogenéticas 

entre os isolados e os seus nichos ecológicos específicos. Foi ainda determinada a 

prevalência dos diferentes serogrupos nos isolados aqui analisados e comparada com 

a prevalência anteriormente determinada a partir de isolados recolhidos de habitats 

relacionados.  
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2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1  Estirpes bacterianas e enzimas utilizadas 

 

No presente trabalho utilizaram-se 59 isolados de L. monocytogenes, gentilmente cedidos 

pelo LNIV (Laboratório Nacional de Investigação Veterinária), e obtidos a partir de leite cru 

de vaca, de ovelha e de mistura (vaca, ovelha e cabra), de queijos frescos (feitos a partir de 

leite pasteurizado) e respectivos ambientes fabris (Duarte, 1992). Utilizaram-se também seis 

estirpes de referência obtidas a partir da CECT (Colleción Española de Cultivos Tipo), da 

CIP (Collection de l'Institut Pasteur) e da NCTC (National Collection of Type Cultures): CIP 

104794 (serovar 1/2a), CECT 936 (serovar 1/2b), CECT 911 (serovar 1/2c), NCTC 5105 

(serovar 3a), CECT 937 (serovar 3b) e CECT 4032 (serovar 4b).  

 

Para além dos 64 isolados de L. monocytogenes utilizou-se a estirpe Salmonella enterica 

serovar Braenderup H9812 (referência para marcador molecular no PFGE).  

 

Na preparação das misturas de amplificação por PCR utilizou-se a enzima Taq DNA 

polimerase (Invitrogen, Life Technologies, Barcelona, Spain), enquanto que na macro- 

restrição de DNA, foram usadas, em separado, as enzimas: AscI (New England Biolabs, 

Massachusetts, USA),  ApaI e XbaI (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany). 

 

 

2.2  Meios de Cultura 

 

Para a confirmação da pureza das culturas de L. monocytogenes, foram utilizados os meios: 

CHROMagar Listeria (CHROMagar, Paris, França) e agar de sangue (Oxoid, Hampshire, 

England) suplementado com 5% (v/v) de sangue de cavalo desfibrinado (Probiológica, 

Belas, Portugal). Na preparação deste último meio, utiliza-se meio de agar nutritivo (Oxoid, 

Hampshire, England). 

Para o crescimento das culturas de L. monocytogenes utilizou-se meio TSA-YE, preparado 

com TSB - “Tryptone Soya Broth” (Biokar Diagnostics, Beauvais, França) e suplementado 

com extracto de levedura (Oxoid, Hampshire, England). 
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2.2.1  Preparação do meio CHROMagar Listeria 

 

Este meio, selectivo e diferencial para L. monocytogenes, permite obter uma certeza de 

quase 100% na identificação de L. monocytogenes (Ottaviani et al., 1997). As colónias 

características de L. monocytogenes apresentam uma cor verde-azulada, com um halo 

opaco característico. 

Este meio consiste num caldo gelosado de nutrientes (meio base) suplementado com um 

“cocktail” anti-microbiano selectivo e um suplemento diferencial feito de uma mistura de 

metais e fosfolípidos. 

A utilização deste meio baseia-se na acção da enzima fosfatidilinositol-fosfolipase C (PI-

PLC) que é produzida pela espécie L. monocytogenes. 

 

Quadro 4 - Meio de cultura CHROMagar Listeria 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O meio de cultura CHROMagar é comercializado desidratado. Depois do meio base ter sido 

esterilizado a 121º C durante 20 minutos e arrefecido a 60º C, adicionou-se o suplemento 

previamente hidratado de acordo com as instruções do fabricante. O meio de cultura depois 

de preparado foi distribuído em caixas de Petri e armazenado, até à sua utilização, a 2 – 8º 

C, por um período não superior a 15 dias. 

 

 

Componentes Quantidade para 1 Litro 

Peptona 26 g 

Extracto de levedura 8 g 

Factores de crescimento 4,2 g 

Cloreto de sódio 5 g 

Fosfato di-sódico 2,5 g 

Cloreto de lítio 10 g 

X-glucose 0,05 g 

Substrato L.M. 20 ml 

Ácido nalidíxico 15 g 

Ceftazidina 0,02 g 

Cicloheximida 0,1 g 

Polimixina B 100 000 UI 

Agar 15 g 
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2.2.2  Preparação do meio de cultura de agar de sangue 

 

O agar de sangue permite a identificação de espécies bacterianas hemolíticas, como é o 

caso de L. monocytogenes. Assim, as colónias apresentam uma cor leitosa de forma circular 

e uma zona transparente em seu redor, resultante da hemólise. 

Na preparação das placas com este meio, verteu-se uma primeira camada de 12 mL, de 

meio de agar nutritivo. Após a sua solidificação, adicionou-se uma segunda camada (18 mL) 

de meio de agar de sangue suplementado com 5% (v/v) de sangue de cavalo desfibrinado. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Fig.8 - Meio de cultura

pormenor dos controlos 

Fotos de Rute Coutinho e And

 

 

2.2.3  Preparação d

 

Este meio, apesar de

típicas de L. monocyt

ângulo de 45º (Ilumin

granulosa característi

O meio de cultura TS

puras e de conservaç

B 
A 
 30

 CHROMagar Listeria (A) e meio de cultura de agar de sangue (B) com 

positivo (3001 – Listeria monocytogenes) e negativo (3008 – Listeria innocua) 

ré Barata. 

o meio TSA-YE 

 não ser selectivo, é de certa forma diferencial já que as colónias 

ogenes bem isoladas, vistas com uma incidência de luz branca num 

ação de Henry) apresentam uma coloração azulada e uma superfície 

ca (Anónimo, 1995b; Anónimo, 1997; Anónimo, 1998b). 

A-YE serve também de meio de isolamento de modo a obter culturas 

ão temporária, em condições de refrigeração, para posterior análise. 
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Este meio foi preparado utilizando-se meio TSB suplementado com 6 g/L de extracto de 

levedura e 18 g/L de agar. O meio foi a autoclavar a 121º C durante 20 minutos, tendo-se de 

seguida distribuído em caixas de Petri, deixando-se posteriormente a arrefecer em câmara 

de fluxo laminar e armazenando-se à temperatura de 2 – 8º C. 

 

 

2.3  Condições de cultura e de manutenção 

 

As estirpes utilizadas foram conservadas, até utilização, à temperatura de -70º C, em meio 

TSB adicionado de 15% (v/v) de glicerol. Foi constituída uma colecção de trabalho em tubo 

inoculado por picada central, conservada em meio de TSA-YE semi-sólido (9% de agar) a 4º 

C. A pureza das culturas foi confirmada através de inoculação em placas de agar de sangue 

e em placas do meio CHROMagar Listeria, respectivamente (ver 2.2.1 e 2.2.2).  

 

 

2.4  Tipificação das estirpes 

 

Para a tipificação das estirpes de L. monocytogenes aplicaram-se as técnicas de Multiplex-

PCR (Multiplex Polimerase Chain Reaction – Reacção em cadeia da polimerase) e PFGE 

(Pulsed Field Gel Electrophoresis - Electroforese em campo pulsado), de acordo com 

Doumith et al. (2004b) e Graves et al. (2001), respectivamente. 

 

 

2.4.1  Serotipagem molecular por Multiplex-PCR 

 

2.4.1.1  Primers utilizados 

 

Os cinco pares de primers utilizados no multiplex-PCR, sintetizados pela empresa MWG – 

Biotech AG, estão indicados no quadro 5.  
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Quadro 5 - Primers utilizados para a serotipagem molecular de Listeria monocytogenes através de 

multiplex  PCR (Doumith et al., 2004b) 

Pares de primers desenhados para os genes 
Sequência 

(5' → 3') 

lmo0737 (For) 

lmo0737 (Rev) 

AGG GCT TCA AGG ACT TAC CC 

ACG ATT TCT GCT TGC CAT TC 

lmo1118 (For) 

lmo1118 (Rev) 

AGG GGT CTT AAA TCC TGG AA 

CGG CTT GTT CGG CAT ACT TA 

ORF2819 (For) 

ORF2819 (Rev) 

AGC AAA ATG CCA AAA CTC GT 

CAT CAC TAA AGC CTC CCA TTG 

ORF2110 (For) 

ORF2110 (Rev) 

AGT GGA CAA TTG ATT GGT GAA 

CAT CCA TCC CTT ACT TTG GAC 

prs (For) 

prs (Rev) 

GCT GAA GAG ATT GCG AAA GAA G 

CAA AGA AAC CTT GGA TTT GCG G 

 

Nota: For e Rev, indicam o primer directo e o primer reverso, respectivamente. 

 

 

2.4.1.2  Procedimento para obtenção dos lisados 

 

Para a obtenção dos lisados bacterianos, as estirpes foram inoculadas em placas de TSA-

YE pela técnica de riscado em placa, e incubadas a 37º C, durante aproximadamente 18 

horas.  

Ressuspenderam-se 3-5 colónias isoladas de cada estirpe em 50 µL de tampão de lise 

(SDS 0,25% (m/v) e NaOH 0,05 N) (25 µL de SDS 10% (m/v); 5 µL de NaOH 10 N e 970 µL 

de água Mili-Q esterilizada). 

As suspensões celulares assim obtidas, foram sujeitas a ebulição durante 10 minutos, sendo 

posteriormente arrefecidas à temperatura ambiente e utilizadas de imediato. Adicionou-se 

então 250 µL de água Mili-Q a cada microtubo. Colocou-se 1 µL de cada um dos lisados, 

assim obtidos, nos respectivos tubos PCR, que continham previamente a mistura de 

amplificação, com excepção da enzima Taq, de acordo com a composição descrita no 

quadro 6. A mistura foi então distribuída pelos microtubos, tendo-se adicionado 

posteriormente a Taq, já com os tubos em gelo. O volume total utilizado na reacção foi de 25 

µL. 

 

Para verificar a ausência de contaminações, foi sempre efectuado um controlo negativo, no 

qual a amostra foi substituída por igual volume de água Mili-Q  esterilizada. 
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2.4.1.3  Mistura de amplificação 

 

A composição da mistura de amplificação baseada em Doumith et al. (2004b) encontra-se 

descrita no quadro 6. 

 

Quadro 6 - Composição da mistura de amplificação  

Componentes/ Concentração da solução de trabalho Concentração final/ Volume (µL) 

Água Mili-Q/ - - / 8,25 µL 

MgCl2 (Invitrogen)/ 50mM 2 mM/ 1 µL 

dATP (Promega)/ 10 mM 0,2 mM/ 0,5 µL 

dCTP (Promega)/ 10 mM 0,2 mM/ 0,5 µL 

dTTP (Promega)/ 10 mM 0,2 mM/ 0,5 µL 

dGTP (Promega)/ 10 mM 0,2 mM/ 0,5 µL 

Tampão (Invitrogen)/ 10 x 1 x / 2,5 µL 

Primers directo e reverso para o gene lmo0737, 

ORF2819 e ORF2110/ 25 µM 
1 µM/ 1 µL 

Primers directo e reverso para o gene lmo1118/ 

37,5 µM 
1,5 µM/ 1 µL 

Primers directo e reverso para prs/ 5 µM 0,2 µM/ 1 µL 

Amostra  - /1 µL 

Taq DNA polimerase (Invitrogen)/ 5 U/µL 1,25 U/ 0,25 µL 

Total 25 µL 

  

 

 

2.4.1.4  Condições do termociclador 

 

Os microtubos de PCR, com o volume e a composição referidos anteriormente, foram 

colocados no termociclador MasterCycler PCR (Eppendorf, Hamburg, Germany) (com hot lid 

a 105º C). 

O quadro 7 indica as condições experimentais da reacção de amplificação. 
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Quadro 7 - Programa do termociclador utilizado para o multiplex-PCR 

N.º de ciclos Temperatura (ºC) Tempo (min) Etapa 

1 94 3 Desnaturação inicial 

 94 0,40 Desnaturação 

35 53 1,15 Emparelhamento 

 72 1,15 Extensão 

1 72 7 Extensão complementar 

 

 

2.4.1.5  Electroforese em gel de agarose 

 

Finda a reacção de amplificação do DNA, misturaram-se 10 µL de produto amplificado 

(amostra) com 5 µL de tampão de amostra (50% (v/v) glicerol, 0,1% (m/v) de azul de 

bromofenol). O objectivo do tampão de amostra é corar a solução de DNA da amostra e 

aumentar a sua densidade permitindo assim, visualizar o andamento da corrida 

electroforética e garantir que a amostra se mantém no fundo do poço do gel de agarose, até 

se iniciar a migração. 

A electroforese decorreu em gel de agarose (SeaKem® LE Agarose, Cambrex, USA) (1,4% 

m/v) em tampão TAE 1x (Tris 1 M (pH 8,0), EDTA 0,5 M (pH 8,0), ácido acético glacial 

(96%)), durante 90 min a 70 V (4,0 V.cm-1). Como marcador molecular utilizou-se o 

marcador 100 bp + 1.5 kb DNA ladder (Bioron, GmbH). 

As amostras de DNA colocadas nos poços do gel de agarose migram para o pólo positivo da 

tina de electroforese, devido à carga negativa das moléculas. O gel de agarose actua como 

que uma “peneira” deixando passar mais facilmente as moléculas mais pequenas que irão 

migrar mais do que as moléculas de maiores dimensões. As moléculas de igual tamanho 

migram conjuntamente formando bandas que podem ser posteriormente visualizadas com o 

auxílio do corante brometo de etídeo e de luz UV (Vieira, 2001). 

Terminada a electroforese, os géis foram corados por imersão numa solução de brometo de 

etídeo em TAE 1x (0,5 µg/mL), durante cerca de 30 minutos. Foram posteriormente 

colocados em água bidestilada durante 15 a 30 minutos para remover o excesso de corante, 

tendo sido seguidamente visualizados e fotografados no aparelho Bio-Rad Gel Doc 2000TM 

(Bio-Rad Laboratories, Segrate, Milão, Itália). 
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2.4.2  Electroforese em campo pulsado (PFGE) 

 

2.4.2.1  Preparação das amostras 

 

Concentração das suspensões bacterianas 

 

Após a verificação da pureza das culturas em placas de TSA-YE, a preparação das 

amostras para PFGE começou com a preparação das suspensões bacterianas, a partir 

dessas placas, em cuvette de espectrofotómetro (Bausch 
�

 Lomb, New York, USA) em TE 

pH 8,0 (Tris 1 M (pH 8,0), EDTA 0,5 M, pH 8,0). A concentração das suspensões de cada 

estirpe bacteriana (num volume de 3 mL) foi ajustada a uma  A610nm � 1,25-1,35. 

 

I. Salmonella enterica (Marcador) 

 

A partir da suspensão de Salmonella preparada anteriormente, retiraram-se 200 µL para 

microtubo, ao qual foram adicionados 10 µL de proteinase K (Eurobio, Les Ullis, França) (20 

mg/mL), tendo-se misturado, sem utilização do vortex. Adicionou-se, então, à suspensão 

celular, 200 µL de uma solução mantida a 54 ºC (± 1 ºC) de agarose SeaKem® Gold (Lonza, 

Rockland, EUA) (1,0 % m/v) e SDS (1 % m/v) em TE. Misturou-se com o auxílio da pipeta, 

sem utilização do vortex, evitando desta forma a formação de bolhas e procedeu-se à 

moldagem como o indicado no ponto seguinte. 

 

I I. Listeria monocytogenes 

 

A partir de cada suspensão de listeria em TE, preparada anteriormente, retiraram-se 240 µL 

de suspensão, para microtubo. 

Adicionaram-se 60 µL de lisozima (Sigma Aldrich, Steinheim, Alemanha) (10 mg/mL) e 

misturou-se com o auxílio de uma pipeta, suavemente, sem utilizar o vortex. A mistura foi a 

incubar a 37º C, em banho de água, durante 10 minutos. 

Adicionou-se, então, à suspensão celular, 300 µL de uma solução de SSP (agarose 

SeaKem® Gold (1,2% m/v), SDS (1% m/v) e proteinase K (0,2 mg/mL)), mantida a 54º C (± 

1º C). Misturou-se com o auxílio da pipeta, sem utilização do vortex, evitando desta forma a 

formação de bolhas e, procedeu-se de seguida, à moldagem dos plugs (blocos de agarose 

com células imobilizadas) como indicado a seguir. 
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Moldagem 

 

Distribuiu-se, imediatamente e sem fazer bolhas, cerca de 110 µL de cada uma das misturas 

anteriores (Salmonella ou Listeria), por diferentes moldes reutilizáveis (Bio-Rad, Hercules, 

USA) e deixou-se solidificar à temperatura ambiente, durante cerca de 5-10 minutos.  

 

I. Salmonella enterica (Marcador) 

 

Os plugs de Salmonella foram transferidos para tubos Falcon® (Orange scientific, Braine-

L’Alleud, Belgica) de 50 mL contendo 5 mL de tampão de lise (Tris 0,5 M (pH 8,0), EDTA 0,5 

M (pH 8,0), Sarcosil (1% m/v), proteinase K (20 mg/mL)).  

Após a proteólise, os plugs foram removidos do tampão de lise e sujeitos a duas lavagens, 

durante 15 min cada, com 15 mL de água bidestilada esterilizada (pré-aquecida a 54º C), em 

banho de água a 54º C, com uma agitação de 85 rpm. 

Seguidamente, executaram-se 4 lavagens com 15 mL de tampão TE (pré-aquecido a 54º C), 

durante 15 minutos cada lavagem, num banho com agitação de 85 rpm, a 54º C. 

 

I I. Listeria monocytogenes 

 

Os plugs de L. monocytogenes foram transferidos para tubos Falcon® de 50 mL contendo 4 

mL de tampão de lise (Tris 0,5 M (pH 8,0), EDTA 0,5 M (pH 8,0), Sarcosil (1% m/v), 

proteinase K (20 mg/mL)). 

Após a proteólise, os plugs foram removidos do tampão de lise e sujeitos a duas lavagens, 

durante 10 min cada, com 15 mL de água bidestilada esterilizada (pré-aquecida a 54º C), em 

banho de água a 54º C, com uma agitação de 85 rpm. 

Seguidamente, executaram-se 4 lavagens com 15 mL de tampão TE (pré-aquecido a 54º C), 

durante 15 minutos cada lavagem, num banho com agitação de 85 rpm, a 54º C. 

 

Com o auxílio de uma ansa descartável, os plugs foram transferidos para microtubos com 

tampão TE fresco, devidamente identificados com o número do molde e a data da sua 

preparação, e armazenados a 4º C. 
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Reacções de restrição 

 

As reacções de restrição das amostras de DNA de L. monocytogenes com ApaI e AscI, em 

separado, foram efectuadas com ½ plug num volume final de 150 µL, de acordo com o 

fornecedor das enzimas. Para a enzima AscI usou-se 10 U e para a enzima ApaI usou-se 30 

U. As reacções decorreram durante cerca de 12 horas (durante a noite), a 37º C e a 30º C, 

para as enzimas AscI e ApaI, respectivamente. 

A restrição das amostras de DNA de Salmonella enterica serovar Braenderup H9812 com a 

enzima XbaI realizou-se de forma semelhante, utilizando 10 U da enzima, durante cerca de 

12 horas, a 37 ºC. 

 

 

2.4.2.2  Electroforese em campo pulsado (PFGE) 

 

Os fragmentos de macrorestrição foram resolvidos através de electroforese em campo 

pulsado (PFGE). Para tal, as amostras (plugs) foram aplicadas num gel de agarose 

(SeaKem Gold®) a 1% (m/v) em tampão TBE 0,5x (Tris-Borate EDTA Buffer) (Invitrogen, 

Paisley, UK). A corrida electroforética decorreu em tampão TBE 0,5x, a 14º C, durante 22 

horas a 6 V.cm-1, com um tempo de impulso inicial de 4 segundos e final de 40 segundos, 

ângulo de 120º, num sistema CHEF DR II (Bio-Rad, Hercules, USA). A bomba foi regulada 

para a posição 70 (ca. 0,75 L/min). 

Terminada a corrida, o gel foi corado por imersão numa solução de brometo de etídeo (10 

µg/mL), durante 30 minutos, seguido de uma lavagem em água bidestilada durante 15 a 30 

minutos. A imagem do gel (formato tiff), foi adquirida pelo sistema Bio-Rad Gel Doc 2000TM 

(Bio-Rad Laboratories, Segrate, Milão, Itália). 

A determinação aproximada das dimensões dos fragmentos de macrorestrição foi efectuada 

por comparação com a mobilidade electroforética do padrão de referência, DNA de 

Salmonella enterica serovar Braenderup H9812 digerido com a enzima XbaI . 

 

 

2.4.2.3  Análise estatística e Interpretação dos resultados 

 

De modo a avaliar o grau de afinidade genómica entre os isolados de L. monocytogenes 

(incluindo seis estirpes de referência para os serovares 1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b, 4b), 

procedeu-se à comparação dos perfis de macrorestrição obtidos, com recurso ao programa 

Gel Compar II versão 5.1 (Applied Maths, Kortrijk, Belgium). Os níveis de similaridade foram 
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baseados no coeficiente de correlação de Dice. Os dendrogramas foram obtidos utilizando o 

método de aglomeração baseado na distância média não ponderada (UPGMA - 

Unweighted-Pair Group Matching Algorithm) com uma tolerância de 1,50% e uma 

optimização de 1,50%, como recomendado por Martin et al. (2006).  

Para avaliar a eficácia do ajustamento dos dendrogramas aos dados iniciais, foi calculado o 

valor do coeficiente de correlação cofenética - ρ (coeficiente de correlação linear entre os 

pares de coeficientes de semelhança correspondentes). 

O poder discriminante do PFGE, que consiste na capacidade do método para distinguir 

estirpes diferentes, foi determinado, como descrito por Hunter e Gaston (1998), utilizando o 

índice de discriminação de Simpson (SID) expresso como uma percentagem.  
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3  Resultados e Discussão 

 

Os métodos MPCR e PFGE são actualmente usados por diversos laboratórios 

públicos e privados para a caracterização de L. monocytogenes. O primeiro método 

constitui uma alternativa prática para a serotipagem por aglutinação, separando os 

isolados de L. monocytogenes, pertencentes aos doze serovares, em cinco 

serogrupos distintos. Devido à sua elevada reprodutibilidade e poder discriminatório, o 

PFGE é, por sua vez, considerado o método padronizado mais adequado para 

subtipificar molecularmente a maioria das bactérias patogénicas de origem alimentar. 

Neste trabalho, a combinação destas técnicas com a análise computorizada de uma 

base de dados, foi aplicada a um conjunto de 59 isolados de L. monocytogenes com 

origem em leites pasteurizados de vaca, de ovelha e de mistura (vaca, cabra e 

ovelha), queijos frescos feitos a partir desses mesmos leites e ambientes fabris.  

 

Desde que L. monocytogenes tem sido implicada em doenças associadas a 

contaminações de produtos lácteos, particularmente queijos, nos EUA (Linnan et al., 

1988), na Europa (Bille, 1990; Goulet et al., 1995) e no Japão (Makino et al., 2005), a 

fiscalização de queijarias, relativamente a estas bactérias, tem constituído uma 

importante medida. 

 

A presença de Listeria spp. em queijos pode dever-se a diferentes factores: a um 

insuficiente tratamento de pasteurização do leite que dá origem aos queijos, ou a uma 

contaminação após o tratamento térmico do leite durante o processo de fabrico. Em 

particular, a contaminação pode ocorrer devido a procedimentos de sanitização 

inadequados, bem como ao desenvolvimento de resistência aos produtos químicos 

usados em rotina na sanitização, e à formação de biofilmes (Lomonaco et al., 2009). L. 

monocytogenes pode ser transferida a partir da casca do queijo para a pasta do 

mesmo, através da acção mecânica das máquinas de corte ou através de 

contaminação cruzada (Lomonaco et al., 2009). 

 

Por outro lado, a presença de Listeria spp. em queijarias portuguesas parece ser 

independente do seu nível de industrialização, i.e., independente das suas instalações, 

do tipo de queijo produzido ou da etapa do ciclo produtivo. Além disso, o tipo 

molecular contaminante em queijarias, ao longo do ciclo de produção, pode não ser 

fixo, sugerindo neste caso, ciclos de eliminação e recontaminação (Chambel et al., 

2007), denunciando habitualmente más-práticas de higiene. Por outro lado, Leite et al. 
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(2006) num estudo efectuado em queijarias produtoras de queijo artesanal, 

encontraram isolados com o mesmo tipo molecular, que foram sistematicamente 

recolhidos das mesmas queijarias, sugerindo tratar-se de estirpes persistentes. 

 

Através do uso da técnica MPCR, foi possível o agrupamento dos 59 isolados de L. 

monocytogenes em quatro grupos filogenéticos relacionados com o serovar (Fig.9). 

Tendo em conta os resultados, é possível verificar a predominância do serogrupo (4b-

4d-4e) com uma percentagem correspondente a 86% (51/59), seguindo-se o 

serogrupo (1/2b-3b-7) com 8% (5/59), o serogrupo (1/2a-3a) com 3% (2/59), enquanto 

que o serogrupo (1/2c-3c) apenas apresenta uma percentagem de 2% (1/59). Uma vez 

que os serótipos 3a, 3b, 3c, 4d, 4e e 7 são relativamente raros nos alimentos (Doumith 

et al., 2004), é provável que os isolados analisados pertençam aos serótipos 4b, 1/2b, 

1/2a e 1/2c, respectivamente. Se por um lado, estirpes do serótipo 1/2 são mais 

frequentemente isoladas a partir de alimentos (Pini e Gilbert, 1988; Farber e Peterkin, 

1991; RØrvik e Yndestad, 1991; Loncarevic et al., 1995; McLauchlin, 1997; Guerra et 

al., 2001; Lomonaco et al., 2009)), inclusivé de queijos, outros estudos revelaram a 

prevalência do serótipo 4b em isolados de queijo. De facto, em Pintado et al. (2005) 

esta prevalência foi de 83%, em Leite et al. (2006) de 69,1%, em Chambel et al. (2007) 

de 52%, em Hamdi et al. (2007) de 100% e em Aurora et al. (2008) de 72,2%. Os 

resultados aqui apresentados confirmam estes relatos da maior prevalência do 

serótipo 4b (86%) em isolados de queijo. De salientar que os estudos referidos 

incidiram em queijos feitos a partir de leites com diferentes origens: vaca, ovelha e 

cabra. Uma vez que o serótipo 4b está fortemente associado a casos esporádicos ou 

epidémicos de listeriose humana (Lundén et al., 2004; Liu, 2006), esta observação 

enfatiza o risco associado ao consumo de queijo contaminado com L. monocytogenes.  
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 Fig.9 – Dendrograma utilizando o coeficiente de Dice e o método de aglomeração baseado na distância média não ponderada (UPGMA) para 59 isolados de Lis

macrorestrição obtidos com as enzimas AscI e ApaI, respectivamente. Utilizou-se o programa GelCompar version 5.1 com uma tolerância e uma optimização de 1,50%

monocytogenes estão indicadas, bem como os serogrupos MPCR. As estirpes provenientes de colecções de cultura estão identificadas pela sua referência original: CE

Type Cultures; CIP – Collection de l’Institut Pasteur. 
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Tem-se considerado a existência de duas grandes linhagens genéticas (linhagens I e II) e 

uma com menor representação de isolados (linhagem III) de L. monocytogenes (Nightingale 

et al., 2006). A linhagem I inclui as estirpes pertencentes aos grupos antigénicos flagelares 

do tipo b e d e contém todos os isolados provenientes de surtos humanos epidémicos e 

esporádicos relacionados com a transmissão alimentar (serótipos 1/2b, 3b, 4b, e 4d). A 

linhagem II engloba isolados de casos humanos e animais, mas não inclui nenhum isolado 

derivado de casos epidémicos humanos veiculados por alimentos. Esta linhagem é 

essencialmente constituída por estirpes com antigénios flagelares do tipo a ou c (serótipos 

1/2a e 1/2c). A linhagem III compreende, por sua vez, estirpes de serovariedades raramente 

detectadas 4a e 4c, bem como algumas estirpes do serótipo 4b (Wiedmann et al., 1997). 

 

As relações entre as estirpes de L. monocytogenes baseadas nos seus perfis PFGE por 

combinação das enzimas ApaI e AscI, estão demonstradas no dendrograma indicado na 

figura 9, sendo suportadas por um coeficiente de correlação cofenética (ρ) correspondente a 

0,97. Este valor explica o ajuste do dendrograma aos dados originais (Sneath e Sokal, 1973) 

e normalmente apresenta valores entre 0,60 e 0,95, sendo que valores superiores a 0,80 

são considerados razoáveis (Priest e Austin, 1993).  

 

O PFGE dos fragmentos de DNA obtidos com a enzima AscI distinguiu os 65 isolados, 

incluindo 6 estirpes de referência, em 20 tipos diferentes. O PFGE aplicado aos fragmentos 

obtidos com a enzima ApaI produziu, por sua vez, 21 tipos diferentes. Foi encontrado um 

valor de SID (Simpson’s index discrimination) mais elevado para a enzima ApaI (0,80) 

quando comparado com o valor obtido com AscI (0,64). Através da combinação dos perfis 

produzidos pelas duas enzimas ApaI e AscI foi possível obter 48 tipos PFGE combinados 

(pulsotipos), aumentando o poder discriminatório para 0,99 (Fig.9). 

 

Para um nível de similaridade próximo de 0,48, os isolados de L. monocytogenes foram 

divididos em dois grandes grupos. O grupo mais pequeno corresponde à linhagem II, com 6 

isolados pertencentes aos serogrupos MPCR (1/2a-3a) e (1/2c-3c), por seu lado, o maior 

grupo corresponde à linhagem I, com 59 isolados pertencentes aos serogrupos (1/2b-3b-7) e 

(4b-4d-4e). Estes resultados estão de acordo com Doumith et al. (2004), os quais usaram 

um método de subtipagem baseado num macroarray de DNA de forma a dividir as três 

linhagens de L. monocytogenes em cinco grupos filogenéticos, cada um correlacionado com 

os serovares. No entanto, a linhagem III não se encontra aqui representada. Para uma 

similaridade de cerca de 0,58, o grupo correspondente à linhagem II foi dividido em dois 

subgrupos. Um deles apresenta 4 isolados pertencentes ao serogrupo (1/2a-3a), e o outro, é 

constituído por 2 isolados pertencentes ao serogrupo (1/2c-3c). Na linhagem I, para um nível 
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de similaridade de 0,60, observou-se uma aglomeração de isolados em dois subgrupos 

principais. Um dos grupos foi constituído por 7 isolados pertencentes ao serogrupo MPCR 

(1/2b-3b-7), e o outro grupo reuniu 48 isolados, todos eles pertencentes ao serogrupo (4b-

4d-4e). Visualmente, para uma similaridade de 0,75, este último grupo apresenta 45 perfis 

PFGE idênticos, sendo as excepções o perfil gerado pelo isolado 4128, e os perfis 

produzidos pelos isolados 4143 e 4144, cuja ausência de precisão e nitidez das bandas, não 

permitiu fazer tal avaliação. Tal indiferenciação sugere tratar-se de uma estirpe persistente.  

 

Os perfis moleculares obtidos a partir dos 59 isolados foram, então, inseridos na base de 

dados de perfis PFGE da CBISA (Colecção de Bactérias do ISA), como atrás mencionado, 

para comparação com os 24 perfis existentes, que correspondem a isolados de leite, queijo 

e ambientes relacionados, de modo a identificar eventuais proximidades filogenéticas entre 

os isolados e os seus nichos ecológicos específicos. A análise do dendrograma indicado na 

figura 10 permitiu constatar a formação de 62 pulsotipos.  
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Fig.10 – Dendrograma utilizando o coeficiente de Dice e o método de aglomeração baseado na distância média não ponderada (UPGMA) para 59 isolados de Listeria monocytogenes (assinalados com ■) e para 24 perfis já existentes na base de dados de 

perfis PFGE da CBISA, correspondentes a isolados de leite, queijo e ambientes relacionados (assinalados com ■), com base nos perfis de macrorestrição obtidos com as enzimas AscI e ApaI, respectivamente. Utilizou-se o programa GelCompar version 

5.1 com uma tolerância e uma optimização de 1,50% para comparação de bandas. Encontram-se indicados os serogrupos MPCR, duas (I e II) das três linhagens genéticas de Listeria monocytogenes, bem como o ano de isolamento das estirpes. 
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Para uma similaridade de 0,50, ocorreu uma divisão dos isolados em dois grupos principais. 

O grupo mais pequeno correspondente à linhagem II, é constituído por 8 isolados 

pertencentes aos serogrupos (1/2a-3a) e (1/2c-3c), por sua vez, o maior grupo, 

correspondente à linhagem I, é formado por 75 isolados pertencentes aos serogrupos (1/2b-

3b-7) e (4b-4d-4e). Também aqui não está representada a linhagem III. Para uma 

similaridade de aproximadamente 0,78, o grupo correspondente à linhagem II foi 

subdividido, fazendo a separação dos isolados pertencentes ao serogrupo (1/2c-3c) 

(isolados 4169 e 3231), dos 6 isolados pertencentes ao serogrupo (1/2a-3a). Dois destes 

isolados (4134 e 4135) são considerados idênticos (100% de similaridade), estando de 

acordo com a observação visual, no entanto, considerando o dendrograma indicado na 

figura 9, estes dois isolados estão relacionados a 0,95 de similaridade. Visualmente os 

isolados 3044, 3046 e 3049 (1/2a-3a) são iguais, porém, a análise computorizada considera-

os diferentes (0,61). Quanto à linhagem I, para um nível de similaridade de 0,67, esta foi 

dividida em quatro grupos. Um deles apresenta 13 isolados, correspondentes aos 

serogrupos (1/2b-3b) e (4b-4d-4e). Outro subgrupo é constituído por 3 isolados pertencentes 

ao serogrupo (4b-4d-4e), outro apenas por um isolado (3219), e o maior grupo reúne 58 

isolados, todos eles pertencentes ao serogrupo (4b-4d-4e). Para uma similaridade de 0,71, 

um subgrupo reuniu 10 isolados da base de dados CBISA com os 45 isolados referidos 

anteriormente pela análise do dendrograma 9, cujos perfis PFGE são visualmente 

indistinguíveis, sugerindo uma adaptação a este tipo de nicho ecológico. 

Pela análise do dendrograma 10 verifica-se que os isolados 4131, CECT 4032 e 4136, 

embora pertencentes ao serogrupo (4b-4d-4e), estão mais próximos do grupo (1/2b-3b-7) do 

que do grupo (4b-4d-4e).  

 

Considerando a origem dos isolados existentes na base de dados da CBISA, constatou-se 

que nenhum dos cinco isolados de leite cru pertence ao serogrupo MPCR (4b-4d-4e). 

Porém, a maioria dos isolados de queijo de ovelha (7/13) está incluída neste serogrupo, com 

uma prevalência de 54%. Por outro lado, todos os isolados pertencentes a ambientes fabris 

(3107, 3143, 3172, 3192 e 3200) incluem-se no serogrupo (4b-4d-4e), podendo sugerir a 

contaminação ambiental como a maior causa de contaminação destes queijos por L. 

monocytogenes. 

 

Não se encontraram pulsotipos idênticos de L. monocytogenes entre os isolados 

provenientes do LNIV e isolados de leite, queijo e ambientes relacionados, existentes na 

base de dados de perfis PFGE da CBISA. Relativamente aos 24 perfis já existentes na base 

de dados de perfis PFGE da CBISA, correspondentes a isolados de leite, queijo e ambientes 
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relacionados, verificou-se também a prevalência do serogrupo (4b-4d-4e) (58%), tal como 

para os 59 isolados provenientes do LNIV. 

A análise computorizada de dados PFGE de isolados de L. monocytogenes facilita o 

processamento de elevado número de amostras, embora seja necessária uma conformidade 

estrita aos protocolos estandardizados. Esta uniformização inclui não apenas um rigoroso 

cumprimento do protocolo PulseNet de Graves e Swaminathan (2001), mas também dos 

procedimentos da análise de dados computorizada para a normalização de padrões e 

transferência de informação intra e inter laboratórios. PulseNet Europe (Martin et al., 2006) 

recomendam ajustes de 1,50% para a optimização e a tolerância na comparação de bandas. 

Apesar destes ajustes, as estirpes visualmente indistinguíveis podem ainda ser 

consideradas diferentes de acordo com a análise de grupos (Hamdi et al., 2007), como se 

pode constatar com os perfis correspondentes a 45 isolados (4b-4d-4e) provenientes do 

LNIV, que são visualmente indistinguíveis, embora no dendrograma 10 se encontrem com 

0,80 de similaridade. Tendo em conta que estes isolados foram detectados a partir de nove 

fábricas diferentes e considerando que cada isolado provém de uma amostra também 

diferente, os resultados sugerem a presença de uma estirpe persistente de L. 

monocytogenes eventualmente responsável pela contaminação de diferentes fábricas. Vogel 

et al. (2001) e Leite et al. (2006) relataram a existência de estirpes persistentes em fábricas 

de processamento de alimentos, tendo Unnerstad et al. (1996) relatado a persistência de 

estirpes em queijarias, por mais de sete anos. 

As duas técnicas de subtipagem usadas neste estudo identificaram uma baixa variabilidade 

genética nas estirpes associadas a leites, queijos e ambientes relacionados, sugerindo que 

algumas estirpes de L. monocytogenes podem estar melhor adaptadas a determinados 

nichos ecológicos específicos. 
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4  Conclusão 

 

O trabalho realizado incidiu sobre um conjunto de 59 isolados de L. monocytogenes, 

provenientes de um rastreio efectuado no período de Março a Outubro de 1992, a 21 

fábricas de queijo fresco das regiões Ribatejo e Oeste, e Algarve. Os isolados tiveram 

origem em leites pasteurizados de vaca, de ovelha e de mistura (vaca, cabra e ovelha), 

queijos feitos a partir desses mesmos leites e ambientes fabris de nove fábricas cujos 

queijos se encontravam contaminados com L. monocytogenes. De salientar que, em três 

destas nove fábricas, L. monocytogenes foi reisolada após uma higienização intensiva das 

instalações. Das 116 amostras de leite analisadas, 11 (9,5%) foram positivas na pesquisa de 

L. monocytogenes. Destas 11 amostras positivas, nove eram de leite de vaca e as outras 

duas eram uma de leite de mistura e a outra de leite de ovelha.  

Em 131 queijos frescos analisados, 42 (32,1%) estavam contaminados com L. 

monocytogenes. Destes, 24 eram de leite de mistura e 18 eram de leite de vaca. Nenhum 

dos 10 queijos fabricados com leite de ovelha se encontrava contaminado. Por sua vez, no 

ambiente fabril, registou-se uma presença apreciável de L. monocytogenes quer nas salas 

de fabrico quer nas câmaras frigoríficas, tendo-se encontrado 42 casos positivos em 158 

zaragatoas efectuadas. 

Este trabalho teve como objectivo inicial a avaliação da prevalência de determinados tipos 

moleculares, de acordo com a sua origem (tipo de leite, fábrica, região geográfica), bem 

como a identificação de estirpes persistentes nas respectivas instalações. Como já foi 

referido, por motivos que nos são alheios, não foi possível, como inicialmente se supunha, 

encontrar os registos de cada isolado, de modo a poder ser feita a referida análise. 

 

As técnicas de serotipagem por multiplex-PCR (MPCR) e a análise dos perfis por 

electroforese em campo pulsado (PFGE) foram aplicadas a este conjunto de 59 isolados e a 

seis estirpes de referência de L. monocytogenes. A percentagem de isolados pertencentes 

ao serogrupo (4b-4d-4e) foi de 86% (51/59), confirmando resultados recentes de outros 

autores (Chambel et al., 2007) e da nossa equipa (Leite et al., 2006) em isolados de queijos 

e ambientes relacionados. 

Uma vez que o serótipo 4b está fortemente associado a casos esporádicos ou epidémicos 

de listeriose humana, como relatado por vários autores, os resultados apresentados 

enfatizam o risco associado ao consumo de queijo contaminado com L. monocytogenes. 

 

Através da análise visual do dendrograma obtido a partir dos perfis PFGE, foi possível 

identificar 45 isolados de produtos lácteos com perfis ApaI e AscI indistinguíveis, sugerindo 
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tratar-se de uma estirpe persistente. Por outro lado, a comparação destes isolados com 24 

isolados de produtos lácteos existentes na base de dados da CBISA mostrou, a 0,71 de 

similaridade, um subgrupo que reunia 10 destes isolados com os 45 referidos anteriormente.  

A identificação de uma baixa variabilidade genética nas estirpes associadas a leites, queijos 

e ambientes relacionados, sugere que algumas estirpes de L. monocytogenes podem estar 

melhor adaptadas a este nicho ecológico específico.  

 

Segundo alguns autores (Loncarevic et al., 1996; Carminati et al., 2004), a presença de uma 

população altamente clonal de L. monocytogenes em leites, queijos e ambientes 

relacionados pode ser explicada por duas hipóteses distintas: (i) o uso das mesmas 

condições de processamento (baixas temperaturas nas câmaras de cura dos queijos, bem 

como o aumento dos valores pH no decurso da cura) pode seleccionar clones aptos para 

eliminar outros menos aptos; (ii) os procedimentos de isolamento podem suprimir ou 

favorecer apenas alguns clones. 

 

A presença de L. monocytogenes nestes ambientes pode também ser explicada por uma 

falta de eficácia da sanitização ou, pela falta de higiene no processamento. Este resultado 

pode-se reflectir na selecção de células de L. monocytogenes menos susceptíveis a 

determinados detergentes e desinfectantes. Consequentemente, estas células podem, 

então, tornar-se difíceis de erradicar. 

 

Impõe-se, portanto, a implementação de boas práticas de higiene e de fabrico em todo o 

processo de fabrico, de modo a obter um produto de boa qualidade e segurança.  

 

A aplicação de técnicas de tipagem molecular para determinar a origem das contaminações 

na produção de queijos pode conduzir a uma melhor compreensão das rotas de propagação 

de L. monocytogenes, permitindo assim, o planeamento de medidas preventivas mais 

eficazes. 
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