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RESUMO 
 

Este estudo teve como objectivo caracterizar genes de resistência a β-lactâmicos, em 

bactérias de alimentos prontos-a-comer (RTE) Portugueses, e avaliar a sua potencial 

transferência in vitro para Escherichia coli. 

As contagens de bactérias resistentes à ampicilina, recolhidas de queijos e de produtos de 

charcutaria variaram entre < 3 Log UFC/g e 8 Log UFC/g. Dos 44 e 24 fenótipos 

resistentes, isolados de queijos e de carnes, 31,4 e 35,9%, respectivamente, eram 

multirresistentes. A maioria dos isolados de queijo (85%) e de carne (87,2%) pertencia à 

família das Enterobacteriaceae. O gene blaTEM foi detectado em 80,9% e 34,3% dos 

isolados de queijo e carne, respectivamente. Adicionalmente, 6% dos isolados de carne 

(Klebsiella oxytoca) continha blaOXY-1, blaOXY-2 e blaOXY-5.  

Quarenta das 128 bactérias resistentes aos β-lactâmicos, provenientes de ambos os tipos de 

alimento, transferiram determinantes de resistência para E. coli. O gene blaTEM-1 foi 

detectado em 85% dos dadores e transconjugantes, sendo também identificadas duas novas 

TEMs (TEM-179 e TEM-180). As sequências aminoacídicas destas TEMs agruparam-se 

com a maioria das sequências TEM dos isolados clínicos a nível mundial. 

Estes resultados sugerem que o consumo de alimentos RTE, especialmente com elevados 

níveis de Enterobacteriaceae, pode contribuir para a propagação da resistência aos β-

lactâmicos. 

 

Keywords: Alimentos prontos-a-comer (Ready-to-Eat - RTE); queijo; produtos de 

charcutaria; Enterobacteriaceae resistentes aos β-lâctamicos; blaTEM; blaOXY; ensaios de 

transconjugação; análise filogenética.  
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TÍTULO DA TESE: Identification and molecular charac terization of β-lactamases in 

bacteria isolated from ready-to-eat foods 

ABSTRACT 
 

This study aimed to characterize β-lactam resistance genes in bacteria isolated from 

Ready-to-Eat (RTE) Portuguese food and to investigate in vitro transference of these genes 

to Escherichia coli. 

The numbers of ampicillin resistant bacteria from cheese and deli meats varied from < 3 

Log CFU/g to 8 Log CFU/g. From 44 and 24 resistant phenotypes from cheese and deli 

meats, respectively, 31.4 and 35.9 % were multidrug resistant. The majority of the isolates 

from cheese (85%) and from deli meats (87.2%) belonged to Enterobacteriaceae. The 

blaTEM gene was detected in 80.9 % and 34.3% of the cheese and meat isolates, 

respectively. In addition, 6% of the meat isolates (Klebsiella oxytoca) harbour blaOXY-1, 

blaOXY-2 and blaOXY-5.  

Forty out of 128 β-lactams resistant bacteria from both types of foods proved to transfer 

resistance determinants to E. coli. The blaTEM-1 was detected in 85% of donors and 

transconjugants, while two new TEMs (TEM-179 and TEM-180) were identified. A 

phylogenetic inference based on TEM aminoacidic sequences showed that these sequences 

clustered with most of the TEM sequences of worldwide clinical isolates.  

These results suggest that the consumption of RTE foods, particularly with high levels of 

Enterobacteriaceae may contribute to the spread of β-lactam resistance. 

 

 

Keywords: Ready-to-Eat (RTE) food; cheese; deli meats; β-lactam-resistant 

Enterobacteriaceae; blaTEM gene; blaOXY gene; transconjugation assays; phylogenetic 

analysis. 
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Introdução geral 

 

 



 

 

 

 



Capítulo I 

Introdução Geral 

 

3 

1.1. Agentes antimicrobianos  

Em 1928, Alexander Fleming descobriu que o fungo Penicillium notatum produzia 

naturalmente uma substância, com propriedades antibacterianas, à qual chamou penicilina 

(Fleming, 1929). Anteriormente, apenas eram considerados como antibióticos todos os 

compostos naturais produzidos por microrganismos, nomeadamente actinomicetas, outras 

bactérias e fungos, que inibiam o crescimento microbiano ou que tinham efeito 

microbiocida ou lítico. Este termo foi referido pela primeira vez por Waksman, em 1942, 

para denominar todos estes compostos naturais (Calderon e Sabundayo, 2007). Nessa altura, 

chamavam-se quimioterápicos aos produtos de síntese química com acção antibacteriana. 

Actualmente, o termo antibiótico engloba todos os compostos naturais (produtos do 

metabolismo secundário dos microrganismos, tal como a estreptomicina ou derivados de 

fermentação) e os compostos sintéticos (ex: quinolonas, sulfamidas) ou semi-sintéticos, 

com propriedades de antibiose usados para tratar doenças infecciosas nos humanos, em 

animais ou nas plantas. A título de exemplo a maioria das penicilinas sintéticas são obtidas 

a partir do 6-ácido aminopenicilâmico (6-APA) como é o caso da ampicilina (Mandell e 

Petri, 1996). Estes compostos são classificados de antibióticos apenas quando usados em 

humanos. No entanto, quando usados nos animais são classificados como “drogas 

antimicrobianas veterinárias” e nas plantas como “pesticidas” (IFT, 2006). 

 

O termo antimicrobiano é geralmente usado de forma mais ampla para referir qualquer 

composto incluindo antibióticos, agentes antimicrobianos alimentares, higienizantes, 

desinfectantes e outras substâncias que actuam como microbiocidas. As definições e usos 

de cada um destes termos diferem entre várias áreas de especialização (IFT, 2006).  

 

O Institute of Food Technologists (IFT) usa o termo agente antimicrobiano alimentar 

quando se refere a substâncias antimicrobianas, tais como a nisina e outras bacteriocinas, 

incluindo inibidores de fungos, que são usados para preservar o alimento prevenindo o 

crescimento microbiano e a sua consequentemente deterioração. O antibiótico não pode 

legalmente ser usado como aditivo alimentar. 



 

4 

As diferentes moléculas de antibióticos antibacterianos existentes actualmente exploram as 

diferenças funcionais e estruturais entre a célula procariota bacteriana e as células 

eucariotas do Homem, animal ou planta. Deste modo, cada grupo de antibióticos tem um 

alvo na célula bacteriana, de forma a exercer as suas propriedades de antibiose 

(bacteriolítica, bacteriocida ou bacteriostática) não tendo, praticamente, efeitos deletérios 

para o Homem ou animal, nas doses terapêuticas usadas (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1: Locais de actuação dos principais grupos de antibióticos usados na terapêutica 
numa bactéria Gram negativa 
Os principais mecanismos de acção antimicrobiana podem ser divididos em cinco classes 
principais. 1: os que actuam na síntese da parede celular; 2: os que alteram a função e a 
permeabilidade da membrana; 3: os que actuam na tradução proteica; 4: os que actuam 
nos processos genéticos moleculares (replicação e transcrição); 5: os que actuam nas vias 
biossintéticas dos precursores do DNA;  
PBP – Proteínas de ligação à penicilina; CIT- citoplasma; MC – Membrana celular; ME – 
Membrana externa da parede celular (Adaptado de Walsh, 2000; Walsh, 2003; Tenover, 
2006; Alekshun e Levy, 2007; Fernandes, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ribossoma

mRNA

DNA

RNA polimerase

DNA girase

DNA topoisomerase IV

30S

50S

1

2

5
3

4

Cloranfenicol
Macrólidos
Lincosamidas
Estreptograminas
Mupirocina
Ácido fusídico

Aminoglicosídeos
Tetraciclinas

Espectinomicinas
Glicilciclinas

Oxazolinidonas

Polipeptídeo

nascente

GTP DHP DHF THF

dTMP dUMP

dTTP

Sulfometoxazol

Trimetoprim

Ciprofloxacina
Novobiocina

Ciclotialidinas
Microcina B17

Rifampicina
Quinolonas
Flavolonas

Penicilinas
Cefalosporinas
Carbapenemos

Monobactamos
Vancomicina

Bacitracina

Gramicidina
Polimixina
Nisina
Monensina
Nigericina

Iões

Iões

Ionóforo

Peptidoglicano

ββββ-lactâmico

Porina
PBP

MC
ME

CIT

Fosfomicina
D-cicloserina

Vancomicina
Bacitracina
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1.1.1. Antibióticos antiparietais (inibidores da síntese do 

peptidoglicano) 

Existe uma diversidade de antibióticos que podem actuar nas diferentes fases da 

biossíntese do peptidoglicano, nomeadamente na fase citoplasmática, fase membranar e 

parietal. Somente os antibióticos inibidores da fase inicial ou fase citoplasmática, como a 

fosfomicina ou D-cicloserina (Figura 1.1), têm necessidade de atravessar a membrana 

citoplasmática bacteriana a fim de atingirem o seu alvo. No entanto outros antibióticos, tais 

como a vancomicina e bacitracina (Figura 1.1) actuam no interior da membrana celular, 

fase membranar. O grupo dos β-lactâmicos tem o seu alvo no folheto externo da membrana 

celular, actuando na fase parietal da biossíntese do peptidoglicano (Blumberg e Strominger, 

1974; Scholar e Pratt, 2000a). 

 

A parede celular das bactérias Gram positivas não constitui um obstáculo à penetração 

destes antibióticos, ao contrário das bactérias Gram negativas, onde esta constitui uma 

barreira adicional de permeabilidade. Os antibióticos de elevada massa molecular não 

conseguem atravessar a membrana exterior das bactérias Gram negativas, tornando-os 

apenas activos sobre bactérias Gram positivas (Scholar e Pratt, 2000a; Scholar e Pratt, 

2000b). 

ββββ-lactâmicos 

Os β-lactâmicos constituem o grupo de antibióticos mais importante, dada a sua eficácia 

terapêutica e a sua baixa toxicidade para os animais, incluindo o Homem. Este grupo inibe 

a biossíntese do peptidoglicano, molécula tipicamente procariota. A ausência deste nas 

células eucariotas, confere-lhe uma toxicidade antibacteriana selectiva.  

 

Estruturalmente, os β-lactâmicos são compostos derivados de azetidin-2-onas, que são 

anéis heterocíclicos de quatro lados com o azoto como heteroátomo e um grupo carbonilo 

(Figura 1.2A). Estes anéis, azetidin-2-onas, encontram-se geralmente condensados com um 

anel de tiazolidina (Figura 1.2B), que são também anéis heterocíclicos que possuem para 

além do azoto um átomo de enxofre como heteroátomo (Nogrady e Weaver, 2005).  
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Figura 1.2: Estruturas químicas das moléculas azetidinona (A) e tiazolidina (B) 

 

As principais classes de β-lactâmicos, actualmente disponíveis, podem apresentar quatro 

estruturas diferentes de anéis, nomeadamente os penamos, cefemos, monobactamos e 

carbapenemos, permitindo consequentemente classificar este tipo de antibióticos quanto à 

sua estrutura. Ligados ao anel β-lactâmico, os penamos e carbapenemos têm um anel 

adicional de cinco membros, os cefemos um anel de seis membros e os monobactamos 

apenas apresentam o anel β-lactâmico (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3: Estruturas químicas básicas principais dos antimicrobianos β-lactâmicos 

 

Os β-lactâmicos apresentam, no entanto, alguns inconvenientes, como o facto de poderem 

ser inactivados por hidrolases bacterianas, as β-lactamases. O conhecimento actual da 

origem das diversas β-lactamases tem possibilitado a pesquisa de novos antibióticos β-

lactâmicos resistentes à maioria dessas β-lactamases. Têm sido encontradas estirpes 

bacterianas resistentes aos novos β-lactâmicos, assim como novos mecanismos de 

resistência. As bactérias apresentam uma superioridade em relação ao Homem no que diz 

respeito à plasticidade genética, o que lhes permite continuar a escapar ao efeito dos 

antibióticos (Sousa, 2006). 
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A biossíntese do peptidoglicano na fase parietal requer a quebra de ligações covalentes no 

peptidoglicano, por acção das autolisinas bacterianas, para permitir a inserção de novas 

unidades de peptidoglicano recém sintetizadas no citoplasma e transportadas através da 

membrana celular bacteriana. Isto pressupõe a intervenção das enzimas D-D-

carboxipeptidases-transpeptidases, localizadas no folheto externo da membrana celular, 

que promovem o estabelecimento de pontes interpeptídicas (cross-linking) entre cadeias 

peptídicas vizinhas e o peptidoglicano em crescimento. Os β-lactâmicos vão inibir, de 

forma irreversível, estas proteínas conhecidas por Penicillin-Binding-Proteins (PBP), 

impedindo o processo cross-linking. Para que ocorra a formação do complexo β-

lactâmico/PBP, existe a necessidade do anel β-lactâmico ter intacta a ligação amida. O β-

lactâmico ocuparia o lugar do substrato natural da transpeptidase, não ocorrendo, portanto, 

as actividades enzimáticas (transpeptidases e carboxipeptidases), que estariam inibidas 

pelo antibiótico (Scholar e Pratt, 2000a; Scholar e Pratt, 2000b). 

 

A permeabilidade necessária para os antibióticos atingirem as PBPs nas bactérias Gram 

negativas e Gram positivas ocorre por mecanismos diferentes. A membrana exterior da 

parede celular das bactérias Gram negativas poderá apresentar uma barreira de 

permeabilidade. No entanto, a maioria dos antibióticos β-lactâmicos tem uma massa 

molecular e uma hidrofilía compatível com a natureza das porinas, conseguindo, por isso, 

atingir o seu local de acção. Deste modo, os antibióticos β-lactâmicos ligam-se às PBPs e 

inibem a síntese do peptidoglicano participando, provavelmente, na activação das 

autolisinas endógenas, com a subsequente lise celular. A autólise ocorre, dado que a 

relação fisiológica entre as autolisinas e a síntese parietal é alterada (Sousa, 2006).  

 

Os diferentes efeitos produzidos pelos antibióticos β-lactâmicos reflectem as diferentes 

especificidades destes antibióticos para as PBPs, localizadas no folheto exterior da 

membrana celular. O número de PBPs e a natureza destas proteínas varia de espécie para 

espécie, ou seja as PBPs são específicas da espécie bacteriana. Por exemplo, em 

Escherichia coli existem sete PBPs subdivididas em dois grupos: baixa massa molecular 

(MM) e elevada MM. A inibição da actividade transpeptidase nas PBPs de E. coli de 

elevada MM, conduz à morte celular. A inibição de PBP1a e PBP1b conduz à lise celular. A 
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inibição de PBP2 conduz à formação de formas esféricas. Finalmente, a inibição de PBP3 

produz formas filamentosas. Em conclusão, as evidências apontam para que as PBPs de 

elevada MM, possam ser vitais para as funções microbianas e a associação dos antibióticos 

β-lactâmicos a alguns ou a todas as PBP1,2,3 parece ser condição fundamental para que 

ocorra a inibição do crescimento e autólise celular (Pratt, 2008). 

 

Os penamos são um grande grupo de β-lactâmicos onde se inserem as penicilinas. As 

penicilinas possuem uma estrutura básica bi-cíclica, o ácido 6-aminopenicilânico (6-APA) 

(Figura 1.4). 

 

Figura 1.4: Estrutura química do ácido 6-aminopenicilânico (6-APA) 

 

Como foi referido anteriormente, Fleming descreveu as propriedades líticas da penicilina, 

substância excretada pelo fungo Penicilium notatum (Fleming, 1929). A partir de culturas 

de Penicillium foram isolados quatro tipos de compostos, designados por penicilinas F, G, 

X e K (Scholar e Pratt, 2000a). Apesar da descoberta da penicilina ter revolucionado o 

panorama da terapêutica, este antibiótico apresentava um espectro de actividade reduzido. 

Posteriormente, identificaram-se estirpes de Staphylococcus produtoras de β-lactamases, 

descobrindo-se de seguida novas moléculas resistentes às β-lactamases estafilocócicas. 

Surgiram, deste modo, as penicilinas resistentes às penicilinases, tais como meticilina, 

oxacilina, cloxacilina, entre outras. Em 1961, alarga-se o espectro de actividade das 

penicilinas com a síntese da aminopenicilina, a ampicilina (AMP). Esta nova penicilina e 

os seus derivados, amoxicilina, ésteres de ampicilina e hetacilina são activos contra os 

bacilos Gram negativos, não produtores de β-lactamases. A AMP é uma penicilina 

sintética, com grande afinidade para as PBP1,2,3 de E. coli que, como a penicilina G, 

apresenta actividade contra bactérias Gram positivas não produtoras de β-lactamases. De 

facto, foi a primeira penicilina com actividade significativa contra bactérias Gram 

negativas não produtoras de β-lactamases, tais como Neisseria spp., E. coli, Salmonella 



spp., Shigella spp. e Proteus mirabilis

spp., Enterobacter spp., Serratia

entre outras espécies produtoras de 

(AMX) é uma penicilina semi

seu espectro antibacteriano é idêntico ao da ampicilina, embora 

Shigella spp. (Rolinson, 1998; 

 

Actualmente, existem alguns compostos disponíveis, tais como 

sulbactamo e o tazobacta

inactivando-as. Estes inibidores das 

aminopenicilinas ampliando o seu espectro de actividade. Desta forma, a 

sido usada em associação com o inibidor de 

actividade contra estirpes produtoras de 

como não é activa contra estirpes produtoras de 

um antibiótico produzido por 

activa contra estas estirpes. 

comerciais de Augmentin e

difere das penicilinas pelo facto de apresentar no anel 

de oxigénio em vez de enxofre

 

Figura 1.

 

O sulbactamo e o tazobacta

clavulânico e os outros inibidores são acilados pelas 

resistindo à desacilação, funcionando como inibidor

β-lactamases cromossómicas AmpC, sendo o ácido clavulânico um for

mesmas (Maiti et al., 1998; Bronson e Barret, 2001)

Proteus mirabilis mas, verificou-se não ser activa contra 

Serratia spp., P. vulgaris, Pseudomonas spp., 

produtoras de β-lactamases cromossómicas AmpC. A 

é uma penicilina semi-sintética, com grande afinidade para as PBP

seu espectro antibacteriano é idêntico ao da ampicilina, embora seja mais activo contra 

(Rolinson, 1998; Scholar e Pratt, 2000a). 

Actualmente, existem alguns compostos disponíveis, tais como o ácido clavulânico, 

tazobactamo, que se podem ligar, irreversivelmente

Estes inibidores das β-lactamases utilizam-se associados às 

ampliando o seu espectro de actividade. Desta forma, a 

sido usada em associação com o inibidor de β-lactamases sulbactamo, o que lhe permite ter 

actividade contra estirpes produtoras de β-lactamases. Do mesmo modo, a 

ão é activa contra estirpes produtoras de β-lactamases, associa-se

um antibiótico produzido por Streptomyces clavuligerus, o ácido clavulânico

estirpes. São exemplos desta combinação terapêutica 

e Clavamox. O ácido clavulânico tem uma estrutura bi

difere das penicilinas pelo facto de apresentar no anel anexo ao anel β-lactâmico um átomo 

enxofre (Figura 1.5).  

 

Figura 1.5: Estrutura química do ácido clavulânico 

e o tazobactamo também apresentam uma estrutura bi

clavulânico e os outros inibidores são acilados pelas β-lactamases do grupo serina, 

resistindo à desacilação, funcionando como inibidores suicidas. São fracos inibidores das 

micas AmpC, sendo o ácido clavulânico um for

1998; Bronson e Barret, 2001). 
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Desde a década de 70 que as cefalosporinas, o principal grupo dos cefemos, têm sido dos 

agentes antimicrobianos mais largamente usados e um dos grupos mais potentes. Este 

grupo tem sido bem tolerado e o seu desenvolvimento tem acompanhado o das penicilinas. 

Devido à sua importância, é essencial classificar os cefemos de forma a optimizar o seu 

uso (Dalhoff e Thomson, 2003). Numerosas classificações, químicas, biológicas, 

microbiológicas, farmacocinéticas e imunológicas têm sido propostas. Quimicamente os 

cefemos podem ser classificados em cinco classes diferentes: 1) cefalosporinas, 2) 

cefamicinas; 3) oxa-1-cefemos, 4) carba-1-cefemos e 5) diversos. 

 

Em 1945, Giusepe Brotzu descreve as propriedades líticas da primeira cefalosporina 

produzida pelo fungo Cephalosporium acremonium. Este antibiótico apresenta um espectro 

de actividade mais vasto do que o apresentado pela penicilina G, sendo activo contra as 

bactérias Gram positivas e Gram negativas. Em 1948, Florey e Abraham demonstraram 

que C. acremonium produz diferentes antibióticos designados, respectivamente, por 

cefalosporina P, cefalosporina N e cefalosporina C (Abraham e Newton, 1954; Newton e 

Abraham, 1955). Estruturalmente, a cefalosporina C é semelhante à penicilina G e a 

obtenção, em 1959, do ácido 7-aminocefalosporânico (7-ACA) tornou possível uma grande 

proliferação de novos derivados semi-sintéticos. As cefalosporinas são antibióticos β-

lactâmicos relacionados, química e farmacologicamente, com as penicilinas e ainda com as 

1-oxo-β-lactamas (moxalactamo) e com as cefamicinas (cefoxitina - FOX), estas últimas 

fortemente aparentadas e habitualmente incluídas no grupo das cefalosporinas. 

Consequentemente, o mecanismo químico das cefalosporinas, muito semelhante ao das 

penicilinas, conduz do mesmo modo à formação de uma ligação covalente com as PBPs, 

causando a lise celular. As cefalosporinas susceptíveis podem ser hidrolisáveis por β-

lactamases. De facto, algumas β-lactamases são mais eficientes a hidrolisar cefalosporinas 

do que as próprias penicilinas (Scholar e Pratt, 2000a).  

 

Dentro da classificação microbiológica, tradicionalmente as cefalosporinas estão divididas 

em quatro gerações, de acordo com a sua actividade antimicrobiana, nomeadamente o 

espectro antibacteriano, a estabilidade, a absorção intestinal, o metabolismo e os efeitos 

colaterais provocados (Quadro 1.1).  
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Quadro 1.1: Principais grupos de cefalosporinas de acordo com a sua actividade antimicrobiana 

1ª geração 2ª geração 3ª geração 4ª geração 

Cefalotina Cefamandol Cefotaxima Cefepima 

Cefapirina Cefuroxima Ceftizoxima Cefepiroma 

Cefazolina Cefonicida Ceftriaxona  

Cefalexina (a) Ceforanida Ceftazidima  

Cefradina (a) Cefoxitina (b) Cefoperazona  

Cefadroxilo (a) Cefmetazole (b) Cefixima (a)  

 Cefminox (b) Ceftibuteno (a)  

 Cefotetam (b) Cefdinir (a)  

(a) Cefalosporinas orais; todas as outras são cefalosporinas parentais 
(b) Embora sejam cefamicinas (classificação química), elas são geralmente incluídas na classificação 

microbiológica como cefemos da 2ª geração  
(Adaptado de Fernandes, 2008) 

 

Os membros da 1ª geração têm uma actividade estreita ou limitada, quando comparados 

com o espectro alargado das cefalosporinas de 3ª e 4ª geração (Page, 2007). As 

cefalosporinas da 1ª geração incluem cefalosporinas sintéticas ou semi-sintéticas obtidas 

por reacção do 7-ACA com cloreto de ácido. A cefalotina e a cefapirinaina foram as 

primeiras cefalosporinas utilizadas na terapêutica, apresentando vantagens sobre as 

penicilinas, dado que possuíam maior espectro de actividade (Quadro 1.1). São activas 

contra bactérias Gram positivas produtoras de penicilinases e contra bactérias Gram 

negativas. No entanto, apresentam algumas desvantagens em relação às penicilinas, 

nomeadamente fraca actividade contra Enterococcus faecalis e Haemophilus influenzae, 

com administração dolorosa e maior toxicidade comparada com as penicilinas. Para além 

das propriedades antimicrobianas que as classificam, muitas destas cefalosporinas foram 

efectivamente das primeiras a ser sintetizadas. A evolução das cefalosporinas, na década de 

60 do século passado, foi bastante lenta e, desde essa altura, ocorrem frequentemente 

resistências apresentadas por bacilos Gram negativos produtores de β-lactamases. Na 

década de 70 do século passado aparecem as cefalosporinas de 2ª geração, graças à 

presença de um grupo metoximino na posição 7, como acontece na cefuroxima e nas 

cefalosporinas da 3ª e 4ª geração, com actividade contra bacilos Gram negativos, incluindo 

Klebsiella e Proteus, mas não contra Pseudomonas aeruginosa produtores de β-lactamases 

plasmídicas (Bennett e Brown, 2003) (Figura 1.6). 
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Figura 1.6: Características químicas das três principais estruturas das cefalosporinas 
(Adaptado de Bryskier, 2005) 

 

Nos finais da década de 70, produz-se uma nova cefalosporina, a cefotaxima (CTX) estável 

contra a maioria das β-lactamases dos bacilos Gram negativos, mas inactiva contra E. 

faecalis, B. fragilis e com moderada actividade contra P. aeruginosa. Durante este período, 

surgem cefalosporinas antipseudomonas como ceftazidima (CAZ) e cefoperazona, sendo 

conhecidas por cefalosporinas da 3ª geração (Quadro 1.1). Uma das vantagens principais 

destas drogas foi o aumento da sua actividade contra os bacilos Gram negativos (Paladino 

et al., 2008). Paralelamente ao que sucedeu com as penicilinas, surge um antibiótico 

derivado das cefalosporinas, a moxolactama, com a presença de oxigénio em vez de 

enxofre no anel dihidrotiazina. Este antibiótico, activo contra Pseudomonas spp. e B. 

fragilis, consiste num composto semi-sintético, cuja obtenção obedece às linhas gerais 

enunciadas para as cefalosporinas anteriormente referidas. São, em regra, menos activos do 

que estas em relação aos cocos Gram positivos, no entanto, o seu espectro é mais amplo, 

sendo de destacar a actividade contra as bactérias Gram negativas, incluindo Pseudomonas 

spp. e B. fragilis (Sousa, 2006). As cefalosporinas da 4ª geração, dada a sua estrutura 

química, são comparáveis às da 3ª geração mas mais estáveis perante as β-lactamases 

(Quadro 1.1).  

 

A introdução de grupos acídicos nas cadeias introduzidas na posição 7 melhora a 

actividade contra P. aeruginosa. A introdução de radicais com carga positiva como a 

pirrolidina (cefepima) e ciclopentopiridinium (cefepiroma- CPO), únicas cefalosporinas de 

4ª geração no mercado, cria moléculas electricamente neutras facilitando a sua difusão 
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através das porinas nas bactérias Gram negativas, escapando com maior eficácia às β-

lactamases contidas no periplasma. Estas moléculas têm as características das oximino-

cefalosporinas, não escapando à hidrólise pelas β-lactamases de Espectro Alargado 

(ESBLs), AmpC e carbapenemases. O facto de não serem indutoras das AmpC permite que 

tenham melhor actividade contra espécies produtoras de β-lactamases, excepto nas estirpes 

desreprimidas ou nas estirpes com plasmídeos produtores de AmpC (Sousa, 2006). Estudos 

in vitro têm confirmado que organismos produtores de ESBLs são geralmente susceptíveis 

à acção antimicrobiana da cefepima, sugerindo que esta cefalosporina pode ter valor 

clínico para tratamento de algumas infecções causadas por estirpes bacterianas que são 

resistentes às cefalosporinas de 3ª geração (Ramphal e Ambrose, 2006). Adicionalmente, 

as cefalosporinas cromogénicas, como é o caso da nitrocefina, apesar de não terem 

interesse terapêutico, são de grande utilidade na detecção de β-lactamases. A nitrocefina é 

amarela em solução e após a hidrólise do anel β-lactâmico pela acção das β-lactamases 

adquire a cor vermelha (Scholar e Pratt, 2000a). 

 

O grupo dos monobactamos é constituído por β-lactâmicos monocíclicos resistentes às β-

lactamases das bactérias Gram negativas, visto serem β-lactâmicos do grupo oximino, 

como as cefalosporinas da 2ª, 3ª e 4ª geração (Figura 1.7). Aztreonamo (ATM) é a única 

molécula comercializada neste grupo. É um antibiótico sintético monobactâmico, que 

apresenta grande analogia com a ceftazidima e foi o primeiro a ser utilizado em 

terapêutica. É um fraco indutor das β-lactamases cromossómicas AmpC. Os antibióticos 

naturais monobactâmicos são produzidos por Chromobacter spp., Acetobacter spp., 

Gluconobacter spp., Pseudomonas spp. e Flexibacter spp. (Bennett e Brown, 2003; Singh, 

2004). 

 

Figura 1.7: Estrutura química do aztreonamo, um β-lactâmico monocíclico 
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Os carbapenemos diferem dos outros β-lactâmicos dado que não possuem um átomo de 

enxofre no anel anexo ao anel β-lactâmico, mas sim uma ligação insaturada. Enquanto os 

β-lactâmicos clássicos possuem aminoacil com configuração cis na cadeia lateral, os 

carbapenemos possuem hidroxietil com configurações trans (Figura 1.8). Constituem o 

grupo com maior actividade dentro dos β-lactâmicos e, sem dúvida, são os antibióticos 

mais potentes, a ponto de lhe chamarem “gorilamicinas”. O imipenemo (IPM), 

meropenemo (MEM) e ertapenemo, são exemplos de carbapenemos existentes no mercado 

nacional. Imipenemo, a primeira droga deste tipo, tem uma boa actividade contra muitas 

bactérias Gram negativas e Gram positivas e é indicado para tratar infecções causadas por 

microrganismos resistentes a outras drogas, embora as espécies de Pseudomonas pareçam 

rapidamente desenvolver resistência a esta droga, sendo necessário o uso concomitante de 

aminoglicosídeos (Singh, 2004; Sousa, 2006).  

 

Figura 1.8: Estrutura química de dois carbapenemos, imipenemo e meropenemo (Adaptado 
de Bryskier, 2005) 

 

1.1.2. Outros antibióticos 

Existem outros grupos de antibióticos usados na terapêutica que exploram para além da 

parede celular, outras diferenças bioquímicas entre a célula bacteriana e a célula humana, 

nomeadamente os antibióticos inibidores da síntese proteica, inibidores da síntese dos 

ácidos nucleicos, antibióticos antimembranares e antimetabólicos. Abordar-se-á de seguida 

os principais antibióticos utilizados na terapêutica, que também foram alvo de estudo no 

presente trabalho.  
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Os antibióticos inibidores da síntese proteica, associam-se a alvos ribossomais 70S 

bacterianos para poderem exercer as suas propriedades de antibiose. Dependendo das suas 

propriedades químicas, este grupo heterogéneo de antibióticos actua em diferentes locais 

da síntese proteica, na subunidade 30S ou na subunidade 50S (Figura 1.1). Pode referir-se, 

a título exemplificativo, que o cloranfenicol inibe a transpeptidase existente no ribossoma 

que promove a ligação peptídica entre os dois aminoácidos alinhados no ribossoma. De um 

modo geral, este grupo de antibióticos, perante as diferenças entre os ribossomas 

bacterianos (procarióticos) e os das células animais (eucarióticos) não afecta a síntese 

proteica das células eucarióticas. Deste modo, é possível utilizá-los na terapêutica, sem 

efeitos graves para o hospedeiro. Todavia, é de salientar que as mitocôndrias presentes nas 

células eucarióticas, possuem ribossomas do tipo bacteriano (70S) podendo, por isso, 

serem vulneráveis aos efeitos destes antibióticos. Tal facto merece particular atenção 

quando estamos perante moléculas muito lipofílicas, que facilmente atravessam as 

membranas mitocôndriais e conseguem atingir concentrações intracelulares suficientes 

para inibir a síntese proteica mitocôndrial, como é o caso do cloranfenicol, o que justifica a 

sua elevada toxicidade (Sousa, 2006). 

 

Os antibióticos aminoglicosídicos e os antibióticos β-lactâmicos são considerados os 

principais agentes terapêuticos utilizados, em monoterapia ou em associação, no 

tratamento das septicemias graves provocadas por bacilos Gram negativos e por cocos 

Gram positivos. Os antibióticos aminoglicosídicos podem obter-se por processos naturais, 

cultivando estirpes dos géneros Streptomyces (estreptomicina, neomicina, canamicina e 

amicacina) e Micronospora (gentamicina-GEN, sisomicina e netilmicina), sendo alguns 

obtidos por síntese química à custa dos produtos naturais, com a introdução de novos 

radicais. Os aminoglicosídeos têm marcada actividade contra S. aureus e contra bacilos 

Gram negativos aeróbios. A estreptomicina e a canamicina são dos aminoglicosídeos que 

possuem o espectro de actividade mais reduzido, não sendo activos contra P. aeruginosa, 

embora a gentamicina por exemplo já apresente uma boa actividade contra estas estirpes. 

Os aminoglicosídeos têm efeitos pleiotrópicos sobre a célula bacteriana (inibição da síntese 

proteica, produção de proteínas anómalas non sense, alteração da permeabilidade celular e 

inibição da replicação do DNA), sendo aceite que a inibição da síntese proteica é o 

principal mecanismo da morte celular (Brewer, 1977; Clark, 1977). 
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As tetraciclinas (TET) constituem uma família de antibióticos contendo um núcleo 

hidroxinaftaceno, formado por quatro anéis benzénicos fundidos o que originou a sua 

designação (Figura 1.9).  

 

Figura 1.9: Estrutura química de uma tetraciclina 

 

A primeira tetraciclina a ser descoberta foi a clorotetraciclina, obtida a partir de culturas de 

Streptomyces aureofaciens, em 1947, sendo cronologicamente o terceiro antibiótico a ser 

utilizado na terapêutica, precedido pela penicilina G e pela estreptomicina (Prokofieva-

Belgovskaya e Popova, 1959). O progresso científico em torno das tetraciclinas não tem 

acompanhado o verificado em outros grupos de antibióticos, nomeadamente nos 

antibióticos β-lactâmicos. Isto deve-se ao facto das moléculas das tetraciclinas terem 

poucos locais susceptíveis de alteração sem perda da sua actividade antimicrobiana. Com 

efeito, as alterações estruturais que ocorrem nas moléculas das tetraciclinas, produzem 

derivados semi-sintéticos com fraca actividade antimicrobiana. São antibióticos de largo 

espectro, activos contra bactérias Gram positivas e Gram negativas anaeróbias facultativas 

e anaeróbias estritas. Novas moléculas utilizadas na terapêutica derivadas das tetraciclinas, 

as glicilciclinas, têm o mesmo mecanismo de acção que as tetraciclinas, mas possuem 

maior afinidade para os alvos ribossomais e menor apetência para as bombas de efluxo, o 

que explica a sua actividade contra estirpes resistentes à tetraciclina (Chopra, 2001). Para 

além da sua utilização na terapêutica humana, as tetraciclinas têm larga utilização em 

veterinária no tratamento de doenças infecciosas, bem como constituintes profiláticos de 

rações para animais, funcionando como “promotores de crescimento” (Barton, 2000), 

como se irá abordar posteriormente (Cap. I-1.6). 

 

O mecanismo de acção das tetraciclinas, tal como os aminoglicosídeos-aminociclitóis, 

baseia-se na inibição da síntese proteica bacteriana, actuando, neste caso, ao nível da 
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subunidade 30S ribossomal. As tetraciclinas, tal como os aminoglicosídeos, têm de 

atravessar os invólucros bacterianos que são, como referido anteriormente, mais complexos 

em bactérias Gram negativas, pois estas exibem uma segunda membrana externa que 

funciona como barreira de permeabilidade. Pelo contrário, a parede celular das bactérias 

Gram positivas não dificulta a penetração das tetraciclinas, sendo permeável a compostos 

de elevada massa molecular. As tetraciclinas, como a maioria dos antibióticos com alvo 

intra-citoplasmático, atravessam a membrana citoplasmática por transporte activo, 

exigindo a intervenção de permeases. Uma vez atingido o citoplasma bacteriano, as 

moléculas das tetraciclinas ligam-se aos ribossomas, principalmente à subunidade 30S, 

inibindo a ligação destes aos aminoacil-tRNAs impedindo desta forma, a ligação 

codão/anticodão (Chopra e Roberts, 2001).  

 

Em 1949, o cloranfenicol (CHL) foi utilizado na terapêutica com a característica de ser um 

antibiótico de largo espectro, actuando quer em bactérias Gram positivas, quer em Gram 

negativas. Trata-se de um antibiótico inibidor da síntese proteica, bacteriostático, actuando 

na subunidade 50S, impedindo a acção da transpeptidase, logo a translocação na tradução. 

Dada a sua elevada lipofília, atravessa a dupla membrana mitocôndrial, atingindo os 

ribossomas do tipo procariota existentes nas células humanas, causando aplasia medular 

dos ossos. Este facto ocasiona efeitos secundários graves irreversíveis, nomeadamente 

anemias aplásicas e trombocitopenias, justificando-se assim a sua retirada do mercado 

(Feder et al., 1981). Infelizmente, o cloranfenicol é adicionado na alimentação animal, 

como factor promotor de crescimento, o que não é aconselhável (Barton, 2000).  

 

Os antibióticos do grupo dos Macrólidos-Lincosamidas-Estreptograminas (MLS) têm 

mecanismos de acção similares e algumas estirpes bacterianas exibem resistência aos três 

grupos. Woodward, em 1957, designou por macrólidos um conjunto de antibióticos 

heterosídicos. O antibiótico mais conhecido deste grupo é a eritromicina. A grande maioria 

dos macrólidos é isolada de Streptomyces spp.. Os macrólidos actuam ao nível dos 

ribossomas procariotas, mais propriamente na subunidade 50S, bloqueando o local P (local 

peptidil), inibindo assim a transpeptidase/translocação (Retsema e Fu, 2001). As 

lincosamidas, são antibióticos sulfurados isolados a partir de culturas de S. lincolnensis e 

também actuam na subunidade 50S, impedindo a translocação/transpeptidação, tendo 
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efeitos bacteriostáticos. Têm um comportamento idêntico aos macrólidos e 

estreptograminas B. A pristinamicina foi a primeira estreptogramina a ser introduzida na 

terapêutica e é produzida naturalmente por S. pristinaespiralis. São também antibióticos 

inibidores da síntese proteica, com uma ligação irreversível à subunidade 50S. Os 

antibióticos do grupo MLS, a fim de exercerem as suas propriedades de antibiose, 

necessitam de atravessar a parede celular e a membrana citoplasmática bacteriana. 

Novamente, a membrana externa da parede celular das bactérias Gram negativas representa 

um obstáculo à difusão destes antibióticos. Sendo assim, muitas estirpes bacterianas Gram 

negativas são naturalmente resistentes a antibióticos hidrófobos (macrólidos, lincosaminas, 

estreptograminas, rifampicina, etc.). Por isso este grupo de antibióticos não tem actividade 

contra Enterobacteriaceae, contrariamente ao que ocorre nas bactérias Gram positivas, 

onde não existe esta dificuldade (Sousa, 2006).  

 

As quinolonas, pertencem ao grupo dos antibióticos inibidores da síntese dos ácidos 

nucleicos. São antibióticos de síntese química e foram descobertos acidentalmente, quando 

se observou, em 1958, que um produto secundário da síntese da cloroquina, tinha 

propriedades bactericidas. A partir do núcleo naftiridina sintetizaram-se outras quinolonas 

com maior espectro de actividade e com propriedades farmacocinéticas mais favoráveis. 

As fluoroquinolonas são especialmente úteis no tratamento de infecções urinárias, porque 

podem ser encontradas em altas concentrações na urina (Drago et al., 2001). No entanto, 

surgem casos de falta de eficácia das fluoroquinolonas. Diversos estudos têm confirmado o 

aparecimento da co-resistência da fluoroquinolona nos organismos produtores de ESBLs. 

Os valores de susceptibilidade encontrados em vários países como 58% em Itália, 20% na 

Ilha Formosa e 42% nos Estados Unidos da América são reveladores. As quinolonas têm 

sofrido uma grande evolução e, actualmente, como aconteceu com as cefalosporinas, são 

classificadas em quatro gerações. A enrofloxacina é a mais usada em veterinária e é 

possível que as bactérias resistentes às quinolonas possam ter sido transferidas para o 

Homem, através da cadeia alimentar (Walker e Wright, 1991; Grobbel et al., 2007). 

 

O mecanismo de acção das quinolonas reflecte-se na inibição das enzimas topoisomerases, 

nomeadamente topoisomerase II (DNA girase) e topoisomerase IV que participam no 

superenrolamento negativo do DNA, tornando possível o seu enrolamento numa direcção 

oposta à dupla hélice de DNA (Luzzaro, 2008). De facto, a DNA girase remove os 
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superenrolamentos à frente da forquilha de replicação e a topoisomerase IV abre a 

molécula de DNA antes da forquilha de replicação, por isso a inibição destas enzimas 

justifica a actividade bactericida das quinolonas. Enquanto que as quinolonas de uma 

maneira geral, actuam inibindo a DNA girase, principal alvo nas bactérias Gram negativas, 

a topoisomerase IV é o principal alvo das quinolonas da 3ª geração nas bactérias Gram 

positivas. Portanto, a estrutura química das quinolonas determina a sua actividade 

antibacteriana (von Rosenstiel e Adam, 1994). 

 

O grupo dos antibióticos antimetabolitos inclui compostos que bloqueiam uma cadeia 

metabólica, por antagonismo competitivo. Neste grupo estão incluídas as sulfonamidas e o 

trimetoprim. A designação genérica de sulfonamidas usa o prefixo “sulf” seguido do nome 

do grupo químico ligado ao átomo de azoto do grupo sulfonamida. Estes compostos 

competem com o ácido p-aminobenzóico (PABA), factor de crescimento indispensável 

para a síntese de ácido fólico, por isso são considerados actualmente como antibióticos 

antimetabolitos. As sulfonamidas têm um efeito bacteriostático, impedindo o crescimento 

bacteriano por carência de ácido fólico, indispensável para o crescimento celular. A acção 

antimicrobiana dos antimetabólicos não é imediata, pois os organismos ainda crescem, 

durante algum tempo, à custa da reserva endógena de folatos. As sulfonamidas bloqueiam 

a cadeia metabólica impedindo, portanto, a formação do ácido dihidropteróico, 

indispensável para a síntese do ácido fólico. As células dos mamíferos, não são afectadas 

por estes mecanismos, pois elas são incapazes de sintetizar ácido fólico, necessitando dele 

já pré-formado. Por outro lado, o trimetoprim é um inibidor competitivo da enzima 

dihidrofolato redutase necessária à formação do ácido tetrahidrofólico. Quando 

trimetoprim e sulfonamidas são usadas em associação, respectivamente na proporção 1:5 

(trimetoprim/sulfametoxazol-SXT (Bactrim), ambos têm individualmente, e em 

associação, um mecanismo de acção bacteriostático podendo em casos particulares assumir 

uma acção bactericida (Scholar e Pratt, 2000c). 

 

Os antibióticos antimembranares bacterianos que afectam a permeabilidade da membrana 

citoplasmática não têm grande significado clínico, ao contrário do que acontece com os 

antibióticos antifúngicos, que maioritariamente são antimembranares ou intervêm na 

biossíntese do ergosterol, componente esteróide da membrana celular fúngica. Neste grupo 
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de antibióticos antibacterianos incluem-se as polimixinas e as gramicidinas. 

Quimicamente, a membrana celular bacteriana é constituída por fosfolípidos e proteínas, 

sem a presença de esteróis ou hopanóides, como acontece nas células eucariotas e nas 

Archaea, respectivamente. A membrana celular bacteriana, bem como a das células 

eucariotas, tem funções de semipermeabilidade, mas adicionalmente acumula funções 

biossintéticas e energéticas, dado que a célula bacteriana não contém mitocôndrias, os 

componentes da cadeia respiratória estão localizados na membrana celular, participando na 

produção de energia. Esta membrana também participa na biossíntese do peptidoglicano, 

sendo o local de passagem dos precursores do peptidoglicano produzidos no citoplasma, 

para serem inseridos na parede celular em crescimento. A semipermeabilidade da 

membrana celular, através dos ionóforos, torna possível a passagem selectiva de iões K+, 

que se acumulam no citoplasma bacteriano. Durante o metabolismo há um fluxo de H+ 

para o exterior celular originando um gradiente protónico que favorece o movimento de 

iões K+ do exterior para o interior celular. A alteração da permeabilidade da membrana 

celular, por agentes químicos ou físicos provoca, desta forma, um efluxo de K+, de 

aminoácidos e de nucleótidos causando a morte celular (Scholar e Pratt, 2000d).  

1.2. Mecanismos de resistência aos agentes antimicr obianos 

Quando há uma alteração na susceptibilidade do organismo que torna um agente 

antimicrobiano anteriormente eficaz, em ineficaz, esse organismo passa a ser referido 

como resistente (Kümmerer, 2004). Como descreveu Courvalin (2005), a resistência aos 

antimicrobianos é um aspecto inevitável da evolução geral das bactérias que ocorre 

acidentalmente. Os mecanismos subjacentes à resistência bacteriana são muito diversos 

(IFT, 2006), como abordaremos posteriormente, podendo resultar da ocorrência de 

mutações nos genes estruturais de expressão basal (estruturais ou reguladores) ou, 

alternativamente, através da aquisição horizontal de informação genética exterior. Nalguns 

casos, a resistência pode-se manifestar através de múltiplos mecanismos, como por 

exemplo, na resistência à tetraciclina em que podem estar envolvidos três mecanismos 

diferentes (Schnappinger e Hillen, 1996).  

 

A resistência pode ser natural (intrínseca), sendo apresentada por microrganismos 

resistentes a alguns agentes antimicrobianos, sem exposição nem susceptibilidade prévia 

conhecida a alguns desses agentes (IFT, 2006). Na realidade, as bactérias que naturalmente 
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produzem antibióticos necessitam de autoprotecção, a fim de evitar o suicídio, por isso 

desenvolveram mecanismos de fuga ao seu próprio produto. Este tipo de resistência 

controlada, geralmente, por genes cromossomais está relacionado com a fisiologia e com a 

anatomia geral de um microrganismo, podendo incluir a complexidade da parede celular, 

os mecanismos de efluxo (Gilbert e McBain, 2003) ou a inactivação enzimática do 

antimicrobiano (Russel, 2001). A título de exemplo, pode referir-se que as bactérias Gram 

negativas são resistentes à penicilina G, devido à presença da dupla membrana que evita o 

acesso do antibiótico ao alvo na parede celular. Outras bactérias tais como Bacillus spp., 

Pseudomonas spp., Corynebacterium spp., Micrococcus spp. e alguns fungos Aspergillus 

spp. apresentam resistência natural ao benzoato porque estes microrganismos são capazes 

de metabolizar o composto para produzir ácido succínico e acetil-CoA (IFT, 2006). Alguns 

antibióticos produzidos na célula são expulsos através de bombas de efluxo, diminuindo a 

concentração intracelular do antibiótico. Um outro tipo de mecanismo de defesa observado 

para a estreptomicina é a produção do antibiótico e a sua exportação na forma inactiva, 

ocorrendo a sua maturação apenas extracelularmente. Outras bactérias produtoras de 

antibióticos chegam a modificar as suas próprias estruturas, nomeadamente a parede 

celular ou a síntese proteica, a fim de escaparem aos seus efeitos. Por outro lado, 

Streptomyces spp. e Micromonospora spp., organismos que sintetizam aminoglicosídeos, 

são produtores de metilases que efectuam a metilação do rRNA 16S, não permitindo a 

ligação dos antibióticos aos ribossomas, resultando assim numa elevada resistência a estes 

fármacos. Já no grupo dos antibióticos glicopeptídicos, tais como a vancomicina produzida 

por Streptomycetes spp. ocorre uma modificação do dipeptídeo D-alanina-D-alanina do 

peptidoglicano microbiano, alvo daqueles antibióticos, permitindo à estirpe produtora 

escapar ao suicídio (Sousa, 2006). No que concerne aos fungos produtores de antibióticos 

antibacterianos, estes são naturalmente imunes pois, ao contrário das bactérias, têm uma 

estrutura eucariota como ilustra o caso do P. notatum produtor de penicilina, um β-

lactâmico inibidor da síntese do peptidoglicano, molécula inexistente no fungo. Contudo, a 

resistência inata não é considerada um problema clínico importante, uma vez que os 

antibióticos nunca foram planeados para ser usados contra bactérias intrinsecamente 

resistentes (IFT, 2006; Sousa, 2006). 

 

Por outro lado, os mecanismos de resistência adquirida ou extrínseca, além de incluírem os 

que foram referidos anteriormente na resistência intrínseca, podem ser divididos em dois 
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tipos diferentes, de acordo com a alteração no genoma do microrganismo. Esta alteração 

pode ser devida à mutação e selecção (evolução vertical), por um lado e, por outro, à 

transferência de material genético entre diferentes espécies ou estirpes (evolução 

horizontal), conferindo resistência via plasmídeos ou transposões contendo integrões 

(Towner, 1995; IFT, 2006; Fernandes, 2008). A resistência adquirida, no que diz respeito à 

evolução vertical, é gradual e é geralmente consequência de várias mutações pontuais. As 

mutações no cromossoma ocorrem, geralmente, de forma espontânea durante a replicação 

do genoma bacteriano. Apesar deste evento apresentar baixa probabilidade de ocorrência 

(in vitro 10-6 a 10-12), pode ser relativamente comum, numa grande população ubíqua 

(Gniadkowski, 2008). Se tais populações menos susceptíveis desenvolverem mutações 

pontuais, serão necessárias concentrações superiores para inibir o crescimento bacteriano 

(Catry et al., 2003). Em relação à evolução horizontal, este tipo de mecanismo é 

responsável pela completa insensibilidade do organismo ao antibiótico. Mesmo na 

presença de elevadas concentrações de antimicrobiano o crescimento da população 

bacteriana não é inibido. Este mecanismo que envolve a transferência horizontal de genes 

de resistência é o tipo mais comum de resistência antimicrobiana. A conjugação, a 

transformação e a transdução implicam a transferência horizontal dos genes de resistência 

da bactéria dadora para a receptora, via tubo de conjugação, DNA livre e bacteriófago, 

respectivamente (Catry et al., 2003). A resistência adquirida, o tipo mais frequente de 

resistência antimicrobiana, tem sido bem estudada para antibióticos, ao contrário do que 

acontece para os conservantes alimentares e higienizantes. A aquisição de genes que 

codificam para β-lactamases e a mutação de uma das subunidades da DNA girase, são 

exemplos deste tipo de resistência (IFT, 2006).  

 

Um gene de resistência adquirida, uma vez expresso, induz o mecanismo de resistência. 

Deste modo, estes mecanismos podem ser classificados como indutíveis ou constitutivos, 

dependendo se o gene está sempre a ser expresso ou se é expresso na presença de um 

agente antimicrobiano. A maioria dos mecanismos de resistência é constitutiva. 

Relativamente à resistência induzida pode referir-se, como exemplo, a resistência nos 

bacilos Gram negativos mediados por β-lactamases de espectro alargado (Jarlier et al., 

1988).  
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Para certos tipos de agentes antimicrobianos, a adaptação de um microrganismo pode ser 

demonstrada pela sua exposição a concentrações sucessivamente maiores dessa substância. 

Contudo, este tipo de resistência é muito instável, o microrganismo pode reverter para um 

fenótipo susceptível quando se multiplicar num meio livre de antibiótico. Na ausência de 

pressão selectiva, as mutações associadas à resistência podem, na verdade, perder a sua 

eficácia e, portanto, a capacidade de conferir resistência (IFT, 2006). 

 
Como foi referido no ponto anterior, os modos de acção dos antibióticos são diversos, 

podendo incluir inibição a vários níveis, tais como na replicação do DNA, na transcrição e 

na tradução, ou a nível da parede ou da membrana celulares. Diferentes mecanismos de 

resistência estão relacionados com os alvos de acção das várias drogas na célula bacteriana, 

embora mais do que um mecanismo possa estar presente numa dada bactéria (Catry et al., 

2003). Os mecanismos de resistência mais importantes são: degradação enzimática do 

antimicrobiano antes deste atingir o local alvo; modificação do antimicrobiano; efluxo do 

antimicrobiano pela super-expressão de bombas de efluxo e consequentemente redução da 

sua acumulação intracelular; alteração da permeabilidade membranar ao antimicrobiano 

por alteração ou perda de porinas; modificação dos locais alvo do antimicrobiano e bypass 

dos passos sensíveis; mutações das DNA girases ou topoisomerases, entre outros (Figura 

1.10) (IFT, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 
Figura 1.10: Mecanismos mais comuns de resistência aos antibióticos 

AB: antibióticos; 1: antibióticos de várias classes (diferentes cores); 2: enzimas, (ex: β-
lactamases); 3: porina; 4: bomba de efluxo; 5: PBP alterada; 6: alvo do antibiótico; 7: alvo do 
antibiótico alterado; A: Degradação enzimática do antibiótico como por exemplo a inactivação 
do antibiótico por uma β-lactamase ou modificação enzimática do antibiótico; B: mutação das 
porinas obstruindo a entrada de drogas ou diminuição do número de porinas e alteração na 
composição da membrana (ex: alteração na fluidez); C: Efluxo reforçado ou por um sistema de 
transporte activo envolvendo ATPases para uma ou mais classes de antibióticos ou antibióticos 
movidos pela força motriz dos protões; D: Mutação ou aquisição de alvos alterados, tal como 
mutações nas proteínas PBPs ou em outras enzimas alvo tais como as topoisomerases 
(Adaptado de Levy, 1998; Prudêncio, 2000; Holmes e Chiller, 2004). 

 

1.2.1. Inactivação enzimática 

A alteração da droga antimicrobiana consiste na sua modificação enzimática ou 

inactivação de forma a evitar que a molécula atinja o seu alvo. As inactivações de 

penicilinas, cefalosporinas, cloranfenicol e aminoglicosídeos por β-lactamases (Livermore, 

1995) são exemplos deste tipo de resistência antimicrobiana (Catry et al., 2003). Assim, a 

degradação enzimática por β-lactamases é o principal mecanismo de resistência dos β-

lactâmicos (Jacoby e Munoz-Price, 2005; IFT, 2006; Pitout, 2010). Como foi referido 

anteriormente, os grupos principais de β-lactâmicos, penamos, cefemos, monobactamos e 

carbapenemos, possuem um anel β-lactâmico que pode ser hidrolisado por β-lactamases 

produzindo compostos microbiológicos ineficazes (Bryskier, 2005; Gupta, 2007). A 

capacidade ou incapacidade de uma β-lactamase conferir resistência, depende da sua 
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localização, da sua cinética, da quantidade da enzima e das condições ambientais 

(Livermore, 1995). As β-lactamases das espécies Gram positivas são, na maioria, 

extracelulares, embora, dependendo das condições de crescimento, algumas enzimas 

possam aderir à membrana citoplasmática. Por contraste, as β-lactamases das espécies 

Gram negativas são, na maioria, periplasmáticas (Livermore, 1995). Estas atacam o 

antibiótico antes dele alcançar o seu local receptor (Stratton, 2000). A acção combinada da 

localização, cinética e quantidade duma β-lactamase determina a sua capacidade para 

reduzir a concentração da droga em torno das PBPs. As interacções destes factores podem 

ser modeladas quantitativamente para algumas espécies (Livermore, 1995). Outra forma 

adicional de aquisição de resistência poderá ser a própria alteração das PBPs, alvos das β-

lactamases (Zhanel et al., 2007).  

 

As β-lactamases diferem uma das outras nos perfis de substratos, ou seja, podem inactivar 

diferentes tipos de antimicrobianos e, por sua vez, podem apresentar vários compostos 

capazes de as inactivar (Pitout, 2010). Contudo, surgiram durante os anos 80 do século 

passado, estirpes resistentes aos inibidores das β-lactamases. Em E. coli a susceptibilidade 

aos inibidores da β-lactamase pode ser afectada por diferentes mecanismos, sendo o mais 

frequente a hiperprodução das β-lactamases clássicas ou a síntese de uma β-lactamase 

TEM resistente ao inibidor (inhibitor TEM-resistant - ITR) por substituição de 

aminoácidos na TEM-1 ou TEM-2 (Briñas et al., 2002). 

1.2.2. Bombas de efluxo, alterações de receptores e da permeabilidade 

da membrana 

A alteração da permeabilidade da membrana é um mecanismo de resistência aos 

antimicrobianos que pode surgir a partir de uma alteração nas porinas da parede celular 

bacteriana, resultando num decréscimo de entrada ou num aumento da remoção do agente 

antimicrobiano de dentro da célula (Catry et al., 2003). A forma mais comum de 

resistência intrínseca é devida à estrutura e composição da membrana, que pode actuar 

naturalmente como uma barreira impermeável. No entanto, um dos mecanismos de 

resistência adquirida aos β-lactâmicos observado em E. coli, ocorre na sequência de uma 

substituição da porina OmpF da membrana externa por uma porina mais limitada OmpC 
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(Nikaido et al., 1983). Outro exemplo ligado ao aumento de resistência aos β-lactâmicos, 

poderá ser explicado por mutações nas porinas (Michel-Briand, 2007; Zhanel et al., 2007) 

ou a perda das mesmas (Martinez-Martinez, 2008). P. aeruginosa é uma bactéria 

patogénica Gram negativa intrinsecamente susceptível apenas a um número limitado de 

agentes antibacterianos, devido à baixa permeabilidade da sua parede celular (Slama, 

2008). Adicionalmente, a fluidez da membrana tem um papel importante na resistência aos 

antimicrobianos no caso de Listeria monocytogenes. As células de L. monocytogenes 

crescidas na presença de ácidos gordos C14:0 ou C18:0 apresentam uma resistência 

aumentada para antimicrobianos comuns, relativamente às células que crescem apenas na 

presença de C18:1, aparentemente mais sensíveis (Juneja e Davidson, 1993). 

 

As bombas de efluxo são sistemas de transporte de substâncias para o exterior das células 

e, geralmente, fornecem resistência a uma variedade de antimicrobianos estruturalmente 

diferentes (Prudêncio, 2000). Em E. coli, a resistência à tetraciclina é, pelo menos 

parcialmente, devida a um mecanismo de efluxo. De facto, por exemplo, um aumento da 

remoção das tetraciclinas pode ser originado pela presença de genes de efluxo para este 

antibiótico, numa grande variedade de bactérias (Roberts, 1996). Outro exemplo 

correlacionado com o aumento da resistência às fluoroquinolonas pode ser explicado pelo 

aumento da expressão das bombas de efluxo (Luzzaro, 2008). 

 

Outro mecanismo de resistência resulta da modificação química de locais específicos dos 

receptores do antibiótico evitando o reconhecimento do alvo apropriado. Como exemplo, 

aponta-se a resistência ao ácido nalidíxico geralmente consequência da ocorrência de 

mutações nos genes gyrA e gyrB que codificam DNA girases e outras topoisomerases alvo 

de certos antibióticos. A resistência à ciprofloxacina e fluoroquinolona também parece 

estar associada a mutações nos genes gyrA e gyrB (IFT, 2006). 

 

Por último, um mecanismo não menos frequente é baseado num efeito bypass que previne 

a acção inibitória do agente antimicrobiano. Este mecanismo de resistência geralmente está 

associado à combinação de sulfonamidas com trimetoprim. Neste caso, uma via sintética 

alternativa para a produção de ácido fólico faz com que o microrganismo fique insensível à 

combinação das drogas antimicrobianas (Catry et al., 2003). 
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1.2.3. Co-selecção, resistência cruzada e sinergia de mecanismos de 

resistência 

Existem mecanismos que, em vez de tornarem os microrganismos resistentes apenas a um 

antibiótico, podem torná-los resistentes a vários (Yousef e Juneja, 2003). A exposição a 

concentrações sub-inibitórias de um antibiótico pode activar, por exemplo, os mecanismos 

de resistência intrínsecos, diminuindo a susceptibilidade do microrganismo para o agente 

indutor e para outros antibióticos não relacionados (IFT, 2006). Os genes isolados que 

causam resistência cruzada, ou os genes de resistência diferentes juntos num elemento 

genético móvel único (transposões ou plasmídeos), podem causar co-selecção (Schwartz et 

al., 2001). A co-selecção, é um processo em que ocorre desenvolvimento de resistência a 

vários antimicrobianos durante a utilização de um único fármaco antimicrobiano. 

Tetraciclinas, administradas oralmente, poderão tornar a microbiota bacteriana intestinal 

menos susceptível não apenas às tetraciclinas, mas também à ampicilina, estreptomicina e 

sulfonamidas (Catry et al., 2003). Os fenótipos de resistência aos antimicrobianos em E. 

coli O157:H7 podem estar relacionados com a aquisição de integrões da classe 1 (Zhao et 

al, 2001). Estes podem conter várias cassetes de genes sendo, por isso, estas estirpes 

vulneráveis à aquisição de resistências por um mecanismo de co-selecção. Adicionalmente 

têm sido localizados nos plasmídeos de S. aureus genes que codificam para sistemas de 

efluxo de multidrogas que conferem simultaneamente resistência à penicilina, gentamicina, 

trimetoprim e canamicina (Figura 1.10C) (Lyon et al., 1984). 

 

Por outro lado, a resistência cruzada poderá apresentar-se a diversos antimicrobianos 

quando estes possuem o mesmo alvo molecular. Este tipo de resistência surge a partir de 

um mecanismo de resistência que torna a bactéria insensível a mais de um agente 

antimicrobiano. Isto é frequente para diferentes moléculas de uma dada classe de 

antibióticos, tais como as tetraciclinas, porque apresentam estruturas análogas. Por 

exemplo, os genes tet(M) induzem a resistência à oxitetraciclina, doxiciclina, 

clortetraciclina e minociclina. Contrastando, as bombas de efluxo de multidrogas podem 

causar resistência cruzada a uma variedade grande de compostos tóxicos, estruturalmente 

heterogéneos, incluindo agentes antimicrobianos (revisto por Catry et al., 2003). 
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Podem, no entanto, existir mecanismos de resistência a actuar em sinergia, associando 

efeitos, como é o caso da diminuição da produção de porinas e da superprodução de β-

lactamases resultando num aumento de resistência observado na estirpe K. pneumoniae 

K6, onde se descobriu uma nova ESBL-SHV18 (Rasheed et al., 2000). Neste caso, a 

enzima hidrolisa mais a cefotaxima do que a ceftazidima devido ao possível aumento de 

penetração da cefotaxima ou decréscimo de efluxo da ceftazidima. Esta combinação de 

mecanismos de resistência tem também sido descrita no grupo 1 das cefalosporinases 

(revisto por Gupta, 2007). As cefamicinas, nomeadamente a cefoxitina, são estáveis à 

hidrólise por ESBLs das Enterobacteriaceae (Paterson e Bonomo, 2005). Contudo, há uma 

certa relutância generalizada durante a terapia, em relação a estes agentes, devido à relativa 

facilidade do aumento de resistência, observada em alguns isolados, originada pelo 

decréscimo da expressão de proteínas de membrana externa (Pitou e Laupland, 2008). 

Actualmente, os carbapenemos ainda são considerados os agentes preferidos para 

tratamento de infecções graves causadas por Enterobacteriaceae produtoras de ESBL. 

Estes são altamente estáveis à hidrólise das β-lactamases, e a penetração através das 

porinas é facilitada pelo seu tamanho e estrutura. A susceptibilidade aos carbapenemos 

apresentada pela maior parte das estirpes de Enterobacteriaceae faz destes antibióticos um 

tratamento útil para organismos multirresistentes. A resistência aos carbapenemos é rara 

entre as Enterobacteriaceae, mas alguns sinais de preocupação têm aparecido nos últimos 

anos. A expressão de AmpC da classe C ou ESBL da classe A (tipos TEM- ou SHV-) e a 

perda de proteínas da membrana externa têm sido associadas com a resistência aos 

carbapenemos em K. pneumoniae (Paterson, 2006; Coque et al., 2008). 

1.3. Perspectiva histórica da evolução das ββββ-lactamases 

A β-lactamase mais frequente mediada por um plasmídeo é a TEM-1 e representa cerca de 

75-80% das resistências geradas por β-lactamases mediadas por plasmídeos (Rosenau et 

al., 2000). A primeira β-lactamase TEM-1, mediada por um plasmídeo em bactérias Gram 

negativas, foi descrita em 1965 por Datta e Kontomichalou (1965). Esta enzima foi isolada 

de uma estirpe de E. coli a partir de uma hemocultura de uma paciente na Grécia (a 

designação TEM vem do nome da paciente que se chamava Temoniera) (Turner, 2005). 

Como a β-lactamase TEM-1 era mediada por um plasmídeo, rapidamente se disseminou 

através da família Enterobacteriaceae, durante 10 anos. Uma parente próxima da TEM-1, 

a TEM-2, foi registada em P. aeruginosa, em 1969 e nos anos seguintes. Os plasmídeos 
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que codificavam a enzima TEM-1 tinham-se disseminado pelas espécies Haemophilus 

influenzae e Neisseria gonorrhoeae. Na mesma época, foi encontrada em K. pneumoniae e 

E. coli uma outra β-lactamase mediada por um plasmídeo e conhecida por SHV-1 (variável 

para sulfidril). A β-lactamase SHV-1 é codificada por genes cromossomais na maioria dos 

isolados de K. pneumoniae mas em E. coli é, geralmente, mediada por plasmídeos (Shah et 

al., 2004). 

 

Nos anos que se seguiram, a história do desenvolvimento dos antibióticos da classe dos β-

lactâmicos foi influenciada pela presença destas enzimas e as companhias farmacêuticas 

empenharam-se para negar os seus efeitos. Parte desse desenvolvimento relacionou-se com 

o facto de as oximino-cefalosporinas mostrarem boa estabilidade contra as β-lactamases 

TEM-1 e SHV-1 (Neu, 1982). Como resultado esta classe de antibióticos foi largamente 

usada em tratamentos de infecções hospitalares graves originadas por organismos Gram 

negativos. Contudo, a resistência a estes antibióticos, chamados de β-lactâmicos de largo 

espectro, rapidamente se desenvolveu. A primeira β-lactamase com capacidade de 

hidrolisar estes compostos foi descrita na Alemanha, em 1985 num isolado de K. 

pneumoniae e foi designada SHV-2 (Kliebe et al., 1985). Devido ao facto desta enzima ter 

sido activa contra antibióticos β-lactâmicos de espectro alargado, esta e as seguintes com a 

mesma capacidade foram designadas por β-lactamases de espectro alargado (ESBLs) 

(Turner, 2005). A maioria das ESBLs é derivada da disseminação de β-lactamases TEM-1, 

TEM-2 e SHV-1. No entanto, existem novas famílias de ESBLs, não relacionadas com 

estas, tais como as enzimas tipo CTX-M e OXA. O registo da primeira enzima CTX-M 

apresenta alguma controvérsia. Em 1986 no Japão são relatadas as primeiras β-lactamases 

CTX-M (que significa activa para a cefotaxima e o primeiro isolado de Munique) 

(Matsumoto et al., 1988). No entanto, dois anos antes, no início de 1984, nos hospitais 

franceses há registos de que foram isoladas, em ambulatório, bactérias multirresistentes 

pertencentes à família das Enterobacteriaceae, salientando-se, de facto, a sua elevada 

resistência à cefotaxima e à ceftazidima. Esta resistência atribui-se a uma nova β-lactamase 

de espectro alargado denominada de CTX-1, mediada por um plasmídeo (Sirot et al., 

1987).  
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Nos últimos anos, com este aumento da incidência e da prevalência de ESBLs, a maioria 

delas foi dividida em três famílias principais: TEM, SHV e CTX-M (Paterson e Bonomo, 

2005). Por todo o mundo, as espécies K. pneumoniae e E. coli continuam a ser os 

principais organismos produtores de ESBLs. No entanto, estas enzimas têm sido 

identificadas em vários outros membros da família das Enterobacteriaceae tais como 

Proteus spp., Providencia spp., outros géneros de Enterobacteriaceae e em outros 

organismos não entéricos como é o caso dos géneros Pseudomonas e Acinetobacter 

(Pfaller e Segreti, 2006; Gupta, 2007; Pitou e Laupland 2008). 

 

Os inibidores das β-lactamases, referidos no ponto 1.1.1., nomeadamente o ácido 

clavulânico, o sulbactamo e o tazobactamo foram inicialmente desenvolvidos para 

vencerem a resistência causada pela aquisição de β-lactamases tipo TEM e tipo SHV, 

mediadas por plasmídeos. Inicialmente, a maioria das estirpes de E. coli e K pneumoniae, 

produtoras de β-lactamases TEM-1, TEM-2 ou SHV-1, eram sensíveis à combinação do 

inibidor da β-lactamase com o β-lactâmico. Contudo, existem hoje em dia várias estirpes 

resistentes aos inibidores das β-lactamases. A explicação mais frequente para este tipo de 

resistência é a hiper-produção das β-lactamases TEM-1, TEM-2 e SHV-1. A segunda, mais 

rara, envolve o aparecimento de β-lactamases derivadas de TEM-1 que apresentam 

resistência às combinações do inibidor com o β-lactâmico (Jacoby e Medeiros, 1991). 

Foram encontradas β-lactamases TEM resistentes ao inibidor, principalmente, em isolados 

clínicos de E. coli e, posteriormente, em algumas estirpes de K. pneumoniae, K. oxytoca, P. 

mirabilis e Citrobacter freundii (Bret et al., 1996).  

1.3.1. Classificação das ββββ-lactamases 

As β-lactamases estão a aumentar em quantidade e diversidade, inactivando diferentes 

tipos de β-lactâmicos. Foram descritos, pelo menos 500 tipos de β-lactamases distintas 

perante uma confusão de nomes. Com o objectivo de acompanhar esta evolução constante 

foi criado o site, http://www.lahey.org/studies/webt.htm [1]. Atendendo às novas enzimas 

que surgiram e surgem quase semanalmente, de que são exemplo as TEM-179 e TEM-180, 

descritas pela primeira vez no presente trabalho e apresentadas no capítulo IV, houve 

necessidade de classificar as β-lactamases de uma forma mais simples (Jacoby e Munoz-

Price, 2005). Esta classificação tem em conta duas aproximações distintas, a classificação 
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funcional baseada nas características bioquímicas e funcionais das enzimas (espectro do 

substrato e resposta aos inibidores) e classificação molecular baseada na estrutura 

molecular primária da enzima (Gupta, 2007).  

a) Classificação funcional  

Desde 1970, vários critérios têm sido usados na classificação funcional das β-lactamases. 

A primeira proposta foi apresentada por Jack e Richmond, em 1970, e ampliada por 

Richmond e Sykes em 1973 com base em características fenotípicas tais como, perfil do 

substrato, susceptibilidade aos inibidores, taxa de hidrólise (Vmax), constante de afinidade 

(Km), focagem isoeléctrica, massa molecular e identidade imunológica, dividindo-se as β-

lactamases em cinco grupos principais (revista por Livermore, 1995; Gupta, 2007). Este 

esquema de classificação foi desenvolvido antes do aparecimento das ESBLs e não 

permitia a diferenciação entre as enzimas originais TEM e SHV dos seus derivados ESBLs 

(Jacoby et al., 1988).  

 

Em 1995, Bush, Jacoby e Medeiros apresentaram a classificação baseada em quatro grupos 

principais (1-4) e seis subgrupos (a-f), atendendo às preferências de substratos e à 

susceptibilidade à inibição pelo ácido clavulânico (Quadro 1.2) (Bush et al., 1995; 

Livermore, 1995; Shah et al., 2004). Nesta classificação, o grupo 1 é constituído por 

cefalosporinases não inibidas pelo ácido clavulânico, pertencendo à classe molecular C. Ao 

grupo 2 pertencem as penicilinases e cefalosporinases, inibidas pelo ácido clavulânico, 

correspondendo à classe A e D, reflectindo os genes originais TEM e SHV. Contudo, por 

causa do aumento do número de β-lactamases derivadas das originais TEM e SHV, elas 

foram divididas em duas subclasses, 2a e 2b. O subgrupo 2a contém apenas penicilinases, 

enquanto o subgrupo 2b contém β-lactamases de espectro alargado, o que significa serem 

capazes de inactivar penicilinas e cefalosporinas à mesma velocidade. Além disso, novos 

subgrupos foram segregados do subgrupo 2b: o primeiro, 2be, com a letra “e” de extended-

spectrum, representa as ESBLs, que inactivam as cefalosporinas de terceira geração 

(ceftazidima, cefotaxima e cefpodoxima) bem como monobactamos (aztreonamo) e o 

segundo, 2br, com a letra “r” de reduzida ligação ao ácido clavulânico e sulbactamo, 

também chamadas de enzimas derivadas das TEM resistentes aos inibidores (ITR). 

Posteriormente, houve necessidade de segregar do subgrupo 2b, o subgrupo 2c, porque 
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estas enzimas tinham mais afinidade para a carbenicilina do que para a benzilpenicilina e 

eram pouco sensíveis ao ácido clavulânico, sendo algumas delas ESBLs. O subgrupo das 

enzimas 2e são cefalosporinases que também hidrolisam monobactamos e são inibidos 

pelo ácido clavulânico. O subgrupo 2f contém carbapenemases com o centro activo 

contendo serina, em contraste com as carbapenemases que contêm zinco e que estão 

incluídas no grupo 3. Este grupo 3 é composto por metalo-β-lactamases (MBLs) 

correspondendo à classe molecular B e são as únicas enzimas que actuam através do ião 

metálico de zinco. Estas enzimas são capazes de hidrolisar penicilinas, cefalosporinas e 

carbapenemos. Assim, os carbapenemos são inibidos por ambos os grupos 2f (contêm 

serina) e grupo 3 (contêm zinco). Por último, o grupo 4 inclui as penicilinases que não são 

inibidas pelo ácido clavulânico e ainda não têm uma classe molecular correspondente 

(Shah et al., 2004). 

 

De acordo com esta última classificação, proposta por Bush, Jacoby e Medeiros (Bush et 

al., 1995), a maioria das ESBLs pertence ao grupo 2be, são β-lactamases inibidas pelo 

ácido clavulânico, que podem hidrolisar penicilinas, cefalosporinas de espectro reduzido, 

alargado e monobactâmicos (Gupta, 2007). Apesar da susceptibilidade aos inibidores das 

β-lactamases ser uma propriedade referida nas ESBLs, há vários exemplos de enzimas 

derivadas de TEM e SHV que tem um espectro de resistência a esses inibidores (Bradford, 

2001). Desta forma, Livermore (2008) realça a necessidade da designação de ESBL ter que 

acompanhar a “evolução dos acontecimentos” (Livermore, 2008). 

b) Classificação molecular 

Uma vez que a classificação fenotípica, perante o problema das mutações pontuais, podia 

ser alterada devido à especificidade do substrato e à susceptibilidade do inibidor, alterando 

o grupo pelo qual a enzima era reconhecida, as β-lactamases passaram a ser classificadas 

pela sua sequência, como tinha sido inicialmente proposto por Ambler (Ambler, 1980). 

Esta classificação estável e simples reflectia, as relações fundamentais que não eram 

distorcidas por mutações (Livermore, 1995). Deste modo, a classificação molecular das β-

lactamases é baseada quer nas suas sequências nucleotídicas quer nas aminoacídicas. São 

reconhecidas quatro classes, designadas de A a D, relacionadas com as classificações 

funcionais. As classes A, C e D possuem um resíduo de serina no local activo e actuam 
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sobre muitas penicilinas, cefalosporinas e monobactamos, enquanto a classe B ou metalo-

β-lactamases (MBLs) contêm zinco e actuam sobre as penicilinas, cefalosporinas e 

carbapenemos mas não nos monobactamos (Figura 1.11).  

 

 

Figura 1.11: Desactivação enzimática por abertura hidrolítica do anel β-lactâmico 
Imagem superior - Mecanismo mediado pelas proteases de serina A, C, e D, como por 
exemplo ESBL, que envolve a ligação covalente do grupo peniciloílo à enzima. Imagem 
inferior - Mecanismo mediado pelas metalo-proteases classe B, como por exemplo 
MBL zinco-dependente, que realiza o ataque directo por água (Adaptado de Walsh, 
2003). 

 

As MBLs diferem das outras β-lactamases ao usar o ião zinco que se encontra ligado a um 

resíduo de histidina ou cisteína para reagir com o grupo carbonil da ligação amida da 

maioria destes antibióticos (Walsh et al., 2005). A nomenclatura das β-lactamases parece, 

frequentemente, confusa e a classificação de Bush (Bush et al., 1995) é composta por 

códigos difíceis de memorizar como, por exemplo, 2be. Assim, são usadas designações tais 

como SHV para a variável sulfidril, PSE para a enzima específica do género Pseudomonas 

e SAR para a da África do Sul. No entanto, desde que estes nomes foram propostos, 

algumas características reveladas deixaram de ter relação com a sua designação, como por 

exemplo o resíduo do local activo da enzima SHV, não era uma sulfidril, mas sim uma 

serina hidroxil, as ESBLs tipo PSE ocorriam também nas Enterobacteriaceae e o tipo 

SAR-2 que se aproximava do tipo SAR-1, foi obtido de um isolado originário da Índia 

(Livermore, 1995). Neste contexto, apresenta-se no Quadro 1.2 um resumo das diferentes 

β-lactamases produzidas pelas Enterobacteriaceae e outras bactérias Gram negativas de 

acordo com o actual estado de arte. 
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A TEM-1 é a β-lactamase mais frequentemente encontrada nas bactérias Gram negativas e 

mais de 90% da resistência à ampicilina, em E. coli, é devida à produção desta enzima 

(Jacoby e Munoz-Price, 2005). A TEM-1 é capaz de hidrolisar penicilinas e a primeira 

geração de cefalosporinas mas é incapaz de atacar as oximino-cefalosporinas (Gupta, 

2007). Entretanto, verificou-se em laboratório que a substituição de aminoácidos em vários 

locais das β-lactamases TEM, poderia originar, sem perda de actividade, alterações na 

configuração do local activo da enzima. Tais mutações eram responsáveis pelo acesso das 

enzimas aos β-lactâmicos oximino. Adicionalmente, mudanças conformacionais no local 

activo das ESBL para os substratos β-lactâmicos, permitiram um aumento na 

susceptibilidade da enzima aos inibidores das β-lactamases, tais como o ácido clavulânico 

(revisto por Jacoby e Munoz-Price, 2005). A TEM-2, uma variante da TEM-1, tem uma 

substituição pontual de um aminoácido a partir da β-lactamase original. Entretanto, em 

1989, surgiu a TEM-3, a primeira β-lactamase tipo TEM com fenótipo ESBL ou seja com 

actividade ampliada contra as cefalosporinas de largo espectro (Shah et al., 2004; Gupta, 

2007). A sequência de aminoácidos da TEM-3 difere da TEM-2, nas substituições de 

aminoácidos em 2 posições. Geralmente, as mutações que dão origem às ESBLs tendem a 

ser agrupadas em pontos de actividade dentro da sequência nucleotídica. Há pelo menos 

quatro hot spots na sequência codificante da TEM-1, onde substituições de aminoácidos 

específicos na TEM-1, ou numa descendente da TEM-1, contribuem para o fenótipo ESBL 

(Bradford, 2001; Pfaller e Segreti, 2006). Desde esta primeira referência, as enzimas tipo 

TEM têm se tornado a classe mais abundante de ESBLs com mais do que 180 variantes 

genéticas referidas até à data, fornecendo esta variedade uma ferramenta útil para seguir 

individualmente a disseminação dos genes de resistência (Jacoby e Munoz-Price, 2005; 

Gupta, 2007; Amador et al., resultados não publicados) [1]. Embora as β-lactamases tipo 

TEM sejam mais frequentemente encontradas em E. coli e K. pneumoniae, elas também 

têm sido referidas em outros géneros de Enterobacteriaceae tais como Enterobacter 

aerogenes, Morganella morganii, Proteus mirabilis e Salmonella spp.. Além disso, ESBLs 

tipo TEM têm-se encontrado em Gram negativos não Enterobacteriaceae, tal como a 

TEM-42 descoberta numa estirpe de P. aeruginosa (revisto por Shah et al., 2004). 

 

A enzima SHV-1 compartilha 68% dos seus aminoácidos com a TEM-1 e apresenta, 

geralmente, uma estrutura idêntica (Kuzin et al., 1999). À semelhança das enzimas tipo 
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TEM, as ESBLs tipo SHV têm uma ou mais substituições de aminoácidos no local activo. 

SHV-1, o progenitor das enzimas tipo SHV, confere resistência às penicilinas de largo 

espectro tais como ampicilina, ticarcilina e piperacilina mas não às oximino-

cefalosporinas. Em 1983, uma nova SHV derivada a partir da substituição de uma glicina 

por uma serina na posição 213 da sequência da SHV-1, foi chamada de SHV-2 plasmídica 

e foi encontrada em três isolados de K. pneumoniae, demonstrando resistência extensível à 

cefotaxima, bem como a outras novas cefalosporinas (Barthélémy et al., 1988). Até à data, 

mais do que 130 tipos de β-lactamases SHV têm sido descritos no site [1], e tal como nas 

ESBLs tipo TEM, quase todas as semanas se descobrem novas enzimas. A comparação das 

sequências da família SHV das ESBLs revela que as alterações dos aminoácidos que dão 

origem ao fenótipo de espectro alargado estão confinadas a, relativamente, poucas regiões 

das enzimas (Bradford, 2001). Duas substituições, em particular, são importantes para 

determinar a especificidade das β-lactamases tipo SHV. Ambas ocorrem no local catalítico 

da enzima: a substituição da serina 238 por glicina é importante para degradar a 

cefotaxima, enquanto que a outra substituição da lisina 240 por glutamato, na combinação 

com a serina 238 aumenta fortemente a actividade contra a ceftazidima (Pfaller e Segreti, 

2006). A maioria das ESBL tipo SHV são encontradas em estirpes de K. pneumoniae, 

contudo estas enzimas tem também sido referidas em várias espécies de Enterobactericeae, 

bem como em P. aeruginosa (revisto por Shah et al., 2004). Este tipo de ESBLs apresenta 

uma predominância nos isolados clínicos resistentes de pacientes na Europa e na América, 

sendo os mais encontrados nesta família, os SHV-5 e SHV-12 (revisto por Jacoby e 

Munoz-Price, 2005). 

 

O grupo mais frequente de ESBLs mediadas por plasmídeos, não pertencente à família das 

TEM ou SHV foi chamado de CTX-M, para realçar a sua elevada actividade na hidrólise 

da cefotaxima em relação à ceftazidima, como já foi referido anteriormente. No entanto, 

contradizendo a sua designação, algumas hidrolisam mais rapidamente a ceftazidima do 

que a cefotaxima (Jacoby e Munoz-Price, 2005). Estas enzimas não estão proximamente 

relacionadas com as β-lactamases TEM e SHV (Bradford, 2001). De facto, elas mostram 

uma grande percentagem de homologia com as sequências das β-lactamases tipo AmpC 

cromossomal da Kluyvera georgiana, sugerindo que as β-lactamases tipo CTX-M devem 

representar variantes genéticas que descenderam das β-lactamases das espécies de 

Kluyvera (Poirel et al., 2002). Além da rápida hidrólise da cefotaxima apresentada por este 



Capítulo I 

Introdução Geral 

 

37 

tipo de enzimas, outra característica que as distingue é o facto de serem mais facilmente 

susceptíveis ao inibidor de β-lactamase tazobactamo em relação ao ácido clavulânico ou ao 

sulbactamo (Bradford et al., 1998). Estas enzimas CTX-M codificadas por plasmídeos 

representam um importante sub-grupo da classe A das β-lactamases que hidrolisam 

antibióticos β-lactâmicos de espectro alargado causando fenótipo ESBL, que está a 

aumentar nas espécies enterobacterianas incluindo Klebsiella (Bonnet, 2004). 

Actualmente, 98 diferentes β-lactamases tipo CTX-M foram descritas em [1] e dividem-se 

em seis grupos diferentes que reflectem o nível de semelhança da sequência dos 

aminoácidos, nomeadamente CTX-M-1, CTX-M-2, CTX-M-8, CTX-M-9, CTX-M-25 e, 

mais recentemente, o grupo CTX-M-45 (Rossolini et al., 2008; Monstein et al., 2009; 

Pitout, 2010). 

 

As enzimas tipo OXA são outra família crescente de ESBLs. No esquema de classificação 

Bush-Jacoby-Medeiros, estas enzimas pertencem à classe molecular D de Ambler e ao 

grupo funcional 2d, à parte da maioria das outras ESBLs (Bush et al., 1995; Pfaller e 

Segreti, 2006). A maioria das ESBLs tipo OXA, confere na generalidade resistência à 

ampicilina e à cefalotina e são caracterizadas pela sua elevada actividade hidrolítica contra 

a oxacilina e a cloxacilina, além de apresentarem resistência à inibição pelo ácido 

clavulânico (Bush et al., 1995; Pfaller e Segreti, 2006; Gupta, 2007). Outro exemplo da 

diversidade enzimática apresentada neste grupo é a ESBL OXA-17, que confere resistência 

superior à cefotaxima e à cefepima, ao contrário de uma actividade significativa contra a 

ceftazidima na maioria das β-lactamases tipo OXA (Pfaller e Segreti, 2006). Enquanto a 

maioria das ESBLs têm sido encontradas em E. coli, K. pneumoniae e outras 

Enterobacteriaceae, as ESBLs tipo OXA foram descobertas, principalmente, em P. 

aeruginosa (Shah et al., 2004). Em 2005, Jacoby e Munoz-Price, referiram o aparecimento 

de 12 novas ESBLs derivadas das enzimas OXA-10, OXA-1 ou OXA-2, por substituições 

de aminoácidos encontradas principalmente nos isolados de P. aeruginosa originários da 

Turquia e de França (Jacoby e Munoz-Price, 2005; Gupta, 2007). Já no ano anterior, Shah 

et al. (2004) referiram que várias ESBLs tipo OXA tinham sido derivadas de OXA-10. Em 

adição ao grupo OXA-10, OXA-15 é um derivado de OXA-2 e OXA-18 não é 

directamente derivada de outras enzimas tipo OXA, sendo relativamente próxima à OXA-9 

(42% de homologia) (Philippon et al., 1997). Adicionalmente às ESBLs tipo OXA, têm 
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sido descritas algumas derivadas de OXA que não pertencem ao grupo das ESBLs, 

nomeadamente OXA-20, OXA-22, OXA-24, OXA-25, OXA-26, OXA-27 e OXA-30 

(Shah et al., 2004). 

 

Muitos organismos produtores de ESBL expressam simultaneamente β-lactamases AmpC 

(Gupta, 2007; Munier et al., 2010). As β-lactamases AmpC, geralmente indutíveis por β-

lactâmicos são codificadas por genes cromossomais em muitas bactérias Gram negativas. 

As mutações que aumentam a sua expressão são responsáveis pelo aparecimento imediato 

de resistência às cefalosporinas de largo espectro em Enterobacter cloacae. Apesar da 

enzima AmpC apresentar uma expressão reduzida em E. coli e o gene ampC não se 

encontrar no cromossoma dos géneros Klebsiella e Salmonella, as enzimas AmpC 

mediadas por plasmídeos podem fornecer a estes organismos o mesmo perfil de resistência 

de um isolado resistente ao β-lactâmico (Jacoby e Munoz-Price, 2005). Do ponto de vista 

de saúde pública, a migração dos genes cromossomais ampC para os plasmídeos tornou 

mais fácil a disseminação rápida destes genes pelas diferentes espécies bacterianas (Pfaller 

e Segreti, 2006). Conhecem-se mais de 20 β-lactamases AmpC diferentes mediadas por 

plasmídeos (Philippon et al., 2002; Jacoby e Munoz-Price, 2005). Mais recentemente, as β-

lactamases AmpC têm sido encontradas em espécies de E. coli, K. pneumoniae, Salmonella 

spp., Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes e Proteus mirabilis (Gupta, 2007). Os 

organismos que apresentam superprodução de β-lactamases AmpC cromossomais, ou 

derivadas de plasmídeos, partilham um padrão de resistência antimicrobiana semelhante 

aos organismos que produzem ESBL, com uma excepção, não são inibidas pelo ácido 

clavulânico ou por inibidores de β-lactamases semelhantes (Pfaller e Segreti, 2006). A 

AmpC codificada pelo cromossoma é geralmente uma enzima indutível que é expressa a 

um nível basal baixo, embora em algumas espécies, tais como E. coli, a enzima não seja 

indutível (Livermore, 1995). No entanto, nesta espécie o gene ampC é precedido por um 

promotor forte, podendo expressar constitutivamente níveis elevados de β-lactamase. A 

desrepressão é um outro mecanismo pelo qual o gene ampC cromossomal pode tornar-se 

constitutivamente expresso a níveis elevados. Deste modo, uma mutação no gene ampD, 

que codifica um repressor enzimático da síntese de AmpC, pode produzir um fenótipo de 

resistência em estirpes indutíveis, resultando num nível de produção elevado de AmpC, na 

ausência de qualquer indutor (Pfaller e Segreti, 2006). 
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As carbapenemases são um grupo diverso de enzimas pertencentes às classes A, B e D 

(Quadro 1.2). Elas são relativamente raras entre as Enterobacteriaceae. Contudo, são uma 

fonte de preocupação em relação à sua emergência e disseminação por causa da sua 

actividade, não apenas contra as oximino-cefalosporinas e as cefamicinas mas, também, 

contra os carbapenemos (Nordmann e Poirel, 2002). As carbapenemases podem ser 

agrupadas quer como metalo-β-lactamases (classe B) quer como serina carbapenemases 

(classe A e D). Estas enzimas têm uma actividade de espectro alargado, cobrindo os 

carbapenemos assim como as cefalosporinas de espectro alargado (Walsh et al., 2005). Tal 

como as β-lactamases AmpC, hidrolisam a terceira geração de cefalosporinas ou 

cefalosporinas de largo espectro, mas, ao contrário das ESBLs, apenas são activas contra as 

cefamicinas e são resistentes à inibição pelo ácido clavulânico ou outro inibidor de β-

lactamases (Paterson, 2006). As carbapenemases tipo IPM mediadas por plasmídeos, 

foram encontradas no Japão em 1990 em microrganismos entéricos Gram negativos e nos 

géneros Pseudomonas e Acinetobacter. Em 1997, este tipo de enzimas disseminou-se 

lentamente, pelos países da Europa e, actualmente têm sido encontradas no Canadá e no 

Brasil (Jacoby e Munoz-Price, 2005). Uma segunda família de carbapenemases em 

expansão, a família VIM (metalo-β-lactamase codificada pelo integrão Verona), foi 

referida em Itália em 1999, apresentando actualmente uma larga distribuição geográfica na 

Europa, América do Sul e Estados Unidos da América (Toleman et al., 2004). Outro 

grupo, embora pequeno, da classe A das carbapenemases é representado especialmente 

pelas enzimas KPC (K. pneumoniae carbapenemase) mediadas por plasmídeos. Por último, 

algumas β-lactamases tipo OXA têm actividade de carbapenemase, mais forte nos isolados 

clínicos, originada por mecanismos de resistência adicional, tais como impermeabilidade 

ou efluxo de β-lactâmicos (Nordmann e Poirel, 2002). 

 

Enquanto a maioria das ESBLs são derivadas das β-lactamases TEM e SHV, têm sido 

referidas outras ESBLs que não estão muito relacionadas com as pré-estabelecidas famílias 

de β-lactamases. As ESBLs de outras classes são pouco vulgares e têm sido encontradas 

principalmente na espécie P. aeruginosa e num número limitado de locais geográficos. A 

enzima PER-1 foi a primeira a ser descoberta nas estirpes de P. aeruginosa isolada de 

pacientes na Turquia. Mais tarde, em França e Itália, frequentemente foram encontradas, 

estirpes produtoras de PER-1 em espécies multirresistentes de Acinetobacter. Uma enzima 
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relacionada, PER-2, com 86% de homologia com PER-1, foi encontrada entre estirpes de 

S. enterica serovar Typhimurium, na Argentina. Outra enzima, VEB-1, foi encontrada pela 

primeira vez em E. coli, num paciente no Vietname, mas subsequentemente foi encontrada 

em P. aeruginosa, na Tailândia (revisto por Shah et al., 2004). Posteriormente, estirpes 

produtoras de VEB-1 e VEB-2, do Sudoeste da Ásia, e GES-2 e IBC-2 apareceram nos 

isolados da África do Sul, França e Grécia. Algumas destas enzimas são também 

encontradas nas Enterobacteriaceae, enquanto outras ESBLs invulgares, tais como BES-1 

e TLA têm sido encontradas apenas em Enterobacteriaceae (Bonnet et al., 2000; Silva et 

al., 2000; Gupta, 2007). 

 

Há 20 anos, os plasmídeos mediavam a resistência aos antibióticos β-lactâmicos nas 

Enterobacteriaceae, nomeadamente em E. coli e continham, com maior frequência, genes 

que codificavam para enzimas da classe A tais como TEM-1 ou SHV-1 ou da classe D tais 

como OXA-1. Contudo, embora as enzimas das classes B e C tivessem uma actividade de 

espectro alargado, elas estavam confinadas a espécies bacterianas específicas, porque 

quase sempre eram codificadas por genes cromossomais (Jacoby e Munoz-Price, 2005). 

Como referido anteriormente, o termo ESBL (β-lactamase de espectro alargado), foi 

inicialmente aplicado às derivações das enzimas TEM e SHV capazes de hidrolisar 

oximino-cefalosporinas, todas elas pertencentes às β-lactamases do grupo funcional 2be. 

Posteriormente, o termo ESBL tem vindo a ser alargado para incluir: i) enzimas com 

espectro semelhante às dos mutantes TEM e SHV, mas derivadas de outras fontes, 

nomeadamente os tipos CTX-M e VEB; ii) mutantes TEM e SHV com actividade ESBL 

limitada, ex. TEM-12; e iii) β-lactamases a conferir resistência alargada em relação aos 

seus tipos derivados mas não conhecidos por grupo 2be, ex., derivados de OXA e tipos 

mutantes AmpC com actividade aumentada para a cefepima. Por esta razão, Livermore 

(2008) recomenda que o termo ESBL retenha o seu uso actual alargado, mas deve estar 

sempre acompanhado pela designação da enzima como por exemplo, “ESBL TEM” ou 

“ESBL OXA” (Livermore, 2008). 
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1.3.2. Distribuição geográfica das ββββ-lactamases de espectro alargado 

(ESBLs) 

A epidemiologia das bactérias produtoras de ESBL está a tornar-se progressivamente mais 

complexa, uma vez que a fronteira entre os hospitais e a comunidade é cada vez mais ténue 

(Pitou e Laupland, 2008; Pitout, 2010). A resistência é, de uma maneira geral, mais 

frequente onde o uso de antibióticos é maior, nomeadamente nas unidades dos cuidados 

intensivos dos hospitais que funcionam como epicentros de produção de ESBLs e nos 

países em desenvolvimento onde os avanços médicos e cirúrgicos, geralmente, ultrapassam 

o controlo das infecções (Livermore, 1995; Jacoby e Munoz-Price, 2005). A transferência 

de ESBLs, genotipicamente relacionadas pode ocorrer, de hospital para hospital, de cidade 

para cidade, de país para país tendo sido mesmo descrita a transferência intercontinental. 

Além disso, também são frequentes as infecções provocadas por organismos produtores de 

ESBLs adquiridos na comunidade (revisto por Gupta, 2007). É fácil definir quando a 

expressão de uma enzima é mediada pelo cromossoma, sendo ubíqua em algumas espécies, 

mas é mais difícil definir quando essa expressão é o resultado de uma mutação ou 

aquisição plasmídica. Nestes casos, as frequências de estirpes produtoras de ESBLs variam 

muito entre os países, tipo de hospital, tipo de unidades e idade dos pacientes (Livermore, 

1995). De facto, apesar da generalização do uso de antibióticos β-lactâmicos pelo mundo, a 

distribuição das enzimas responsáveis pela resistência às oximino-cefalosporinas e 

carbapenemos está longe de ser uniforme. Os isolados bacterianos em alguns hospitais nos 

Estados Unidos da América parecem não sintetizar ESBLs, enquanto noutros países mais 

de 40% dos isolados de K. pneumoniae produzem-nas (revisto por Jacoby e Munoz-Price, 

2005). Adicionalmente, as estirpes produtoras de ESBLs dão geralmente origem a surtos e 

a sua prevalência pode variar muito de um local para o outro e mesmo em alturas 

diferentes num dado local (Pfaller e Segreti, 2006).  

1.3.2.1. ESBLs predominantes na Europa 

Tem sido descrito por toda a Europa, o aumento da prevalência das Enterobacteriaceae 

produtoras de enzimas ESBLs embora, como foi referido anteriormente, estas apresentem 

uma grande diversidade na sua ocorrência e distribuição nas diferentes áreas geográficas. 

Todos os estudos publicados têm confirmado que os Países Nórdicos Europeus continuam 
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a mostrar as taxas mais baixas de prevalência de ESBLs nos isolados clínicos humanos e 

animais, enquanto os países do Sul e do Leste apresentam frequências elevadas e com 

tendência a aumentar, tanto no seio nosocomial como comunitário (Coque et al., 2008). No 

entanto, esta situação tende a mudar. Sundsfjord et al. (2008) observaram na Noruega, uma 

pandemia de E. coli produtoras de ESBLs e de K. pneumoniae produtoras de 

carbapenemases pan-resistentes (Sundsfjord et al., 2008). 

 

O aparecimento e a grande disseminação da enzima CTX-M-15 na maioria dos países da 

Europa, incluindo aqueles inicialmente com baixas taxas de ESBLs, é uma das descobertas 

mais relevantes associadas com a actual epidemiologia das ESBLs europeias (Damjanova 

et al., 2008; Lau et al., 2008; Nicolas-Chanoine et al., 2008; Oteo et al., 2008; Yumuk et 

al., 2008; Lytsy et al., 2010; Pitout, 2010). Esta enzima tem sido frequentemente associada 

a isolados no seio da comunidade, incluindo Centros de Saúde, como documentaram 

estudos em França, Portugal, Espanha, Itália, Turquia e Reino Unido (Livermore et al., 

2007; Novais, et al., 2007; Cantón et al., 2008; Galas et al., 2008; Yumuk, et al., 2008; 

Dallenne et al., 2010). Outras variantes CTX-M são amplificadas localmente, tais como a 

CTX-M-9 e CTX-M-10 em Espanha, CTX-M-14 em Portugal e Espanha (Hernández, et 

al., 2005; Cantón e Coque, 2006; Machado, et al., 2007; Diestra et al., 2008; Fernandes et 

al.,.2008), CTX-M-1 em Itália (Rossolini et al., 2008), CTX-M-3 nos Países de Leste 

(Empel et al., 2008; Markovska et al., 2008) e CTX-M-5 na Bielorrússia e na Rússia 

(Edelstein et al., 2003). A enzima SHV-12 é uma das mais prevalentes associadas a 

isolados nosocomiais de K. pneumoniae nos hospitais em Itália, Polónia e Espanha e é, 

também, cada vez mais referida em isolados de E. coli de pacientes da comunidade 

(Caccamo et al., 2006; Diestra et al., 2008; Oteo et al., 2008). A enzima SHV-5, muito 

disseminada na Europa, é especialmente abundante na Bósnia e Herzegovina, Croácia, 

Grécia, Hungria e Polónia (Damjanova et al., 2007; Uzunovic-Kamberovic et al., 2007; 

Empel et al., 2008; Oteo et al., 2008; Psichogiou et al., 2008). Adicionalmente, tipos TEM 

específicos merecem atenção especial uma vez que estão tradicionalmente associados com 

as Unidades de Cuidados Intensivos Hospitalares. As enzimas TEM-3 e TEM-4, estão 

associadas a clones epidémicos de K. pneumoniae em França e Espanha, enquanto TEM-

24 está associada a estirpes epidémicas de E. aerogenes na Bélgica, França, Portugal e 

Espanha (Diestra et al., 2008; Novais et al., 2010). Actualmente, estas enzimas têm 

também sido caracterizadas em E. coli e P. mirabilis recolhidas na comunidade (Arpin et 
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al., 2007; Machado et al., 2007; Novais et al., 2010). Finalmente, a TEM-52, 

primeiramente identificada em isolados de Salmonella spp. de origem animal, é 

frequentemente encontrada entre as diferentes espécies de Enterobacteriaceae envolvidas 

em infecções humanas (Arpin et al., 2007; Machado et al., 2007). 

 

A co-produção de diferentes ESBLs está extensivamente descrita nos países europeus. Têm 

sido descritos, por vezes associados com surtos clonais, isolados clínicos que expressam 

simultaneamente SHV (SHV-5 ou SHV-12) ou TEM-24 e outras ESBLs (CTX-M-9, ou 

CTX-M-14) ou carbapenemases (KPC, OXA ou VIM) (Carrër et al., 2008; Coque et al., 

2008; Psichogiou et al., 2008; Tsakris et al., 2008). Por exemplo, na Polónia entre isolados 

de K. pneumoniae recolhidos de crianças hospitalizadas, encontraram-se estirpes 

produtoras em simultâneo das três famílias CTX-M, SHV e TEM (Dzierzanowska et al., 

2010). O clone K. pneumoniae ST15 tem sido identificado em isolados produtores de 

ESBL em França, Polónia e Portugal, apesar de ser desconhecido o impacto real da sua 

disseminação nestes países (Novais et al., 2010). Tem sido documentada a persistência a 

longo termo ou seja superior a dois anos, de K. pneumoniae produtora de ESBLs, em 

França (TEM-24), Grécia (SHV-5), Hungria (SHV-2a), Portugal (GES-1) e Espanha 

(TEM-4, SHV-12) (Duarte et al., 2003; Diancourt et al., 2005; Damjanova et al., 2007; 

Valverde et al., 2009). Exemplos representativos da expansão clonal nas outras espécies de 

enterobactérias incluem a estirpe E. aerogenes multirresistente, largamente difundida nos 

hospitais da União Europeia desde os anos 90, responsável pela disseminação da TEM-24 

na Bélgica, França, Portugal e Espanha (Dumarche et al., 2002; Machado et al., 2007; 

Novais et al., 2010). Este clone pode conter plasmídeos portadores de blaTEM-24 e que 

codificam diferentes ESBLs (SHV-12, SHV-5, TEM-20) e MBLs (IMP-1, VIM-2). As 

espécies P. mirabilis produtoras de TEM-24, Shigella sonnei, S. marcescens e Klebsiella 

oxytoca têm causado surtos clonais nos diferentes países da União Europeia (Machado et 

al., 2007; Novais et al., 2010; Smet et al., 2008). 

 

A prevalência de produtores de ESBL em Espanha e Portugal tem aumentado 

continuamente, com a predominância de E. coli produtoras de CTX-M adquiridas na 

comunidade e que causam infecções no tracto urinário (Oteo et al., 2006; Machado et al., 

2007; Mendonça et al., 2007). Em Espanha, nos períodos 1989 a 2000 e 2001 a 2004, 



 

44 

observou-se uma mudança na proporção de isolados de Klebsiella produtores de ESBLs 

recolhidos de pacientes na comunidade (7% para 31%) e nas Unidades dos Cuidados 

Intensivos (41% para 25%). Apesar de na maioria dos estudos espanhóis, ser referida a 

elevada diversidade de ESBLs, observa-se uma elevada prevalência local das enzimas 

CTX-M-9, CTX-M-14, CTX-M-10 e TEM-4, em pacientes fora e dentro dos hospitais e 

em indivíduos saudáveis (Hernández et al., 2005; Valverde et al., 2008). Em Portugal, não 

está disponível nenhum estudo de vigilância a nível nacional. No entanto, alguns estudos 

isolados nos hospitais reflectem uma disseminação constante de CTX-M-14, TEM-52 e 

GES. TEM-24, CTX-M-15, CTX-M-32 e SHV-12 são frequentemente detectadas, tanto 

em Espanha como em Portugal (Machado et al., 2007; Mendonça et al., 2007). 

 

O grande aumento da frequência de estirpes endémicas descritas na literatura que são 

capazes de adquirir genes que codificam para ESBLs, carbapenemases e AmpC, salienta a 

necessidade de identificar e estudar a clonalidade dos isolados europeus (Carrër et al., 

2008; Lau et al., 2008). 

 

Neste contexto, surgiu em resposta à crescente ameaça de resistência antimicrobiana na 

Europa, o European Antimicrobial Resistance Surveillance System-EARSS (Conselho 

Europeu de Vigilância da Resistência Antimicrobiana). A EARSS foi criada em 1998 e 

compreende uma rede de mais de 800 laboratórios de microbiologia servindo cerca de 

1200 hospitais em 30 países, recolhendo rotineiramente dados obtidos através de testes de 

susceptibilidade a antimicrobianos em infecções invasivas causadas por sete importantes 

patógenios: S. aureus, Streptococcus pneumoniae, E. coli, E. faecalis, E. faecium, K. 

pneumoniae e P. aeruginosa (EARSS, 2000; EARSS, 2006; EARSS, 2008; EARSS, 

2009).  

 

O último relatório disponível do EARSS (2009) apresenta dados relativos a 2008, onde 

refere um aumento severo e preocupante da resistência de E. coli a todas as classes de 

antimicrobianos estudadas. As proporções mais elevadas de resistência verificaram-se nas 

aminopenicilinas que variaram entre 32 a 78%, sendo por isso a utilização destes 

antibióticos uma má opção nos tratamentos empíricos. Independentemente do elevado 
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nível de resistência, as proporções continuaram a aumentar na maioria dos países europeus, 

incluindo aqueles que apresentavam resistências superiores a 50% (Figura 1.12).  

 

Figura 1.12: Proporção dos isolados de E. coli resistentes às aminopenicilinas nos países 
participantes no EARSS em 2007 (A) e 2008 (B) (Adaptado de EARSS, 2008; 
EARSS, 2009)  

 

A velocidade com que fluoroquinolonas estão a perder a sua actividade contra E. coli é 

excepcional e não é comparável com nenhuma outra associação de antibiótico com este 

patogénio nos dados do EARSS, tornando-se esta situação cada vez mais crítica (Figura 

1.13).  

 

Figura 1.13: Proporção dos isolados de E. coli resistentes às fluoroquinolonas (CIP) nos 
países participantes no EARSS em 2007 (A) e 2008 (B). (Adaptado de EARSS, 
2008; EARSS, 2009)  
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O quarto padrão de resistência mais comum encontrado em E. coli na Europa e com 

tendência para aumentar, ocorre, frequentemente, com co-resistência a quatro classes 

antimicrobianas, incluindo as cefalosporinas de 3ª geração (Figura 1.14).  

 

Figura 1.14: Proporção dos isolados de E. coli resistentes às cefalosporinas de 3ª geração 
(CTX ou CAZ) nos países participantes no EARSS em 2007 (A) e 2008 (B). 
(Adaptado de EARSS, 2008; EARSS, 2009)  

 

No entanto, em K. pneumoniae torna-se evidente na Europa Central e do Sudeste uma 

elevada prevalência de estirpes resistentes às cefalosporinas de 3ª geração, 

fluoroquinolonas e aos aminoglicosídeos. Muitas destas estirpes registadas no relatório do 

EARSS têm resistência combinada e o fenótipo mais frequente apresenta resistência a 

todas as três classes de antimicrobianos. Embora os carbapenemos ainda demonstrem 

eficácia na maioria dos países, a rápida emergência e disseminação das estirpes produtoras 

de carbapenemases está a ameaçar a eficiência desta última opção terapêutica (EARSS, 

2009).  

 

Na sequência da informação apresentada na Figura 1.14, torna-se evidente que em Portugal 

se constata um aumento em E. coli das resistências às cefalosporinas de 3ª geração, que 

passou do intervalo 5 a 10% em 2007 para 10 a 25% em 2008. Adicionalmente, verifica-se 

na Figura 1.13, a resistência à fluoroquinolona com percentagens elevadas entre 25 a 50%, 

juntamente com os países da Europa do Sul e por fim salienta-se a elevada percentagem de 

resistência à ampicilina, com valores superiores a 50%, juntamente com a maioria dos 

países europeus. Deve-se considerar que estes dados estão entre muitos outros exemplos 

que poderiam ser referidos, no que diz respeito, a outros microrganismos e a outras classes 

de antibióticos (EARSS, 2009). 
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1.3.2.2. ESBLs predominantes a nível mundial 

Devido à dificuldade em detectar produtores de ESBLs e às inconsistências nos seus 

registos, é difícil determinar a verdadeira prevalência dos organismos produtores de 

ESBLs. Contudo os organismos produtores de ESBLs estão universalmente distribuídos e a 

sua incidência mundial está a aumentar, tal como se observa a nível europeu (Gupta, 

2007). Os avanços nos estudos de controlo em larga escala, nomeadamente o programa 

SENTRY (Antimicrobial Surveillance Program), têm sido uma fonte de dados sobre a 

prevalência regional de isolados produtores de ESBLs. A frequência de E. coli e de K. 

pneumoniae como estirpes produtoras de ESBLs é elevada nas regiões da Ásia, Pacífico e 

América Latina. Dados da América Latina sugerem que a presença de estirpes de K. 

pneumoniae produtoras de ESBLs tem aumentado, dramaticamente, em anos recentes 

(Pfaller e Segreti, 2006). Outros estudos de controlo têm permitido comparar áreas 

geográficas não europeias, tais como o TEST (Tigecycline Evaluation and Surveillance 

Trial) ou o SMART (Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trends) (Bochicchio 

et al., 2006), mostrando que as ESBLs são menos frequentes na Europa, em relação à 

América Latina e à Ásia/regiões do Pacífico, mas muito mais comuns do que na América 

do Norte. Os últimos dados do programa SMART, sobre a prevalência de isolados de E. 

coli e K. pneumoniae produtores de ESBLs durante 2007, mostraram taxas alarmantes, em 

certas áreas da Ásia, nomeadamente na China onde foram referidas taxas superiores a 55% 

e na Índia taxas de 79% (Hawser et al., 2009). De referir que estes estudos não têm 

identificado diferenças significativas entre isolados hospitalares e da comunidade (Coque 

et al., 2008).  

 

Nos EUA, a primeira referência às estirpes produtoras de ESBLs ocorreu em 1988 (Jacoby 

et al., 1988). Os estudos efectuados pelo NNIS (National Nosocomial Infections 

Surveillance) revelaram cerca de 6,1% de isolados de K. pneumoniae produtores de ESBLs 

nas Unidades dos Cuidados Intensivos, enquanto que 1,8% de isolados de K. pneumoniae 

foram recolhidos de pacientes não hospitalizados (Gupta, 2007). Com a excepção de K. 

pneumoniae, E. coli e K. oxytoca, onde as ESBLs são mais frequentes, estas também se 

têm tornado comuns em Citrobacter, Enterobacter, Proteus, Salmonella, Serratia e outros 

géneros de organismos entéricos e em não entéricos tais como Acinetobacter baumannii e 

P. aeruginosa (revisto por Jacoby e Munoz-Price, 2005). 
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No ponto anterior, referiu-se a larga dispersão das enzimas CTX-M na Europa, em especial 

a CTX-M-15. De igual modo, têm sido registados vários surtos de CTX-M em diferentes 

partes do mundo, nomeadamente na China, Japão, Coreia, Ilha Formosa, Tailândia 

(Komatsu et al., 2001; Pai et al., 2001; Chanawong et al., 2002; Yu et al., 2002; 

Apisarnthanarak et al., 2008) e Índia (Gupta, 2007; Hawkey, 2008). Este tipo de ESBL tem 

também sido, recentemente, descrito nos EUA e Canadá (Sidjabat et al., 2009; Pitout, 

2010). A E. coli produtora de CTX-M-15 tornou-se muito prevalente na comunidade, 

tendo, provavelmente, sido importada do ambiente hospitalar e, actualmente, encontra-se 

em todos os Continentes, excepto na Antártida. Estudos epidemiológicos moleculares, 

sugerem que este súbito aumento da E. coli produtora de CTX-M-15 é principalmente 

devido a um clone conhecido por ST131. As deslocações ao estrangeiro para áreas de 

elevado risco, como o subcontinente Indiano, considerado como reservatório destes clones, 

poderão ter sido um factor crucial na sua disseminação a nível mundial (Gupta e Datta, 

2005; Bush, 2008; Zong et al., 2008; Pitout, 2010). No entanto, para além deste clone de E. 

coli já existem registos de Citrobacter spp. indianas produtoras de CTX-M-15 (Shahid, 

2010).  

 

Vários tipos de ESBLs são referidos na América do Sul nomeadamente SHV-2, SHV-5, 

CTX-M-2, GES-1 e BES-1. Foram registados valores entre 32% a 60 % de isolados de 

Klebsiella spp. produtores de ESBLs, em Unidades de Cuidados Intensivos de hospitais no 

Brasil, Colômbia e Venezuela. Os dados relativos à produção de ESBLs em África e no 

Médio Oriente, têm apontado valores de 6,1% de isolados de K. pneumoniae num único 

hospital do Quénia (revisto por Gupta, 2007). No Irão, isolados clínicos de Salmonela 

enterica eram simultaneamente produtores de CTX-M-15 e produtores de TEM (Hamidian 

et al., 2009). Na África do Sul, já foram caracterizados tipos TEM, SHV (Pitout et al., 

1998; Hanson et al., 2001) e GES-2 em P. aeruginosa (Poirel et al., 2002). Na Tunísia, 

detectou-se K. pneumoniae com origem hospitalar produtora de CTX-M-28 (Ben Achour 

et al., 2009) e um outro estudo efectuado entre 1999-2005, no mesmo País com a mesma 

estirpe, registou para além da predominância de CTX-M-15, a prevalência de SHV-12 

(Elhani et al., 2010). Nos hospitais Australianos, a proporção de GES-2 produzida por 

isolados K. pneumoniae foi cerca de 5%. Na China, os produtores de ESBLs variaram 

entre 25 a 40%, além de se ter encontrado SHV-2. Cerca de 12 a 24% de isolados 

produtores de ESBLs da Tailândia, Ilha Formosa, Filipinas e Indonésia foram descritos 
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As ESBLs foram identificadas em vários membros da família 

como em P. aeruginosa. No entanto, 
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1.15). Curiosamente, desde 2000, 
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Figura 1.15: Evolução das pandemias causadas por bactérias produtoras de 
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os estudos de controlo nacional. Várias linhagens de SHV (-2, -5, -12 e outros) têm sido 

Japão (revisto por Gupta, 2007). 

ESBLs foram identificadas em vários membros da família Enterobacteriaceae

No entanto, entre os anos 1980 e 1990 eram as 

responsáveis pela produção dessas enzimas (Paterson e Bonomo, 2005)

Curiosamente, desde 2000, a E. coli tem emergido como um importante org

responsável pela produção de ESBLs, nomeadamente CTX-M. Enquanto 

estavam geralmente envolvidas em infecções nosocomiais, 

apresentava maior probabilidade de causar infecções 

Pitout e Laupland, 2008). Esta situação poderá ter consequências 

diferentes das anteriores em que as bactérias produtoras de TEM e SHV

estavam limitadas aos surtos nosocomiais (Pitout, 2010). 
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12 e outros) têm sido 

Enterobacteriaceae, bem 

eram as Klebsiella spp. as 

(Paterson e Bonomo, 2005) (Figura 

importante organismo 

. Enquanto as Klebsiella spp. 

infecções nosocomiais, a E. coli 

maior probabilidade de causar infecções na comunidade 

Esta situação poderá ter consequências 

diferentes das anteriores em que as bactérias produtoras de TEM e SHV, geralmente 

 

-lactamases clínicas e 
Slama et al., 2010) 
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1.4. Localização genética das ββββ-lactamases em 

Enterobacteriaceae 

1.4.1. Cromossomais  

As β-lactamases cromossomais são quase ubíquas nas Enterobacteriaceae, com a 

excepção do género Salmonella, variando bastante na sua quantidade, modo de produção e, 

consequentemente, o seu contributo para a resistência. Algumas espécies produzem 

enzimas pertencentes à classe molecular A, mas a maioria produz enzimas da classe C. A 

expressão pode ser indutível, constitutiva a baixo nível ou constitutiva a elevado nível, de 

acordo com as espécies e as estirpes (Turner, 2005). Como exemplo de estirpes produtoras 

de enzima classe C incluem-se as espécies de Klebsiella spp., E. aerogenes, C. freundii, M. 

morganii, Serratia spp., Providencia spp. e P. aeruginosa, enquanto que para enzimas 

indutíveis classe A, temos a título de exemplo Citrobacter diversus e Proteus vulgaris 

(Livermore, 1995).  

 

Provavelmente, a ocorrência natural das β-lactamases cromossomais, possibilita às 

bactérias encontrar o seu nicho ecológico, quando estão em competição com outras 

bactérias que produzem naturalmente β-lactâmicos (Turner, 2005). Estas enzimas podem 

ter evoluído a partir das PBPs com quem partilham algumas homologias de sequência. Esta 

evolução deve ter sido possível devido a pressões selectivas exercidas pelos organismos 

produtores de β-lactâmicos encontrados no solo. Mas, de facto, o uso clínico actual dos β-

lactâmicos parece ser o principal factor selectivo a influenciar a produção de β-lactamases 

nos patogénios (Gupta, 2007).  

 

De seguida vão ser descritas as enzimas cromossomais mais comuns e a sua relação com o 

antibiograma relativo a cada espécie pertencente às Enterobacteriaceae. As estirpes de E. 

coli e de Shigellae têm, geralmente níveis insignificantes de enzimas não indutíveis da 

classe C, chamadas tipo AmpC. Consequentemente, e de modo diferente das 

enterobactérias com mais sistemas de β-lactamases, elas são inerentemente susceptíveis à 

ampicilina e às cefalosporinas de espectro reduzido. A resistência a outros β-lactâmicos é, 

maioritariamente, devido à aquisição de β-lactamases secundárias. No entanto, 
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ocasionalmente, isolados de E. coli podem produzir elevadas quantidades da enzima 

AmpC e, por isso, apresentam-se mais resistentes. Em relação às espécies de Enterobacter 

spp., C. freundii, Serratia spp., M. morganii, Providencia stuartii e P. rettgeri, estas 

possuem β-lactamases AmpC semelhantes às da E. coli, mas nestes casos, ao contrário 

desta, a expressão das enzimas é indutível. Apenas quantidades mínimas de β-lactamases 

são produzidas na ausência de antibióticos, mas a produção pode atingir um nível elevado 

quando os β-lactâmicos estão presentes. A hiperprodução permanente pode ser atingida por 

mutação, geralmente no locus ampD. Consequentemente, estirpes com β-lactamases 

indutíveis aparecem susceptíveis, enquanto que organismos desreprimidos são resistentes 

(revisto por Livermore, 1995). 

 

Existe, no entanto, alguma variação de espécie para espécie nestes padrões gerais. Entre 

algumas diferenças encontradas, destacam-se os níveis de enzima e resistência inferiores, 

cerca de 10 vezes, nas estirpes desreprimidas de Serratia, Providencia e Morganella em 

relação aos níveis das Enterobacter spp. e C. freundii desreprimidas. Embora os fenótipos 

de mais destaque para estas espécies sejam as β-lactamases indutíveis ou desreprimidas, 

dois outros tipos merecem especial atenção. No primeiro, alguns isolados de Enterobacter 

spp. e C. freundii apresentam apenas expressão basal das enzimas AmpC, situação 

semelhante à da E. coli típica. Tais isolados são susceptíveis a baixas concentrações (2 a 8 

µg/ml) de ampicilina, cefoxitina, cefalotina e cefalexina, bem como compostos de largo 

espectro, ureidopenicilina e carbapenemos. No segundo tipo, algumas estirpes de E. 

cloacae e E. aerogenes desreprimidas nas β-lactamases, não apresentam as principais 

porinas. Esta combinação entre a produção de enzima e a impermeabilidade confere 

resistência aos carbapenemos, cefepima e cefpiroma bem como a outros β-lactâmicos 

(revisto por Livermore, 1995). 

1.4.2. Não cromossomais e disseminação da resistência  

A resistência adquirida aos antimicrobianos, como foi referido anteriormente (ver 1.2), 

pode ser explicada pela ocorrência de dois mecanismos diferentes: mutação em genes de 

resistência, ou incorporação destes genes pela bactéria receptora via conjugação, 

transformação ou transdução (Schwartz e Chaslus-Dancla, 2001). Estes três últimos 
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processos constituem as três formas diferentes da transferência horizontal de genes (Catry 

et al., 2003). O primeiro mecanismo relativo à ocorrência de mutações já foi referido 

anteriormente, tendo lugar neste ponto uma abordagem mais pormenorizada relativamente 

à transferência horizontal de genes, o tipo mais comum de aquisição de resistência aos 

antimicrobianos. 

 

A conjugação é o mecanismo mais importante de transferência (Rowe-Magnus e Mazel, 

1999). Berends et al. (2001), já estimavam que aproximadamente 85% das falhas na 

terapia em estafilococos (β-lactâmicos), Enterobacteriaceas (ampicilina, timetoprim-

sulfametoxazole, gentamicina, cloranfenicol) e enterococos (vancomicina) podiam ser 

atribuídas à conjugação que induziria a resistência aos antibióticos (Berends et al., 2001). 

A rápida transferência horizontal de genes, que ocorre na conjugação, consiste na 

disseminação de elementos genéticos móveis tais como, plasmídeos (capazes de se replicar 

autonomamente), transposões (incapazes de replicar autonomamente mas movimentando-

se por transposases) ou integrões/cassetes de genes (incapazes de se replicarem 

autonomamente, mas movimentando-se por locais específicos de recombinação), onde 

qualquer gene de resistência pode ser localizado (Schwartz e Chaslus-Dancla, 2001). Esta 

diversidade de veículos genéticos está na origem dos processos de aquisição/mobilização 

aumentando a disseminação das ESBLs (Poirel et al., 2008) em bactérias distintas em 

termos evolutivos e ecológicos. A transferência dos genes de resistência a antibióticos tem 

sido demonstrada in vitro entre bactérias Gram negativas e entre bactérias Gram positivas e 

in vivo entre a flora bacteriana dos animais e dos humanos (revisto por Catry et al., 2003). 

No que diz respeito à epidemiologia da resistência aos antimicrobianos, a localização 

genómica destes genes de resistência é importante. Os genes de resistência cromossomais 

disseminam-se verticalmente (disseminação clonal), enquanto os genes de resistência dos 

transposões ou plasmídeos podem ser disseminados tanto verticalmente como 

transversalmente (Berends et al., 2001). Os plasmídeos são, de facto, responsáveis pela 

disseminação da maior parte das novas β-lactamases, mas na realidade os genes que 

codificam estas enzimas podem também estar localizados no cromossoma bacteriano 

(Jacoby e Munoz-Price, 2005; Gupta, 2007). Provavelmente, todas as β-lactamases 

“mediadas por plasmídeos” tiveram origem cromossomal, embora a origem de muitos tipos 

permaneça desconhecida (Livermore, 1995). A primeira β-lactamase mediada por um 

plasmídeo foi descrita no inicio de 1960 (Datta e Kontomichalou, 1965; Gupta, 2007). 
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Os perfis de plasmídeos são uma ferramenta importante para a tipagem epidemiológica. 

Um estudo efectuado por Sharma et al. (2010) em bactérias Gram negativas, observaram 

que o número de plasmídeos variava entre um e 13, dependendo da espécie. Por exemplo, a 

maioria das P. aeruginosa apresentou apenas um plasmídeo. No entanto, por comparação, 

K. pneumoniae, E. coli e E. aerogenes, que continham múltiplos plasmídeos por célula, 

exibiram resistência a um maior número de grupos de agentes antimicrobianos, quando 

comparados com as estirpes de plasmídeo único, que apresentavam um nível de resistência 

relativamente baixo (Sharma et al., 2010). 

 

A disseminação dos plasmídeos entre vários países europeus tem sido referida para CTX-

M-3, TEM-4, CTX-M-10, CTX-M-9 CTX-M-14 SHV-5 CTX-M-2, CTX-M-15, CTX-M-

32, TEM-24 e TEM-52. O gene que codifica a SHV-1, a segunda β-lactamase mais 

frequente, encontra-se no cromossoma da maior parte das estirpes K. pneumoniae mas, 

geralmente, em E. coli e noutras espécies este gene é mediado por plasmídeos 

transmissíveis (revisto por Jacoby e Munoz-Price, 2005; Gupta, 2007). Mais recentemente, 

tem sido demonstrada entre estirpes de E. coli e S. enterica aviárias, e humanas isoladas 

nas mais diversas regiões geográficas, a transferência horizontal mediada por um 

plasmídeo que contem os genes blaCTX-M-2 e blaCTX-M-9 (Bertrand et al., 2006; Cavaco et al., 

2008; Coque et al., 2008; García-Fernández et al., 2008). 

 

Vários estudos relataram a disseminação de genes blaCTX-M associada a elementos 

genéticos móveis altamente eficientes. Os genes que codificam CTX-M têm sido 

associados a diferentes plataformas genéticas, tais como elementos de inserção ISEcp1, 

ISCR1 ou sequências fágicas relacionadas que estão muitas vezes localizados em 

plasmídeos conjuntivos (Poirel et al., 2008). O elemento de inserção ISEcp1 desempenha 

um papel importante na expressão e disseminação contínua destas β-lactamases (Poirel et 

al., 2003). 

 

Muitos dos genes das β-lactamases mediadas por plasmídeos estão em transposões, 

facilitando a disseminação de diferentes plasmídeos pelos organismos. A título 

exemplificativo referimos as β-lactamases da família TEM, relatadas como as primeiras 
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enzimas a ser codificadas por plasmídeos, em 1965, em enterobactérias. Desde então, estes 

genes plasmídicos disseminaram-se em 1969 para P. aeruginosa, em 1973 para Vibrio 

cholerae e para os géneros Haemophilus e Neisseria em 1974 (Livermore, 1995). Os genes 

blaTEM-1 e blaTEM-2, tal como os genes que codificam algumas ESBLs do tipo TEM, podem 

ser transportados por transposões (Heritage et al., 1992; Gupta, 2007). 

 

No entanto, muitos genes de β-lactamases emergentes encontram-se em integrões, os quais 

frequentemente incluem cassetes de genes, tal como em transposões, que conferem 

resistência para outras classes de antibióticos. Por esta razão, as novas β-lactamases são 

geralmente produzidas por organismos que são resistentes a múltiplos agentes 

antimicrobianos (MDR) (Jacoby e Munoz-Price, 2005; Gupta, 2007) o que se irá abordar 

no ponto seguinte.  

 

Os integrões são elementos genéticos capazes de capturar genes individuais de resistência 

aos antibióticos, incluindo os que codificam várias β-lactamases e no processo promovem 

a sua transcrição e expressão. Os integrões incluem um local receptor, attI, onde os genes 

capturados são integrados, junto com uma sequência que codifica para uma recombinase, 

IntI. Existem na sua forma livre como moléculas circulares, cassetes de genes não 

capturados, consistindo apenas de uma ORF e um elemento base-59 (59-be) situado a 

jusante (Recchia e Hall, 1995; Collis et al., 1998; Martinez-Freijo et al., 1999). A 

integração destas cassetes de genes envolve uma recombinação específica local catalisada 

pela recombinase IntI entre o integrão associado ao local arrI e ao local de recombinação 

59-be, associado com a cassete de genes que entra (Collis et al., 1998; Weldhagen, 2004).  

 

Segundo Weldhagen (2004) têm sido descritas nos isolados bacterianos Gram negativos 

quatro classes de integrões, cada uma com genes distintos int, sendo a classe 1 a mais 

frequente na maioria dos genes de β-lactamases dos isolados clínicos transportando 

cassetes de genes simples ou múltiplas (Weldhagen, 2004). Embora alguns integrões sejam 

considerados como vectores de expressão natural, existe uma grande variabilidade ao nível 

da expressão da cassete de genes integrados. A expressão genética no integrão está 

dependente de vários factores incluindo a força do promotor, o número de cópias do gene, 

a distância relativa do promotor até à cassete e a presença de promotores internos 
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adicionais (Martinez-Freijo et al., 1999). A expressão é, geralmente, mediada por um 

promotor comum situado a montante (extremidade 5´) das cassetes genes, em vez de 

promotores individuais intermédios. Foi descoberto que o transporte de cassetes de genes 

de resistência nos integrões está dependente do ambiente onde a bactéria hospedeira se 

encontra, verificando-se perda de genes de resistência nos integrões, na ausência de 

pressão selectiva exercida pelos antibióticos (Rosser e Young, 1999 citado por Weldhagen, 

2004). A estabilidade do arranjo dos genes no integrão e a sua expressão genética, durante 

ou após a presença de antibiótico no organismo, permanece desconhecida e pode vir a 

mostrar-se crucial no entendimento do papel que os antibióticos desempenham na evolução 

de forma a ser possível controlar o futuro destas estruturas genéticas no ambiente 

nosocomial (Weldhagen, 2004). 

 

De igual forma, a ocorrência de diferentes genes que codificam as enzimas CTX-M nas 

estruturas de integrões facilita a sua disseminação (Bonnet, 2004; Riaño et al., 2006; Poirel 

et al., 2008). Foram encontrados isolados de Enterobacteriaceae produtores de ESBL, 

AmpC e carbapenemases, cujos genes estavam inseridos em integrões da classe I e II, bem 

disseminados por todo o mundo, nomeadamente blaCTX-M-2 na Argentina (Arduino et al., 

2002), blaCTX-M-9 em Espanha (Weldhagen, 2004) blaCTX-M-1 na Holanda (Vo et al., 2007). 

Adicionalmente, os integrões estão também envolvidos na aquisição de AmpC codificadas 

por plasmídeos e estão espalhados pelo mundo exemplos em diversas espécies produtoras 

de AmpC (Jacoby e Munoz-Price, 2005; Pfaller e Segreti, 2006; Gupta, 2007). As 

carbapenemases IMP (Imipenemo) e os VIM (integrões Verona) encontram-se em 

integrões, mas a origem dos seus genes não é conhecida (Jacoby e Munoz-Price, 2005). A 

transferência por conjugação de plasmídeos R que transportam genes blaIMP é também o 

mecanismo de disseminação das cassetes de genes blaIMP em várias espécies bacterianas 

Gram negativas (Kurokawa et al., 1999 citado por Gupta, 2007). 
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1.5. Perfis de multi-resistência nos isolados produ tores de ESBL 

Os genes isolados que causam resistência cruzada ou os genes de resistência associados em 

cassete, num único elemento genético móvel (transposões ou plasmídeos), podem causar 

co-selecção (Schwartz et al., 2001), como referimos no ponto 1.2.3. Com a co-selecção, 

surge a multi-resistência antimicrobiana, enquanto apenas um agente antimicrobiano é 

utilizado (Catry et al., 2003). A presença de cassetes de genes co-resistentes nos integrões, 

faz com que estes elementos genéticos sejam de extrema utilidade para a bactéria, porque 

pode ser conferida resistência simultânea a uma variedade de substratos não relacionados. 

Adicionalmente, a resistência a vários fármacos mediada por integrões tende a favorecer a 

disseminação clonal dos isolados (Weldhagen, 2004). Levy et al. (1976) demonstraram 

claramente a co-selecção em coliformes da microbiota intestinal das aves.  

 

Os produtores de ESBL são geralmente resistentes a famílias diferentes de antibióticos 

incluindo além dos β-lactâmicos, fluoroquinolonas, aminoglicosídeos e trimetoprim-

sulfametazol (Paterson e Bonomo, 2005; Coque et al., 2008). Alguns estudos indicam que 

os genes que codificam para os β-lactâmicos e quinolonas localizam-se no mesmo 

plasmídeo e, desta forma, passam em conjunto estas resistências entre as diferentes 

espécies enterobacterianas (Coque et al. 2008; Jones et al., 2008). De igual modo, têm sido 

associados a diferentes plasmídeos ESBL multirresistentes de origem humana ou animal, 

genes que codificam resistência aos aminoglicosídeos, trimetoprim ou sulfonamidas e que 

estão localizados numa grande variedade de elementos genéticos, tais como a classe 1, 2 e 

3 de integrões ou elementos transponíveis, (revisto por Coque et al., 2008). Estes genes 

que codificam ESBLs e que se encontram nos mesmos plasmídeos em muitas espécies de 

Enterobacteriaceae possuem alterações que conferem elevado nível de resistência às 

quinolonas. Isto quer dizer que as espécies de Enterobacteriaceae produtoras de ESBLs 

nos hospitais e nos cuidados intensivos são geralmente multirresistentes (Paterson, 2006). 

A proporção de isolados produtores de ESBL resistentes às fluoroquinolonas tem 

aumentado continuamente, inicialmente apenas em K. pneumoniae e posteriormente, 

também em E. coli (Cantón et al., 2008; Coque et al., 2008; García-Fernández et al., 

2008). Infelizmente, começam a surgir estirpes epidémicas que contêm, simultaneamente, 

vários plasmídeos codificando diferentes ESBL, AmpC e MBLs. São especialmente 

preocupantes, os recentes estudos que revelam estirpes com plasmídeos que codificam para 
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ESBLs e que expressam um baixo nível de resistência aos β-lactâmicos, ou ainda, estirpes 

que contêm múltiplos genes de resistência a antibióticos silenciados e que podem servir 

como reservatório de determinantes de resistência nas bactérias, não sendo no entanto 

detectadas pelo seu fenótipo (Enne et al., 2006; Coque, et al. 2008; Sunde et al., 2009). 

 

As bactérias Gram negativas da família Enterobacteriaceae são importantes causadoras de 

infecções do tracto urinário, infecções sanguíneas, respiratórias, gastrointestinais, tecidos 

moles, entre outros. Estas infecções são muito comuns ao nível hospitalar e ambulatório e 

actualmente denominam-se de Infecções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACs). 

Dentro desta família, E. coli é a causa frequente das infecções do tracto urinário, Klebsiella 

spp. e Enterobacter spp. são importantes causas de pneumonia e todas as 

Enterobacteriaceae têm estado implicadas em infecções sanguíneas, peritonites e outras 

infecções intra-abdominais. Adicionalmente, organismos tais como Salmonella produzem 

gastroenterite e, subsequentemente, nalguns pacientes uma infecção invasiva. A resistência 

emergente nas Enterobacteriaceae é um problema significativo que requer atenção 

imediata. A resistência relacionada com a produção de ESBLs é um problema específico 

no tratamento de infecções por Enterobacteriaceae, no entanto, outros mecanismos de 

resistência estão a desenvolver-se, originando espécies com multiresistência a várias 

drogas, ameaçando o aparecimento de espécies panresistentes (Paterson, 2006; Munier et 

al., 2010). Realmente, as Enterobacteriaceae que produzem ESBLs têm surgido 

significativamente nas estirpes patogénicas em IACs (Mesa et al., 2006; Coque et al., 

2008; Munier et al., 2010). Em 2000, foi publicado um estudo efectuado em estirpes de E. 

coli isoladas de amostras fecais nos estudantes nigerianos ao longo de vários anos 

demonstrando que, o reservatório dos genes de resistência estava a aumentar nas pessoas 

saudáveis (Okeke et al., 2000). Os β-lactâmicos, principalmente as cefalosporinas de largo 

espectro, carbapenemos e fluoroquinolonas constituem as principais escolhas do 

tratamento de infecções causadas por estes microrganismos. No entanto, a resistência a 

estes compostos tem sido referida como cada vez mais frequente na Europa nos últimos 

anos (revisto por Coque et al., 2008). Por isso, cada vez mais encontramos 

Enterobacteriaceae produtoras de β-lactamases resistentes a todas as cefalosporinas e 

penicilinas de espectro alargado, incluindo o monobactamo, aztreonamo, enquanto a 

resistência ao trimetoprim-sulfametaxazole e aminoglicosídeos é frequentemente co-
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transferida no mesmo plasmídeo (Gupta, 2007). Um dos factores importantes a ter em 

conta, é que as ESBLs são tipicamente mediadas por plasmídeos transferíveis de estirpe 

para estirpe e entre espécies bacterianas, em vez das β-lactamases mediadas por 

cromossomas (Paterson, 2006). Este facto, torna a disseminação destes genes muito mais 

rápida e eficiente, gerando um grave problema no âmbito da saúde pública ambiental por 

parte das Enterobacteriaceae produtoras de ESBLs. Além disso estirpes de 

Enterobacteriaceae clinicamente importantes têm surgido com multi-resistências alargadas 

jamais observadas até hoje (Paterson, 2006). 

 

Nos países Europeus as Enterobacteriaceae também têm sido isoladas dos efectivos 

pecuários, animais selvagens e de companhia, alimentos e outros diferentes nichos 

ecológicos (Carattoli, 2008; Warren et al., 2008). A nível geográfico, a variabilidade dos 

dados e a diferença na proporção dos produtores de ESBL nos animais poderá ser 

explicada devido às diferenças da utilização de cefalosporinas entre os países europeus, 

dos métodos de detecção e da importação de estirpes resistentes através dos viajantes ou do 

comércio (Hasman et al., 2005; Aarestrup et al., 2006; Carattoli, 2008; Coque et al., 2008; 

Smet et al., 2008). Mesa et al. (2006) analisaram a presença de estirpes produtoras de 

ESBLs nos diferentes ambientes, nomeadamente nas infecções humanas, transportadores 

fecais, esgotos de Barcelona, efectivos pecuários, alimentos cozinhados do serviço de 

cattering hospitalar e alimentos crus, tais como saladas. Deste estudo, concluiu-se que a 

ocorrência de disseminação das Enterobacteriaceae produtoras de ESBLs, não só das 

patogénicas como das comensais, sugere que a comunidade pode actuar como um 

reservatório e que o alimento pode contribuir para a disseminação destas estirpes 

resistentes (Mesa et al., 2006).  

1.6. Uso de antibióticos na agricultura, na produçã o alimentar e 

pressão selectiva 

O uso de antibióticos na pecuária, principalmente em bovinos, aves e suínos, iniciou-se 

após a segunda Guerra Mundial no tratamento de mastites nos bovinos (Gustafson e 

Bowen, 1997). A estreptomicina foi adicionada à ração para promover o crescimento das 

galinhas em 1946, seguindo-se a tetraciclina em 1949 (Gustafson e Bowen, 1997). Os 

antibióticos são usados na produção animal para tratar ou prevenir infecções e para 
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promover o crescimento (Fidler, 1999). É impossível seleccionar um único animal para 

administrar antibióticos quando grandes efectivos pecuários estão confinados a um único 

local na exploração. O uso de agentes antimicrobianos na ração, em doses subterapêuticas, 

ajuda a aumentar o peso do animal em 4 a 5 % tornando-se um componente importante na 

produção pecuária intensiva (Witte, 1998; Pallasch, 2000; Gilchrist et al., 2007). Em 2000, 

estimava-se que aproximadamente metade de 50 milhões de libras em antibióticos 

produzidos nos EUA era usada na agricultura e na aquacultura e que 50 mil libras de 

estreptomicina e tetraciclina por ano eram empregues em árvores de fruto (McManus et al., 

2002). Na Dinamarca, em 1994, foram usados 24 kg de vancomicina em clínica humana, 

enquanto que em rações animais incorporaram-se cerca de 24000 kg de avoparcina, um 

análogo da vancomicina (Wegener, 1998; Witte, 1998). De igual forma entre 1992 e 1996, 

a Austrália importava em média 582 kg/ano de vancomicina para medicina humana e 

62642 kg/ano de avoparcina para a produção animal (Witte, 1998; Pallasch, 2000). Por 

outro lado, em 2004 estimava-se que o mercado mundial de antibióticos movimentasse 

vários biliões de dólares por ano, e que aproximadamente 50% destes antibióticos fossem 

destinados ao uso veterinário (Biacchi et al., 2004). A maioria dos antibióticos usados nos 

efectivos pecuários pertence a classes de antibióticos que são também usados no 

tratamento de doenças humanas, nomeadamente tetraciclinas, sulfonamidas, penicilinas, 

macrólidos, fluoroquinolonas, cefalosporinas, aminoglicosídeos (gentamicina e 

canamicina), cloranfenicóis e estreptograminas (Machado et al., 2007) [2]. 

 

Actualmente, também a aquacultura intensiva tem utilizado antibióticos para retardar 

infecções, podendo este facto seleccionar bactérias resistentes a antibióticos nestes 

ecossistemas (Nawaz et al., 2001; Silbergeld et al., 2008). Vários antibióticos estão 

licenciados e são usados na produção de peixe e camarão, especialmente na Ásia. Todavia, 

pouca informação está disponível sobre o tipo e a quantidade de antibióticos que é usada 

nesta área, sendo assim mais difícil avaliar os riscos para a saúde pública. Numerosos 

estudos têm sido efectuados em ecossistemas aquáticos, nomeadamente numa bactéria 

patogénica da tilápia que apresentou 48% de isolados resistentes à tetraciclina, 58% à 

estreptomicina e 43% à eritromicina (Andersen, 1994; Son, 1997). Schmidt et al. (2001) 

isolaram Aeromonas spp. resistentes à tetraciclina a partir de trutas arco-íris e observaram 

que a maioria dos isolados era resistente à sulfadiazina/trimetoprim. A prevalência de 



 

60 

grande número de patogénios de peixes resistentes à estreptomicina e eritromicina indicam 

que estes antibióticos são usados nestes ecossistemas. Desde que deixou de ser permitido o 

uso de eritromicina e estreptomicina na indústria de aquacultura, deixou de se observar um 

grande número de Citrobacter spp. resistentes a estes antibióticos (Schmidt et al., 2001; 

Nawaz et al., 2008). 

 

Têm sido detectados antibióticos, desinfectantes e bactérias resistentes em vários nichos 

ecológicos, tais como esgotos, águas superficiais e subterrâneas, sedimentos e solos. A 

maioria dos compostos usados em medicina é parcialmente metabolizada pelos pacientes e 

é descartada nos sistemas de esgotos dos hospitais ou, se utilizada em casa, é despejada 

directamente nos desperdícios das águas municipais. Estima-se que 30 a 90% de uma dose 

administrada aos humanos e animais é excretada na urina como uma substância activa. As 

concentrações dos antimicrobianos são normalmente encontradas no ambiente a baixos 

níveis quando usados na terapêutica (revisto pelo IFT, 2006). Através dos excrementos, 

estes fluem na água dos desperdícios municipais até às estações de tratamento de esgotos, 

podendo passar através do sistema de esgotos para o ambiente, principalmente através dos 

recursos aquíferos. De igual forma, agentes antibacterianos usados na produção animal, 

entram no ambiente quando o estrume é aplicado nos campos. Estes antibióticos podem ser 

depositados à superfície do solo e atingir inclusivamente as águas subterrâneas 

(Kümmerer, 2004). De modo similar, os agentes antimicrobianos usados para tratar 

infecções nas explorações de aquacultura intensivas podem ser adicionados directamente 

na água, gerando elevadas concentrações nessas águas locais, juntando-se posteriormente 

aos sedimentos. Alguns antibióticos tais como as estreptomicinas, são usados nas culturas 

frutícolas e outros na apicultura. Cada vez mais a resistência a antibióticos é vista como um 

problema ecológico. Esta problemática tanto inclui a ecologia dos genes de resistência 

como as próprias bactérias resistentes. Muito pouco se sabe acerca dos efeitos das 

concentrações sub-inibitórias dos antibióticos e desinfectantes no ambiente bacteriano, 

especialmente no que diz respeito à resistência (Kümmerer, 2004; Silbergeld et al., 2008). 

 

Adicionalmente, e não menos importantes, os desinfectantes são, também, largamente 

usados na prática médica, na produção pecuária, nas indústrias alimentares. Durante a 

produção e o processamento alimentar é aplicada uma variedade de antimicrobianos, 

incluindo antibióticos, antifúngicos, higienizantes e conservantes alimentares, para 
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melhorar a eficiência do sistema, aumentar a segurança e a qualidade do produto. 

Apresentam-se nas figuras 1.16 e 1.17 múltiplos pontos ao longo do ecossistema onde os 

antimicrobianos podem ser usados (IFT, 2006). 

 

Figura 1.16: Múltiplos pontos de introdução de antimicrobianos no ecossistema (Adaptado de IFT, 
2006) 

 

Vários tipos de agentes antimicrobianos são usados no processamento de alimentos, por 

um lado na limpeza e higienização das instalações, evitando desta forma a contaminação 

cruzada, por outro, para garantir a própria qualidade e segurança do alimento. O 

antimicrobiano alimentar era tradicionalmente usado para prevenir a deterioração alimentar 

e apenas nos últimos anos tem sido aplicado, como medida profilática, no controlo do 

crescimento de patogénios. O desenvolvimento provável de resistência aos antimicrobianos 

não é considerado durante o processo de aprovação do antimicrobiano no uso alimentar, 

contrastando com o uso de antibióticos em animais onde é necessário avaliar o risco da 

aquisição de resistência (IFT, 2006). 
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Figura 1.17: Múltiplos pontos de introdução de antimicrobianos na produção agrária e no 
processamento dos alimentos (Adaptado de IFT, 2006) 

 

Não existem estratégias educativas suficientes que atentem para o uso prudente dos 

antibióticos entre os profissionais de saúde e a população em geral. Em muitos países, os 

antibióticos são distribuídos por indivíduos sem formação. Um estudo relata que mais de 

90% de drogas veterinárias usadas nos animais, em 1987 nos EUA, eram administradas 

sem prescrição de um veterinário. Adicionalmente, doses inapropriadas e combinações de 

drogas são frequentemente usadas em animais. Além disso, a administração de antibióticos 

na alimentação de rebanhos e manadas distribui doses imprecisas e tratamentos a todos os 

animais, independentemente do seu estado de saúde. Os tratamentos com base empírica 

predominam, devido à falta generalizada de serviços de diagnóstico, especialmente nos 

países em desenvolvimento. Em muitos países é invulgar, a submissão de animais doentes 

aos clínicos e às análises, devido aos custos envolvidos, às restrições de tempo e ao 

número reduzido de laboratórios existentes. Adicionalmente, em muitos países, incluindo 

alguns desenvolvidos, os antibióticos estão disponíveis em excesso e podem ser adquiridos 

sem prescrição médica. Além disso, factores importantes contribuem para que os 

mecanismos reguladores sejam ineficientes, com falta de qualidade e de segurança. 
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Discrepâncias entre requerimentos reguladores e prescrições farmacêuticas são geralmente 

mais aplicáveis à medicina veterinária do que à medicina humana. Outro factor que 

contribui para o excesso de uso de antibióticos nas rações é o facto de estes últimos não 

serem considerados como drogas e por isso, alguns serem licenciados como aditivos 

alimentares. Por último, na medicina humana, o marketing dos antibióticos na indústria 

farmacêutica influencia quem prescreve e não só, o próprio doente influencia, na consulta, 

o médico a prescrever antibióticos (Eng et al., 2003; IFT, 2006; Costa et al., 2008) [3]. 

 

Como consequência, o uso intensivo de agentes antimicrobianos em medicina humana e 

veterinária, bem como na produção animal intensiva, é a principal causa da pressão 

selectiva, ocasionando alteração das populações bacterianas através da eliminação das 

bactérias susceptíveis e da sobrevivência das bactérias resistentes (Gilchrist et al., 2007). 

Os organismos patogénicos são, claramente, a população alvo dos antimicrobianos onde, 

por consequência, uma pressão selectiva pode ser exercida provocando uma aceleração no 

desenvolvimento da resistência às drogas numa grande diversidade de bactérias 

patogénicas. No entanto, este fenómeno de resistência não está restrito às bactérias 

patogénicas, também envolve os microrganismos comensais dos humanos e dos animais, 

que apesar de não serem os alvos específicos, estão continuadamente a ser expostos a uma 

pressão selectiva gerada pela terapia antimicrobiana e podem tornar-se o principal 

reservatório das estirpes resistentes e determinantes da resistência (Bartoloni et al., 2004). 

Em cada indivíduo, as bactérias comensais estão presentes na pele, no tracto superior 

respiratório e especialmente no tracto digestivo (Sørum e Sunde, 2001). O maior 

reservatório de bactérias comensais é o tracto intestinal (Berends et al., 2001). 

Consequentemente, as bactérias excretadas nas fezes - representando o tracto intestinal - 

são investigadas na maior parte dos estudos de resistência a antibióticos. Adicionalmente, 

os níveis de resistência aos antibióticos nas bactérias comensais fecais podem reflectir a 

pressão selectiva exercida pelo uso dos agentes antimicrobianos num determinado 

ambiente (van den Bogaard e Stobberingh, 1999). Na produção animal, a E. coli e os 

enterococos (E. faecium e E. faecalis) são usados internacionalmente como bactérias 

indicadoras de contaminação fecal, por Gram negativas e Gram positivas respectivamente, 

devido à sua elevada prevalência nas fezes dos animais saudáveis e por causa da sua 

capacidade de albergar vários determinantes de resistência (revisto por Catry et al., 2003). 
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Nem todos os tipos de resistência são mantidos de igual forma, por longos períodos de 

tempo num dado ambiente, após a remoção da droga antimicrobiana seleccionada. De 

facto, a persistência de E. coli resistente à tetraciclina e ao cloranfenicol em suínos e 

bovinos é muito mais significativa do que a persistência da resistência à gentamicina. A 

subpopulação resistente pode permanecer elevada mesmo na ausência de antimicrobiano, 

se obtiverem uma vantagem de crescimento selectivo comparado com a população original 

susceptível (revisto por Catry et al., 2003). Tal processo pode explicar porque se diz que 

nem todo o tipo de espécies bacterianas são receptivas de igual forma aos determinantes de 

resistência. Na medicina humana, bem como na veterinária, Staphylococcus spp., 

Enterobacteriaceae e Pasteurellaceae frequentemente albergam genes de resistência, em 

contraste com as espécies isoladas de humanos e bovinos de Estreptococcus spp. e 

Clostridium spp., conhecidas como sendo menos receptivas a estes genes (van den Bogaard 

e Stobberingh, 1999). 

 

As características do antimicrobiano, a dose, o intervalo de tratamento, a duração do 

tratamento, influenciam a pressão selectiva para a resistência ao antimicrobiano. Na 

medicina humana por exemplo, numa subdosagem por longos períodos de tempo de β-

lactâmicos, incorre-se no risco de aumentar as bactérias resistentes em comparação com 

dosagem elevadas por períodos curtos de tempo. Os promotores de crescimento 

antimicrobianos tem sido usados durante décadas na produção animal, para aumentar o 

índice de conversão de ração em carne e decrescer o desperdício na produção. Na prática, 

isto consiste na administração oral prolongada de baixas dosagens de antibióticos, 

especialmente em suínos, aves e vitelos para engorda. De facto, numerosos estudos têm 

confirmado a presença, no tracto digestivo dos efectivos pecuários, de bactérias comensais 

resistentes, bem como a sua ligação com o uso dos promotores de crescimento 

antimicrobianos (revisto por Catry et al., 2003). Os antibióticos de espectro alargado 

influenciam consideravelmente a flora intestinal dos animais (Berends et al., 2001). Dado 

que uma microflora equilibrada evita o estabelecimento de estirpes microbianas resistentes 

(Sullivan et al., 2001), o uso de antimicrobianos de espectro alargado é considerado um 

factor de risco para a emergência das resistências (Barbosa e Levy, 2000). 

 

A maioria dos promotores de crescimento são activos em organismos Gram positivos, no 

entanto, as concentrações utilizadas são inferiores aos níveis terapêuticos, embora possam 
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exceder a concentração mínima inibitória para as bactérias Gram positivas intestinais, que 

aí se encontram em maioria. Vários estudos assumem que os promotores de crescimento 

vão agir sobre a microbiota intestinal originando várias alterações: danos letais ou subletais 

nos patógenios; redução na produção de toxinas bacterianas; redução da utilização dos 

nutrientes essenciais por parte das bactérias; aumento da síntese de vitaminas e outros 

factores de crescimento; melhoria da absorção dos nutrientes devido à redução da 

espessura do epitélio intestinal; redução da actividade das células epiteliais da mucosa 

intestinal e da motilidade intestinal (Barton, 2000; Dibner e Richards, 2005). 

 

A evidência é inequívoca. Os antibióticos na agricultura têm seleccionado microrganismos 

com resistências a múltiplos antibióticos, nomeadamente à ampicilina, tetraciclina, 

eritromicina, aminoglicosídeos, cloranfenicol, sulfonamidas, meticilina/oxacilina, 

vancomicina, everninomicina e estreptograminas. Estes genes de resistência encontram-se 

em Salmonella Typhimurium, E. coli, espécies de Campylobacter spp., Enterococcus spp. 

e Yersinia enterolitica com o mesmo padrão de genes tanto em animais como em humanos, 

indicando a transferência entre espécies (revisto por Pallasch, 2000). Na medicina humana, 

há relatos de infecções por patogénios alimentares multirresistentes (Catry et al., 2003). 

Este facto é de grande interesse, pois como referido anteriormente, muitos dos antibióticos 

utilizados em veterinária têm resistência cruzada com os antibióticos utilizados em 

medicina humana, podendo contribuir portanto, para a aquisição de resistência de 

microrganismos patogénicos (Biacchi et al., 2004). Adicionalmente, uma persistente 

pressão selectiva, exercida por diferentes antimicrobianos e/ou biocidas pode levar a uma 

acumulação de plasmídeos multirresistentes que irão circular rapidamente na população 

(Berends et al., 2001; Schwartz e Chaslus-Dancla, 2001; Catry et al., 2003). 

 

Estudos de Sundsfjord et al. (2008), sobre a resistência antimicrobiana, referem mais uma 

vez como principal causa para a selecção e disseminação desta resistência, o uso de 

antibióticos em animais. Este estudo, com ênfase para a situação actual na Noruega, revela 

uma menor prevalência de resistência antimicrobiana na produção animal nesse País, 

comparada com muitos países não nórdicos e justifica este facto, com o menor uso de 

antibióticos terapêuticos. A resistência antimicrobiana pode ser transmitida dos animais 

para os humanos, quer pela transferência de bactérias resistentes, quer pela transferência 
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dos próprios genes de resistência das bactérias de origem animal para os patogénios 

humanos. Embora existam bons exemplos de como a resistência numa bactéria de um 

animal pode criar problemas para a saúde humana, de igual forma o uso humano de 

antibióticos terapêuticos e a falta de medidas de controlo eficiente das infecções, tem a 

mais profunda influência na ocorrência da resistência a antibióticos em humanos 

(Silbergeld et al, 2008; Sundsfjord et al, 2008). 

 

Pelo contrário, um estudo efectuado na Bolívia rural, onde os antibióticos são escassos e 

onde os contactos com o exterior são limitados, mostrou que 67% dos casos observados, 

eram portadores de E. coli com resistência adquirida a pelo menos um agente 

antimicrobiano. Adicionalmente, foram observadas taxas elevadas de resistência para a 

tetraciclina (64%), ampicilina (58%), trimetoprim-sulfametoxazole (50%) e cloranfenicol 

(41%). A implicação mais relevante nesta descoberta, foi que em certas circunstâncias, a 

disseminação e a manutenção da resistência antimicrobiana podia ocorrer, indiferente da 

pressão selectiva gerada pelo uso de antimicrobianos presentes. As hipóteses formuladas 

para justificar este facto foram, por um lado a exposição ambiental a organismos 

produtores de antibióticos, como por exemplo, alimentos armazenados contaminados por 

fungos produtores de antibióticos e, por outro, a manutenção da resistência antimicrobiana 

ser justificada com a exposição a metais pesados. De facto, tem sido evidenciado que as 

populações microbianas dos ecossistemas na ausência de selecção antimicrobiana ao co-

habitarem com os metais pesados mantêm a resistência antimicrobiana. Apesar de não ter 

sido investigada, neste estudo, a clonalidade dos isolados resistentes, os padrões de 

resistência encontrados foram heterogéneos, sugerindo que é pouco provável que este 

quadro tenha sido devido a uma eficiente disseminação na população de uma simples 

estirpe resistente (Bartoloni et al., 2004). 

 

A acrescentar, como factor de pressão selectiva importa referir o problema da presença de 

resíduos de antibióticos nos alimentos. Os antibióticos incluem-se na categoria dos 

contaminantes alimentares, pois são substâncias presentes de forma não intencional nos 

alimentos. Pode-se referir como exemplo, que maioria da população humana ao consumir 

leite de bovino diariamente, está frequentemente exposta a baixas doses destes 

contaminantes, o que acarreta uma série de problemas que vão surgindo a longo prazo. 

Para se ter uma ideia da persistência de um determinado tipo de antibiótico, segundo 
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Liljebjelke et al. (2000) escolheu-se como exemplo o tratamento da mastite bovina. Após 

administração de 300 000 UI de penicilina G, ao fim de quatro horas obtinham-se os 

primeiros resultados positivos para a presença do β-lactâmico no leite, e ao fim de 22 horas 

de administração, o antibiótico ainda era detectado no leite. 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) está a desenvolver uma estratégia global para 

limitar a resistência aos antibióticos. Esta estratégia visa todas as áreas onde são usados os 

antibióticos, na comunidade, nos hospitais e na agricultura. Como parte desta estratégia, a 

OMS juntamente com outras organizações tais como a Food Agriculture Organization 

(FAO) e o Office International des Epizzoties (OIE), desenvolveram princípios gerais para 

o uso de antibióticos na agricultura. O objectivo geral desta actividade é minimizar o 

impacto negativo na saúde pública do uso de agentes antimicrobianos nos animais, usados 

como alimento humano. Poucos países têm uma vigilância activa na área da resistência aos 

antibióticos em bactérias provenientes de alimentos de origem animal. Existem programas 

que raramente envolvem todos os microrganismos zoonóticos e comensais relevantes e não 

testam todos os antibióticos que podem ser relevantes numa perspectiva de saúde pública. 

Além disso, os métodos usados não estão suficientemente estandardizados para ser 

possível comparar dados obtidos de diferentes programas de vigilância, focados em 

animais ou humanos. Consequentemente, há uma ausência de dados adequados para 

avaliar as reais consequências do uso de antibióticos em animais e monitorizar o efeito das 

diferentes intervenções aplicadas para reduzir a resistência dos antibióticos nas bactérias de 

origem animal. A limitação das resistências a antibióticos necessitará de esforços nacionais 

e locais para reduzir o uso de antibióticos. Recentemente através da legislação, alguns 

países têm tomado medidas para reduzir o problema da resistência aos antibióticos 

proveniente das rações. A União Europeia eliminou em 1997 todos os promotores de 

crescimento animal (antibióticos) que concomitantemente eram também usados em 

medicina humana (WHO, 2003; Simonsen et al., 2004). Adicionalmente, Kümmerer 

(2004) referiu que, o uso de antibióticos como promotores de crescimento na engorda 

animal iria diminuir na Europa, por causa da completa proibição do uso destas substâncias, 

em 2005. Já em 1986, a Suécia baniu o uso de todos os promotores de crescimento animal, 

mesmo aqueles que não eram usados em medicina humana. A Dinamarca, em 1999 

suspendeu voluntariamente o uso de todos os promotores de crescimento animal e a Suíça 
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fez o mesmo em 2000 (IFT, 2006). Relativamente, à aquacultura há uma necessidade de 

rever o uso de antibióticos, para fazer uma avaliação na área da segurança alimentar e do 

controlo de doenças infecciosas nos humanos. Por causa das lições aprendidas a partir do 

uso dos antibióticos nas espécies terrestres, alguns países têm arranjado alternativas que 

não recorrem a antibióticos. Nomeadamente, a Noruega tem sido capaz de diminuir o uso 

de antibióticos na aquacultura em mais de 90% num curto período de tempo, após a 

alteração de certas práticas de produção incluindo o aumento da vacinação (Nawaz et al., 

2008). A OMS encoraja os países a usar todas as oportunidades para reduzir o mais 

possível o consumo de antibióticos fora da medicina humana. Esta medida irá minimizar o 

risco do aparecimento das resistências aos antibióticos nas bactérias, a qual pode ser 

transmitida aos humanos a partir dos animais ou do ambiente. O objectivo geral é 

assegurar que a doença infecciosa nos humanos possa ser controlada de modo mais eficaz 

(Gilchrist et al., 2007). 

1.7. ββββ-lactamases nas bactérias de origem animal  

A caracterização de β-lactamases em isolados humanos clínicos de E.coli, tem sido muito 

investigada, em contraste com os isolados de E. coli de outras origens tais como de 

humanos saudáveis, animais doentes, animais saudáveis e alimentos (Bradford et al., 1999; 

Gulay et al., 2000; Briñas et al., 2002; Féria et al., 2002; Smet, et al., 2008; Sunde et al., 

2009). Sáenz et al. (2004), realizaram um estudo com 17 estirpes de E. coli não 

patogénicas e multirresistentes aos antibióticos, de origem alimentar, animal e humana, que 

mostraram uma grande variedade de genes de resistência a antibióticos (Sáenz et al., 

2004).  

 

Diversos estudos de controlo a nível nacional foram realizados em Itália (Chiaretto et al., 

2008), França (Girlich et al., 2007), Reino Unido [4], Dinamarca (Aarestrup et al., 2006), 

Noruega (Sunde et al., 2009) e Espanha (Briñas et al., 2003; Riaño et al., 2006) e 

demonstraram que a resistência às cefalosporinas de largo espectro é ainda relativamente 

baixa entre os patogénios zoonóticos. Em 2002, um estudo efectuado com isolados de E. 

coli resistentes à ampicilina com origem em alimentos, fezes humanas e animais saudáveis 

(Briñas et al., 2002), mostrou a prevalência dos genes blaTEM, com variantes blaTEM-1 e 

blaTEM (ITR) e a ausência dos genes blaSHV e blaOXA. A explicação para o facto de se 
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encontrarem algumas variantes moleculares dos genes blaTEM, principalmente nos isolados 

humanos de E. coli ao contrário dos isolados dos animais, foi hipoteticamente atribuída ao 

uso, na altura, de diferentes β-lactâmicos em humanos e animais ou, simplesmente, por 

causa da escassez de estudos em isolados animais (Briñas et al., 2002). Olesen, em 2004 na 

Dinamarca, também estudou isolados resistentes à ampicilina, em E. coli e Salmonella 

spp., recolhidos de animais zootécnicos saudáveis e doentes. O estudo revelou três 

diferentes variantes de blaTEM-1, das quais blaTEM-1b foi a mais frequente, seguindo-se a 

blaTEM-1a e blaTEM-1c. Além disso, alguns isolados expressaram β-lactamases OXA, TEM-

30, PSE e onze isolados de E. coli resistentes ou com resistência intermédia à cefoxitina, 

apresentavam mutações no promotor da β-lactamase AmpC para aumentar a sua produção. 

Não foram detectados genes que codificassem β-lactamases de espectro alargado e SHV. 

Foram, no entanto, detectadas duas novas variantes de blaTEM, as quais se designaram 

TEM-127 e TEM-128. De acordo com as determinações dos valores de MIC (Minimum 

Inhibitory Concentration), estas novas enzimas não possuíam actividade contra β-

lactâmicos de espectro alargado (Olesen et al., 2004). Devido à potencial transmissão de 

bactérias resistentes para os humanos, através do consumo de alimentos de origem animal, 

diferentes isolados de Salmonella foram monitorizados relativamente à produção de ESBL 

(Frye et al., 2008). Durante 2000-2004, foram testados 3948 isolados de Salmonella de 

gado oriundo dos matadouros nos EUA e em 97 (2,4%), foi encontrado um decréscimo de 

susceptibilidade (MIC>32 µg/ml) para a ceftriaxona, uma cefalosporina de 3ª geração. 

Nenhum dos isolados tinha um genótipo ESBL, pois o PCR e a análise das sequências para 

os genes de resistência detectaram blaCMY-2 e blaTEM-1, isto é, nenhum gene codificava uma 

ESBL. Estes dados indicaram que os isolados de Salmonella de bovino dos EUA com 

decréscimo de susceptibilidade ou resistência à ceftriaxona não exibiram um fenótipo 

ESBL e a maioria continha o gene blaCMY-2, que codifica para uma AmpC (Frye et al., 

2008). Os mesmos genes blaCMY-2 e blaTEM-1 foram encontrados no Japão, num estudo de 

caracterização de estirpes de E. coli e Salmonella spp. multirresistentes isoladas de carnes 

de aves (Ahmed et al., 2009). 

 

Contudo, um estudo recente realizado na Dinamarca mostrou que os β-lactâmicos 

utilizados em veterinária (amoxicilina, ceftiofur, cefquinoma), seleccionaram estirpes de E. 

coli produtoras de ESBL na flora intestinal dos porcos e favoreceram o aparecimento de 
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estirpes que adquirem genes ESBL por transferência horizontal. Este efeito selectivo 

persiste por um período mais longo, para além do tempo de retirada necessário para esse 

antibiótico (Cavaco et al., 2008). Apesar de ter sido raramente provada a transmissão de 

bactérias produtoras de ESBL através da cadeia alimentar, ou por contacto directo entre 

animais e humanos, os animais deveriam ser considerados como um importante 

reservatório de estirpes ESBL e plasmídeos altamente transmissíveis (Bertrand et al., 2006; 

Riaño et al., 2006; Cavaco et al., 2008; Coque et al., 2008; Riaño et al., 2009). As ESBLs 

codificadas por plasmídeos, outrora raramente detectadas nas bactérias de origem animal, 

estão a aumentar a nível mundial e embora as β-lactamases estejam largamente 

disseminadas por estas bactérias, há pelo menos três anos, as ESBLs dominantes dos 

isolados animais pertencem à família CTX-M (Li et al., 2006 citado por Li et al., 2007). 

Actualmente, a família AmpC tipo CMY já é prevalente e as enzimas CTX-M estão a 

aparecer e a disseminar-se rapidamente (Li et al., 2007). Durante a última década, surgiram 

vários isolados bacterianos, transmitidos via cadeia alimentar, contendo β-lactamases, 

sendo os grupos CTX-M e CMY-2 (β-lactamase AmpC) dos mais importantes no cenário 

mundial como já foi referido no ponto 1.3.2.2. (Figura 1.15) (Bonnet, 2004; Riano et al., 

2006; Ma et al., 2009; Doi et al., 2010; Slama et al., 2010). 

 

As enzimas tipo blaCTX-M-1 são largamente distribuídas entre os efectivos pecuários doentes 

e saudáveis (aves, suínos) e animais de estimação dos países Europeus nomeadamente na 

Bélgica, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Portugal e Espanha (Briñas et al., 2003; Costa 

et al., 2006; Girlich et al., 2007; Vo et al., 2007; Cavaco et al., 2008; Machado et al., 

2008; Smet et al., 2008; Cortés et al., 2010; Bortolaia et al., 2010). Estão principalmente 

associadas com a disseminação plasmídica epidémica entre estirpes de E. coli não 

relacionadas clonalmente (Briñas et al., 2003; Girlich, et al., 2007; Cavaco, et al., 2008; 

Machado et al., 2008; Smet et al., 2008). A enzima blaCTX-M-32 tem sido detectada entre 

animais saudáveis e doentes na Grécia, Portugal e Espanha (Politi et al., 2005; Briñas et 

al., 2003; Fernandes et al., 2008; Machado et al., 2008). Uma outra enzima, a blaCTX-M-15, 

tem sido frequentemente isolada entre IACs, mas também tem sido esporadicamente 

identificada nos efectivos pecuários e em animais de estimação nos diferentes países da 

União Europeia (Hopkins et al., 2006). As enzimas do cluster CTX-M-9, (CTX-M-9 e 

CTX-M-14), têm sido associadas directamente, ou indirectamente, a animais de diferentes 

países de origem (Coque et al., 2008). Em Espanha, Riano et al. (2006) caracterizaram os 
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genes de Salmonella enterica resistente às cefalosporinas de largo espectro, recolhidas das 

amostras fecais dos efectivos pecuários, nomeadamente de suínos, aves e galinhas 

poedeiras. Três isolados de aves continham o gene blaCTX-M-9 combinado com blaTEM-1b. 

Este gene blaCTX-M-9 foi encontrado num integrão classe 1. Adicionalmente, um isolado de 

origem suína ESBL-positivo continha o gene blaSHV-12 combinado com blaTEM-1b (Riano et 

al., 2006). Um estudo mais recente do mesmo grupo, efectuado no Norte de Espanha, na 

mesma estirpe isolada de amostras clínicas, evidenciou a disseminação clonal CTX-M-9 

entre os animais e os humanos (Riano et al, 2009). Em cavalos, isolaram-se estirpes de E. 

coli e K. pneumoniae resistentes às cefalosporinas de espectro alargado. As análises das 

sequências nucleotídicas revelaram que os isolados transportavam os genes blaCTX-M-1, 

blaCMY-2, blaTEM-1, e/ou blaSHV-1 (Vo et al, 2007).  

 

Em Portugal, o gene blaTEM-52 foi largamente disseminado entre as diferentes espécies de 

Enterobacteriaceae recolhidas nos humanos, animais selvagens e de estimação e efectivos 

pecuários (Costa et al., 2006; Coque et al., 2008; Machado et al., 2008). A importação de 

animais vivos ou de carne é a principal fonte de blaTEM-52 em algumas regiões da União 

Europeia. Têm sido identificados em Espanha, Holanda e Reino Unido, isolados de 

Salmonella e/ou E. coli blaSHV-12 positivos de amostras fecais de aves e suínos e, 

surpreendentemente, já tem aparecido blaSHV-12 de origem animal noutros países europeus 

(revisto por Coque et al., 2008). 

 

Resumindo, as ESBLs actualmente mais comuns isoladas de animais, incluem diferentes 

variantes pertencentes às famílias CTX-M, SHV e TEM, nomeadamente CTX-M-1, TEM-

52 e SHV-12. A sua disseminação entre os hospedeiros não humanos parece ter sido 

facilitada principalmente por elementos conjugativos móveis (Coque et al., 2008). 

Considerando a evolução das β-lactamases, devemos esperar que, provavelmente, novas 

enzimas irão aparecer nas bactérias patogénicas de origem alimentar (Li et al., 2007). A 

coexistência de determinantes de resistência múltipla num único plasmídeo transmissível, 

muitos deles inseridos em integrões da classe 1 e 2 (Sáenz et al., 2004), sugere que a 

presença de qualquer droga para a qual a resistência ocorre irá seleccionar potencialmente 

ou enriquecer a resistência para os outros antibióticos (Li et al., 2007). Geralmente, o 

número de tipos de β-lactamases que contribuem para adquirir resistência nos patogénios 
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alimentares é relativamente menor, quando comparado com o dos isolados humanos. Esta 

observação pode conter várias justificações. Primeiro, os estudos em β-lactamases em 

medicina veterinária continuam a ser muito limitados. Por outro lado, a prevalência da 

enzima AmpC, tal como CMY-2, pode mascarar a detecção de outra β-lactamase e assim 

múltiplas técnicas e novas aproximações podem ser necessárias para identificar as β-

lactamases (Chen et al., 2005; Pomba et al., 2006; Li et al., 2007; Li et al., 2010; Munier, 

et al., 2010). 

1.8. Alimentos prontos-a-comer - Ready-to-eat (RTE) food 

O grupo dos alimentos prontos-a-comer - Ready-To-Eat (RTE) inclui alimentos 

normalmente consumidos no mesmo estado em que são vendidos ou distribuídos, não 

incluindo frutos secos com casca, frutas e legumes crus destinados ao descasque ou à 

lavagem pelo consumidor (Millard e Rockliff, 2003). Como está definido no Reg (CE) Nº 

2073/2005 (Anónimo, 2007; Anónimo, 2008) o alimento RTE é um alimento planeado 

pelo produtor ou fabricante, para consumo humano directo sem a necessidade de o 

cozinhar ou de o submeter a outro processo para eliminar ou reduzir para um nível 

aceitável a carga microbiana (HPA, 2009). Devido à natureza diversa dos alimentos RTE e 

à sua popularidade, estes representam um maior risco para a saúde quando comparados 

com os restantes alimentos. Este risco vai depender das suas características específicas, dos 

seus factores intrínsecos, da forma como foram processados, da sua carga microbiana 

inicial, do tipo de microrganismos inerentes ao estado natural do alimento, da forma como 

foram armazenados e tratados pós-processamento e como foi realizada a sua venda. Como 

não é efectuado nenhum processamento adicional, antes do consumo do alimento, a sua 

adulteração, no momento da venda ou através do mau uso pelo consumidor, representa um 

risco para a saúde, principalmente quando envolve agentes patogénicos (Colecraft et al., 

2008). Por todo o mundo, aumentam os registos de focos de doenças de origem alimentar, 

associados ao consumo de alimentos RTE (Jaroni et al., 2010). Perante tal cenário, existe a 

necessidade de avaliar quantitativamente os riscos microbiológicos associados a este tipo 

de alimentos. Actualmente esta é uma das prioridades da Comissão do Codex Alimentarius 

(CAC). No Comité do Códex sobre Higiene Alimentar (CCFH) foi produzida uma lista de 

agentes patogénicos. Em resposta à necessidade de aconselhamento de especialistas na 

avaliação de risco e às necessidades de seus países membros, a Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a Organização Mundial da Saúde 
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(OMS) lançaram, em conjunto, um programa de trabalho que visou proporcionar 

consultoria especializada em avaliação de riscos microbiológicos em alimentos (CAC, 

2006). 

Todas as orientações de segurança microbiológica, relativamente aos agentes patogénicos 

devem-se basear no risco, relacionando a saúde pública e a protecção do consumidor. 

Deste modo, os critérios de segurança para alimentos RTE devem seguir as directrizes dos 

regulamentos da Comunidade Europeia (CE) para os patogénios alimentares. Os critérios 

microbiológicos que devem ser cumpridos pelos operadores do sector alimentar são os 

indicados no regulamento n º 1441/2007 com a inclusão dos Critérios de Segurança dos 

Alimentos RTE que se aplicam em todo o período de vida útil desses alimentos (Lund, 

2008). Um critério microbiológico ao ser criado, deve atender a vários items, 

nomeadamente aos microrganismos patogénicos e/ou suas toxinas, aos microrganismos de 

alteração e aos microrganismos indicadores, os quais estão dependentes, não só do tipo de 

produto alimentar e do tipo de amostra colhida, mas também do momento da amostragem. 

A interpretação dos resultados analíticos é frequentemente uma etapa complexa, quando se 

pretende avaliar a qualidade microbiológica dos alimentos. Recorre-se por isso a critérios 

microbiológicos pré-estabelecidos de diferentes tipos: regulamentos, de cumprimento 

obrigatório aplicados pelas autoridades nacionais, com aplicações de coimas se não forem 

cumpridos; especificações microbiológicas, utilizadas em trocas comerciais que pretendem 

garantir a qualidade e segurança do produto até à data limite de consumo e Valores Guia, 

que consistem em linhas de orientação para avaliar a qualidade microbiológica dos 

alimentos e servem para garantir o cumprimento das Boas Práticas de Higiene (Santos et 

al., 2000).  

 

Numa revisão das linhas orientadoras efectuada em 2000, pelo Public Health Leadership 

Society (PHLS), tal como nas anteriores (PHLS, 1992; PHLS, 1996), as novas orientações 

identificaram cinco categorias de alimentos, baseadas apenas na expectativa do número de 

colónias aeróbias, de acordo com o tipo de produto alimentar e o tratamento que tinha 

recebido. Foram então considerados quatro graus de qualidade microbiológica: satisfatório, 

aceitável, insatisfatório e inaceitável/potencialmente perigoso, relacionados com a 

contagem de colónias aeróbias, o número de organismos indicadores e a presença/número 

de patogénios determinados pela análise microbiológica dos alimentos. As revisões deste 
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documento continuarão a ser feitas com base na experiência adquirida na prática. Estas 

directrizes não se aplicam a todos os tipos de alimento dentro da mesma categoria, por isso 

devem ser interpretadas com base no conhecimento dos componentes do produto e do 

processo de produção. Estas orientações apenas são aplicáveis quando se realizar um 

conjunto adequado de testes aos indicadores e aos patogénios (Gilbert et al., 2000).  

A contagem de viáveis totais, também conhecida como a contagem de mesófilos aeróbios 

ou a Standard Plate Count (SPC), é um dos testes mais usados para avaliar a qualidade 

microbiológica dos alimentos. O significado da SPC, no entanto, varia significativamente 

de acordo com o tipo de produto alimentar e com o tratamento que recebeu. Quando esta 

análise é feita regularmente, pode constituir um instrumento útil para a observação de 

tendências. No entanto, a análise da qualidade microbiológica de um alimento não deve ser 

baseada apenas no SPC. Com base no tipo de alimento e de processamento/manipulação a 

que foi submetido, podemos considerar três níveis de SPC. Nível 1 - aplica-se a um 

alimento RTE em que todos os componentes do alimento foram cozinhados no processo de 

fabrico/preparação do produto final e, por isso, a contagem microbiana deve ser baixa. 

Nível 2 - aplica-se a um alimento RTE que contenha alguns elementos que tenham sido 

cozinhados e posteriormente manipulados (armazenados, cortados ou misto) antes da 

elaboração do produto final, ou que não tenham sido cozinhados. Nível 3 - o SPC não se 

aplica a alimentos como frutas, legumes frescos e alimentos fermentados, porque será de 

esperar que estes alimentos tenham uma contagem elevada, por causa da sua microbiota 

normal (Millard e Rockliff, 2003). Quando o alimento é considerado insatisfatório, com 

base na contagem de viáveis totais, deve-se tentar identificar os microrganismos que 

predominam. A partir destes resultados e com informações mais detalhadas sobre a 

amostra, deve ser possível fornecer uma interpretação mais precisa relativamente ao 

elevado número de viáveis totais (Gilbert et al., 2000). 

Os organismos indicadores podem ser usados para ajudar na avaliação da segurança 

microbiológica de um produto alimentar. Em termos gerais, a presença de alguns 

organismos, nomeadamente os pertencentes às Enterobacteriaceae, E. coli e Listeria spp., 

indicam falhas no controlo do processo e/ou potencial presença de patogénios. Os 

organismos indicadores podem também estar associados à provável presença de patogénios 

(Gilbert et al., 2000). A presença de bactérias indicadoras nos alimentos RTE não significa 

um risco inerente, mas é indicativo de contaminação cruzada, confecção imprópria do 
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alimento ou simplesmente falta de higiene. A razão da utilização dos microrganismos 

indicadores para determinar a segurança dos produtos alimentares, deve-se ao facto de 

estes estarem presentes geralmente em número mais elevado, além de serem mais rápidos e 

fáceis de identificar em relação aos patogénicos (HPA, 2009).  

 

O teste para Enterobacteriaceae substituiu os testes para coliformes que têm sido 

utilizados tradicionalmente como indicadores de higiene e contaminação após o 

processamento. Os principais problemas com os testes de coliformes fecais apontam para a 

variabilidade na definição do termo “coliformes” (são normalmente definidos pelo método 

utilizado para a sua detecção) e o facto de apenas serem detectados os organismos 

fermentadores de lactose. Comparativamente, a família Enterobacteriaceae está bem 

definida taxonomicamente e os métodos para a sua contagem são baseados em 

propriedades semelhantes [5]. Além disso, este teste também detecta importantes 

microrganismos não fermentadores de lactose, tais como Salmonella spp. Os critérios para 

Enterobacteriaceae não são aplicáveis às frutas, legumes ou sanduíches contendo salada de 

legumes, isto porque as frutas e legumes frescos contêm, frequentemente, níveis elevados 

desses microrganismos como parte de sua flora normal, uma vez que estas espécies são 

originárias do tracto intestinal dos animais e humanos bem como das plantas e do 

ambiente, como se tem vindo a referir ao longo deste trabalho (Gilbert et al., 2000). Todas 

as Enterobacteriaceae são destruídas pelo calor durante os processos térmicos usados na 

produção alimentar e devem ser prontamente removidas do equipamento e superfícies por 

métodos de higienização apropriados.  

 

E. coli pertence à família das Enterobacteriaceae e é usada como um indicador fecal para 

avaliar o estado higiénico de um produto alimentar. Embora algumas estirpes sejam 

patogénicas e nem todas sejam detectáveis pelos métodos actualmente disponíveis em 

laboratório, acredita-se que essas não serão vulgares nos alimentos RTE. E. coli é 

frequentemente encontrada em queijo feito com leite cru e, provavelmente, por isso o 

regulamento (CE) Nº 1441/2007 (Anónimo, 2007) não apresenta critérios para E. coli, 

neste tipo de queijo. Os critérios para Listeria spp. incluem todas as espécies de Listeria, 

inclusive a patogénica para os humanos, L. monocytogenes. Anteriormente, não se 

utilizava este critério no entanto, como na prática, as outras espécies de Listeria spp. 
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excepto L. monocytogenes estão raramente implicadas na doença, Listeria spp. são usadas 

como indicadores para a provável presença de L. monocytogenes (Gilbert et al., 2000). 

Listeria spp. são capazes de crescer a temperaturas de refrigeração normais, mas são 

mortas a temperaturas tais como 74 ºC por 2 minutos. Este microrganismo mostra uma 

grande resistência ao calor em relação às Enterobacteriaceae. Em alimentos que foram 

sujeitos a tratamento por calor, a presença de Listeria spp. indica alimento mal cozinhado 

ou contaminação pós-processamento. A sua presença pode, assim, ser usada como um 

indicador para avaliar as práticas de higiene. As Listeria spp. são também contaminantes 

ambientais que podem sobreviver, quer em processos alimentares quer no equipamento 

mal higienizado. Estes organismos são menos susceptíveis, em relação às bactérias Gram 

negativas, no que diz respeito aos métodos de limpeza usados na indústria alimentar (HPA, 

2009). 

 

Alguns organismos patogénicos tais como E. coli O157:H7, Salmonella spp. e 

Campylobacter spp. representam um elevado risco, mesmo com baixos níveis de 

contaminação e, por isso, devem estar ausentes dos alimentos, sendo necessária a sua 

imediata detecção. Medidas de controlo efectivas e normas de higiene adequadas durante a 

produção, confecção e preparação final adequadas dos alimentos RTE devem garantir que 

os produtos finais sejam isentos de organismos patogénicos e que os alimentos sejam de 

boa qualidade (Gilbert et al., 2000; HPA, 2009). 

 

A legislação Portuguesa é omissa no que se refere à grande maioria dos alimentos RTE, 

existindo apenas para bolos e cremes de pastelaria, leites e produtos à base de leite entre 

outros. Deste modo, para os alimentos RTE preparados em estabelecimentos de 

restauração colectiva, são necessários Valores Guia para a apreciação dos resultados 

analíticos, isto é, limites a partir dos quais as determinações microbiológicas, quantitativas 

e qualitativas, permitem qualificar o alimento segundo os níveis de qualidade/segurança. 

Esta classificação irá também permitir colocar em evidência a necessidade de 

implementação de medidas correctivas posteriores (Santos et al., 2000). Para a elaboração 

dos Valores Guia tem vindo a ser desenvolvido trabalho, nos Laboratórios de 

Microbiologia dos Alimentos do Instituto Nacional Ricardo Jorge (INSA) de Lisboa e do 

Porto, nomeadamente, baseado em visitas periódicas a unidades de restauração colectiva, 

efectuadas por técnicos sem aviso prévio, no período de confecção e distribuição. Nestas 
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visitas, verificam-se as condições higiénicas ao nível das instalações, manipulação e 

colheita de amostras - refeições cozinhadas, saladas e sobremesas. Quando se trata de 

refeições mistas, são recolhidos todos os constituintes do prato (Santos et al., 2000). As 

dificuldades encontradas para uma correcta avaliação da qualidade microbiológica das 

amostras analisadas, dada a lacuna existente de valores de referência, levaram os 

laboratórios do INSA à elaboração dos Valores Guia (Santos et al., 2000). A vasta 

experiência que advém do facto de se efectuarem anualmente 4000 amostras, aliada a 

referências recolhidas de diversos documentos internacionais, permitiu estabelecer, de 

igual forma, quatro níveis de qualidade microbiológica, que vão desde o satisfatório ao 

inaceitável/potencialmente perigoso. De referir que os níveis estabelecidos reflectem e 

estão de acordo com a melhoria que se tem vindo a verificar ao longo das últimas décadas, 

no cumprimento dos programas de pré-requisitos (Santos et al., 2000). Os dados obtidos 

pelo INSA ao longo dos anos permitem agrupar os alimentos RTE analisados em três 

grupos diferentes, de acordo com o tipo de ingredientes que entram na sua composição, o 

tratamento térmico ou outro procedimento que lhe é aplicado. No grupo 1 estão incluídas 

as refeições/sandes/bolos/sobremesas doces, adicionados com ingredientes totalmente 

cozinhados/especiarias/ervas aromáticas secas, desidratadas ou tratadas por radiação 

ionizante/produtos UHT/maionese industrializada. No grupo 2 estão incluídas as 

refeições/sandes/bolos/sobremesas doces cozinhadas, adicionadas no entanto de 

ingredientes crus e/ou com microbiota própria. O terceiro e último grupo inclui as 

saladas/vegetais e frutos crus (Santos et al., 2000). Do que se referiu, pode-se concluir que 

muitos alimentos RTE não estão incluídos nestes três grupos, nomeadamente os diversos 

produtos de charcutaria tradicional, que foram alvo de estudo no presente trabalho.  

 

A análise microbiológica por si só, não garante a segurança de um produto final analisado, 

sendo esta garantida pela implementação de medidas preventivas, tais como o 

cumprimento de Boas Práticas de Higiene e pela aplicação do sistema de Análise de 

Perigos e Controlo de Pontos Críticos (HACCP), constituindo apenas as análises 

microbiológicas uma parte do sistema (Santos et al., 2000). Adicionalmente, também seria 

uma boa estratégia para o futuro apostar mais na formação dos profissionais da área 

alimentar. 
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1.8.1. Fontes de contaminação microbiológica 

Existe uma grande variedade de fontes de contaminação microbiológica, no entanto as que 

ocorrem com maior frequência nos alimentos RTE estão relacionadas com a manipulação 

dos mesmos, durante a colheita e processamento dos alimentos ou nos locais comerciais, 

nomeadamente supermercados e restaurantes. 

 

A elevada taxa de prevalência de E. cloacae encontrada num estudo efectuado na Malásia, 

por Haryani et al. (2008), em alimentos vendidos na rua foi atribuída a diversos factores 

combinados, nomeadamente a manipulação imprópria dos materiais crus, fraca higiene 

pessoal, uso de água contaminada e inadequada limpeza, quer dos utensílios quer das 

superfícies, tipo tábuas de corte e pavimentos. Estas ocorrências indicam que os alimentos 

dos vendedores ambulantes podem servir como uma potencial fonte de infecção de E. 

cloacae, indicando que existe um potencial risco para a saúde e que é possível ocorrerem 

contaminações cruzadas com outros alimentos RTE, destes vendedores, por esta bactéria 

ou por outros organismos patogénicos relacionados (Haryani et al., 2008). Esta situação 

vivida nas ruas da Malásia, ou em qualquer outro País em desenvolvimento, pode ilustrar 

igualmente a situação actual dos comerciantes de alimentos, nomeadamente queijos e 

enchidos, nos mercados e feiras do nosso País. Alguns dos alimentos analisados neste 

trabalho foram também adquiridos em mercados deste tipo. 

 

Em 2002, o boletim da WHO publicou de igual forma, um artigo sobre a inocuidade dos 

alimentos vendidos na rua, numa cidade do Ghana. Este estudo alerta para o risco de 

contaminação associado à exposição do alimento aos insectos (Mensah et al., 2002). De 

facto, Levine e Levine (1991) verificaram que Salmonella Typhimurium e Shigella spp. 

podem multiplicar-se no intestino de uma mosca e ser excretadas após algumas semanas. 

 

Macovei e Zurek (2007) efectuaram um estudo em restaurantes de fast-food nos EUA. 

Seleccionaram alimentos RTE em duas diferentes estações do ano, Inverno e Verão, para 

avaliar indirectamente o papel dos insectos, principalmente as moscas, na contaminação 

dos alimentos com enterococos nos meses de Verão. Os resultados desse estudo não 

implicaram directamente as moscas como fonte de contaminação de alimentos RTE, 



Capítulo I 

Introdução Geral 

 

79 

embora a frequência da contaminação bem como a prevalência de E. faecalis (a espécie 

dominante detectada nas moscas) tenha aumentado nos alimentos RTE nos meses de 

Verão, quando as moscas são mais frequentes nos restaurantes de fast-food. Num estudo 

anterior, Macovei e Zurek (2006) caracterizaram os enterococos das moscas colhidas nos 

mesmos restaurantes de fast-food e provaram que estes insectos, geralmente transportavam 

uma elevada população de enterococos resistentes a antibióticos e potencialmente 

virulentos (Macovei e Zurek, 2006). Ainda neste estudo, em restaurantes de fast-food 

americanos foram detectadas algumas estirpes comuns a partir dos alimentos RTE (pickles 

da salada de frango, alface, tomate e queijo) de dois restaurantes analisados, indicando uma 

fonte comum de um ou mais destes ingredientes. Claramente, a probabilidade da 

contaminação cruzada dos ingredientes na mesma refeição era elevada devido ao seu 

contacto físico próximo (Macovei e Zurek, 2007). Adicionalmente, atribuiu-se a outros 

factores a explicação das diferenças sazonais de contaminação obtidas, nomeadamente as 

diferentes origens geográficas dos ingredientes constituintes dos alimentos RTE, os longos 

tempos de refrigeração, o armazenamento durante o Inverno e as diversas práticas culturais 

aplicadas, como por exemplo o uso de estrume animal como fertilizante agrícola. 

 

As apropriadas práticas de controlo de infecções são essenciais para evitar a disseminação 

e os surtos de bactérias produtoras de ESBLs. Devido à grande importância do comércio 

tradicional alimentar nas feiras e mercados a nível regional, algumas medidas devem ser 

tomadas, tais como a estandardização de procedimentos adequados de higiene para as 

vendas de alimentos nestes locais, oferecendo cursos de formação aos vendedores e 

aplicando o sistema HACCP como uma estratégia para prevenir contaminações. Desde 

2006, com a entrada em funcionamento da ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica), estas medidas têm vindo a ser implementadas. Assiste-se, actualmente, a uma 

melhoria substancial nas condições de higiene em que são feitas estas transacções. No 

entanto, este processo deve ser dinâmico no sentido de oferecer aos consumidores produtos 

tradicionais mas de reconhecida qualidade e segurança.  
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1.8.2. A prevalência de genes envolvidos em mecanismos de 

resistência aos antimicrobianos 

Como foi referido anteriormente, até à data têm sido efectuados muitos estudos sobre a 

disseminação de resistências aos antibióticos em bactérias isoladas em ambientes clínicos, 

enquanto que, apenas um número restrito de estudos se tem debruçado sobre a presença 

destas bactérias nos alimentos (Simeoni et al., 2008).  

 

O alimento vendido a retalho pode ser um veículo importante para a disseminação de 

resistências aos antibióticos na comunidade. Nos anos 70, foram efectuados estudos 

(Shooter et al., 1974; Linton et al., 1977), que indicaram elevada prevalência de estirpes de 

E. coli, patogénica extra-intestinal, nos produtos de carne. Tal ocorrência era consequência, 

por um lado da contaminação das carcaças dos animais com a flora microbiana fecal 

durante o processo de desmancha no matadouro e, por outro, do uso de agentes 

antimicrobianos na produção alimentar com origem animal. Comparativamente, outro tipo 

de produtos pré-confeccionados, nomeadamente queijos, enchidos, produtos de pastelaria, 

entre outros, apresentavam baixo teor de E. coli. Embora estes últimos produtos tenham 

sido associados às bactérias Gram negativas resistentes aos antimicrobianos (Remington e 

Schimpf, 1981), Johnson et al. (2005) sugeriram que este tipo de alimentos representava 

menor significado como veículo de transmissão de resistências em comparação com a 

carne de suíno e bovino, mas sobretudo com a de aves. No entanto, não deixou de referir o 

facto dos alimentos prontos-a-comer (RTE) serem consumidos sem serem cozinhados, 

podendo este baixo nível de contaminação apresentar um risco considerável (Johnson et 

al., 2005). Adicionalmente no mesmo estudo, ao encontrarem alimentos RTE e outros 

produtos de carne frequentemente contaminados com várias estirpes de E. coli resistentes 

aos antimicrobianos, em padrões previsíveis de acordo com o tipo de conservação e 

alimento, chamaram a atenção para o facto de que o alimento poderia representar um 

significativo, embora sub-reconhecido, veículo de disseminação de patogénios e elementos 

de resistência (Johnson et al., 2005). 

 

Para colmatar esta falta de conhecimento, os estudos nesta área têm vindo a aumentar aos 

poucos por todo o mundo. Em 1989, Ashenafi estudou a carga microbiana, a incidência e a 

resistência a antibióticos de alguns microrganismos causadores de doenças nos alimentos 
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crus consumidos na Etiópia (Ashenafi, 1989). Em geral, os isolados neste estudo eram 

menos resistentes aos antibióticos do que eram os isolados clínicos do País. Enquanto mais 

de 50% das estirpes Gram negativas isoladas nas clínicas da Etiópia eram resistentes à 

ampicilina, carbanicilina, cloranfenicol, estreptomicina, sulfadiazina e tetraciclina, os 

isolados dos alimentos crus mostraram elevada resistência apenas à ampicilina (50%) 

(Ashenafi, 1989). Os isolados de Proteus spp. e de E. coli mostraram elevadas taxas de 

resistência à ampicilina, carbenicilina e cefalotina (75% e 50%, respectivamente) enquanto 

os isolados de S. aureus apresentaram sensibilidade a todos os antibióticos testados e 70% 

de susceptibilidade à tetraciclina e cloranfenicol (Ashenafi, 1989). Posteriormente, num 

estudo efectuado em trinta marcas comerciais de camarão, representantes de quatro países 

diferentes, isolaram-se várias estirpes bacterianas patogénicas para humanos, resistentes a 

vários antibióticos, nomeadamente E. coli, Enterococcus spp, Salmonella, Shigella 

flexneri, Staphylococcus spp e Vibrio spp. O camarão pronto-a-comer (RTE) é vendido 

com instruções para descongelar o produto antes de servir, o qual pode resultar na 

exposição do consumidor a bactérias resistentes aos antibióticos. O comércio em larga 

escala deste tipo de produtos fornece uma via para a disseminação internacional de 

patogénios resistentes a antibióticos (Duran e Marshall, 2005). Baseado nas 

recomendações Europeias no que diz respeito ao controlo da resistência a antibióticos, E. 

cloacae é uma das poucas espécies que tem sido monitorizada pelos serviços de saúde 

(Cornaglia et al., 2004). Neste contexto, Haryani et al. (2008), caracterizaram as estirpes 

de E. cloacae isoladas dos alimentos de rua na Malásia. Os resultados dos testes de 

susceptibilidade mostraram que todos os isolados de E. cloacae estudados eram resistentes 

a mais do que um antibiótico, com elevado índice de multi-resistência, determinado pelo 

número de antibióticos a que eram resistentes sobre o número de antibióticos testados. 

Todos eram resistentes à ampicilina, eritromicina, rifampicina e sulfametoxazole, 

apresentaram vários graus de resistência à esteptomicina (85,71%), ciprofloxacina e 

tetraciclina (42,86%), trimetoprim e cefuroxima (28,57%) e, no entanto, eram susceptíveis 

ao cloranfenicol e à gentamicina (Haryani et al., 2008). 

 

Um outro estudo efectuado por Udo et al. (2009) concluiu que, na Nigéria, as saladas 

vegetais frescas (RTE) continham várias espécies bacterianas, potencialmente patogénicas 

para o Homem e transportavam genes de resistência a vários antibióticos que eram 
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transferíveis para as estirpes susceptíveis nos humanos que consumiam estes produtos. Os 

testes de susceptibilidade nos isolados de S. aureus e E. aerogenes, apresentaram taxas de 

resistência variáveis entre 81,8% e 25,7%. A taxa média encontrada de isolados 

multirresistentes foi de 35,3% (Udo et al., 2009).  

 

Simeoni et al. (2008), com o objectivo de avaliarem a ocorrência de bactérias resistentes a 

vários agentes antimicrobianos nas diferentes etapas da cadeia de alimentar de produtos de 

carne suína, recolheram várias amostras, nomeadamente, fezes de suínos, produtos de 

carne em peça ou processados, incluindo salsichas frescas ou curadas e fermentadas. Os 

resultados evidenciaram uma elevada ocorrência de genes de resistência a antibióticos em 

estafilococos obtidos nos diferentes passos da cadeia de produção de alimentos de carne de 

suíno, desde o animal na exploração até ao alimento final (Simeoni et al., 2008). No 

entanto, todos os isolados de S. aureus foram encontrados apenas em salsichas frescas, 

chegando-se à conclusão que, geralmente, os produtos de carne são de baixo risco, no que 

diz respeito à saúde do consumidor, se forem bem cozinhados. Contudo, Staphylococcus 

xylosus foi a única espécie isolada a partir de salsichas fermentadas secas, provavelmente 

por causa da sua melhor adaptação às condições ambientais prevalecentes neste produto 

(Simeoni et al., 2008). 

1.8.3. Transferência de genes através da cadeia alimentar 

Existem vários estudos, que apontam a transferência de bactérias resistentes e/ou dos seus 

genes de resistência a antibióticos, dos animais para os humanos via cadeia alimentar 

(Angulo et al., 2004; Phillips et al., 2004), principalmente através do consumo de carne ou 

outros alimentos de origem animal ou mesmo através do contacto directo com os animais 

da exploração. Alguns destes estudos têm evidenciado o processamento da carne, como um 

dos aspectos importantes na disseminação de bactérias resistentes, nomeadamente bactérias 

patogénicas alimentares tais como Salmonella spp. e Campylobacter spp. entre as mais 

conhecidas, bactérias comensais como Enterococcus spp. e bactérias lácticas (Gevers et 

al., 2003; Rizzotti et al., 2005). No entanto, a transferência génica horizontal das 

resistências a antibióticos também se efectua nos microambientes naturais e têm 

contribuído para uma grande disseminação entre bactérias distintas, em termos evolutivos e 

ecológicos, como foi referido anteriormente (Catry et al., 2003; Cocconcelli et al., 2003). 
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A comunidade bacteriana do tracto digestivo humano, especialmente do cólon, é dominada 

por duas divisões de células bacterianas, as do Filo Bacteroidetes e as da Família 

Firmicutes (Eckburg et al., 2005), cujo número representa dez vezes o número de células 

humanas e 100 vezes o número de genes humanos (Falk et al., 1998; Backhed et al., 2005). 

Deste modo, a microbiota gastrointestinal representa, provavelmente, um importante 

reservatório de genes de resistência a antibióticos, bem como um importante local de 

transferência horizontal de genes, intra e inter espécies (Salyers, 1993; Falk et al., 1998). 

Estas espécies correspondem aos colonizadores permanentes, bem como aos transitórios, 

tais como as bactérias ingeridas com os alimentos e bebidas, que passam através do tracto 

digestivo (Falk et al., 1998; Sørensen et al., 2001; Lester et al., 2006). A transferência 

horizontal dos genes de resistência, na comunidade microbiana do tracto digestivo 

humano, a partir das bactérias ingeridas, tem sido observada como um aspecto importante 

na ecologia dos genes de resistência aos antibióticos (Salyers, 1993; Lester et al., 2006). 

 

Enquanto vários estudos têm avaliado o potencial da colonização das bactérias ingeridas do 

intestino dos adultos e/ou transferência horizontal de genes seleccionados para a 

comunidade microbiana residente (Sørensen et al., 2001; Moubareck et al., 2003; Lester et 

al., 2006), não tem sido muito estudada a extensão do verdadeiro influxo das bactérias 

resistentes e dos seus genes, dos alimentos RTE para o tracto digestivo (Macovei e Zurek, 

2007). A ubiquidade dos enterococos nos tractos digestivos dos mamíferos, a sua 

importância médica, a frequente resistência a múltiplos antibióticos e a grande capacidade 

para a transferência horizontal de genes fazem dos enterococos um grupo ideal de bactérias 

para investigar a ecologia dos genes de resistência a antibióticos (Gilmore, 2002 citado por 

Macovei e Zurek, 2007). Neste sentido, a maioria dos estudos tem focado a avaliação da 

diversidade e da resistência a antibióticos dos enterococos nos alimentos crus (porco, vaca, 

e aves) antes de serem preparados e cozinhados (Franz et al., 2003; Wilcks et al., 2005), 

durante o qual a maioria da bactérias e genes associados são provavelmente destruídos. 

Poucos estudos têm avaliado a contaminação de enterococos nos alimentos RTE, 

nomeadamente leite e produtos lácteos (queijos e outros produtos fermentados) (Franz et 

al., 2003; Wang et al., 2006), salsichas fermentadas (Gevers et al., 2003), produtos 

agrícolas frescos tais como frutos (Franz et al., 2003) e estirpes probióticas (Franz et al., 

2001, Franz et al., 2003). Da mesma forma, as refeições dos restaurantes de fast-food, 
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muito consumidas nos países desenvolvidos não têm sido avaliadas convenientemente, 

sendo frequente o influxo dos genes de resistência que pode ter um papel importante na 

aquisição e disseminação de determinantes de resistência a antibióticos no tracto digestivo 

humano (Macovei e Zurek, 2007). 

 

De forma a colmatar a falta de investigação nos alimentos RTE, Macovei e Zurek, 2007 

avaliaram tanto a prevalência e a diversidade dos enterococos neste tipo de alimentos, 

nomeadamente, salada de frango, hambúrguer de galinha e bolo de cenoura, dos 

restaurantes fast-food, bem como o fluxo destas bactérias resistentes aos antibióticos e seus 

genes de virulência no tracto digestivo humano (Macovei e Zurek, 2007). 

 

Outros estudos de resistência antimicrobiana têm sido efectuados em enterococos das 

amostras de carne, peixe e de alimentos RTE (Koluman, 2009). Baumgartner et al. (2001) 

encontraram em enterococos isolados de salsichas de carne crua e de queijos, taxas de 

resistência para a penicilina muito superiores às encontradas nos enterococos clínicos. Os 

dados obtidos sugeriram estudos epidemiológicos posteriores, especialmente em leite e 

produtos lácteos, para ajudarem a entender melhor como as bactérias multirresistentes se 

disseminam ao longo da cadeia alimentar, e adicionalmente, mostrar qual a extensão 

encontrada no ambiente clínico (Baumgartner et al., 2001). 

 

Os animais zootécnicos representam uma fonte de genes de resistência aos glicopéptidos 

(avoparcina e vancomicina) presentes nos enterococos dos humanos. Moubareck et al. 

(2003), mostraram que vários genes de resistência podem ser conjugativamente 

transferidos de uma estirpe de E. faecium de origem suína, para uma estirpe humana da 

mesma espécie, no tracto gastrointestinal de ratos gnotobióticos, na ausência de pressão 

selectiva. A elevada frequência com que se obteve esta transferência génica dos 

enterococos dos animais para os enterococos dos humanos sugere que podem ocorrer 

trocas de genes sob condições naturais mais frequentemente do que se supunha 

(Moubareck et al., 2003). Em alguns países da União Europeia, verificou-se uma baixa 

incidência de infecções clínicas por enterococos resistentes ao glicopéptido relativamente a 

humanos saudáveis ou mesmo animais (Aarestrup et al., 2000). Estes estudos são de certa 

forma curiosos, pois contrastam com outros trabalhos realizados nos EUA, onde a 
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colonização ou infecção por enterococos resistentes ao glicopéptido apresentavam níveis 

elevados nos pacientes hospitalizados, mas não em voluntários da comunidade ou em 

animais (Coque et al., 1996). Em oposição às práticas nos EUA, o glicopéptido avoparcina 

foi usado como promotor de crescimento em produção animal, na Europa até 1997, e 

esteve associado com a disseminação, em aves e porcos em particular, de enterococos que 

apresentam resistência cruzada à avoparcina e vancomicina (Gambarotto, et al., 2001). A 

descoberta dos enterococos resistentes ao glicopéptido em humanos não hospitalizados e 

em consumidores de carne, mas não em vegetarianos sugeriu, posteriormente, uma 

disseminação de enterococos associada aos alimentos de origem animal para os humanos 

(Schouten et al., 1997). Este mesmo estudo realçou ainda o facto, da presença de resíduos 

de antibióticos, como a tilosina, no tracto gastrointestinal poder favorecer a transferência 

de genes da estirpe animal para a estirpe humana, tendo-se verificado um aumento de 

colonização por transconjugantes nos animais tratados com tilosina. Estes resultados 

recordavam outros resultados de um estudo in vivo no qual o uso da tetraciclina como um 

agente selectivo em ratos gnotobióticos atingia vinte vezes mais a frequência de 

transferência do transposão Tn1545 de E. faecalis para Listeria monocytogenes (Doucet-

Populaire et al., 1991). 

 

Bodnaruk et al. (2001) referem que a prevalência de enterococos resistentes à vancomicina 

(VRE) tem aumentado nos hospitais, sendo actualmente considerados como patogénios 

nosocomiais. Adicionalmente, referem o facto de os VREs serem encontrados no tracto 

gastrointestinal de humanos e animais, servindo como reservatório de genes de resistência, 

nomeadamente, a glicopéptidos, que podem ser transferidos para outros organismos tais 

como S. aureus resistente à metaciclina e S. epidermidis. 

1.9. Antibioterapia 

1.9.1. Situação actual e terapêutica 

O rápido aumento da resistência antimicrobiana nas bactérias patogénicas Gram negativas, 

especialmente ESBLs, que tem sido observado há mais de duas décadas é de longe 

considerado como um dos maiores problemas em saúde pública (Shah et al., 2004). As 

Enterobacteriaceae multirresistentes produtoras de ESBLs, são uma causa significativa de 
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infecções graves e os membros mais importantes desta família estão a tornar-se resistentes 

aos antibióticos actualmente existentes (Paterson, 2006; Ramphal e Ambrose, 2006; Pitou 

e Laupland, 2008). 

 

A resistência adquirida às β-lactamases é principalmente mediada por ESBLs que 

conferem resistência bacteriana a todos os β-lactâmicos, excepto aos carbapenemos e 

cefamicinas, as quais são inibidas por outros inibidores de β-lactamases tais como o ácido 

clavulânico. Recentemente, tem ocorrido na Europa, uma mudança na distribuição das 

diferentes ESBLs com um dramático aumento das enzimas CTX-M sobrepondo-se às 

variantes TEM e SHV, como referimos anteriormente. E. coli é actualmente a maior 

responsável pela produção de β-lactamases CTX-M, como foi referido no ponto 1.3.2.2. 

(Figura 1.15) e parece ser um verdadeiro patogénio produtor de ESBLs na comunidade 

extra hospitalar. Estas bactérias têm-se tornado prevalentes na comunidade, em certas áreas 

do mundo, e são elas que, provavelmente mais têm sido importadas para dentro do seio 

hospitalar (Pitou e Laupland, 2008). Um estudo em Espanha, referiu que 70% das ESBLs 

produzidas por E. coli isoladas de pacientes com infecções sanguíneas era do tipo CTX-M 

(Gupta, 2007). Outros estudos têm, também, referido uma elevada prevalência de ESBL 

tipo CTX-M nas infecções da comunidade (Pitout et al., 2005). Esta situação contrasta com 

a preponderância geral de ESBLs tipo TEM- e SHV- nos isolados hospitalares dos 

pacientes com infecções por K. pneumoniae e por E. coli, tanto nos EUA como no mundo 

inteiro. Tal como acontece com as ESBLs tipo TEM- e SHV, as ESBLs tipo CTX-M são 

multirresistentes (Pitout et al., 2005). Isto realça a importância do rastreio de patogénios 

produtores de ESBLs, em certos grupos na comunidade (Paterson, 2006). Outras enzimas 

não TEM e não SHV, tais como as PER, GES, IBC ou certos tipos de OXA, também têm 

sido encontrados em certos países europeus (Cantón et al., 2008). Apesar das ESBLs ainda 

constituírem a primeira causa de resistência aos β-lactâmicos entre as Enterobactariaceae, 

outras “novas β-lactamases” conferem resistência aos carbapenemos, tais como as já 

referidas MBL e KPC, ou às cefamicinas, tais como as enzimas CMY, que tendo aparecido 

mais recentemente, estão frequentemente associadas às ESBLs (Coque et al., 2008). Um 

recente estudo nos EUA referiu que 4,9% de todas as Enterobacteriaceae são produtoras 

de ESBLs. Estes isolados ocorrem em 74% nas Unidades dos Cuidados Intensivos (UCIs) 

e 43% fora desses locais (Gupta, 2007). 
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As cefalosporinas de 3ª geração foram originalmente desenvolvidas como β-lactâmicos 

capazes de se sobrepor à resistência provocada pelas β-lactamases comuns. Quando surgiu 

a primeira cefalosporina de 3ª geração, como a cefotaxima (CTX) e a ceftazidima (CAZ) 

eram estáveis na presença das β-lactamases comuns. Contudo, em poucos anos os hospitais 

adquiriram bacilos Gram negativos, como K. pneumoniae e outras bactérias que 

começaram a produzir versões mutadas destas β-lactamases que as tornavam resistentes à 

3ª geração de cefalosporinas e ao monobactamo aztreonamo (ATM) (Paterson, 2006). Em 

muitos estudos, foi referida a disseminação do uso da cefalosporina de 3ª geração como 

uma causa do aparecimento de organismos produtores de ESBL. Dado o panorama actual, 

as cefalosporinas de 3ª geração já não são apropriadas como primeira escolha na rotina 

hospitalar. A administração de outros fármacos tem mostrado redução na incidência de 

Enterobacteriaceae produtoras de ESBL. A não susceptibilidade às cefalosporinas da 3ª 

geração foi também observada em 31,1% em Enterobacter spp. e em 5,8% em E. coli 

isolados de pacientes nos cuidados intensivos em 2003 (Paterson, 2006). A resistência em 

Enterobacter spp. é principalmente causada pela superprodução de β-lactamases AmpC, 

verificando-se que o tratamento com cefalosporinas de 3ª geração pode seleccionar 

mutantes super-produtores de AmpC. Algumas estirpes E. cloacae são agora produtoras de 

ESBL e AmpC, conferindo resistência às cefalosporinas de última geração (Paterson, 

2006). No entanto, foram registadas outras espécies produtoras de β-lactamases tipo AmpC 

nomeadamente, S. marcescens, E. coli, P. aeruginosa e C. freundii (Pfaller e Segreti, 

2006). 

 

Actualmente, os carbapenemos são encarados como os agentes antimicrobianos de escolha 

contra os organismos produtores de ESBLs (Shah et al., 2004; Gupta, 2007) mas a 

variedade de β-lactamases que conferem resistência aos carbapenemos está a aumentar e o 

abuso de qualquer classe única de antibióticos é capaz de ser seguida pela selecção de 

patogénios resistentes a esse agente (Jacoby e Munoz-Price, 2005). Contudo, o uso dos 

carbapenemos tem sido associado ao aparecimento de espécies bacterianas produtoras de 

MBLs ou KPC e tem havido disseminação rápida de, por exemplo, novas MBLs 

transferíveis por várias partes do mundo, a partir de P. aeruginosa para 

Enterobacteriaceae. S. marcescens e P. aeruginosa resistentes ao carbapenemo surgiram 

no Japão à cerca de 25 anos atrás, como estirpes produtoras IMP-1, cujo gene blaIMP-1 é 
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mediado por um plasmídeo e pertence a um integrão classe 1. Mais tarde, estes genes 

também foram identificados na Europa e em Singapura (revisto por Gupta, 2007). Em 

2006, Paterson refere a ameaça do aparecimento de carbapenemases do tipo KPC, na 

cidade de Nova Iorque (Paterson, 2006). Em alguns países, 20% dos isolados nosocomiais, 

apresentam a espécie P. aeruginosa contendo MBLs, enquanto noutros países o número é 

relativamente mais baixo (revisto por Gupta, 2007). 

 

Paterson, em 2006, referia que as quinolonas pareciam ter substituído as cefalosporinas de 

3ª geração nos hospitais. No entanto, alertava para a sua aplicação abusiva. A resistência às 

quinolonas em Enterobacteriaceae foi inicialmente resultante ou de mutações 

cromossomais ou de acumulação da droga (Paterson, 2006). Contudo, a proporção de 

isolados produtores de ESBLs resistentes às fluoroquinolonas tem aumentado 

constantemente, inicialmente em K. pneumoniae e mais tarde também em E. coli (Cantón 

et al., 2008; Coque et al., 2008; García-Fernández et al., 2008). 

 

Desde 2000, estudos de vários países Europeus, incluindo Espanha, Itália, Reino Unido e 

Canadá, têm mostrado uma tendência alarmante de resistências associadas a outras classes 

de agentes antimicrobianos, entre os organismos produtores de ESBL isolados a partir de 

locais da comunidade. Estes trabalhos mostraram, além de uma co-resistência para vários 

antibióticos estruturalmente diferentes, que as estirpes produtoras de enzimas CTX-M 

eram substancialmente mais resistentes à ciprofloxacina em relação às estirpes deficientes 

em genes blaCTX-M. As infecções causadas por estas estirpes são, actualmente raras, mas é 

possível que, num futuro próximo, os clínicos sejam confrontados, regularmente, com uma 

bactéria hospitalar que cause infecções nos pacientes a partir da comunidade. Um cenário 

muito semelhante ao S. aureus resistente à meticiclina adquirido na comunidade (MRSA) 

(revisto por Pitou e Laupland, 2008). Uma vez que as opções terapêuticas estão mais 

limitadas, a terapia actualmente confia nas combinações de β-lactâmicos com inibidores de 

β-lactamases, carbapenemos e piperacilina-tazobactamo combinada com aminoglicosídeo, 

como opção terapêutica para Enterobacteriaceae multirresistentes (Gupta, 2007). 
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1.9.2. Erros e custos 

A detecção da produção de ESBLs é de extrema importância, tanto nos isolados 

hospitalares como nos isolados da comunidade. Em primeiro lugar, estas estirpes são 

provavelmente mais prevalentes do que de facto é reconhecido (Gupta, 2007). O nível 

relativamente baixo de precisão dos testes para a identificação de ESBLs, referido por 

muitos laboratórios clínicos, sugere que as falhas clínicas podem ocorrer a taxas superiores 

na população, quando comparadas com as taxas publicadas nos estudos clínicos. Num 

estudo de resistência mediado por ESBLs, efectuado em vários laboratórios europeus, 

analisaram-se 220 isolados de Klebsiella spp., recolhidos de 35 UCIs e verificou-se que 

relativamente a um grande número de isolados os resultados de susceptibilidades estavam 

incorrectos (Ramphal e Ambrose, 2006). Além disso, os laboratórios clínicos deverão ser 

capazes de detectar, através de um método simples e não muito caro, os organismos 

produtores de β-lactamases AmpC mediadas por plasmídeos. O CLSI (Clinical and 

Laboratory Standards Institute) não tem disponíveis recomendações para detectar estes 

organismos. Numerosos trabalhos têm sido publicados baseados em diferentes 

metodologias usadas (Singhal et al., 2005). Os pacientes que recebem uma antibioterapia 

antes dos resultados dos testes de susceptibilidade se tornarem disponíveis, poderão não 

apresentar uma cobertura adequada para o patogénio em causa, originando deficientes 

resultados clínicos (Slama, 2008). 

 

O impacto que a produção de ESBLs tem nos pacientes e nos custos hospitalares foi 

avaliado num estudo relativamente recente (Lee et al., 2006). Pacientes infectados com 

estirpes produtoras de ESBLs tinham custos hospitalares, significativamente, superiores 

aos das estirpes produtoras de não-ESBLs, nomeadamente uma longa estadia no hospital. 

Slama (2008), refere que, na antibioterapia inicial, a probabilidade de sucesso é menor nos 

pacientes infectados com estirpes produtoras de ESBLs (46% vs 85,7%). Acrescentou 

ainda, que o tratamento para um fenótipo ESBL tinha tido êxito em todos os pacientes que 

tinham recebido um carbapenemo (Slama, 2008). Globalmente, estes estudos mostraram, 

consistentemente, que as Enterobacteriaceae produtoras de ESBL estão associadas a uma 

falha na terapia, consequência de uma antibioterapia inicial inapropriada que, 

consequentemente, prolonga a estadia no hospital, aumenta os custos hospitalares e, o mais 
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importante, parece ser o responsável por uma taxa de mortalidade superior (Ramphal e 

Ambrose, 2006; Slama, 2008). As estirpes multirresistentes são outro factor que pode 

conduzir ao aumento da taxa de mortalidade, a estadias hospitalares mais prolongadas e a 

custos hospitalares acima dos valores associados com estirpes susceptíveis dos mesmos 

patogénios. As espécies de Enterobacteriaceae produtoras de ESBLs, P. aeruginosa e A. 

baumannii são patogénios chave Gram negativos que estão envolvidos em graves IACs 

(Slama, 2008). Uma vez que as estirpes produtoras de ESBL são resistentes a uma grande 

variedade de β-lactâmicos, incluindo as cefalosporinas de 3ª geração, os surtos complicam 

as decisões de tratamento e limitam as opções de terapia. Resumindo, os estudos 

efectuados têm realçado o impacto económico dos surtos nosocomiais e as falhas de 

tratamentos, tal como as estadias prolongadas nos hospitais e o consequente aumento dos 

encargos hospitalares (Ramphal e Ambrose, 2006). 

 

É necessário que existam, em primeiro lugar, testes de diagnóstico mais rápidos para as 

bactérias produtoras de ESBLs (Pitou e Laupland 2008). Os profissionais de saúde 

necessitam de um laboratório clínico para rápida e eficazmente identificarem e 

caracterizarem diferentes tipos de bactérias resistentes, por um lado, para minimizar a 

disseminação destas bactérias, e por outro, para ajudar a seleccionar antibióticos mais 

apropriados (Shah et al., 2004; Pitou e Laupland, 2008). Idealmente, os métodos de 

detecção deveriam ser acessíveis aos laboratórios microbiológicos de diagnóstico de nível 

médio, para assegurar a possibilidade de realizar intervenções em tempo real. 

Adicionalmente, são necessárias melhorias nos métodos de detecção de estirpes 

multirresistentes produtoras de ESBLs que expressem um baixo nível de resistência aos β-

lactâmicos, ou que podem conter genes de resistência aos antibióticos silenciados não 

detectados através do fenótipo padrão. Para que isto ocorra, é também necessária uma 

estandardização dos limites recomendados pelas diferentes agências e comités para os β-

lactâmicos (Coque et al., 2008). O CLSI está actualmente a reavaliar os procedimentos dos 

testes bem como os critérios interpretativos que devem ser usados para a detecção de 

ESBLs. A falta de sensibilidade e especificidade dos testes tradicionais para a detecção de 

ESBL tem levado à procura de testes mais seguros para a sua detecção (Shah et al., 2004). 

O laboratório clínico actua como um sistema de alerta antecipado, na comunidade médica, 

para os novos mecanismos de resistência presentes nas bactérias clinicamente importantes. 

A detecção nos laboratórios de bactérias produtoras de ESBL é um passo crucial para o 
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tratamento apropriado dos pacientes, mas a identificação genotípica destas enzimas fornece 

informação essencial para a prevenção da infecção e para o controlo (Pitou e Laupland, 

2008). A disseminação de E. coli que produz β-lactamases CTX-M terá importantes 

implicações futuras no tratamento empírico das infecções sanguíneas associadas à 

comunidade. Métodos moleculares para a detecção de β-lactamases CTX-M mostram 

potencial para seleccionar um grande número de bactérias de uma maneira rápida. Desta 

forma, é aconselhável tomar medidas internacionais para investigar, rastrear e monitorizar 

a disseminação mundial de E. coli produtora de CTX-M no seio do hospital e da 

comunidade. Se esta ameaça à saúde pública é ignorada, a comunidade médica pode ser 

forçada a usar carbapenemos, como a primeira escolha para um tratamento empírico de 

infecções graves, por exemplo as associadas com infecções do tracto urinário originadas na 

comunidade (Pitou e Laupland, 2008). 

 

Em segundo lugar, é realmente necessária, uma melhor administração de antibióticos no 

que diz respeito à dosagem e ao tipo de antibióticos, (Paterson, 2006) para evitar causar 

pressão selectiva em certas espécies bacterianas (Shah et al., 2004). O uso de 

cefalosporinas de largo espectro e fluoroquinolonas nos humanos e animais deve ser 

limitado apenas aos casos no qual não são possíveis terapêuticas alternativas. Através da 

restrição no uso dos antibióticos pode-se ajudar a controlar a selecção e a persistência de 

clones ESBLs predominantes e, a provável, disseminação de plasmídeos conjugativos entre 

as estirpes, decrescendo assim não apenas o número de potenciais dadores ESBL, mas 

também a acumulação de genes de resistência a antibióticos nos elementos genéticos 

comuns (Coque et al., 2008). No entanto, o aparecimento de clones epidémicos contendo 

várias β-lactamases em simultâneo (ESBL, MBL e AmpC) e de novos mecanismos de 

resistência às fluoroquinolonas e aminoglicosídeos justificam futuros estudos de vigilância 

(Coque et al., 2008). A única opção terapêutica disponível, actualmente, para produtores 

de MBL é a polimixina (Linden et al., 2003 citado por Gupta, 2007). Estas moléculas não 

devem ser usadas como monoterapia mas devem ser combinadas com algumas moléculas 

de aminoglicosídeos. Também a rifampina pode ser um interessante agente para tratar 

infecções por P. aeruginosa multirresistentes. Deste modo, há necessidade de desenvolver 

novos agentes, num futuro próximo, caso contrário estes organismos podem conduzir a 

insucessos terapêuticos com desfecho fatal (Gupta, 2007). 
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Em terceiro lugar, é necessário tomar medidas ao nível de organização, começando com a 

entrada dos pacientes nos hospitais e cumprir os regimes rigorosos de higiene e anti-

epidémicos (Shah et al., 2004). No que diz respeito aos produtores de ESBLs, existe uma 

grande evidência da disseminação de pessoa a pessoa. O reservatório destas bactérias 

parece ser o tracto gastrointestinal, orofaringe, feridas colonizadas e urina (Gupta, 2007). 

As mãos e o equipamento contaminados são importantes factores na disseminação da 

infecção entre pacientes. Assim, é obrigatório que se tomem algumas medidas de controlo 

tradicional de infecções, tais como o uso de luvas e toucas, a lavagem das mãos, quer do 

pessoal clínico quer nos cuidados para com os pacientes colonizados ou infectados. Por 

último, tem sido referido o isolamento de pacientes infectados/colonizados de modo a 

controlar a disseminação das infecções hospitalares (Shah et al., 2004; Paterson, 2006). 

 

Em quarto lugar, é de realçar a importância das medidas de prevenção e controlo, 

especialmente por causa da natureza multirresistente destes patogénios (revisto por Shah et 

al., 2004). O significado clínico das infecções causadas por bactérias produtoras de ESBLs 

permanece obscuro, principalmente porque poucos estudos de prospecção têm sido 

efectuados para avaliar os resultados clínicos numa amostra significativa de pacientes. 

Estes estudos são essenciais para desenvolver guias consensuais para o tratamento de 

infecções por bactérias Gram negativas produtoras de ESBLs (Ramphal e Ambrose, 2006). 

Consequentemente, os laboratórios de microbiologia deveriam, por rotina, testar a presença 

destas estirpes produtoras de ESBLs entre os seus isolados e, desta forma, realizar os 

estudos de controlo necessários (Turner, 2005). É de extrema necessidade e urgência o 

controlo ambiental destes organismos, especialmente ao nível das águas e dos esgotos e, 

adicionalmente, realizar estudos de controlo da colonização fecal na comunidade, quer no 

homem quer no animal. Esta abordagem serviria para localizar, não só a “pressão da 

colonização” fora dos hospitais e a detecção da circulação de clones altamente epidémicos, 

como também a monitorização da tendência evolutiva das ESBLs (Coque et al., 2008). 

 

Finalmente, a educação permanece um ponto crítico de qualquer esforço para controlar a 

infecção. Na realidade, este controlo só terá sucesso quando se conseguir consciencializar 

os profissionais de saúde e estudantes destas áreas, que ainda não tenham desenvolvido 

hábitos específicos, a mudarem a sua atitude (Slama, 2008). A comunidade científica e da 

Saúde Pública deveria reconhecer que as intervenções dirigidas ao controlo da 
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disseminação mundial dos organismos produtores de ESBL, têm um tempo limitado para 

agir efectivamente. Devemos actuar agora, antes de acabarem as drogas clinicamente 

eficazes para tratar infecções causadas por Enterobacteriaceae multirresistentes (Paterson, 

2006; Coque et al., 2008). 

 

A implementação destas estratégias deve ser realizada o mais brevemente possível, para 

evitar a disseminação pandémica destas espécies, como tem acontecido com certos 

organismos Gram positivos tais como os MRSA e os VRE (Coque et al., 2008). 

1.10. Testes de detecção e identificação de ESBL 

A epidemiologia das bactérias produtoras de ESBL está a tornar-se cada vez mais 

complexa com o aumento da prevalência das Enterobacteriaceae produtoras de ESBLs, 

quer hospitalares quer comunitárias (Pitou e Laupland, 2008). Desta forma existe, como foi 

referido no ponto anterior, necessidade urgente de criar métodos de laboratório de rápida 

detecção que permitam identificar e caracterizar correctamente a presença destas enzimas 

nos isolados clínicos, a fim de minimizar a disseminação destas bactérias resistentes e 

ajudar a seleccionar o(s) antibiótico(s) mais apropriado(s) (Shah et al., 2004). 

 

Os métodos de detecção de ESBLs podem ser, grosseiramente divididos em dois grupos, 

nomeadamente métodos fenotípicos que usam técnicas não moleculares que detectam a 

capacidade das enzimas ESBLs de hidrolisar diferentes antibióticos e os métodos 

genotípicos que usam as técnicas de biologia molecular, para detectar os genes 

responsáveis pela produção de ESBLs. Os laboratórios de diagnóstico clínico usam 

principalmente métodos fenotípicos porque estes métodos são fáceis de executar, tem um 

custo mais baixo e têm sido incorporados na maioria dos sistemas automatizados, 

tornando-os muito acessíveis (Wiegand et al., 2007). Contudo, os métodos fenotípicos, não 

são capazes de distinguir entre as enzimas específicas responsáveis pela produção da 

ESBLs, por exemplo tipos SHV, TEM, e CTX-M. Normalmente, a investigação e os 

laboratórios de referência usam métodos genotípicos para identificação de um gene 

específico e detectam-no mesmo com um baixo nível de resistência apresentada pelo 

microrganismo, o que pelos métodos fenotípicos seria impossível (Woodford e Sundsfjord, 
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2005). Além disso, os testes moleculares têm também 

directamente em amostras clínicas sem recorrer a culturas bact

gasto de tempo (Tenover, 2007)

detecção de bactérias produtoras de ESBL

completamente cientes da importância d

métodos fenotípicos para os detectar

várias falhas no tratamento de pacientes que recebem antibióticos inapropriados e surtos

patogénios Gram negativos multir

várias orientações disponíveis para a detecção fenot

este é um tema em que ainda não há consenso

consoante os diferentes locais 

1.10.1. Fenotípicos 

Têm sido propostos vários testes a

testes fenotípicos podem compreende

antimicrobiana, através da presença ou ausência da hidrólise do 

cromogénicos são rápidos e fáceis de executar, baseando

hidrólise do anel β-lactâmico pela acção das 

para este efeito é a nitrocefina, cefalosporina cromogénica amarela que adquire

rosa/vermelha por hidrólise do anel 

Sousa, 2006).  

Figura 1.18: Identificação da presença de 
Disco vermelho (esquerda) 
Disco amarelo (direita) 
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várias orientações disponíveis para a detecção fenotípica de bactérias produtoras de ESBL, 
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 do mundo (Jacoby e Munoz-Price, 2005). 
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através da presença ou ausência da hidrólise do β-lactâmico. 

fáceis de executar, baseando-se numa alteração de cor após 
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para este efeito é a nitrocefina, cefalosporina cromogénica amarela que adquire

do anel β-lactâmico (Figura 1.18) (O’Callaghan 
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A nitrocefina pode ser usada em solução ou em discos e colocada sobre as culturas a testar. 

É altamente sensível para a maioria das β-lactamases, embora os resultados de falsos 

negativos sejam um risco para alguns isolados, nos quais níveis de penicilase não induzida 

são frequentemente inadequados para dar uma reacção de cor (Livermore, 1995).  

 

Os métodos iodométricos utilizam outro sistema de detecção que depende do facto dos 

produtos de hidrólise dos β-lactâmicos transformarem o iodo em iodo molecular, 

consequentemente, a descoloração do complexo amido-iodina ocorre, se um isolado é 

produtor de β-lactamases, mas não acontece se a enzima está ausente. Adicionalmente, 

existem métodos acidimétricos baseados no facto de que o anel β-lactâmico quando abre, 

gera um grupo carboxilíco livre e esta acidificação pode passar o púrpura bromocresol de 

violeta a amarelo (Sykes e Matthew, 1979). Estes dois últimos tipos de testes podem ser 

realizados com suspensões bacterianas ou em tiras de papel impregnadas com os reagentes 

apropriados. Estes métodos são mais baratos do que a nitrocefina, mas são muito mais 

propensos a resultados falsos positivos. Com os testes iodométricos, estes erros 

provavelmente reflectem reacções não específicas de iodo com proteínas bacterianas; 

enquanto para os testes acidimétricos, os falsos-positivos surgem se o inóculo ou a água 

destilada usada para a mistura do teste da tira é levemente ácida (Livermore, 1995). Estes 

testes de detecção da produção de β-lactamase não fornecem qualquer informação à cerca 

do tipo de β-lactamase presente, por isso apenas são mais utilizados no início da tipagem 

em vez de serem usados como rotina. A sua principal limitação é o aumento do número de 

isolados que tem múltiplas β-lactamases e isso pode obviamente distorcer os padrões de 

inibição observados (Livermore, 1995). 

 

Os testes de detecção de β-lactamases, também podem utilizar o método de determinação 

da concentração mínima inibitória (MIC). Uma das provas mais utilizadas para avaliar a 

sensibilidade de uma bactéria a um antimicrobiano, baseia-se no contacto in vitro da 

bactéria com diferentes concentrações do agente. A sensibilidade de uma bactéria a um 

determinado antibiótico é dada pelo MIC, que se define como, a menor concentração de 

antimicrobiano capaz de inibir o desenvolvimento de uma determinada população de uma 

estirpe microbiana. Os métodos mais utilizados para determinar a sensibilidade de uma 
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bactéria a agentes antimicrobianos são a difusão em meio de cultura sólido (antibiograma) 

e a diluição em meio de cultura líquido ou sólido. 

 

O antibiograma pelo método de difusão em agar é um teste onde se coloca em contacto, a 

bactéria inoculada sobre a superfície de um meio de cultura sólido com o antibiótico em 

discos de papel de filtro ou em pastilhas. Este método foi estandardizado por Bauer et al. 

em 1966 e mais tarde deu lugar ao método de Kirby-Bauer, recomendado pela Food and 

Drug Administration (FDA) e o pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), 

embora com ligeiras modificações. Vários factores afectam o tamanho do halo de inibição: 

a quantidade de antibiótico nos discos, a difusão do antibiótico no meio de cultura, a 

quantidade do inóculo bacteriano, a composição e a espessura do meio de cultura, a 

velocidade do crescimento bacteriano e o tempo de incubação. O meio de cultura mais 

frequentemente utilizado é o Mueller-Hinton, em que o pH deve variar entre 7,2 e 7,4 e a 

espessura entre 4 a 6 mm. Os discos geralmente são adquiridos comercialmente e devem 

conter uma quantidade pré-estabelecida de antibiótico, sendo conservados a 4ºC protegidos 

da humidade. O inóculo deve ter uma turbidez semelhante a 0,5 na escala de McFarland, 

equivalente a 108 UFC/ml e prepara-se em solução salina estéril ou meio de cultura. A 

inoculação pode-se efectuar com uma zaragatoa. As placas devem-se incubar a 37 ºC 

durante 18 a 24 horas, ao fim do que se deve realizar a medição do diâmetro dos halos de 

inibição. Este método é adequado, unicamente, para bactérias patogénicas de crescimento 

rápido. Uma incubação mais prolongada pode dar lugar a erros de interpretação. Na 

interpretação dos resultados, os valores dos diâmetros dos halos de inibição traduzem as 

categorias de resistente (R), intermédio (I) e sensível (S), de acordo com os critérios 

interpretativos dos Valores Guia para cada antibiótico apresentados pelos organismos 

oficiais nomeadamente o CLSI (León e Crespo, 2005).  

 

No entanto, os métodos mais utilizados para determinar os valores de MIC são os métodos 

de diluição. No método de diluição em meio líquido, adicionam-se diluições duplas 

seriadas de um determinado antibiótico a uma suspensão bacteriana. A menor concentração 

de antibiótico, expressa em unidades/ml ou µg/ml, que inibe o desenvolvimento da bactéria 

dá-nos o valor MIC. Estes resultados podem ser interpretados e traduzidos nas categorias 

qualitativas de sensível (S), intermédio (I) ou resistente (R) utilizando tabelas de valores 

estipulados pelo CLSI. Este método, inicialmente efectuava-se em tubos que continham 1 
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ml de meio. No entanto, actualmente utilizam-se microplacas de 96 poços utilizando 

volumes de 50-200 µl. Este último método, conhecido por micrométodo permite estudar, 

um grande número de antibióticos de forma sensível, rápida e económica. Além disso, é 

possível a comercialização destas placas já preparadas com as soluções de antibióticos já 

congeladas ou desidratadas. A interpretação dos resultados é dada pela observação da 

concentração correspondente ao tubo ou poço com a menor concentração de antibiótico em 

que não tenha havido desenvolvimento bacteriano, demonstrado pela ausência de turbidez. 

O aumento de turbidez apresentar-se-á apenas nos tubos ou poços com as concentrações de 

antibióticos mais baixas (León e Crespo, 2005). O sistema de detecção de ESBL que utiliza 

o teste MicroScan ESBL Plus (Dade Behring), usa microplacas de microdiluições 

desidratadas, que contêm uma grande amplitude de diluições seriadas para múltiplos 

substratos das ESBLs, aumentando desta forma o seu poder discriminatório para detectar 

bactérias produtoras de ESBLs. A placa de microdiluição contendo cefpodoxima foi 

considerada como sendo a mais eficiente na detecção de bactérias produtoras de ESBL, 

embora este antibiótico não seja capaz de distinguir bactérias produtoras de ESBL das que 

produzem β-lactamase AmpC. Tem sido utilizado para rastreio de rotina, em organismos 

produtores de ESBLs, a incorporação de cefpodoxima (4 µg/ml) e ceftazidima (1 µg/ml) 

em todas as microplacas MicroScan. No entanto, a confirmação de um fenótipo suspeito 

estar associado com a produção de ESBLs pelo rastreio MicroScan necessita de ser 

confirmado por um segundo método (Pfaller e Segreti, 2006).  

 

Um dos primeiros testes a ser descrito para a detecção de ESBLs, foi o teste de 

aproximação do disco-duplo de Jarlier et al. (1988). Neste teste, realizado pelo método de 

difusão de disco-agar, como foi descrito anteriormente, um disco contendo amoxicilina-

ácido clavulânico (AMC) é colocado no centro da placa e discos contendo antibióticos 

oximino-β-lactâmicos são colocados a 30 mm do disco AMC. É interpretado como 

resultado positivo o aumento da zona de inibição do oximino-β-lactâmico causado pela 

sinergia do ácido clavulânico no disco amoxicilina-ácido clavulânico (Jarlier et al., 1988). 

Contudo, se houver redução da distância entre os discos para 20 mm, a sensibilidade deste 

teste pode ser aumentada (Thomson e Sanders, 1992; Shah et al., 2004; Gupta, 2007). No 

entanto, através deste teste de sinergia entre inibidores de β-lactamases e cefalosporinas de 
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largo espectro, é difícil caracterizar detalhadamente as variantes de enzimas existentes 

(Mabilat e Courvalin, 1990). 

 

É possível prever o tipo de enzima do isolado a partir do seu antibiograma, uma vez que, a 

β-lactamases específicas estão geralmente associados padrões específicos de resistência. 

Este tipo de teste é conhecido pelo teste de susceptibilidade de leitura interpretativa e tem 

dupla vantagem. Primeiro, deduz-se qual o mecanismo de resistência do isolado e segundo 

pode-se prever quais os futuros agentes antimicrobianos que devem ser testados. Se por 

exemplo, um isolado de Klebsiella spp. é resistente às penicilinas, cefalosporinas de 

espectro reduzido, ceftazidima e aztreonamo, mas é susceptível à cefotaxima e cefoxitina, 

pode prever-se a presença de uma ESBL com mais afinidade para a ceftazidima, tal como 

TEM ou SHV. A interpretação pode diminuir o tempo de leitura, recursos materiais e 

custos. Mas, o mais importante é poder assegurar que o paciente recebe uma terapia 

apropriada (Livermore, 1995). Contudo, é inapropriado para organismos nos quais as 

relações entre antibiogramas e mecanismos estão pouco estabelecidas. Além disso, os 

isolados com baixa ou elevada expressão desses genes podem comportar-se anormalmente, 

provocando falhas nas previsões, quando os isolados apresentarem múltiplos mecanismos 

de resistência, ou mais do que um tipo de β-lactamase. Por último, as novas β-lactamases 

continuam a emergir, aparecendo progressivamente isolados com antibiogramas invulgares 

e de difícil interpretação (Livermore, 1995). 

 

As tiras de E-test ESBL [7] são tiras de dois lados que contêm um gradiente de um 

antibiótico de 3ª ou 4ª geração de um lado e o mesmo antibiótico mais ácido clavulânico no 

outro lado. Um teste positivo para uma ESBL traduz-se numa redução superior a três 

diluições no MIC de antibiótico na presença de ácido clavulânico. Actualmente existem 

três tipos de tiras distintas. Uma tira contém ceftazidima (3ª geração) e ácido clavulânico, 

outra das tiras contém cefotaxima (3ª geração) e ácido clavulânico (Figura 1.19) e ainda 

uma outra tira contém cefepima (4ªgeração) e ácido clavulânico (Mohanty et al., 2010) [7]. 

A razão de já se estar a usar tiras com antibiótico de 4ª geração deve-se ao facto de vários 

autores terem descrito a grande disseminação de estirpes produtoras de ESBLs resistentes 

às cefalosporinas de 4ª geração. Diferentes estudos têm documentado estas ESBLs em 

Portugal e toda a Europa (Fernandes, 2008; Livermore, 2008; Fernandes et al., 2009). O E-

test ESBL mostrou ser mais sensível do que o teste de aproximação de duplo-disco (Pfaller 
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Gupta, 2007). Num estudo de Klebsiella spp. e E. coli produtoras de β-lactamases, Sanders 

et al. (2000) mostraram que o teste Vitek ESBL apresentava especificidade e sensibilidade 

de 99% para a detecção de ESBLs (Sanders et al., 2000). No entanto, já surgiram modelos 

com upgrades, podendo o teste do último modelo, Citek 2, ensaiar uma gama maior de 

concentrações de antibióticos em relação ao seu antecessor. Um sistema específico 

avançado (AES), quando usado em conjunto com o Vitek 2, pode distinguir os fenótipos 

dos produtores de ESBL dos outros tipos de bactérias resistentes, particularmente os que 

super expressam AmpC. No mesmo estudo de validação por Sanders et al. (2000), o Vitek 

2 AES identificou correctamente os fenótipos β-lactâmicos de 93,4% de isolados de 

Enterobacteriaceae e P. aeruginosa. O estudo inclui isolados caracterizados previamente 

por uma variedade de métodos bioquímicos e moleculares. Entretanto, Livermore et al. 

(2002) avaliaram a performance do Vitek 2 AES em 10 laboratórios Europeus, usando 

isolados teste de conhecidos genótipos de resistência, incluindo estirpes que produziam 

ESBL. As interpretações pelo Vitek 2 AES estavam de acordo com os dados genotípicos 

para 88 a 89% das estirpes. Estes estudos indicam que o Vitek 2 AES é capaz de oferecer 

um correcto fenótipo para uma grande variedade de estirpes resistentes, incluindo estirpes 

produtoras de ESBL (Pfaller e Segreti, 2006). No entanto, estudos recentes parecem 

indicar que o fenótipo ESBL pode ser mascarado por outras enzimas, como por exemplo 

AmpC (Munier et al., 2010). 

 

Vários factores complicam a detecção dos patogénios produtores de ESBLs através dos 

métodos laboratoriais clínicos estandardizados. Uma das dificuldades é que diferentes 

ESBLs têm diferentes afinidades para as cefalosporinas de 3ª geração, por isso apresentam 

níveis variáveis de resistência a estas cefalosporinas (Gupta, 2007). De facto, como 

referimos no ponto 1.3.1 as ESBLs frequentemente estão divididas em subgrupos baseados 

nas suas preferências relativas para a cefotaxima (CTX) ou ceftazidima (CAZ) como o 

substrato favorito (de Champs et al., 2001). Como consequência, dependendo do substrato 

usado, um dado isolado pode não ser correctamente categorizado como uma estirpe 

produtora de ESBL (Pfaller e Segreti, 2006). Outros factores que tornam a detecção de 

novas β-lactamases menos clara, além da heterogeneidade das enzimas e da sua actividade 

variável contra potenciais substratos, como foi referido anteriormente, é o facto de por 

vezes co-existirem diferentes β-lactamases e outros factores que podem modificar a sua 

expressão (Jacoby e Munoz-Price, 2005). Actualmente, é obrigatório que a rotina clínica 
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de um laboratório de microbiologia empregue métodos de detecção de ESBLs que sejam 

mais sensíveis, isto porque nem sempre a presença de ESBL mostra valores de MIC 

característicos de resistência (NCCLS, 2000; Gupta, 2007). Outro factor que deve ser 

tomado em consideração, quando se interpretam as susceptibilidades de organismos 

produtores de ESBL é o efeito do inóculo. A importância clínica do efeito do inóculo é 

uma matéria de debate (Maglio et al., 2004). Contudo, evidências consideráveis sugerem 

que o inóculo é um artefacto dos métodos de susceptibilidade in vitro e tem consequências 

mínimas na clínica (Craig et al., 2004; Pfaller e Segreti, 2006; Ramphal e Ambrose, 2006). 

Este efeito é tipicamente definido com um aumento de 4 vezes o valor de MIC associado 

com o aumento do tamanho do inóculo (Balko et al., 1999). Em alguns casos, a alteração 

do valor de MIC é suficiente para alterar a categoria de isolado susceptível com inóculos 

baixos, para resistente com inóculo superiores. Este efeito do inóculo tem vindo a mostrar 

ser um artefacto da metodologia de susceptibilidade in vitro, não sendo significativo na 

clínica (Ramphal e Ambrose, 2006). O efeito inóculo pode ocorrer quando espécies 

produzem uma enzima, que degrada o antibiótico. Se a bactéria é morta pelo antibiótico, ao 

mesmo tempo o antibiótico é degradado e a enzima ainda activa é libertada em grandes 

quantidades, a partir das bactérias mortas podendo reduzir a concentração efectiva de um 

antibiótico no meio circundante (Soriano et al., 1988; Pfaller e Segreti, 2006; Ramphal e 

Ambrose, 2006). Como consequência, estudos in vitro mostraram que os valores de MIC 

nos testes de susceptibilidade para as cefalosporinas da 3ª e 4ª geração nas 

Enterobacteriaceae produtoras de ESBL, revelavam-se várias vezes superiores quando se 

usavam grandes inóculos versus inóculos padronizados (Thomson e Moland, 2001). Este 

efeito tem sido referido para as cefalosporinas, combinações β-lactâmico-inibidor de β-

lactamase (ex: piperacilina-tazobactamo) e em menos extensão para as quinolonas 

(Thomson e Moland, 2001; Pitou e Laupland, 2008). 

 

O CLSI dos EUA e o HPA (Health Protection Agency) do Reino Unido têm publicado 

linhas directrizes para a detecção de ESBLs em Enterobacteriaceae, mais especificamente 

em E. coli, Klebsiella spp. e Proteus spp (NCCLS, 2002) [8]. As linhas directrizes da HPA 

também incluem outras espécies, tal como Salmonella spp.. Estas são baseadas no 

princípio que a maioria das ESBLs hidrolisam as cefalosporinas de 3ª geração, embora 

sejam inibidas por ácido clavulânico e recomendam que o rastreio inicial seja efectuado 
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com 8 mg/l (CLSI) ou 1 mg/l (HPA) de cefpodoxima e 1 mg/l de cada um dos seguintes 

antibióticos, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona ou aztreonamo, e para os seguintes testes 

confirmativos 4 µg/ml de ambos cefotaxima e ceftazidima, na combinação com o ácido 

clavulânico. Hoje em dia, são populares em laboratórios clinicos, especialmente os da 

América do Norte e de alguns países Europeus, os sistemas automatizados que usam 

princípios de detecção semelhantes (revisto por Pitou e Laupland, 2008). Estas 

recomendações do CLSI e do HPA mostram elevada sensibilidade (até 94%) e 

especificidade (98%) na detecção de ESBLs em E. coli, Klebsiella spp e Proteus spp. 

(Wiegand et al., 2007). No entanto, a detecção fenotípica de ESBLs nas restantes bactérias 

permanece uma questão problemática e controversa (Thomson, 2001). De facto, as 

recomendações do CLSI ainda não foram desenvolvidas para a detecção de β-lactamases 

AmpC mediadas por plasmídeos (Thomson, 2001; Pfaller e Segreti, 2006). Com a 

emergência de novas ESBLs e outras β-lactamases de largo espectro, nenhum teste é 

completamente fidedigno. Testes com melhoramentos tecnológicos continuam a ser 

propostos, além de se desenvolverem testes padronizados uniformes, quer para a detecção 

de ESBL quer para testes confirmativos. No entanto, continua a haver necessidade de 

recomendações oficiais (Jacoby e Munoz-Price, 2005; Pfaller e Segreti, 2006). 

1.10.2. Moleculares 

Os testes descritos anteriormente apenas detectam a presença de ESBLs. A tarefa de 

identificar qual é a ESBL específica presente nos isolados é mais complicada. Inicialmente, 

a maioria dos kits de detecção das ESBL baseavam-se na metodologia do teste de difusão 

de agar e na determinação do ponto isoeléctrico (pI), sendo isto considerado suficiente para 

identificar a ESBL que estava presente. Contudo, devido à emergência de um grande 

número de β-lactamases TEM, SHV e CTX-M, em que muitas possuem pontos 

isoeléctricos idênticos, torna-se actualmente inadequado o uso deste último parâmetro para 

detectar um fenótipo ESBL (Hernández et al., 2005; Monstein et al., 2007). A solução para 

este problema tem sido caracterizar os genes que codificam ESBLs, utilizando as técnicas 

de Biologia Molecular. De seguida, iremos descrever alguns dos métodos de detecção 

molecular salientando, no entanto, que o uso destes métodos genéticos é restrito 

principalmente aos laboratórios de referência e aos centros de investigação e estão longe 

do alcance da rotina dos Laboratórios de Microbiologia Clínica (Gupta, 2007; Pitou e 

Laupland, 2008). 



O método molecular mais generalizado para detectar a presença de uma 

pertencente a uma família de enzimas é a amplificação por PCR 

para o gene que codifica a 

através de sequenciação (Monstein

das sequências públicas disponíveis nas bases de 

PCR não discrimina entre as 

sequenciação é essencial para d

(Shah et al., 2004; Pitou e Laupland, 2008).

CTX-M requer o uso de vários 

genotípica incompatível com o desenho de um par de primers universal que englobe todo o 

gene como acontece com os tipos TEM e SHV das

várias abordagens moleculares 

blaCTX-M, envolvendo o uso de

de grupos específicos de CTX

multiplex surgiu, posteriormente

rápido de um grande número de isolados clínicos

lactamases blaSHV, blaTEM e 

 

Figura 1.20: Gel de agarose a 1% com diferentes produtos de amplificação obtidos por PCR 
multiplex usado para detectar genes das famílias 
controlo negativo; (2) controlos positivos TEM/OXY; (3) marcador de massas moleculares, 
100 bp plus 1,5 Kb, 
queijo diferentes; (9) marcador de massas moleculares, 100 bp plus 1,5

 
Outra técnica molecular para caracterizar o gene 

PCR-RFLP (Polimerase Chain Reaction

Consiste em associar a análise dos polimorfismos dos fragmentos de restrição ao 

(Arlet et al., 1995). Neste teste, os produtos amplificados de PCR, são sujeitos à digestão 

O método molecular mais generalizado para detectar a presença de uma 

pertencente a uma família de enzimas é a amplificação por PCR com 

que codifica a β-lactamase, seguida da análise da sequência dos amplicões 

(Monstein et al., 2007). Os primers podem ser escolhidos a partir 

das sequências públicas disponíveis nas bases de dados tais como Genbank 

scrimina entre as diferentes variantes, nomeadamente de TEM

sequenciação é essencial para discriminar entre enzimas relacionadas que tipo está presente

Laupland, 2008). No entanto, a amplificação 

requer o uso de vários primers dado que existe uma grande variabilidade 

genotípica incompatível com o desenho de um par de primers universal que englobe todo o 

com os tipos TEM e SHV das ESBLs. Alguns estudos têm descrito 

várias abordagens moleculares de rastreio rápido para a presença de diferentes genes 

o de quatro pares de primers com o objectivo de

de grupos específicos de CTX-M (Batchelor et al., 2005; Pitou e Laupland, 2008).

posteriormente, oferecendo a vantagem de se poder usar como 

ápido de um grande número de isolados clínicos, no que diz respeito aos genes das 

e blaCTX-M (Figura 1.20) (Monstein et al., 2007).

Gel de agarose a 1% com diferentes produtos de amplificação obtidos por PCR 
multiplex usado para detectar genes das famílias blaTEM, blaCTX-

controlo negativo; (2) controlos positivos TEM/OXY; (3) marcador de massas moleculares, 
1,5 Kb, BioRon; (4) controlo positivo SHV; (5), (6), (7) e (8) quatro isolados de 

queijo diferentes; (9) marcador de massas moleculares, 100 bp plus 1,5

Outra técnica molecular para caracterizar o gene TEM das β-lactamases, 

Polimerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism

onsiste em associar a análise dos polimorfismos dos fragmentos de restrição ao 

Neste teste, os produtos amplificados de PCR, são sujeitos à digestão 

Capítulo I 

Introdução Geral 

 

103 

O método molecular mais generalizado para detectar a presença de uma β-lactamase 

com primers específicos 

análise da sequência dos amplicões 

podem ser escolhidos a partir 

Genbank [9]. Contudo, o 

de TEM e SHV. A 

que tipo está presente 

No entanto, a amplificação por PCR dos genes 

dado que existe uma grande variabilidade 

genotípica incompatível com o desenho de um par de primers universal que englobe todo o 

estudos têm descrito 

rápido para a presença de diferentes genes 

com o objectivo de amplificar genes 

Laupland, 2008). O PCR 

oferecendo a vantagem de se poder usar como rastreio 

no que diz respeito aos genes das β-

2007). 

 

Gel de agarose a 1% com diferentes produtos de amplificação obtidos por PCR 
-M, blaOXY e blaSHV (1) 

controlo negativo; (2) controlos positivos TEM/OXY; (3) marcador de massas moleculares, 
(4) controlo positivo SHV; (5), (6), (7) e (8) quatro isolados de 

queijo diferentes; (9) marcador de massas moleculares, 100 bp plus 1,5 Kb, BioRon  

lactamases, denomina-se 

Restriction Fragment Length Polymorphism). 

onsiste em associar a análise dos polimorfismos dos fragmentos de restrição ao PCR 

Neste teste, os produtos amplificados de PCR, são sujeitos à digestão 



 

104 

com varias enzimas de restrição em separado e os fragmentos resultantes são separados por 

electroforese. Na comparação dos perfis, os tamanhos dos fragmentos gerados por cada 

enzima de restrição indicam as mutações pontuais no gene estrutural (Shah et al., 2004). 

 

Um outro método usado para caracterizar ESBLs tipo SHV é a análise dos polimorfismos 

conformacionais de cadeia simples (PCR-SSPC) em produtos PCR. Este método tem sido 

usado para detectar mutações pontuais, de uma base, em determinadas localizações no 

gene blaSHV. Neste teste, um amplicão de 475 pb é gerado usando primers internos da 

sequência codificante do gene blaSHV e digerido com a enzima de restrição Pst1. Os 

fragmentos são então desnaturados e separados num gel de 20% de poliacrilamida. Os 

genes para as β-lactamases SHV-1, -2, -3, -4, -5 e -7 podem ser identificados pelo padrão 

electroforético de um amplicão digerido (M’Zali et al., 1996).  

 

A utilização do PCR em tempo-real para a detecção de integrões da classe 1 (Maguire et 

al., 2001) de Enterobacteriaceae pode revolucionar este campo particular de investigação. 

A utilização de pares de primers específicos para uma região conservada de 300 pb na 

extremidade 5´ dos integrões classe 1, mostrou ter uma elevada sensibilidade e 

especificidade para detectar estas estruturas genéticas em várias espécies bacterianas 

(Maguire et al., 2001). Os primers desenhados para as extremidades conservadas 5´- e 3´- 

da classe 1 dos integrões pode ser uma ferramenta de detecção valiosa para detectar β-

lactamases e outros genes de co-resistência que fazem parte das estruturas do integrão 

classe 1 especialmente quando usado em conjunto com o fenótipo de factores de co-

resistência revelando a possível presença de resistência mediada por um integrão (Nastasi e 

Mammina, 2001). 

 

Muitos investigadores usam outros métodos moleculares tais como o gel de electroforese 

em campo pulsado (PFGE) para examinar a epidemiologia das estirpes envolvidas nos 

surtos de infecções causadas por ESBLs. Outros métodos tais como perfis de plasmídeos, 

ribotipagem e RAPD são utilizados para estudar a epidemiologia destas estirpes (Shah et 

al., 2004). 
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Contudo, o aumento do número de novos subtipos que se descreve constantemente dentro 

de cada família de ESBL tem colocado limitações nestas técnicas, no que diz respeito à sua 

capacidade de abranger toda a gama de variantes com diferentes mutações pontuais. No 

entanto, a amplificação por PCR seguida de sequenciação permanece, ainda, uma boa 

metodologia para a identificação de mutações pontuais específicas de genes ESBLs de 

blaTEM e blaSHV, apesar dos resultados nem sempre se apresentarem claros, devido às 

múltiplas cópias de genes ESBLs que os isolados clínicos frequentemente possuem (Pitou 

e Laupland, 2008). As técnicas moleculares têm, indubitavelmente, potencial para 

desempenhar uma parte essencial no Laboratório colocando em tempo real o rastreio e a 

monitorização da disseminação de um grande número de organismos produtores de ESBLs 

a partir da comunidade e do hospital (Pitou e Laupland, 2008; Leinberger et al., 2010). 

1.11. Enquadramento e objectivos do trabalho  

A resistência a drogas antimicrobianas tem aumentado nos últimos anos, constituindo hoje 

um dos principais problemas clínicos (Hawkey, 2008). O uso intensivo de agentes 

antimicrobianos, em medicina humana e veterinária, bem como na produção animal 

intensiva constituem as principais causas da pressão selectiva, causando alterações nas 

populações bacterianas, através da eliminação das bactérias susceptíveis e o aumento das 

bactérias resistentes (Bartoloni et al., 2004). Apesar desta pressão selectiva incidir, 

claramente, nos microrganismos patogénicos, ela não é restrita a estas bactérias. Envolve 

também os microrganismos comensais dos humanos e dos animais, que estão 

continuamente a ser expostos a antimicrobianos, tornando-os como o principal reservatório 

das estirpes resistentes (Bartoloni et al., 2004). O maior reservatório de bactérias 

comensais é o tracto intestinal, por isso as Enterobacteriaceae são um excelente alvo nos 

estudos de resistências a antibióticos (Catry et al., 2003).  

 

A produção de β-lactamases é um dos mecanismos mais comum de resistência bacteriana à 

terapêutica. Estas enzimas hidrolíticas destroem a droga, ao clivar o anel β-lactâmico 

(Walsh, 2003). Estes agentes antimicrobianos β-lactâmicos constituem as principais 

escolhas de tratamento de infecções bacterianas (Coque et al., 2008). No entanto, como 

consequência a taxa de resistência a estes compostos é cada vez mais frequente, no mundo, 

nos últimos anos (Livermore et al., 2007; Michel-Briand, 2007). As β-lactamases de 



 

106 

espectro alargado (ESBLs) ameaçam a Saúde Pública mundial uma vez que os genes são 

plasmídicos e estão inseridos em elementos genéticos móveis, permitindo a sua rápida 

disseminação entre espécies bacterianas (Hawkey, 2008; Pitou e Laupland, 2008). Após o 

aparecimento de ESBLs na década de 1980 surgiram, vários tipos diferentes na sequência 

aminoacídica tais como os tipos TEM e SHV. Mais recentemente, um novo tipo de ESBL, 

o tipo CTX-M, tem sido rapidamente disseminado em todo o mundo, não só no hospital, 

mas também na comunidade (Rossolini et al., 2008). Tendo em conta o aumento crescente 

a nível mundial das Enterobacteriaceae produtoras de ESBL isoladas de vários nichos 

ecológicos (Coque et al., 2008), esta classe apresenta-se como uma boa candidata para a 

realização de estudos sobre resistência a antibióticos.  

 

Vários estudos concluíram que a disseminação das Enterobacteriaceae produtoras de 

ESBL, não só das patogénicas como das comensais, sugere que a comunidade pode actuar 

como um reservatório e que o alimento pode contribuir para a disseminação destas estirpes 

resistentes (Mesa et al., 2006). A transferência genética horizontal das resistências a 

antibióticos tem contribuído para uma grande disseminação entre bactérias distintas em 

termos evolutivos e ecológicos (Catry et al., 2003; Cocconcelli et al., 2003; Simeoni, et al., 

2008). Existem vários estudos, que apontam a transferência de bactérias resistentes e/ou 

dos seus genes, dos animais para os humanos via cadeia alimentar, principalmente através 

do consumo de carne ou outros alimentos de origem animal ou, mesmo, através do 

contacto directo com os animais da exploração (Angulo et al., 2004; Phillips et al., 2004).  

 

No actual regulamento relativo aos critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros 

alimentícios, o teste das Enterobacteriaceae é utilizado como indicador de higiene e 

contaminação após o processamento. No entanto, a grande preocupação para a saúde 

pública relacionada com a presença dessas bactérias nos alimentos é devido, à emergente 

resistência aos antibióticos na família dos β-lactâmicos. O crescente consumo de alimentos 

prontos-a-comer (RTE), pode contribuir para a disseminação dessas estirpes resistentes, 

uma vez que nenhum processamento adicional é efectuado antes do seu consumo. Este 

risco vai, naturalmente, depender das características específicas do alimento, dos seus 

factores intrínsecos, da forma como foi tratado, da sua carga microbiana inicial, dos tipos 

de microrganismos inerentes ao estado natural do alimento, da forma como foi armazenado 

e tratado pós-processamento e como foi realizada a sua venda. Devido à sua natureza 
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heterogénea e à sua popularidade, cada vez maior, a nível mundial, o estudo que aqui se 

apresenta chama a atenção para esta problemática dos alimentos RTE, nomeadamente 

queijos e enchidos, como veículos de transmissão de genes de resistência antimicrobiana 

para os consumidores (Colecraft et al., 2008). 

O principal objectivo deste estudo centrou-se na caracterização dos tipos de ESBL 

encontrados entre as estirpes de Enterobacteriaceae resistentes à ampicilina isoladas de 

alimentos RTE. Assim sendo, os objectivos específicos que orientaram a realização deste 

estudo foram:  

1- Avaliar a incidência de estirpes de Enterobacteriaceae produtoras de β-lactamases, com 

susceptibilidade reduzida às cefalosporinas de 3ª geração, em queijos e produtos de 

charcutaria Portugueses. 

2- Investigar a susceptibilidade destas estirpes a outros antibióticos não β-lactâmicos. 

3- Caracterizar, classificar e identificar o perfil das β-lactamases de espectro alargado 

(ESBL) apresentado por estas estirpes, de acordo com as suas características fenotípicas 

(perfil de actividade antimicrobiana e actividade hidrolítica) e genéticas (PCR com 

primers específicos para cada família ESBL e sequenciação). 

4- Estudar a transferência dos determinantes de resistência encontrados nos isolados 

alimentares através da realização de ensaios de transconjugação in vitro, utilizando 

estirpes receptoras F- de E. coli.  

5- Entender, em termos evolutivos, através da construção de uma árvore filogenética, 

como os genes encontrados nos isolados obtidos neste trabalho se posicionam em 

relação a todos os outros que se encontram registados numa base de dados on-line a 

nível internacional. 

 

Adicionalmente, no âmbito deste trabalho, foram implementadas no laboratório de 

Biologia Molecular da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC), três metodologias 

distintas destinadas à caracterização destes isolados. Uma destas metodologias foi a 

realização de antibiogramas através do método de difusão em agar. Uma segunda 

metodologia implementada no mesmo laboratório incluiu ensaios de transconjugação entre 

estirpes dadoras e receptoras. Uma terceira metodologia implementada pela primeira vez 

na ESAC foi a utilização da técnica de multiplex PCR para a detecção simultânea dos 

genes bla, nomeadamente blaTEM, blaSHV, blaCTX-M/OXY, tendo vantagens em termos de 
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economia de tempo e custos, substituindo deste modo o PCR tradicional. Estas 

metodologias desenvolvidas no presente trabalho foram, também, aplicadas numa 

perspectiva pedagógica, de modo a sensibilizar os alunos para esta temática e fomentar o 

gosto pela investigação nesta área.   
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Resistance to β-lactams in Bacteria Isolated from 

Different Types of Portuguese Cheese 
 

Amador, P., Fernandes, R., Prudêncio, C., Brito, L. 

 

Abstract:  

The purpose of this study was to investigate the presence of β-lactam-resistant bacteria in 

six different types of Portuguese cheese. The numbers of ampicillin resistant (AMPr) 

bacteria varied from 4.7 × 102 to 1.5 × 107 CFU/g. Within 172 randomly selected β-lactam-

resistant bacteria, 44 resistant phenotypes were found and 31.4% were multidrug resistant. 

The majority (85%) of the isolates identified belonged to the Enterobacteriaceae family. 

The presence of the blaTEM gene was detected in 80.9% of the tested isolates. The results 

suggest that without thermal processing of the milk and good hygienic practices, cheese 

may act as a vehicle of transfer of β-lactam-resistant bacteria to the gastrointestinal tract of 

consumers. 

 

 

Keywords: Ready-to-eat (RTE) food; cheese, minimal inhibitory concentration (MIC); β-

lactam-resistant Enterobacteriaceae; multiplex-PCR; blaTEM gene.  
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1. Introduction  

Antimicrobials are natural or synthetic drugs which inhibit or kill bacteria. This ability 

makes them unique for the control of deadly infectious diseases caused by a large variety 

of pathogenic bacteria [1]. Acquired antimicrobial resistance is particularly problematic 

and can limit treatment options, contributing to more pain and increased deaths. In humans, 

most of the rising antimicrobial resistance results from the overuse and misuse of 

antimicrobials by patients and health personnel. The widespread use of antimicrobials 

outside human medicine is another serious concern. In fact, antimicrobials have also been 

used increasingly in plant biotechnology and in animals, for the treatment of bacterial 

disease or as growth-enhancing compounds in intense husbandry [2]. Antimicrobials-

resistant bacteria also occur in some retail meats and poultry and in diverse other types of 

food, including ready-to-eat (RTE) [3].  

 

Among the newly-emerging resistant bacteria transmitted to humans, mainly via meat 

and other food of animal origin are the members of the family Enterobacteriaceae [3]. 

This family comprises a large group of Gram-negative, non-spore-forming, facultative 

anaerobic bacteria. Enterobacteriaceae are often associated with poor hygiene practices in 

the manipulation of foods of animal origin, but they may themselves represent the natural 

flora of the food. Milk and dairy products contain Enterobacteriaceae at variable levels. In 

some cheese-making processes these bacteria can contribute to flavour and texture, but 

their presence, particularly at high levels, may be less desirable owing to their ability to 

cause spoilage [4]. 

 

Different antimicrobial resistance mechanisms have been described [5-7]. One of them 

is the presence of hydrolytic enzymes, such as the β-lactamases that cleave β-lactam 

antibiotics. Rates of bacterial resistance to antimicrobial agents are increasing worldwide 

and the production of β-lactamases is the most common mechanism of bacterial resistance 

[8,9]. Different types of β-lactamases have been reported in different genera of Gram 

negative bacillary bacteria, with a high prevalence in members of the family 

Enterobacteriaceae. The two types of β-lactamases that are associated to most of the 

increasing multidrug resistance are the class C enzymes and the extended-spectrum class A 

enzymes, namely the chromosomal-encoded AmpC β-lactamases and the plasmid encoded 
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extended-spectrum β-lactamases (ESBL) [10]. AmpC β-lactamases are expressed 

constitutively at very low levels and generally do not contribute to β-lactam resistance. 

However, in some Enterobacteriaceae (Serratia marcescens, Citrobacter freundii, 

Morganella morganii, Providencia stuartii and especially Enterobacter cloacae) AmpC β-

lactamases can be induced in the presence of a β-lactam or as a result of regulatory gene 

mutations [11]. Nevertheless, other Enterobacteriaceae such as Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, have been described as harbouring plasmid AmpC β-lactamases 

[12]. Mesa et al. (2006) [13], reported a prevalence of 31.1% of resistant 

Enterobacteriaceae among food outbreaks with 4.4% to 66.6% of carriers within each 

outbreak. These data reinforce the hypothesis that ESBL producing Enterobacteriaceae 

could be transmitted to humans by the food supply, particularly by the consumption of 

RTE food that are eaten without being cooked, such as cheese. Nevertheless, resistance to 

β-lactams has also been reported in non-Enterobacteriaceae bacteria such as 

Pseudomonales [14]. The aim of this study was an investigation of the presence of 

antimicrobial resistance to broad spectrum β-lactams within bacteria isolated from different 

types of Portuguese cheese.  

2. Experimental Section 

2.1. Sampling  

Twenty cheese samples, corresponding to six different types of Portuguese soft and 

semi-soft ripened cheeses were used. Table 1 shows the origin and the occurrence of 

thermal processing of the milk. The cheeses were random collected in 2007, at retail 

establishments in different regions, from the North to the South of Portugal. From each 

cheese, an aliquot of 25 g (which included approximately equal amounts of material from 

the inner and outer parts of the cheese) was removed and blended for 2 min, in a 

Stomacher (Barcelona, Spain), with 225 mL of buffered peptone water (BPW) (pH 7.0) 

supplemented with 50 µg/mL cycloheximidine (Sigma, Saint Louis, USA).  
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Table 1. Characterization of the cheeses analyzed with respect to the origin and 
thermal processing of the milk. 

Type of cheese 
Milk  Number of 

cheeses Origin  Thermal processing 

  A∗ ewe no 2 
B ewe no 13 
C goat no 2 
D goat pasteurization 1 
E cow pasteurization 1 

F 
mixture  

(cow, ewe and goat) 
no 1 

∗ DOP (Denomination of Protected Origin). 

2.2. Enumeration of ampicillin resistant bacteria  

The enumeration of AMPr bacteria was performed on five cheese samples randomly 

selected from five types of cheese (A, B, C, D and F). Portions of 0.1 mL of the 

homogenised or of the appropriately diluted cheese samples in BPW containing 50 µg/mL 

cycloheximidine, obtained as described above, were immediately surface plated onto three 

replicate plates of VRBG (Violet Red Bile Glucose) agar (Oxoid, Hampshire, England) 

supplemented with 20 µg/mL of sodium ampicillin (AppliChem, Damstadt, Germany). 

Plates were incubated aerobically at 37 ºC for 38 h before counting the colonies. Although 

this medium is used to select for Enterobacteriaceae, all the AMPr isolates were counted. 

2.3. Detection of ampicillin resistant bacteria  

In order to recover all the resistance phenotypes present in the cheeses, even stressed 

ones due to milk and/or cheese processing, after sampling each one of the twenty 

homogenised cheese samples were overnight incubated at 37 ºC, before surface plating on 

VRBG and on SS (Salmonella & Shigella) agar (Oxoid, Hampshire, England). Both media 

were supplemented with 20 µg/mL of sodium ampicillin (AppliChem, Damstadt, 

Germany). Plates were incubated aerobically at 37 ºC for 24 to 48 h. Different 

morphological types of AMPr colonies were selected and replicated five times for 

phenotypic confirmation. Strains Escherichia coli XL1-Blue and Escherichia coli XL1-

Blue transformed with plasmid pUC18 (which contains the TEM-1 β-lactamase gene) were 

used as negative and positive controls, respectively for AMPr phenotype identification. 
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2.4. Nitrocefin test and antimicrobial susceptibility tests 

The detection of β-lactamases produced by the AMPr isolates was performed by adding 

nitrocefin (Oxoid, Hants, England) to the cell biomass, according to the manufacturer 

instructions. For the positive nitrocefin strains, the susceptibility pattern determination was 

performed by the disk diffusion method (DDM) on Mueller Hinton agar (Oxoid, 

Hampshire, England) with antibiotic disks (Oxoid, Hampshire, England) according to the 

Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), formerly National Centre Clinical 

Laboratory Standards (NCCLS) [15,16]. Thirteen different antibiotics were used: 

amoxicillin/clavulanic acid combination (Clavamox) (AMC) (β-lactams are underlined 

throughout the text) 30 µg/10 µg, respectively; ceftazidime (CAZ) 30 µg; cefotaxime 

(CTX) 30 µg; cefpirome (CPO) 30 µg; aztreonam (ATM) 30 µg; cefoxitin (FOX) 30 µg; 

imipenem (IPM) 10 µg; meropenem (MEM) 10 µg; chloramphenicol (CHL) 30 µg; 

tetracycline (TET) 30 µg; gentamicin (GEN) 10 µg; trimethoprim/sulfamethoxazol 

(Bactrim; SXT) combination (1:19) and ciprofloxacin (CIP) 5 µg.  

 

In order to observe the influence of clavulanic acid on both CAZ and CTX, these 

antibiotics were positioned in line, with (AMC) in the middle. The results of the 

antimicrobial susceptibilities were interpreted according to the CLSI guidelines. 

2.5. Bacterial identification  

The identification of sixty β-lactamase producing isolates randomly selected from 

VRBG and SS plates was carried out in two steps. Firstly, classical morphological and 

physiological tests were performed in agreement with the Bergey´s Manual of 

Determinative Bacteriology [17]. These tests included Gram staining reaction, 

morphology, motility, and biochemical tests including: fermentative/oxidative metabolism 

of glucose [18] (fermentation of glucose to acid or to acid and gas), aerobic/anaerobic 

growth, catalase and oxidase reactions. Subsequently, the isolates identified as belonging 

to the Enterobacteriaceae family were submitted to additional identification by using the 

miniaturized Enterosystem 18R galleries (Liofilchem Bacteriology Products, Roseto, 

Italy), following the manufacturer instructions. Enterosystem 18 R system is based on the 

metabolism of ortho-nitrophenol (ONPG), lysine, ornithine, arginine-decarboxylase, 
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phenilalanine-deaminase, citrate, malonate, urease test, H2S, and Voges-Proskauer 

reaction, indol test and in the fermentation of glucose, mannitol, inositol, sorbitol, sucrose, 

arabinose and raffinose.  

2.6. β-lactamase genes 

The identification of the genes involved in β-lactam resistance was performed, in 21 

random selected β-lactamase producing isolates, by a multiplex-PCR approach for three β-

lactamase (bla) genes (blaTEM, blaSHV and blaCTX-M) according to Monstein et al. [19], 

except that genomic DNA was extracted by the guanidine thiocyanate method according to 

Pitcher et al. [20].  

 

Strains E. coli UB0402407 and K. pneumoniae HY0301692, kindly provided by the 

Clinical Microbiology Department, Linköping University, Sweden, were used as positive 

controls for blaTEM + blaCTX-M genes and blaSHV gene, respectively. 

3. Results and Discussion  

3.1. Enumeration of ampicillin resistant bacteria  

The enumeration of ampicillin resistant bacteria was performed on VRBG agar, a 

medium for the detection and enumeration of bile-tolerant Enterobacteriaceae in dairy 

products and foods, that is becoming a preferred medium for use in investigations into raw 

materials, processed foods and plant hygiene. Figure 1 shows the counting data of AMPr 

bacteria on VRBG plates, relative to five cheeses samples corresponding to five different 

types of cheese (A, B, C, D and F, Table 1). According to the type of cheese, the numbers 

of AMPr varied from about 4.7 × 102 CFU/g to 1.5 × 107 CFU/g.  
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Figure 1. Mean values of ampicillin resistant (AMPr) bacteria (CFU/g of cheese) ± the 
standard deviation (error bars), on VRBG agar medium, after 38 hours at 37 ºC. 

 

Although Enterobacteriacea are used as a parameter in process hygiene criteria for 

various food products, current legislation in Europe does not use Enterobacteriaceae as 

microbiological criteria for cheese made from raw milk. Nevertheless, in cheeses made 

from pasteurized milk the level of contamination with E. coli may not exceed 103 CFU/g 

[21]. Various genera of Enterobacteriaceae are commonly found in milk and cheese [4], 

although the highest counts close to 107 CFU/g were generally found during the first days 

of ripening, decreasing afterwards [22]. In this work, the numbers of AMPr bacteria varied 

according to the type of cheese (Figure 1). The lowest values were obtained for cheese 

types A (3.0 × 103 CFU/g) and D (4.7 × 102 CFU/g). The first is a DOP (Denomination of 

Protected Origin) cheese made from raw ewe’s milk, the second is a cheese made from 

pasteurized goat’s milk (Table 1). The results from the counts in cheese type A are an 

example that it is possible to produce good quality cheese with raw milk. The results from 

cheese type D, made from pasteurized goat’s milk confirm that the thermal processing of 

the milk is an important factor to decrease bacterial contaminations. Nevertheless, to rely 

only on pasteurization to solve bacterial contaminations is likely to limit efforts to improve 

total hygiene in cheese production. 

 

The highest level was obtained for type C cheese made from raw goat’s milk (1.5 × 107 

CFU/g). Since the majority (85%) of the isolates identified belonged to the 

Enterobacteriaceae family, the suggested level of contamination of the cheese from type 

C, deduced from the presented data, is concerning.  
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In order to avoid high rates of cheese contamination with these and other potential 

hazardous bacteria, the existence of good sanitary conditions during milking and 

cheesemaking is obligatory. This includes herd health management, particularly udder 

health preventive management, hygiene of milking, promptly and properly refrigeration of 

the milk after milking and hygiene along the cheese production chain. 

3.2. Detection of ββββ-lactam-resistant bacteria 

The detection of AMPr bacteria in cheeses was performed by using VRBG agar and SS 

agar. In both media, the growth of gram-positive microorganisms is inhibited due to the 

presence of either pure bile salts, mixtures of bile salts or dyes. SS agar has been developed 

for the selection and differentiation of enteric microorganisms, from clinical and 

nonclinical materials.  

 

A total of 182 AMPr selected isolates recovered from VRBG and from SS plates were 

screened for the presence of β-lactamases by the nitrocefin test. From the 182 isolates, 172 

were found positive (102 from VRBG and 70 from SS plates) indicating the presence of β-

lactamases in 94.5% of the AMPr isolates. The three isolates selected from cheese type E 

(made from pasteurized cow’s milk) were within the 10 nitrocefin negative isolates. 

 

Concerning the suitability of both media to recover β-lactam-resistant bacteria, the 

results showed that both media fulfilled this objective. From a total of sixty β-lactamase 

producers submitted to identification, only three (6.7% of the isolates) and five (15% of the 

isolates) species were recovered only from SS or from VRBG plates, respectively (Table 

2).  
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Table 2. Identification of 60 AMPr isolates positive for the nitrocefin test, and respective 
type of cheese and recovery medium. 

Legend: Medium VRBG – Violet Red Bile Glucose; Medium SS – Salmonella/Shigella. NI – Not 
identified.  

3.3. Bacterial identification  

Sixty nitrocefin positive isolates (37 from VRBG and 23 from SS plates) were identified 

as belonging to the Enterobacteriaceae family (85%) and to the genera Pseudomonas 

(8.3%) and Aeromonas (6.7%) (Table 2). Within the Enterobacteriaceae family, 34 

isolates (12 from SS and 22 from VRBG plates) were identified as belonging to eleven 

different species. It was not possible to identify at species level 17 Enterobacteriaceae 

isolates (28.3%) recovered from both media. The type cheese B, made from raw ewe’s 

milk (Table 1) was the source of most of the identified isolates. However 13 out of the 20 

cheeses analyzed were from this type. Five different enterobacterial species were collected 

from type cheese F (made from a raw milk mixture from cow, ewe and goat) although a 

single cheese was analyzed. Regarding the recovery medium, from the eleven identified 

species, five (Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, Enterobacter 

sakazakii and Enterobacter alvei) and three (Serratia rubidaea, Providencia retgeri and 

Shigella boydii) species were only collected from VRBG or SS plates, respectively (Table 

2). Pseudomonas and Aeromonas isolates were recovered from both media.  

Family/Genus Species 
Number of 

isolates 
% 

Type of 
cheese 

Recovery 
medium 

Enterobacteriaceae NI 17 28.3 A, B, C, D VRBG, SS 

Proteus vulgaris 9 15.0 B, C, F VRBG, SS 

Escherichia coli 6 10.0 B, D, F VRBG, SS 

Morganella morganii 6 10.0 B, C, F VRBG, SS 

Enterobacter cloacae 4 6.7 A, B, F VRBG 

Proteus mirabilis 2 3.3 B, F VRBG 

Serratia rubidaea 2 3.3 A SS 

Citrobacter freundii 1 1.7 B VRBG 

Enterobacter sakazakii 1 1.7 B VRBG 

Enterobacter alvei 1 1.7 B VRBG 

Providencia retgeri 1 1.7 B SS 

Shigella boydii 1 1.7 D SS 

Pseudomonas spp. NI 5 8.3 B, C VRBG, SS 

Aeromonas spp. NI 4 6.7 B, C, D VRBG, SS 

All  60 100 
A, B, C, 

D, F 
VRBG, SS 
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3.4. Antimicrobial susceptibility tests 

The results antimicrobial susceptibility determination for the 13 antimicrobial agents 

and the respective percentage of the resistance phenotypes obtained showed a higher 

resistance to AMC (51.7%) and FOX (46.5%) and to TET (46.5%) (Table 3).  

 

It is also noticed a high resistance level (38.4 %) to SXT. Nevertheless, antimicrobial 

agents which seem more effective, thus having higher susceptibility among these bacterial 

strains are GEN (98.3%), CIP (97.7%), IPM (95.3%) and MEM (90.7%) (Table 3). In this 

study, a multidrug resistance (MDR) phenotype was defined for isolates that were resistant 

to three or more structurally unrelated antimicrobial agents. According to this, 31.4% of 

the different phenotypes detected displayed a MDR phenotype (Table 4). The most 

prevalent resistant phenotypes have patterns of SXT and/or TET plus AMC and FOX and 

finally CHL.  

Table 3. Minimal inhibitory concentrations (MIC) a) for the antimicrobial agents tested and 
percentage of the resistance or susceptible phenotype obtained among the isolated 
AMP

r
/nitrocefin positive strains (n = 172). 

 

 Susceptible Resistant 

Antimicrobial 

agent 

Φ MIC a)  % Φ MIC a) n % 

(mm) (µg/mL) n (n = 172) (mm) (µg/mL)  (n = 172) 

ββ ββ 
- 

la
ct

am
s 

AMC (30:10 µg) ≥ 18 ≤ 8/4 67 39.0 ≤ 13 ≥ 32/16 89 51.7 

FOX (30 µg) ≥ 18 ≤ 8 70 40.7 ≤ 14 ≥ 32 80 46.5 

CTX (30 µg) ≥ 23 ≤ 8 115 66.9 ≤ 14 ≥ 32 23 13.4 

CPO (30 µg) ≥ 18 ≤ 8 150 87.2 ≤ 14 ≥ 32 10 5.8 

ATM (30 µg) ≥ 22 ≤ 8 142 82.6 ≤ 15 ≥ 32 10 5.8 

CAZ (30 µg) ≥ 18 ≤ 8 158 91.9 ≤ 14 ≥ 32 9 5.2 

MEM (10 µg) ≥ 16 ≤ 4 156 90.7 ≤ 13 ≥ 16 9 5.2 

IPM (10 µg) ≥ 16 ≤ 4 164 95.3 ≤ 13 ≥ 16 2 1.2 

N
on

 ββ ββ
 –

 la
ct

am
s TET (30 µg) ≥ 19 ≤ 4 56 32.6 ≤ 14 ≥ 16 80 46.5 

SXT (1:19 µg) ≥ 16 ≤ 2/38 103 59.9 ≤ 10 ≥ 8/152 66 38.4 

CHL (30 µg) ≥ 18 ≤ 8 108 62.8 ≤ 12 ≥ 32 35 20.3 

GEN (10 µg) ≥ 15 ≤ 4 169 98.3 ≤ 12 ≥ 8 3 1.7 

CIP (5 µg) ≥ 21 ≤ 1 168 97.7 ≤ 15 ≥ 4 0 0.0 

a) MIC values were determined after conversion of the respective diameters obtained from the 
disc diffusion antimicrobial susceptibility testing from CLSI standards [15, 16]. 
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Table 4. Prevalence of resistance phenotypes to major antimicrobial classes among 172 
nitocefin positive isolates. 

 Resistance Phenotype 
Number of 

isolates 
% 

M
ul

tid
ru

g 
re

si
st

an
t (

M
D

R
) 

ph
en

ot
yp

es
  

AMP, SXT, TET 8 4.65 
AMP, AMC, FOX, SXT, TET 8 4.65 
AMP, AMC, FOX, CHL, TET 7 4.07 
AMP, AMC, FOX, CHL, SXT, TET 4 2.33 
AMP, AMC, FOX, CHL, SXT 4 2.33 
AMP, AMC, CHL, TET 2 1.16 
AMP, CHL, SXT, TET 2 1.16 
AMP, AMC, SXT, TET 2 1.16 
AMP, AMC, CHL, SXT, TET 2 1.16 
AMP, AMC, FOX, CEPH3, CPO, CHL, SXT, TET 2 1.16 
AMP, CHL, TET 2 1.16 
AMP, FOX, CHL, TET 2 1.16 

Others with only one representative 9 5.22 

Sub-total  54 31.40 

N
on

-m
ul

tid
ru

g 
re

si
st

an
t (

M
D

R
) 

ph
en

ot
yp

es
  

AMP 38 22.09 
AMP, TET 19 11.05 
AMP, AMC, FOX, SXT 8 4.65 
AMP, AMC, FOX, TET 7 4.07 
AMP, AMC, FOX 6 3.49 
AMP, AMC, TET 5 2.91 
AMP, SXT 5 2.91 
AMP, AMC 4 2.33 
AMP, AMC, FOX, CEPH3, ATM 4 2.33 
AMP, AMC, FOX, CEPH3, CPO, ATM 4 2.33 
AMP, FOX, SXT 2 1.16 
AMP, AMC, FOX, CEPH3, CARB, SXT 2 1.16 
AMP, AMC, FOX, CEPH3, SXT 2 1.16 
AMP, AMC, FOX, CEPH3, CPO, CARB, SXT 2 1.16 
AMP, AMC, FOX, SXT 2 1.16 
Others with only one representative 8 4.64 

Sub-Total  118 68.60 

Total  172 100 

 

The most effective antimicrobial agents against the bacterial strains isolated are GEN 

(98.3%), CIP (97.7%), IPM (95.3%) and MEM (90.7%). It seems noteworthy the high 

bacterial susceptibility to CIP found since in Portugal, in contrast to other European 

countries, this type of antibiotics is one of the most frequently used [23]. The high 

frequency of resistance to AMC (51.7%) might be due to the their extensive usage in 
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Europe, since penicillins represent the most widely used antibiotic class in all 25 

participating countries studied by Ferech et al. [24] in the ESAC Project Group. These 

authors reported a distinct shift from narrow-spectrum penicillins to broad-spectrum 

penicillins, and specifically their combinations with β-lactamase inhibitors, during the 

period 1997-2003.  

 

On the other hand, the equally high resistance to FOX (46.5%) a cephamycin, is 

probably because it  has been on the market for a longer period which may have allowed 

for the development of more resistance than those that are more recently available [25]. 

The shifting in antibiotic use in Europe is extremely high for this class of antibiotics, 

suggesting that in many European countries these antibiotics are prescribed inappropriately 

[25]. 

 

The high resistance detected to TET (46.5%) may be related with their extensive use in 

veterinary, [26-29] including aquacultures. Nevertheless, it could also mean an eventual 

non efficiency in humans through selection, following the widespread use of these 

antibiotics [27].  

 

The most prevalent resistance phenotype is AMP + TET (11.0%) followed by the MDR 

phenotypes AMP + SXT + TET and AMP + AMC + FOX + SXT + TET (each 4.7%). This 

fact might result from the association of TET with the massive use of Bactrim (SXT) 

[30] mainly for the treatment of urinary infections [31]. Other sulfonamides are also 

described as widely used for both veterinary and aquacultures purposes [27]. Among the 

MDR phenotypes, resistance to CHL was also present in important phenotypes such as 

AMP + AMC + FOX + CHL + TET (4.1%) and AMP + AMC + FOX +CHL + TET + 

SXT (2.3%) or AMP + AMC + FOX + CHL + SXT (2.3%).  

 

The relatively high number (31.4%) of MDR phenotypes found among bacteria isolated 

from different types of cheese, may contribute to the emergence of a serious public health 

problem. These finding are in agreement with the results of Fernandes et al. [32], that 

reported the spreading of MDR in hospitals and in the community by isolates of E. coli 

coding for ESBLs. The same effect was also reported in other European countries [32,33].  
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3.5. Molecular genetics of resistance genes 

Twenty one randomly selected isolates were tested for the presence of three β-

lactamases genes. The expected sizes of these amplicons, according to the control strains 

used, were 445 bp for the blaTEM, 593 bp for the blaCTX-M and 747 bp for the blaSHV. The 

multiplex-PCR analysis showed that, while the blaCTX-M and blaSHV were absent, 80.9% of 

the tested isolates harbor a gene for the TEM-type enzyme (blaTEM). 

 

The presence of blaTEM in bacteria isolated from cheese reported in this study, is in 

agreement with several recent reports showing that TEM β-lactamases are particularly 

involved in resistance phenotypes presented by bacteria isolated from several agro-

industrial environments such as in water reservoirs [34], wastewaters [35], livestock [36-

39] and even in transgenic plant fields [40]. The presence of TEM β-lactamases in these 

bacteria may be explained by its insertion between transposable elements that move rapidly 

through bacterial populations [41] and may become a major public health concern. 

However, TEM-β-lactamases alone may not explain all the resistance phenotypes found in 

the present study. Regarding the results presented in Table 3, they may be explained by 

several other mechanisms that include the presence of other β-lactamases, alteration of 

membrane permeability such as due the presence of a porin loss, modification of target, 

efflux mechanisms. In what concerns to the mechanisms related to other antimicrobial 

rather than β-lactams the mechanisms that may explain these resistance phenotype are 

identical [5,6]. In order to clarify this subject, further studied are needed. 

4. Conclusions  

Aiming to investigate the role of the consumption of a RTE type of food (cheese) in the 

transfer of β-lactams-resistant bacteria to the gastrointestinal (GI) flora of the consumer, 

twenty cheese samples were analysed. These samples corresponded to six different types 

of Portuguese ripened cheese, collected from retail market at different geographical regions 

of Portugal.  

 

The numbers of AMPr bacteria recovered from the cheeses varied from 4.7 × 102 CFU/g 

to 1.5 × 107 CFU/g. Since 85% of the selected isolates were identified as belonging to the 
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Enterobacteriaceae family, the highest counting values obtained (particularly cheese types 

B and C) suggest the absence of good sanitary conditions during milking and/or 

cheesemaking. This fact is of considerable public health concern, particularly because the 

nitrocefine test indicated the presence of β-lactamases in 94.5 % of the AMPr isolates. The 

multiplex PCR assay indicated a high prevalence (80.9%) of the blaTEM gene among the 

tested isolates. The antimicrobial susceptibility testing values and the resistance 

phenotypes found among the isolates may be of clinical relevance if the resistance 

determinants could be transferred to humans. Transfer of either antibiotic-resistant bacteria 

to humans or of their antibiotic resistance genes to pathogens, via the food chain has 

already been reported [42-44].  

 

Resistance to antibiotics is a major public-health problem and antibiotic use is being 

increasingly recognised as the main selective pressure driving this resistance [45]. 

Prescription of antibiotics in primary care in Europe varied greatly nevertheless, a shift was 

recently noted in the consumption of antibiotics from the old narrow-spectrum antibiotics 

to the new broad-spectrum antibiotics. High consuming countries showed higher rates of 

antibiotic resistance, probably related to the higher consumption in Southern and Eastern 

Europe than in Northern Europe [45]. 

 

To our knowledge, this is the first report in Portugal of the presence of β-lactam 

resistance bacteria in cheese. The results suggest the importance of good hygienic practices 

during milking and cheesemaking, particularly when the cheese is made from raw milk. In 

the genome of the carrier bacteria, the localization of the β-lactamase genes needs to be 

elucidated in order to predict their possibility of transfer to the consumer GI flora. 
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Antibiotic Resistance in Enterobacteriaceae Isolated from 
Portuguese Deli Meats 

 

Amador, P., Fernandes, R., Brito, L., Prudêncio, C. 

Abstract 

This study aimed to identify the presence of β-lactam-resistant bacteria in different types of 

Portuguese deli meats. The numbers of ampicillin resistant (AMPr) bacteria varied from 

negative in 25 g to 1.0 × 108 CFU/g. Within 78 randomly selected β-lactam-resistant 

bacteria, 24 different resistant phenotypes were found and 35.9% were multidrug resistant 

(MDR). The majority (87.2%) of the isolates identified belonged to the Enterobacteriaceae 

family. The presence of the blaTEM gene was detected in 23 out of 67 isolates (34.3%) and 

16 of them presented MDR phenotypes. Four Klebsiella oxytoca isolates (6%) harboured a 

gene for the CTX-M/OXY-type enzyme. The direct sequencing of their purified amplicons 

confirmed the presence of three types of blaOXY genes (blaOXY-1, blaOXY-2 and blaOXY-5). 

These results suggest that without good hygienic practices, deli meats may act as a vehicle 

of transfer of β-lactam-resistant bacteria to the gastrointestinal tract of consumers. 

 

Practical Applications 

In the current regulation on microbiological criteria for foodstuffs the test for 

Enterobacteriaceae is used as indicator of hygiene and contamination after processing. 

Nevertheless, the major concern for public health related to the presence of these bacteria 

in food is because of the emerging antibiotic resistance in this family, namely to β-lactams. 

Consequently, the ever-increasing consumption of ready-to-eat (RTE) food, can contribute 

to the spread of these resistant strains. In the present study different types of deli meats, 

sold at retail outlets in Portugal, presented levels of β-lactam-resistant Enterobacteriaceae 

that suggested the lack of strict hygiene control measures in the food chain. Without good 

hygienic practices, the dissemination in the community of antibiotic resistance genes may 

assume serious proportions.  

Keywords: Ready-to-eat (RTE) food; deli meats; β-lactam-resistant Enterobacteriaceae; 

multiplex-PCR; multidrug resistance (MDR); blaTEM; blaOXY.   
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Introduction 

Antimicrobial agents are widely used to prevent and to treat disease among food–

producing animals and in some cases to improve feed utilization and growth rate (IFT 

2006). Although providing for the health of food-producing animals, these antimicrobial 

agents belong to the same antibiotic families used in human medicine and consequently 

similar resistance genes might emerge because of selective pressures applied in diverse 

environments (Aarestrup 1999; IFT 2006; Machado et al. 2008).  

 

The emerging antibiotic resistance in the Enterobacteriaceae family is a significant 

problem that requires immediate attention. The increasing prevalence of antibiotic resistant 

Enterobacteriaceae, not only pathogenic but also commensal (nonclinical) bacteria, 

suggests that the community can act as a reservoir and that food can contribute to the 

spread of these resistant strains (Mesa et al. 2006). The most common mechanism of 

resistance among Enterobacteriaceae is the production of β-lactamases, chromosomally or 

plasmid encoded, which inactivate certain β-lactam antibiotics by hydrolyzing the β-lactam 

ring (Slama 2008; Smet et al. 2008). The persistent exposure of bacteria to a diversity of β-

lactams has forced continuous production and mutation of β-lactamases, expanding their 

activity against the newly developed β-lactam antibiotics (Shah et al. 2004). These 

enzymes, named extended-spectrum β-lactamases (ESBLs), with more than 100 variants of 

different types, are most frequently reported as SHV, TEM, OXY and CTX-M types 

(Gniadkowski 2001). 

 

Recent studies have alerted scientists to the worldwide presence of ESBLs in bacteria 

recovered from a diversity of animals and food products (Smet et al. 2008), with reports of 

the transfer of antibiotic resistance bacteria and their genes from animals to humans 

through the food chain (Angulo et al. 2004; Phillips et al. 2004). In fact, faecal 

contamination might occur during animal slaughter and/or processing, and the growth of 

the contaminating bacteria may occur during the product distribution and storage phases 

(IFT 2006; Simeoni et al. 2008). Moreover, lack of hygiene in food manipulation at retail 

outlets is also responsible for the spread of food pathogenic and commensal bacteria 

(Gevers et al. 2003; Macovei and Zurek, 2007; Simeoni et al. 2008). In the current EU 

regulation on microbiological criteria for foodstuffs (Anonymous 2007) the test for 



Capítulo III 

Antibiotic Resistance in Enterobacteriaceae Isolated from Portuguese Deli Meats 

 

167 

Enterobacteriaceae has replaced the tests for coliforms that traditionally have been used as 

indicators of hygiene and contamination after processing. This is also valid for the 

evaluation of the microbiological quality of some RTE foods sampled at the point of sale 

(Gilbert et al. 2000). The awareness of antimicrobial resistance in commensals from food-

producing animals lead the World Health Organization and the European Commission to 

consider their surveillance as one of the main priorities to control the spread of 

antimicrobial resistance from food animal products to humans (WHO 2000).  

 

Many studies have been carried out on the spread of antimicrobial resistances 

perpetrated by bacteria isolated in clinical environments (Fernandes et al. 2009), but a 

more restricted number of equivalent studies have been conducted on the role of resistant 

bacteria in food (Simeoni et al. 2008). Reports on the occurrence of β-lactamases among 

commensal Enterobacteriaceae from RTE food from animal sources are very scarce in 

Portugal (Amador et al. 2009). The aim of this study was to examine the presence of β-

lactam-resistant bacteria in different types of Portuguese RTE meat products (deli meats) 

as well as to investigate the antimicrobial resistance patterns and the presence of the most 

abundant ESBLs (TEM, CTX, SHV) and OXYgenes within these bacteria. 

Materials and methods 

Characterization of the deli meat products and sampling  

Nineteen samples, corresponding to 11 types of Portuguese RTE meat (deli meats) 

products collected in 2007 in the central region of Portugal (Coimbra) were analysed in 

this study. With the exceptions of one ham sample, and one meat salad sample, the 

products were not prepackaged. The deli meats were purchased at two supermarkets, two 

butchers and one market, and corresponded to pork, turkey or duck meat, and were 

differently processed (smoked and/or salted and boiled) (Table 1).  

 

An aliquot of 25 g was removed from each sample and blended for 2 min, in a 

Stomacher (Barcelona, Spain), with 225 ml of buffered peptone water (BPW) (pH 7.0) 

supplemented with 50 µg/ml cycloheximidine (Sigma, Saint Louis, USA).  
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TABLE 1   

CHARACTERIZATION OF PORTUGUESE DELI MEATS WITH RESPECT TO PRODUCT TYPE, 
ANIMAL ORIGIN, PROCESSING TYPE, PURCHASE SITE AND MEAN VALUES OF AMPICILLIN 
RESISTANT (AMPR) BACTERIA (CFU/G) ON VRBG PLATES, AFTER 38 HOURS AT 37 ºC.  
Product 
type code Product type Animal 

origin  Processing Purchase site N. of 
samples CFU/g 

A Ham  

pork*  

turkey 

pork 

pork 

boiled 

supermarket 1 

supermarket 1 

butcher 1 

butcher 2 

4 

ND 

2.33E+05 

ND 

1.00E+05 

B Smoked sausage 1 pork smoked  
butcher 1 

butcher 2 

market 
3 

<103 

<103 

ND 

C Salted ribs2 pork boiled butcher 1 1 1.10E+08 

D Cold cuts3 pork smoked and salted supermarket 2 1 1.00E+04 

E Smoked and salted  ham4 pork smoked and salted 

supermarket 2 

market 

market 
3 

<103 

ND 

ND 

F Thick sausage5 pork smoked and salted market 1 ** 

G 
Industrial meat salad6 

Artisanal meat salad7 

pork*  

pork 
boiled 

supermarket 2 

supermarket 2 
2 

<103 

ND 
 

H Pâté duck boiled supermarket 2 1 ND 

I Smoked and salted loin8 pork smoked and salted market 1 ** 

J Black smoked sausage9 pork smoked and salted supermarket 2 1 ** 

L 
Large Italian type 
sausage 10 

turkey boiled butcher 2 1 6.67E+03 

(1) chouriço de carne; (2) costela salgada; (3) assorted parings from paio, salsichão and ham; (4) presunto; 
(5) paio; (6) meat salad with mayonese; (7) salada de orelha; (8) lombo de porco preto; (9) moiras; (10) 
mortadela; (ND) not determined; * prepackaged; ** negative in 25 g. 

Enumeration of ampicillin resistant bacteria  

The enumeration of ampicillin resistant bacteria was performed on randomly selected 

colonies on VRBG agar (Violet Red Bile Glucose) agar (Oxoid, Hampshire, England) as 

follows: portions of 0.1 ml of the homogenised or of the appropriately diluted meat product 

samples in BPW containing 50 µg/ml cycloheximidine, obtained as described above, were 

immediately surface plated onto three replicate plates of VRBG supplemented with 20 

µg/ml of sodium ampicillin (AppliChem, Damstadt, Germany). Plates were incubated 

aerobically at 37ºC for 38 h before counting the colonies. VRBG is a selective medium for 
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Enterobacteriaceae when the sample is double-layered and only the purple (> 2mm) 

colonies are enumerated after 18 h at 37ºC. Once the incubation was performed aerobically 

for 38 h, all the AMPr isolates were counted. 

Detection of ampicillin resistant bacteria  

In order to recover all the resistance phenotypes present in the meat products, each 

homogenised sample was incubated overnight at 37ºC, before surface plating on VRBG 

and on SS (Salmonella & Shigella) agar (Oxoid, Hampshire, England). Both media were 

supplemented with 20 µg/ml of sodium ampicillin. Plates were incubated aerobically at 

37ºC for 24 to 48 h. Different morphological types of AMPr colonies were selected and the 

cultures were purified and phenotypically confirmed by re-streaking isolated colonies five 

times onto the respective isolation medium. Strains Escherichia coli XL1-Blue and 

Escherichia coli XL1-Blue transformed with plasmid pUC18 (which contains the TEM-1 

β-lactamase gene) were used as negative and positive controls, respectively for AMPr 

phenotype identification. 

Nitrocefin test and antimicrobial susceptibility tests 

The detection of β-lactamases produced by the AMPr isolates was performed by adding 

nitrocefin (Oxoid, Hants, England) to the cell biomass, according to the manufacturer 

instructions. For the positive nitrocefin strains, the susceptibility pattern determination was 

performed by the disk diffusion method (DDM) on Mueller Hinton agar (Oxoid, 

Hampshire, England) with antibiotic disks (Oxoid, Hampshire, England) according to the 

Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) (Jorgensen and NCCLS 2003; NCCLS 2005). 

Thirteen different antibiotics were used: amoxicillin/clavulanic acid combination 

(Clavamox) (AMC) 30 µg/10 µg, respectively; ceftazidime (CAZ) 30 µg; cefotaxime 

(CTX) 30 µg; cefpirome (CPO) 30 µg; aztreonam (ATM) 30 µg; cefoxitin (FOX) 30 µg; 

imipenem (IPM) 10 µg; meropenem (MEM) 10 µg; chloramphenicol (CHL) 30 µg; 

tetracycline (TET) 30 µg; gentamicin (GEN) 10 µg; trimethoprim/sulfamethoxazol 

(Bactrim; SXT) combination (1:19) and ciprofloxacin (CIP) 5 µg. 
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In order to observe the influence of clavulanic acid on both CAZ and CTX, these 

antibiotics were positioned in line, with (AMC) in the middle. The results of the 

antimicrobial susceptibilities were interpreted according to the CLSI guidelines.  

Bacterial identification  

The identification of β-lactamase producing isolates randomly selected from VRBG and 

SS plates was carried out in two steps. First, classical morphological and physiological 

tests were performed in agreement with the Bergey´s Manual of Determinative 

Bacteriology (Holt 1994). These tests included Gram staining reaction, morphology, 

motility, and biochemical tests: fermentative/oxidative metabolism of glucose (Hugh and 

Leifson 1953) (fermentation of glucose to acid or to acid and gas), aerobic/anaerobic 

growth, catalase and oxidase reactions. Subsequently, the isolates identified as belonging 

to the Enterobacteriaceae family were submitted to additional identification by using 

standard biochemical methods of API 20E (bioMérieux SA, Marcy l’Etoile, France), 

following the manufacturer instructions.  

Detection of β-lactamase genes 

For the detection of four β-lactamase (bla) genes (blaTEM, blaSHV and blaCTX-M/blaOXY) 

involved in β-lactam resistance a multiplex-PCR approach described by Monstein et al. 

(2007) was used. Genomic DNA extraction was performed with the guanidine thiocyanate 

method according to Pitcher et al. (1989) and plasmid DNA extraction was performed with 

the Kit JETquick Miniprep DNA Genomed (Löhne, Germany). The primers used were 

synthesized by Metabion International AG (Martinsried, Germany).  

 

Strains E. coli UB0402407 and K. pneumoniae HY0301692 (kindly provided by the 

Clinical Microbiology Department, Linköping University, Sweden) were used as positive 

controls for blaTEM+blaCTX-M/bla OXY genes and blaSHV gene, respectively. The expected 

sizes of these amplicons were 445 bp for the blaTEM, 593 bp for the blaCTX-M/ blaOXY and 

747 bp for the blaSHV. 
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Direct sequencing of the blaCTX-M /blaOXY amplicons  

In order to discriminate between blaCTX-M and blaOXY genes direct sequencing of the 

expected size amplicons was performed. Amplified DNA fragments were purified from the 

agarose gels using the AxyPrep DNA Gel Extraction kit (Axygen Biosciences, Bioron-

Germany), according to the manufacturer recommendations and eluted in 30-50 µl sterile 

distilled water. Concentration of purified DNA was determined and set to about 1µg/µl. 

 

The nucleotide sequences were obtained using the DNA sequencing kit, BigDye 

Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction (Applied Biosystems, Foster City, 

California, USA) with the primers referred above (Monstein et al. 2007). Briefly, 50 ng of 

DNA was mixed with 10 pmol of forward or reverse primer, 8 µl of a terminator ready 

reaction mix and sterile distilled water to a final reaction volume of 20 µl. Amplification 

conditions were 25 cycles of 96ºC for 10 s, 50ºC for 10 s and 60ºC for 4 min. Rapid 

removal of unincorporated fluorescent dye-terminators from cycle sequencing reactions 

was carried out prior to sequencing on Performa DTR Ultra 96-Well Plate (EdgeBio, PN 

4050207). Sequence data was obtained on an ABI 3730xl Genetic Analyzer, (Applied 

Biosystems, Foster City, California, USA). 

 

DNA from each isolate was used to produce the overlapping PCR products, being the 

respective sequences assembled to generate the final isolate sequence consensus. All the 

nucleotide sequences in this study were obtained from one unique isolate. 

Results and Discussion 

Enumeration of ampicillin resistant bacteria and detection of ββββ-

lactamases 

The enumeration of AMPr bacteria recovered from the deli meat products was 

performed on nine samples randomly selected, belonging to seven types of meat products 

(A, B, C, D, E, G and L) (Table 1). The counting data of AMPr bacteria on VRBG plates 

varied from negative in 25 g to 1.0 × 108 CFU/g (Table 1). In general, the numbers of 
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AMPr isolates were lower in smoked products (type B and E). The industrial meat salad 

(Type G), besides being prepacked, had in its formulation different preservatives that could 

account for the low numbers that can be deduced from the test (<103 CFU/g). 

 

Antibiotic-resistant microorganisms were also reported at levels ranging from 102 to 107 

CFU/g, in the majority of retail foods examined, in the USA, including raw foods, such as 

meat and shrimp, and RTE products, such as cheeses and salads (Wang et al. 2005).  

 

In order to recover all the resistance phenotypes present in deli meats, even stressed 

ones because of the processing type, a total of 78 AMPr isolates were recovered, after the 

enrichment step, from VRBG and from SS plates. These isolates were screened for the 

presence of β-lactamases by the nitrocefin test. All the AMPr isolates were found to be 

positive for the presence of β-lactamases. Both media used to recover β-lactam-resistant 

bacteria appeared to be suitable for this objective, as only one (1.3% of the isolates) and 

seven (9% of the isolates) from a total of 78 β-lactamase producers subjected to 

identification were recovered exclusively either from SS or from VRBG plates, 

respectively (Table 2). No isolates were recovered, after enrichment, from product type F, I 

and J (thick sausage, smoked and salted loin and black smoked sausage, respectively) 

(Tables 1 and 2). 

Bacterial identification  

Of the 78 nitrocefin positive isolates (46 from VRBG and 32 from SS plates), 87.2% 

were identified as belonging to the Enterobacteriaceae family, 9.0% to the Pseudomonas 

genus and 3.8% to the Aeromonas genus (Table 2). Within the Enterobacteriaceae family, 

42 isolates (16 from SS and 26 from VRBG plates) were identified as belonging to eleven 

different species. It was not possible to identify 26 of the Enterobacteriaceae isolates 

(33.3%) recovered from both media to the species level. The type of meat product D (cold 

cuts) was the source of the highest number of identified Enterobacteriaceae (26 isolates 

corresponding to five different species). This might be ascribed to the fact that it was 

composed of parings of three types of deli meat. After the enrichment step, six different 

species were collected from the artisanal meat salad (product type G), namely: Morganella 



Capítulo III 

Antibiotic Resistance in Enterobacteriaceae Isolated from Portuguese Deli Meats 

 

173 

morganii, Enterobacter cloacae, K. oxytoca, K. pneumoniae spp. pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa and P. fluorescens (Table 2).  

TABLE 2 

IDENTIFICATION OF AMPR ISOLATES POSITIVE FOR THE NITROCEFIN TEST, AND 
RESPECTIVE TYPE OF DELI MEAT AND RECOVERY MEDIUM. 

(VRBG) Violet Red Bile Glucose agar; (SS) Salmonella/Shigella agar; (NI) not identified; (A) Ham; (B) 
Smoked sausage; (C) Salted ribs; (D) Cold cuts; (E) Smoked and salted ham; (F) Thick sausage; (G) Meat 
salad; (H) Pâté; (I) Smoked and salted loin; (J) Black smoked sausage; (L) Large Italian type sausage. 
 

The criteria listed for Enterobacteriaceae in the PHLS document (Gilbert et al. 2000) 

regarding the microbiological quality of RTE foods sampled at the point of sale do not 

apply to fresh fruit and vegetables or to sandwiches containing salad vegetables because 

fresh fruit and vegetables often carry high levels of these organisms as part of their normal 

flora. For the other categories of RTE foods (including the type of deli meats analyzed 

here) food products presenting Enterobacteriaceae counts that exceed 104 CFU/g are 

considered unsatisfactory (Gilbert et al. 2000). As 87.2% of the identified isolates resided 

within the Enterobacteriaceae family, the samples submitted for enumeration 

corresponding to product types A, C and D, according to these guidelines would probably 

Family/Genus Species 
N. of 
isolates 

% 
Type of meat 
product 

Recovery 
medium 

Enterobacteriaceae 

NI 26 33.3 A, D, E, H, L VRBG, SS 

Cedecea davisae 2 2.6 H VRBG 

Escherichia coli 12 15.4 B, C, D VRBG, SS 

Morganella morganii 2 2.6 D, G VRBG, SS 

Enterobacter cloacae 4 5.1 A, C, G  VRBG, SS 

Escherichia vulneris 4 5.1 B, C VRBG, SS 

Klebsiella oxytoca 6 7.7 A, D, E, G VRBG, SS 

K. pneumoniae ssp. ozaenae 1 1.3 B VRBG 

Enterobacter amnigenus 3 3.8 A, E VRBG 

Enterobacter aerogenes 1 1.3 A VRBG 

K. pneumoniae ssp. 
pneumoniae 

6 7.7 B, D, E, G VRBG, SS 

Serratia liquefaciens 1 1.3 H SS 

Pseudomonas NI 2 2.6 B, G VRBG, SS 

 Pseudomonas aeruginosa 2 2.6 G VRBG, SS 

 Pseudomonas fluorescens 3 3.8 B, G VRBG, SS 

Aeromonas  NI 3 3.8 A VRBG, SS 

All  78 100 
A, B, C, D, E, 
G, H, L 

VRBG, SS 
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have been considered unsatisfactory (Table 1). As Enterobacteriaceae are used as a 

parameter in process hygiene criteria, the results presented here suggest a lack of hygiene 

at one or more of the processing stages of these products and/or growth during distribution 

and storage at retail outlets. In order to avoid deli meat contamination with these and other 

potential hazardous bacteria, the existence of good sanitary conditions during animal 

slaughtering and meat processing are obligatory. This includes herd health management 

and hygiene along the entire production chain. 

Antimicrobial susceptibility tests 

The determination of antimicrobial susceptibility and resistance for the 13 antimicrobial 

agents revealed a higher resistance in the β-lactams group AMC (52.6%) and FOX 

(41.0%) and in the non-β-lactam group TET (42.3%), followed by SXT (34.6%) (Fig.1). 

Conversely, the most effective antimicrobials were GEN and CIP (100% each) and IPM 

and MEM (98.7% each) (Fig 1). 

 

 

FIG. 1. PERCENTAGE OF THE RESISTANT PHENOTYPE FOR THE ANTIMICROBIAL 
AGENTS TESTED AMONG THE ISOLATED AMPICILLIN RESISTANT/NITROCEFIN 
POSITIVE DELI MEAT ISOLATES. The antimicrobial agents tested were the β-lactams 
AMC – Amoxicillin/clavulanic acid (30:10 µg), FOX – cefoxitin (30 µg), CTX – cefotaxime 
(30 µg), CAZ –  ceftazidime (30 µg), ATM – aztreonam  (30 µg), CPO – cefpirome (30 µg), 
MEM – meropenem (10 µg) and IPM – imipenem (10 µg), and the non β-lactams TET – 
tetracycline (30 µg), SXT – trimethoprim/sulfamethoxazole (1:19 µg), CHL – choranfenicol  
(30 µg), GEN – gentamicin (10 µg) and CIP – ciprofloxacin (5 µg). 
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The antimicrobial susceptibility of the meat isolates to these 13 antimicrobial agents 

was compared with bacterial isolates from cheese in a previous study (Amador et al. 2009). 

The antimicrobial susceptibility data obtained in the present study were similar to those 

described for isolates recovered from cheese samples which showed values of 

antimicrobial resistance to AMC, FOX, TET and SXT of 51.7%, 46.5%, 46.5% and 38.4%, 

respectively. Similarly, the most efficient antimicrobials were GEN (98.3%), CIP (97.7%), 

IPM (95.3%) and MEM (90.7%). 

 

A possible explanation for the high incidence of resistance observed in meat products 

predominantly made of pork might be the intensive use in pig farming of antibiotics 

including streptomycin, penicillin, amoxicillin/clavulanic acid, oxytetracycline, tylosin, 

colistin, trimethoprim/ sulfamethoxazol, tiamotin among others (Silbergeld et al. 2008). In 

fact, meat isolates are possibly a result of enterobacterial contamination during 

slaughtering and have therefore been submitted to selective pressure of the antimicrobial 

agents used.  

 

The high frequency of resistance to β-lactams, such as penicillins and their inhibitors, 

cefalosporins and cefoxitin may be explained by the extensive use in Portugal. Latest data 

from The National (Portuguese) Authority of Medicines and Health Products 

(INFARMED, I.P.), kindly provided by this organization, indicate that β-lactams were still 

the most sold group in this country, reaching a total of 49.2% (data not shown) of all 

antibiotic units (packages) according to the report of 2008.  

 

The high resistance detected to TET (42.3%), similar to levels previously obtained in 

cheese isolates (46.5%) (Amador et al. 2009), may be related to the extensive use of TET 

in veterinary practice (Emborg et al. 2007; Stine et al. 2007; Nawaz et al. 2008). 

Nevertheless, it could also mean an eventual non efficiency in humans through selection, 

following the widespread use of these antibiotics (Nawaz et al. 2008). These results are 

also in agreement with the work of Simeoni et al. (2008), where from an entire swine 

production chain, 72% of the Staphylococcus isolates had two types of resistance 
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determinants to tetracycline, namely tet (K) and tet (M) genes, showing a wide spread of 

this type of resistance. 

 

Curiously, the high bacterial susceptibility to CIP, already reported by Amador et al. 

(2009) in Portugal, is in contrast with reports from other European countries, where this 

type of antibiotics is one of the most frequently used (Ferech et al. 2006).  

 

A multidrug resistance (MDR) phenotype was defined for isolates resistant to three or 

more antimicrobial agents that were structurally unrelated. This analysis revealed that 

35.9% of the different phenotypes detected displayed a MDR phenotype (Table 3). The 

most prevalent resistance phenotypes were AMP (21.8%), AMP + SXT + TET (11.5%), 

AMP + AMC (10.3%) followed by the AMP+TET and AMP+AMC+FOX (each 7.7%).  

 

In a previous study by Amador et al. (2009) regarding resistant isolates from cheese, the 

relative frequency of a particular resistance phenotype was similar to the values found in 

this study with isolates with the same resistance profile.  

 

Relative frequency of MDR phenotypes detected among deli meat isolates found in the 

present study was quite elevated (35.9%) and similar to the value observed among cheese 

isolates (31.4%) (Amador et al. 2009). These elevated MDR phenotypes are also in 

agreement with the results of Fernandes et al. (2008) that reported the spreading of MDR 

in Portuguese hospitals and in the community by isolates encoding for ESBLs. Increased 

prevalence of MDR phenotypes were also found all over Europe (Livermore et al. 2007).  

Detection of β-lactamase genes 

Seventy eight randomly selected ampicillin resistant isolates were investigated for 

resistance phenotype pattern and genus/species identification. Nevertheless, eleven isolates 

irreversibly lost viability. The remaining 67 isolates were then tested for the presence of 

four β-lactamases genes with multiplex-PCR (Table 3). This analysis showed that 34.3% 

(23/67) of the isolates harboured a gene coding for the TEM-type enzyme (blaTEM) and 

6.0% (4/67) of the isolates harbour a gene for the CTX-M/OXY-type enzymes (blaCTX-M 
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and blaOXY respectively). No blaCTX-M and blaSHV were detected among the isolates under 

study (Table 3). 

 

The blaTEM gene was more frequently detected (59.3%, 16/27) among isolates with 

multidrug resistant (MDR) phenotypes, than among those with non-multidrug resistant 

(MDR) phenotypes (17.5%, 7/40), although a higher number of isolates of the latter group 

were tested. The blaTEM gene was detected in all the isolates with AMP+ SXT+TET 

resistance profile. 

 

The high number of isolates with blaTEM genes might be explained by the wide 

dissemination of plasmids coding for TEM enzymes, sometimes in mobile genetic 

elements, which are responsible for the broad-spectrum resistance phenotype to penicillin 

in many Gram negative bacteria, namely E. coli, in clinical isolates (Schmitt et al. 2007). 

Recently, an alarming level of TEM frequency was reported in Chinese chicken farms 

(Yuan et al. 2009).  
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The presence of blaTEM in bacteria isolated from deli meats reported in this study, is in 

agreement with several recent reports showing that TEM β-lactamases are particularly 

involved in resistance phenotypes presented by bacteria isolated from several agro-

industrial environments such as, livestock (Sunde et al. 2009; Kim et al. 2005; Cloeckaert 

et al. 2007). The presence of TEM β-lactamases in these bacteria may be explained by its 

insertion between transposable elements that move rapidly through bacterial populations 

(Partridge and Hall 2005) and may become a major public health concern. Several studies 

have reported this transfer of antimicrobial resistance genes from food bacteria to human 

flora in the food chain (Simeoni et al. 2008; Angulo et al. 2004; Phillips et al. 2004). 

 

The pair of primers used to amplify blaCTX was proved to also target the blaOXY gene, 

therefore detecting both without discrimination, for which sequencing is required 

(Monstein et al. 2007; Monstein et al. 2009). A BLAST search for similarity with the 

sequences produced revealed no similarity between blaCTX-M and blaOXY (data not shown).  

 

In the present study, blaOXY genes were exclusively detected in the AMP resistance 

profiles of four isolates of K. oxytoca designated as 3C (from cold cuts), 35C (from meat 

salad), 36C (from smoked and salted ham) and 76C (from meat salad). This organism is 

usually reported as a clinical isolate. 

 

These results are not consistent with the phenotypes of resistance that have been found 

in isolates of K. oxytoca resistant to broad-spectrum cephalosporins and to monobactam 

(except ceftazidime, cephamycins and carbapenems) which represent overproduction of β-

lactamases chromosomally encoded, because of some mutations in the promoter regions -

35 and -10 (Mammeri et al. 2003; Schmitt et al. 2007). 

 

The sequences of the amplicons from the four K. oxytoca isolates were deposited in the 

EMBL/GenBank/ DDBJ database with the accession numbers: GQ433982 (isolate 3C), 

GQ433983 (isolate 35C), GQ433980 (isolate 36C) and GQ433981 (isolate 76C).  
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These sequences were then compared with others, from clinical reference strains of K. 

oxytoca recovered at hospitals in Canada, Denmark, France, Sweeden, Switzerland and the 

Netherlands (Fevre et al. 2005; Fournier et al. 1995; Granier et al. 2003; Wu et al. 1999). 

The sequences from these clinical isolates are representative of the six groups of the OXY 

β-lactamase (Fevre et al. 2005) and were retrieved from EMBL/GenBank/DDBJ database. 

The nucleotide sequences GQ433980 and GQ433981 were more similar (within 98% and 

99%) to sequences (Y17714, Z49084, FM178458 and FM178457), whereas the GQ433982 

was more similar (97%) to sequences (AJ871871 and AJ871872) and GQ433983 was more 

similar (98%) to sequences (AY077482 and Z30177). Therefore, based on the available 

data, three blaOXY genes were identified namely the blaOXY-2 gene in isolates 36C and 76C, 

the blaOXY-5 gene in isolate 3C and the blaOXY-1 gene in isolate 35C.  

 

The alignment of the deduced blaOXY aminoacidic sequences with the others referred to 

above (Fig. 2) showed that aminoacidic sequences deduced from the sequences of isolates 

36C and 76C were similar to sequences Y17714 (98%, 99%), Z49084 (98%, 99%), 

FM178458 (98%, 98%) and FM178457 (99%, 98%) respectively.  

 

The deduced sequence from isolate 3C is 98% similar to OXY-5 sequences AJ871871 

and AJ871872, of strains SB2933 and SB2942 and the 35C is similar to OXY-1 sequences 

AY077482 (99%) and Z30177 (100%), obtained from strain SG12 and reference strain 

SL781. 

 

The isolates carrying chromosomal blaOXY, as described in the present study, may only 

represent a risk to public health if a genetic transfer mechanism from chromosome to 

plasmid takes place, as occurred with other β-lactamase genes. Several studies have shown 

that resistance chromosome genes may be transferred to plasmids by recombination 

mechanisms. For example, Bonnet (2004) suggested the mobilization of blaCTX-M genes 

from the chromosomes of environmental Kluyvera bacteria to plasmids. That is why 

conjugation and transformation studies are still performed in order to understand possible 

transmission mechanisms of these genes (Fournier et al. 1996; Granier et al. 2003; 

Mammeri et al. 2003; Decré et al. 2004).  
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To our knowledge, this is the first report in Portugal of the presence of β-lactam resistant 

bacteria in deli meats, a type of RTE food product. This is also the first Portuguese report 

describing the presence of K. pneumoniae ssp. in food. The data presented here confirm 

previous statements that food can contribute to the spread of antibiotic resistant 

Enterobacteriaceae in the community (Prats et al. 2003) namely by transfer of β-lactam-

resistant bacteria to the gastro-intestinal (GI) flora of the consumer. This would also 

accentuate the importance of good hygienic practices during food animal slaughtering 

and/or processing, distribution and storage. 

 



 

182 



Capítulo III 

Antibiotic Resistance in Enterobacteriaceae Isolated from Portuguese Deli Meats 

 

183 

Acknowledgements 

The authors thank Dr. Maria Tärnberg for providing the strains E. coli UB0402407 and 

K. pneumonia HY0301692 used as positive controls in multiplex PCR, Dr. Isabel Duarte 

and Dr. Marques Pinto for assistance in sequence assembling and bacterial identification, 

respectively.  

References 

AARESTRUP, F.M. 1999. Association between the consumption of antimicrobial agents 
in animal husbandry and the occurrence of resistant bacteria among food animals. Int J 
Antimicrob Agents. 12, 279-285. 

AMADOR, P., FERNANDES, R., PRUDÊNCIO, C. and BRITO, L. 2009. Resistance to 
β- lactams in Bacteria Isolated from Different Types of Portuguese Cheese. Int. J. Mol. 
Sci. 10, 1538-1551.  

ANGULO, F.J., NARGUND, V.N. and CHILLER, T.C. 2004. Evidence of an association 
between use of antimicrobial agents in food animals and antimicrobial resistance among 
bacteria isolated from humans and the human health consequences of such resistance. J 
Vet Med B. 51, 374-379. 

ANONYMOUS 2007. Commission Regulation (EC) No 1441/2007, 5th December 2007, 
Official Journal of the European Community, L322/12-29. 

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

CLOECKAERT, A., PRAUD, K., DOUBLET, B., BERTINI, A., CARATTOLI, A., 
BUTAYE, P., IMBERECHTS, H., BERTRAND, S., COLLARD, J.M., ARLET, G. and 
WEILL, F.X. 2007. Dissemination of an extended-spectrum-beta-lactamase blaTEM-52 
gene-carrying IncI1 plasmid in various Salmonella enterica serovars isolated from 
poultry and humans in Belgium and France between 2001 and 2005. Antimicrob Agents 
Chemother. 51, 1872-1875. 

DECRÉ, D., BURGHOFFER, B., GAUTIER, V., PETIT, J-C. and ARLET, G. 2004. 
Outbreak of multi-resistant Klebsiella oxytoca involving strains with extended-spectrum 
β-lactamases and strains with extended-spectrum activity of the chromosomal b-
lactamase. J Antimicrob Chemother. 54, 881-888. 

EMBORG, H.D., VIGRE, H., JENSEN, V.F., VIEIRA, A.R.P., BAGGESEN, D.L. and 
AARESTRUP, F.M. 2007. Tetracycline Consumption and Occurrence of Tetracycline 
Resistance in Salmonella Typhimurium Phage Types from Danish Pigs. Microb Drug 
Resist. 13, 289-294. 



 

184 

FERECH, M., COENEN, S., MALHOTRA-KUMAR, S., DVORAKOVA, K., 
HENDRICKX, E., SUETENS, C., GOOSSENS, H. and ESAC PROJECT GROUP. 
2006. European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): outpatient 
quinolone use in Europe. J Antimicrob Chemother. 58, 423-427. 

FERNANDES, R., GESTOSO, A., FREITAS, J.M., SANTOS, P. and PRUDÊNCIO, C. 
2009. High resistance to fourth-generation cephalosporins among clinical isolates of 
Enterobacteriaceae producing extended-spectrum beta-lactamases isolated in Portugal. 
Int J Antimicrob Agents. 33, 184-185. 

FERNANDES, R., VIEIRA, M., FERRAZ, R. and PRUDÊNCIO, C. 2008. Bloodstream 
infections caused by multidrug-resistant Enterobacteriaceae: report from two 
Portuguese hospitals. J. Hosp. Infect. 70, 93–95.  

FEVRE, C., JBEL, M., PASSET, V., WEILL, F. X., GRIMONT, P.A.D. and BRISSE, S. 
2005. Six groups of OXY β-lactamase evolved over millions of years in Klebsiella 
oxytoca. Antimicrob Agents Chemother. 49, 3453-3462. 

FOURNIER, B., LU, C.Y., LAGRANGE, P.H., KRISHNAMOORTHY, R. and 
PHILIPPON, A 1995. A. Point mutation in the pribnow box, the molecular basis of 
beta-lactamase overproduction in Klebsiella oxytoca. Antimicrob Agents Chemother. 
39, 1365-1368.  

FOURNIER, B., ROY, P.H., LAGRANGE, P.H. and PHILIPPON, A. 1996. Chromosomal 
β-Lactamase Genes of Klebsiella oxytoca Are Divided into Two Main Groups, blaOXY-1 

and blaOXY-2. Antimicrob Agents Chemother. 40, 454-459.  

GEVERS, D., DANIELSEN, M., HUYS, G., and SWINGS, J. 2003. Molecular 
Characterization of tet(M) Genes in Lactobacillus Isolates from Different Types of 
Fermented Dry Sausage. Appl Environ Microbiol. 69, 1270-1275. 

GILBERT, R.J., LOUVOIS, J., DONOVAN, T., LITTLE, C., NYE, K., RIBEIRO, C.D., 
RICHARDS, J., ROBERTS, D., BOLTON, F.J. 2000. Guidelines for the 
microbiological quality of some ready-to-eat foods sampled at the point of sale. PHLS 
Advisory Committee for Food and Dairy Products. Communicable Disease and Public 
Health. 3, 163-167. 

GNIADKOWSKI, M. 2001. Evolution and epidemiology of extended-spectrum β-
lactamases (ESBLs) and ESBL-producing microorganisms. Clin Microbiol Infect. 7, 
597-608.  

GRANIER, S.A., PLAISANCE, L., LEFLON-GUIBOUT, V., LAGIER, E., MORAND, 
S., GOLDSTEIN, F. W. and NICOLAS-CHANOINE, M.H. 2003. Recognition of two 
genetic groups in the Klebsiella oxytoca taxon on the basis of chromosomal beta-
lactamase and housekeeping gene sequences as well as ERIC-1R PCR typing. Int J Syst 
Evol Microbiol. 53, 661-668. 

HOLT, J.G. 1994. Bergey's Manual of Determinative Bacteriology; Lippincott Williams 
and Wilkins: Philadelphia, USA. 



Capítulo III 

Antibiotic Resistance in Enterobacteriaceae Isolated from Portuguese Deli Meats 

 

185 

HUGH, R. and LEIFSON, E. 1953. The taxonomic significance of fermentative versus 
oxidative metabolism of carbohydrates by various Gram negative bacteria. J Bacteriol. 
66, 24-26. 

INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGISTS. 2006. Antimicrobial Resistance: 
Implications for the Food System. Compr Rev Food Sci Food Saf. 5, 71-137. 

JORGENSEN, J.H. and NCCLS. 2003. Methods for dilution antimicrobial susceptibility 
test for bacteria that grow aerobically, (6th ed.). Clinical and Laboratory Standards 
Institute, Wayne, PA, USA, M7-A6. 

KIM, S.H., WEI, C.I. and AN, H. 2005. Molecular characterization of multidrug-resistant 
Proteus mirabilis isolates from retail meat products. J Food Prot. 68, 1408-1413. 

LIVERMORE, D.M., CANTON, R., GNIADKOWSKI, M., NORDMANN, P., 
ROSSOLINI, G.M., ARLET, G., AYALA, J., COQUE, T.M., KERN-ZDANOWICZ, 
I., LUZZARO, F., POIREL, L. and WOODFORD, N. 2007. CTX-M: changing the face 
of ESBLs in Europe. J Antimicrob Chemother. 59, 165–174. 

MACHADO, E., COQUE, T.M., CANTÓN, R., SOUSA, J.C. and PEIXE, L. 2008. 
Antibiotic resistance integrons and extended-spectrum β-lactamases among 
Enterobacteriaceae isolates recovered from chickens and swine in Portugal. J 
Antimicrob Chemother. 62, 296-302. 

MACOVEI, L. and ZUREK, L. 2007. Influx of enterococci and Associated Antibiotic 
Resistance and Virulence Genes from Ready-To-Eat Food to the Human Digestive 
Tract. Applied and Environmental Microbiology. 73, 6740–6747. 

MAMMERI, H., POIREL, L. and NORDMANN, P. 2003. In vivo Selection of a 
Chromosomally Encoded β-Lactamase Variant Conferring Ceftazidime Resistance in 
Klebsiella oxytoca. Antimicrob Agents Chemother. 47, 3739-3742.  

MESA, R.J., BLANC, V., BLANCH, A.R., CORTÉS, P., GONZÁLEZ, J.J., LAVILLA, 
S., MIRÓ, E., MUNIESA, M., SACO, M., TÓRTOLA, M.T., MIRELIS, B., COLL, P., 
LLAGOSTERA, M., PRATS, G. and NAVARRO, F. 2006. Extended-spectrum β-
lactamase-producing Enterobacteriaceae in different environments (humans, food, 
animal farms and sewage). J Antimicrob Chemother. 58, 211-215.  

MONSTEIN, H.J., ÖSTHOLM-BALKHED, Å., NILSSON, N.V., NILSSON, M., 
DORNBUSCH, K. and NILSSON, L.E. 2007. Multiplex PCR amplification assay for 
the detection of blaSHV, blaTEM and blaCTX-M genes in Enterobacteriaceae. APMIS. 115, 
1400-1408. 

MONSTEIN, H.J., TÄRNBERG, M. and NILSSON, L.E. 2009. Molecular identification 
of CTX-M and blaOXY/K1 β-lactamase genes in Enterobacteriaceae by sequencing of 
universal M13-sequence tagged PCR-amplicons. BMC Infect Dis. 9, 1-8. 

NAWAZ, M., KHAN, A.A., KHAN, S., SUNG, K. and STEELE, R. 2008. Isolation and 
characterization of tetracycline-resistant Citrobacter spp. from catfish. Food Microbiol. 
25, 85-91. 



 

186 

NCCLS. 2005. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Performance 
standard for antimicrobial susceptibility testing (Suppl M100-S15). Wayne, PA, USA. 

PARTRIDGE, S.R. and HALL, R.M. 2005. Evolution of transposons containing blaTEM 
genes. Antimicrob Agents Chemother. 49, 1267-1268. 

PHILLIPS, I., CASEWELL, M., COX, T., DE GROOT, B., FRIIS, C., JONES, R., 
NIGHTINGALE, C., PRESTON, R. and WADDELL, J. 2004. Does the use of 
antibiotics in food animals pose a risk to human health? A critical review of published 
data. J Antimicrob Chemother. 53, 28-52.  

PITCHER, D.G., SAUNDERS, N.A., and OWEN, R.J. 1989. Rapid extraction of bacterial 
genomic DNA with guanidium thiocyanate. Lett Appl Microbiol. 8, 151-156.  

PRATS, G. MIRELIS, B., MIRÓ, E., NAVARRO, F., LLOVET, T., JOHNSON, J.R., 
CAMPS, N., DOMÍNGUEZ, A. and SALLERAS, L. 2003. Cephalosporin-resistant 
Escherichia coli among summer camp attendees with salmonellosis. Emerg Infect Dis. 
9, 1273–1280. 

SCHMITT, J., JACOBS, E. and SCHMIDT, H. 2007. Molecular characterization of 
extended-spectrum beta-lactamases in Enterobacteriaceae from patients of two 
hospitals in Saxony, Germany. J Med Microbiol. 56, 241-249.  

SHAH, A.A., HASAN, F., AHMED, S., and HAMEED, A. 2004. Characteristics, 
epidemiology and clinical importance of emerging strains of Gram-negative bacilli 
producing extended-spectrum β-lactamases. Res Microbiol. 155, 409-421. 

SILBERGELD, E.K., GRAHAM, J. and PRICE, L.B. 2008. Industrial food animal 
production, antimicrobial resistance, and human health. Annu Rev Public Health. 29, 
151-69. 

SIMEONI, D., RIZZOTTI, L., COCCONCELLI, P., GAZZOLA, S., DELLAGLIO, F. and 
TORRIANI, S. 2008. Antibiotic resistance genes and identification of staphylococci 
collected from the production chain of swine meat commodities. Food Microbiol. 25, 
196-201. 

SLAMA, T.G. 2008. Gram-negative antibiotic resistance: there is a price to pay. Critical 
Care. 12 (Suppl 4), 1-7 

SMET, A., MARTEL, A., PERSOONS, D., DEWULF, J., HEYNDRICKX, M., CATRY, 
B., HERMAN, L., HAESEBROUCK, F. and BUTAYE, P. 2008. Diversity of 
Extended-Spectrum β-Lactamases and Class C β-Lactamases among Cloacal 
Escherichia coli Isolates in Belgian Broiler Farms. Antimicrob Agents Chemother. 52, 
1238-1243.  

STINE, O.C., JOHNSON, J.A., KEEFER-NORRIS, A., PERRY, K.L., TIGNO, J., 
QAIYUMI, S., STINE, M.S. and MORRIS, JR., J.G. 2007. Widespread distribution of 
tetracycline resistance genes in a confined animal feeding facility. Int J Antimicrob 
Agents. 29, 348-352. 

SUNDE, M., THARALDSEN, H., SLETTEMEÅS, J.S., NORSTRÖM, M., CARATTOLI, 
A. and BJORLAND, J. 2009. Escherichia coli of animal origin in Norway contain a 



Capítulo III 

Antibiotic Resistance in Enterobacteriaceae Isolated from Portuguese Deli Meats 

 

187 

blaTEM-20-carrying plasmid closely related to blaTEM-20 and blaTEM-52 plasmids from 
other European countries. J Antimicrob Chemother. 63, 215-216. 

WANG, H.H., MANUZON, M., LEHMAN, M., WAN, K., LUO, H.,WITTUM, T.E., 
YOUSEF, A. and BAKALETZ, L.O. 2005. Food commensal microbes as a potentially 
important avenue in transmitting antibiotic resistance genes. FEMS Microbio. Lett. 254, 
226–231. 

WHO. 2000. World Health Organization. Global Principles for the Containment of 
Antimicrobial Resistance in Animals Intended for Food. Geneve, Switzerland. 

WU, S.W., DORNBUSCH, K. and KRONVALL, G. 1999. Genetic characterization of 
resistance to extended-spectrum beta-lactams in Klebsiella oxytoca isolates recovered 
from patients with septicemia at hospitals in the Stockholm area. Antimicrob Agents 
Chemother. 43, 1294-1297. 

YUAN, L., LIU, J.H., HU, G.Z., PAN, Y.S., LIU, Z.M., MO, J. and WEI, Y. J. 2009. 
Molecular characterization of extended-spectrum-beta-lactamase-producing Escherichia 
coli isolates from chickens in Henan Province of China. J Med Microbiol. [Epub 2009 
Jul 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

188 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

In vitro transference and molecular characterization of 
blaTEM genes in bacteria isolated from Portuguese RTE food s 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amador, P., Fernandes, R., Duarte, I., Brito, L., Prudêncio, C. (2010). In vitro 
transference and molecular characterization of blaTEM genes in bacteria isolated from 
Portuguese RTE foods. World Journal of Microbiology and Biotechnology (accepted). 

 



 

 

 

 



Capítulo IV 

In vitro transference and molecular characterization of blaTEM genes in bacteria isolated from 
Portuguese RTE foods 

 

193 

In vitro transference and molecular characterization of 
blaTEM genes in bacteria isolated from Portuguese RTE foods 

 

Amador, P., Fernandes, R., Duarte, I., Brito, L., Prudêncio, C 

Abstract 

The principal aim of this study was to investigate the possibility of transference to 

Escherichia coli of β-lactams resistance genes found in bacteria isolated from RTE 

Portuguese traditional food. From previous screenings, 128 β-lactams resistant isolates 

(from different types of cheese and of deli meats), largely from the Enterobacteriaceae 

family were selected and 31.3% of them proved to transfer resistance determinants in 

transconjugation assays. Multiplex PCR in donor and transconjugant isolates did not detect 

blaCTX, blaSHV and blaOXY, but blaTEM was present in 85% of them, while two new TEMs 

(TEM-179 and TEM-180) were identified in two isolates. The sequencing of these 

amplicons showed identity between donor and transconjugant genes indicating the in vitro 

transference of plasmid DNA. A phylogenetic inference based on these aminoacidic 

sequences showed that the food isolates analysed in this study clustered with most of the 

TEM sequences of worldwide clinical isolates. These results suggest that if there is an 

exchange of genes in natural conditions, the consumption of RTE foods particularly with 

high levels of Enterobacteriaceae can contribute to the spread of antibiotic resistance. 
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Introduction  

Antimicrobial resistance is an inevitable consequence of the evolutionary adaptation of 

microbes, but the human use and misuse of antimicrobial drugs have driven the 

increasingly rapid and prevalent emergence of resistance in a range of pathogenic and 

commensal microorganisms.41 Acquired resistance to an antimicrobial drug can be due 

either to mutation of a resistance gene or to horizontal gene transference, through the 

incorporation of such genes, located in mobile genetic elements such as plasmids, 

transposons or integrons/gene cassettes, by acceptor bacteria.7 The usual way bacteria use 

to transfer their genes is via conjugation, transformation or transduction,39 being the former 

the most important transfer mechanism.7 

 

More than 300 natural extended-spectrum β-lactamases (ESBLs) variants have been 

identified since the mid-1980s,18 but the most abundant are represented by SHV, TEM and 

CTX-M.17 TEM- and SHV-type ESBLs have developed from their ancestors TEM-1/-2 and 

SHV-1, respectively, by point mutations, but the origin of CTX-M is unclear. The plasmid-

encoded TEM-1/-2 enzymes are widespread and are the cause of resistance to broad-

spectrum penicillin in many gram-negative rods.28 SHV-1, the chromosomally encoded β-

lactamase K2 from Klebsiella pneumoniae, has also been found to be plasmidic in other 

species.9 For both TEM-1 and SHV-1, association with transposons is recognized.38 

Plasmids are responsible for the spread of most of the new β-lactamases, which may also 

have chromosomal origins.25,19 

 

Limited information exists about the transfer of resistant pathogenic bacteria and their 

genes between animals and humans, but even less is known about the potential for 

exchange with or among commensal bacteria.23 However, a high frequency of resistance 

gene transference has been demonstrated in in vitro experiments between: gram-negative 

bacteria, gram-positive bacteria,12 the bacterial flora of animals and humans.7 In a similar 

way, in vivo experiments between swine and human Enterococcus faecium (in the 

digestive tract of gnotobiotic mice), sugested that gene exchange under natural conditions 

might also be very frequent.32 These transmission mechanisms enable the fast and efficient 

gene spread, possibly representing an important aspect of the ecology of antibiotic 

resistance determinants, which lead to serious public health and environmental problems.29 
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Nowadays, it is accepted that the commensal Enterobacteriaceae present in the 

digestive tract of humans and of food-producing animals, might represent an important 

reservoir of antibiotic resistance genes. In fact, the digestive tract is a favourable site for 

horizontal intra- and inter- species gene transfer,40 among permanent and transient 

colonizers, which include bacteria ingested with food and drinks.43 

 

Multiple studies have focused on the characterization of β-lactamases in human clinical 

Escherichia coli isolates, but very few have been performed with isolates of other origins 

such as healthy humans, animals (healthy or sick) or foods.5 Nevertheless, food chain, 

mainly animal food consumption, as well as direct contact with livestock has been 

identified as a via to spread of resistances in the community, either through transfer of 

resistant bacteria to humans or of their resistance genes to pathogens.4,36 Some studies have 

evidenced the meat processing, as the most important aspect in the spreading of resistant 

bacteria, pathogenic or commensal.42 Ready-to-eat (RTE) foods, namely cheese, deli meat 

and delicatessen, although usually containing low levels of E. coli, might represent a 

potential resistance genes source, as they are consumed uncooked.26 

 

The aim of this study was to search for β-lactams resistance genes (blaTEM, blaCTX, 

blaSHV and blaOXY) in bacteria isolated from RTE Portuguese traditional food (cheeses and 

deli meats) and to study the molecular characteristics of these genes and their ability to be 

transferred to Escherichia coli in in vitro transconjugation assays.  

Materials and Methods 

Transconjugation assays  

The transconjugation assays were carried out with 128 ampicillin resistant (AmpR) and 

nitrocefin positive isolates collected from Portuguese RTE traditional food (57 from cheese 

samples and 71 from deli meats) over two years (2007 to 2008) as previously described.1,2 

E. coli J53 (AzR) and E. coli HB101 (StpR) (Bio-Rad, München, Germany) were used as 

receptor strains in the conjugation experiments. The liquid mating method used in this 

work was adapted from Van et al.,47 as follows: donor and recipient strains freshly grown 
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separately overnight without shaking on trypticase soy broth (TSB) were mixed in a donor-

to-receptor ratio of 1:10 in TSB. Mixtures were incubated at 37 ºC for 18 h without 

shaking. Then, transconjugants were selected by spreading 100 µl of each mixture onto 

trypticase soy agar (TSA) containing, according to receptor strain used, 200 µg/ml of 

sodium azide and 20 µg/ml of ampicillin, or 100 µg/ml of streptomycin sulfate and 20 

µg/ml of ampicillin as selective agents. Plates were aerobically incubated overnight at 37 

ºC for 24 h and the colonies were further re-streaked onto similar media to confirm the 

phenotype. 

 

For each single test, controls were simultaneously performed for culture media, 

antibiotic efficiency and donor strains, using different antibiotic supplementation (only 20 

µg/ml of ampicillin or only 100 µg/ml of streptomycin sulfate or only 200 µg/ml of sodium 

azide).  

Antimicrobial susceptibility testing 

The susceptibility pattern of donor and transconjugants isolates was determined by the 

disk diffusion Kirby Bauer method described by Amador et al.2 Briefly, Mueller Hinton 

agar (Oxoid, Hampshire, England) with antibiotic disks (Oxoid, Hampshire, England) was 

used according to the Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) formerly National 

Centre Clinical Laboratory Standards (NCCLS) recommendations.10,33 Donor isolates were 

retested simultaneously with transconjugants, in order to confirm the results. 

 

The isolates were tested to amoxicillin/clavulanic acid combination (Clavamox) (AMC) 

30 µg/10 µg, respectively; ceftazidime (CAZ) 30 µg; cefotaxime (CTX) 30 µg; cefpirome 

(CPO) 30 µg; aztreonam (ATM) 30 µg; cefoxitin (FOX) 30 µg; imipenem (IPM) 10 µg; 

meropenem (MEM) 10 µg; chloramphenicol (CHL) 30 µg; tetracycline (TET) 30 µg; 

gentamicin (GEN) 10 µg; trimethoprim/sulfamethoxazol (Bactrim; SXT) combination 

(1:19) and ciprofloxacin (CIP) 5 µg. Strains E. coli ATCC25922 (Liofilchem S.R.L., 

Roseto degli Abruzzi, Italy), E. coli J53 (AzR) and E. coli HB101 (StpR) were used as 

quality controls in minimal inhibitory concentration (MICs) assays. 
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DNA extraction and PCR amplification 

Genomic DNA was extracted according to Amador et al.,1,2 and the plasmid DNA 

extraction was performed with the Kit JETquick, Miniprep DNA Genomed (GmbH, 

Löhne, Germany). Both extractions were carried out at least in duplicate for donor and 

transconjugant bacteria. DNA fragments were visualised under UV light in 1% (m/v) 

agarose gel using two molecular markers, 100 bp plus 1,5 Kb (BioRon) and λHind III 

(Sigma).  

 

The detection of genes involved in β-lactam resistance was performed, using genomic 

and plasmidic DNA of donor and transconjugant strains, by a multiplex-PCR approach for 

β-lactamase genes (blaTEM, blaSHV and blaCTX-M/blaOXY) according to the procedure 

described by Monstein et al.30 The primers used, synthesised by Frilabo, Metabion 

International AG, are described in Table 1. Strains used as positive controls in PCR 

amplifications were: E. coli HY0401091 (for CTX-M-2), E. coli UB0402407 (for CTX-M-

9 and TEM), K. pneumoniae HY0301692 (for CTX-M-1, TEM and SHV), K. pneumoniae 

AA0404346 and K. pneumoniae MR0500681 (for SHV). Negative controls without DNA 

were always included. 

 

Table 1. Primers used for PCR detection of bla genes. 

Primer Sequence (5’→3’) Amplicon size (bp) Gene family  
SHV-F ATGCGTTATATTCGCCTGTG 

747 SHV 
SHV-R TGCTTTGTTATTCGGGCCAA 
TEM-F1 TCGCCGCATACACTATTCTCAGAATGA 

445 TEM 
TEM-R2 ACGCTCACCGGCTCCAGATTTAT 
CTX-M-F ATGTGCAGYACCAGTAARGTKATGGC 

593 CTX-M / OXY 
CTX-M-R TGGGTRAARTARGTSACCAGAAYCAGCGG 
F- forward; R- reverse. 
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Direct sequencing of PCR products  

The pair of primers TEM-F (5´-ATAAAATTCTTGAAGACGAAA-3´) and TEM-R 

(5´-GACAGTTACCAATGCTTAATC-3´)49 was used to amplify a 1080 bp fragment of 

blaTEM genes. The amplicons with the expected size were purified from agarose gel using 

the AxyPrep DNA Gel Extraction kit (Axygen Biosciences, Bioron-Germany), according 

to the manufacturer’s recommendations and eluted in 30-50 µl sterile water. Concentration 

of purified DNA was determined and diluted to achieve about 1 µg of DNA µl-1. 

 

The nucleotide sequences were obtained by direct sequencing of purified PCR products 

using the DNA sequencing kit, BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction 

(Applied Biosystems) with the primer set TEM-F/TEM-R. Briefly, the DNA (50 ng) was 

mixed with 1 µl (10 pmol) of forward or reverse primer, 8 µl of a terminator ready reaction 

mix and sterile distilled water to a final reaction volume of 20 µl. Amplification conditions 

were 25 cycles of 96 ºC for 10 s, 50 ºC for 10 s and 60 ºC for 4 min. Rapid removal of 

unincorporated fluorescent dye-terminators from cycle sequencing reactions was carried 

out prior to sequencing on Performa DTR Ultra 96-Well Plate (/EdgeBio, PN 4050207). 

Sequence data was obtained on an ABI 3730xl Genetic Analyzer, (Applied Biosystems///). 

Sequencing and phylogenetic analysis 

From each donor and transconjugant isolates, both DNA strands of the amplicons were 

used to assess sequence variability. DNA from each isolate was used to produce the 

overlapping PCR products, being the respective sequences assembled to generate the final 

isolate sequence consensus. Each nucleotide sequence in this study was obtained from one 

unique isolate. 

 

For the analysis made in this study 100 TEM non redundant and complete sequences 

were retrieved from the EMBL/GenBank/DDBJ and according to the information in Laney 

Clinic (http://www.lahey.org/studies/)27 and The LacTamase Engineering Database 

(http://www.laced.uni-stuttgart.de/).24 

 

CLUSTAL X v.1.81,46 with the default parameters settings, was used to align consensus 

sequences. No outgroup sequence was included in the alignment. The sequences at the 
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extremes of the alignment were sheared to avoid incorrect interpretation of the distances in 

the tree, remaining the complete coding sequence. Evolutionary model parameters were 

determined using Tree-Puzzle, v.1.5, considering no outgroup and a mixed «Model rate of 

heterogeneity» (1 invariable + gamma distributed rates).45 Phylogenetic analysis was 

inferred with Bayesian method (MrBayes3.1).22 The tree was confirmed by Maximum 

Parsimony (MP) (DNAPARS and PROTPARS) and Maximum Likelihood (ML) 

(DNAML and PROML) (PHYLIP v.3.6) programme.37 The default parameters settings 

were used with the exception of Gamma distributed rates, set to rate variation among sites, 

and global rearrangements were allowed. In order to validate the tree, initial alignment was 

subjected to bootstrap analysis, using SEQBOOT (PHYLIP). The final tree was drawn 

with TREEVIEW.35 Genetic distances were calculated with PROTDIST (PHYLIP), 

assuming F84 as model of nucleotide substitutions.14 

Results 

Transfer of resistance genes 

The transconjugation assays carried out with the 128 isolates (57 from cheese and 71 

from deli meat) previously characterised, Amador et al.1,2 yielded 40 transconjugants (20 

from cheese and 20 from deli meat), which respective donor isolates are described in Table 

2. Although Pseudomonas spp. were detected, most of the transconjugant isolates (92.5%) 

belong to the Enterobacteriaceae family and twelve different bacterial species were 

identified. Escherichia coli, Enterobacter cloacae and Morganella morganii were found in 

both cheese and deli meat products. The most prevalent transconjugant species isolated 

from both RTE products was E. coli (42.5%). 
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Table 2. Type of food and origin of the transconjugant isolates. 

RTE Food type  Origin Isolate reference Species identification (*) 

Cheese    

ewe cheese (semi-soft)- Seia  market 2 37Q Proteus vulgaris  
ewe cheese (ripened)-DOP -Évora Supermarket A 138Q Serratia rubidaea 
ewe cheese (ripened)-DOP-Nisa Supermarket A 39Q Enterobacter cloacae 
ewe cheese (ripened)-Arraiolos Supermarket A 41Q 

137Q 
E. coli  
Pseudomonas aeruginosa 

ewe cheese (ripened)-Arraiolos Supermarket B 43Q 
53Q 

E. coli 
Citrobacter freudii 

ewe cheese (soft)-Arraiolos Supermarket A 45Q Morganella morganii 
mixture (cow, ewe and goat) - Covilhã Supermarket B 47Q E. coli  
goat cheese (ripened)- Castelo Branco market 1 55Q Proteus vulgaris group 
goat cheese (ripened)- Carregal do Sal market 1 57Q Proteus vulgaris group 
ewe cheese (ripened)-V. Velha de Rodão market 1 49Q 

68Q 
Citrobacter braakii 
Enterobacter cloacae 

ewe cheese - V. Velha de Rodão Supermarket B 51Q Enterobacter cloacae 
ewe cheese (semi-soft)- Castelo Branco market 1 69Q 

59Q 
E. coli 
Enterobacter cloacae 

goat cheese (ripened)- Povoa de Lanhoso Supermarket A 61Q 
63Q 
65Q 
71Q 

E.coli 
E. coli 
E. coli 
Shigella boydii 

Deli meat(**)    
Ham  butcher 1 134C Enterobacter amnigenus  
Smoked sausage 
 

butcher 1 25C 
27C 
72C 
133C 

E. coli 
E. coli 
E. coli 
Pseudomonas fluorescens 

Salted ribs butcher 1 4C 
29C 
30C 
31C 
32C 
33C 
34C 

E. vulneris 
E. coli 
E. vulneris 
E. coli 
E. coli 
E.coli 
E.coli 

Smoked sausage butcher 2 2C 
6C 

E. vulneris 
E. coli  

Cold cuts Supermarket A 7C E. coli 
Smoked and salted ham market 1 21C NI 
Artisanal meat salad Supermarket A 131C 

130C 
Enterobacter cloacae 
Morganella morganii 

Boneless smoked and salted ham  supermarket 23C 
73C 

Morganella morganii 
Enterobacter amnigenus 

NI - Not identified   
(*) According to Amador et al., 2009 and submitted results. (**) purchased at Coimbra (central region of Portugal). 

 

The multiplex-PCR approach for the detection of β-lactamases (blaTEM, blaSHV and 

blaCTX-M/blaOXY) performed in donor and respective transconjugant cells confirmed the 

transference of blaTEM gene in 85% (34/40) of the cheese and deli meat isolates (Tables 3 

and 4).  
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Eighty-five percent (17/20) of cheese isolates proved to transfer the blaTEM gene through 

transconjugation. The blaTEM was not detected in the unique Klebsiella oxytoca isolated 

from cheese (isolate 138Q). Eighty-five percent (17/20) of the deli meat isolates 

transferred the blaTEM gene through conjugation. Moreover, blaTEM gene was present in 

64% (7/11) of the deli meat isolates that didn’t transconjugate. The blaSHV and blaCTX 

genes family were not detected neither in deli meat nor in cheese isolates.  

 

The universal degenerated CTX-M primer also amplifies the chromosomal blaOXY (K1-

genes in Klebsiella spp. and K1-like genes in other Enterobacteriaceae).31 Therefore the 

amplicons had to be subsequently sequenced for gene identification.2 The blaOXY gene 

sequences were only detected among 45% (5/11) of the isolates that did not transconjugate 

and that presented low resistance phenotype profile (only AMP).  

Antimicrobial susceptibility testing 

The comparison of the resistant phenotype patterns of donor and respective receptor 

cells enabled to hypothesize the presence of resistance plasmid genes that were transferred 

in the transconjugation assays (Table 3 and Table 4). The determination of antimicrobial 

susceptibility and resistance for the 13 antimicrobial agents revealed among transconjugant 

cheese isolates a higher resistance in the β-lactams group AMC (90%) and FOX (90%) and 

in the non-β-lactams group TET (65%), SXT (40%), IPM and MEM (10%), followed by 

GEN and CIP (0% each) (Table 3). A different antibiotic ranking was found among 

transconjugant deli meat isolates, in the non-β- lactams group TET (85%), SXT (50%), 

followed by IPM and MEM (30%) and in the β- lactams group FOX (45%) and AMC 

(20%) (Table 4). 

 

When comparing the resistance phenotypes, 0.5% (1/20) of the cheese isolates and 55% 

(11/20) of the deli meat isolates showed total identity, which indicates the transference of 

these resistance patterns (Table 3 and Table 4). The resistance phenotypic transference 

among cheese isolates mismatch in average for two or three antibiotics, whereas just one 

antibiotic failed to be transferred among deli meat isolates.  
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Table 3. Comparison of resistance phenotypes to major antimicrobial classes between donor 
and transconjugants isolates from cheese and presence of β-lactamase genes in 
transconjugants.  

Receptor 
Donor species (ref.) / 
Transconjugant (ref.)  Resistance phenotype blaTEM  * 

E
. c

ol
i J

53
 

Proteus vulgaris (37Q) AMP, AMC, FOX, CHL, TET  
Transconjugant (38Q) AMP, TET + 
E. coli (41Q) AMP, SXT, TET  
Transconjugant (42Q) AMP + 
E. coli (43Q) AMP, AMC, FOX, SXT, TET  
Transconjugant (44Q) AMP, SXT, TET + 
Morganella morganii (45Q) AMP, AMC, FOX, CHL, TET   
Transconjugant (46Q) AMP, FOX, TET + 
Citrobacter braakii (49Q) AMP, AMC, FOX, SXT, TET  
Transconjugant (50Q) AMP,  SXT, TET + 
Enterobacter cloacae (51Q) AMP, AMC, FOX, CEPH3, ATM  
Transconjugant (52Q) AMP, FOX __ 
Citrobacter freudii (53Q) AMP, AMC, FOX, CEPH3, ATM, CHL, SXT    
Transconjugant (54Q) AMP, AMC, FOX, ATM, SXT + 
Proteus vulgaris (55Q) AMP, AMC, FOX, CEPH3, ATM, CHL, SXT    
Transconjugant (56Q) AMP, AMC, FOX, ATM, SXT + 
Enterobacter cloacae (59Q) AMP, AMC, FOX, CEPH3, CPO, ATM, CARB  
Transconjugant (60Q) AMP, AMC, CPO, CARB + 
Enterobacter cloacae (68Q) AMP, AMC, FOX, CEPH3, CPO, ATM  
Transconjugant (144Q) AMP, AMC, FOX, CEPH3, CPO + 
P. aeruginosa (137Q) AMP, AMC, FOX, CEPH3, CHL, SXT, TET  
Transconjugant (143Q) AMP, AMC, FOX, SXT, TET __ 
K. oxytoca (138Q) AMP, AMC, FOX, CEPH3, CPO, ATM, CHL, CIP, TET  

 Transconjugant (145Q) AMP, AMC, FOX, CEPH3, CPO, TET __ 

E
. c

ol
i H

B
10

1 

Enterobacter cloacae (39Q) AMP   
Transconjugant (40Q) AMP + 
E. coli (47Q) AMP, AMC, FOX, CEPH3, TET  
Transconjugant (48Q) AMP, TET + 
Proteus vulgaris (57Q) AMP, AMC, FOX, CEPH3, CPO, CARB, TET    
Transconjugant (58Q) AMP, AMC, FOX, CEPH3, CARB + 
E. coli (61Q) AMP, AMC, FOX, CEPH3, ATM, TET  
Transconjugant (62Q) AMP, TET + 
E. coli (63Q) AMP, AMC, FOX, SXT, TET  
Transconjugant (64Q) AMP, TET + 
E. coli (65Q) AMP, AMC, FOX, TET  
Transconjugant (66Q) AMP, TET + 
E. coli (69Q) AMP, AMC, FOX  
Transconjugant (70Q) AMP + 
Shigella boydii (71Q) AMP, AMC, FOX, CEPH3, ATM, SXT, TET  
Transconjugant (67Q) AMP, TET + 

underlined - β-lactamic antibiotic; ref. – reference; *- TEM presence in transconjugants. 
 

TET was frequently transferred both in meat isolates (12/17) and in cheese isolates 

(11/13). In the latter group of isolates, resistance phenotype to CHL and CIP were not 

transferred, though the resistance phenotype to AMC, FOX and ATM despite having been 

transferred in some cases, the majority failed to transfer. In contrast to deli meat isolates, 

the resistance phenotypes to AMC, FOX, SXT and CARB were transferred in most of the 

isolates (Table 3 and Table 4). 
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Table 4. Comparison of resistance phenotypes to major antimicrobial classes between donor and 
transconjugant isolates from deli meat and presence of β-lactamase genes in 
transconjugants. 

Receptor 
Donor species (ref.) / 
Transconjugant (ref.) Resistance phenotype 

blaTEM  * 
 

E
. c

ol
i J

53
 

E. vulneris (2C) AMP, SXT, TET  
Transconjugant (19C) AMP, SXT, TET + 
E. vulneris (4C) AMP, TET  
Transconjugant (16C) AMP + 
E. coli (6C) AMP, FOX, SXT, TET  
Transconjugant (9C) AMP, SXT, TET + 
E. coli (7C) AMP, FOX, ATM, SXT, TET  
Transconjugant (20C) AMP, FOX, ATM, SXT, TET + 
E. coli (25C) AMP, SXT, TET  
Transconjugant (11C) AMP, SXT, TET + 
E. coli (27C) AMP, ATM, SXT, TET  
Transconjugant (13C) AMP, ATM, SXT + 
E. vulneris (30C) AMP, TET  
Transconjugant (8C) AMP + 
E. coli (31C) AMP, SXT, TET  
Transconjugant (18C) AMP,TET + 
E. coli (32C) AMP, SXT, TET  
Transconjugant (14C) AMP, SXT, TET + 
E. coli (33C) AMP, SXT, TET  
Transconjugant (17C) AMP, SXT, TET + 
E. coli (72C) AMP  
Transconjugant (12C) AMP + 
Enterobacter amnigenus (134C) AMP, TET  

Transconjugant (10C) AMP + 
Enterobacter cloacae (130C) AMP, AMC, FOX, CARB  
Transconjugant (147C) AMP, FOX, CARB __ 

E
. c

ol
i H

B
10

1 

E. coli (29C) AMP, FOX, TET  
Transconjugant (1C) AMP, FOX, TET + 
E. coli (34C) AMP, SXT, TET  
Transconjugant (15C) AMP, SXT, TET + 
NI (132C) AMP, AMC, FOX, CEPH3, ATM, CARB, TET  
Transconjugant (21C) AMP, AMC, FOX, CEPH3, ATM, TET + 
Morganella morganii (131C) AMP, FOX, ATM, CARB,TET  
Transconjugant (148C) AMP, FOX, ATM, CARB,TET __ 
Pseudomonas fluorescens (133C) AMP, AMC, FOX, CPO, ATM, CARB, SXT, TET  
Transconjugant (149C) AMP, AMC, FOX, CPO, ATM, CARB, SXT __ 

Enterobacter amnigenus (73C) AMP, AMC, FOX, CEPH3, CPO, CARB  
Transconjugant (22C) AMP, AMC, FOX, CEPH3, CPO, CARB + 
Morganella morganii (23C) AMP, FOX, ATM, CARB, TET  
Transconjugant (146C) AMP, FOX, ATM, CARB, TET + 

underlined - β-lactamic antibiotic; ref. – reference; *- TEM presence in transconjugants. 
 

Sequence analysis of blaTEM 

Aiming the sequencing of the blaTEM genes previously detected, 47 donor and 

transconjugant isolates were selected for PCR amplification with primers TEM-F and 

TEM-R.49 The 1080 bp amplicon corresponds to the coding region (861 bp) plus 214 bp 

upstream and 5 bp downstream the coding region.  
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Consensus sequences obtained from reverse and forward sequence data of each isolate 

were 100% identical. The sequences yielded from this study were deposited in the 

EMBL/GenBank/ DDBJ database (Table 5). The percentage of similarity between all 

possible sequence pairs of complete blaTEM sequences varied between 99 and 100% (data 

not shown). All pairs of donor and respective transconjugant sequences were identical, 

which proved the in vitro transference of plasmid encoded blaTEM genes from RTE 

microorganisms to enterobacteria. 

 

Among the 47 nucleotidic sequences produced in the present study, 43 blaTEM 

nucleotidic sequences proved to be identical to three sequences deposited in the 

EMBL/GenBank/DDBJ database. The sequences obtained from 35 isolates were 100% 

similar to the TEM-1 sequence EF035622, two sequences were identical to the TEM-1 

sequence DQ849328 and six sequences were identical to the TEM-1 sequence EF035581. 

Conversely, the sequences obtained from isolates 68Q and 22C were different from any 

other known sequence in databases (Table 5). The partial sequence of isolate 4C (49% - 

418 bp/861 bp) was 100% similar to the TEM-1 sequence EF035581, whereas the partial 

sequence of isolate 37Q (81% - 697 bp/861 bp), except for a thymine residue in position 

281 of the alignment, was identical to the TEM-1 sequence EF035622 (data not shown). 
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Table 5. Accession numbers of β-lactamase genes identified in donor isolates from cheese 

and deli-meats and in transconjugants 

Origin  
Isolates or transconjugants 

(reference) 
Accession number TEM-type 

Cheese 

   
E. coli (69Q) GQ983342 

TEM-1 

E. coli (41Q) GQ983324 
E. coli (61Q) GQ983334 

Shigella boydii (71Q) GQ983344 
E. coli (43Q) GQ983326 
E. coli (63Q) GQ983336 
E. coli (47Q) GQ983328 

Citrobacter braakii (49Q) GQ983330 
E. coli (65Q) GQ983338 

Citrobacter freudii (53Q) GQ983332 
Enterobacter cloacae (39Q) GQ983322 

Proteus vulgaris (37Q) GQ983321 
Transc/E. coli (70Q) GQ983343 
Transc/E. coli (42Q) GQ983325 
Transc/E. coli (62Q) GQ983335 

Transc/Shigella boydii (67Q) GQ983340 
Transc/E. coli (44Q) GQ983327 
Transc/E. coli (64Q) GQ983337 
Transc/E. coli (48Q) GQ983329 

Transc/Citrobacter braakii (50Q) GQ983331 
Transc/E. coli (66Q) GQ983339 

Transc/Citrobacter freudii (54Q) GQ983333 
Transc/Enterobacter cloacae (40Q) GQ983323 

Enterobacter cloacae (68Q) GQ983341 New TEM-180  

Deli meat 

   
E. coli (29C) GQ983318 

TEM-1 

E. coli (27C) GQ983317 
E. coli (33C) GQ983319 
E. coli (34C) GQ983320 
E. coli (72C) GQ983345 

E. vulneris (4C) GQ983347 
Transc/E. coli (1C) GQ983346 
Transc/E. coli (9C) GQ983302 
Transc/E. coli (11C) GQ983304 
Transc/E. coli (13C) GQ983306 
Transc/E. coli (14C) GQ983307 
Transc/E. coli (17C) GQ983310 
Transc/E. coli (18C) GQ983311 

Transc/E. vulneris (16C) GQ983309 
Transc/E. coli (15C) GQ983308 

Transc/E. vulneris (19C) GQ983312 
Transc/Enterobacter amnigenu (10C) GQ983303 

Transc/E. vulneris (8C) GQ983301 
Transc/E. coli (12C) GQ983305 
Transc/E. coli (20C) GQ983313 

NI (21C) GQ983314 
K. oxytoca (24C) GQ983316 

Transc/Enterobacter amnigenus (22C) GQ983315 New TEM-179 
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The deduced blaTEM amino acid sequences obtained from the 43 isolates represented by 

isolate 15C are 100% similar with the identified sequences TEM-1 (EF035622, EF035581, 

EF035587, EF035579, EF035580, EF035588, AF309824, 1d-AF42713, 1d-AF18820 and 

1e-AF42713) and with the non-identified sequences (DQ849325, DQ849326, DQ849328 

and FJ560503) (Figure 1). Eight sequences carry silent mutations, as commonly referred 

by diverse authors. Conversely, the sequences obtained from isolates 22C and 68Q are 

different from any other known published sequence, which indicates two new enzymes of 

the TEM family group. In fact, here we describe for the first time, two new TEM enzymes 

being proposed as TEM-179 and TEM-180, respectively (Table 5). They were found two 

non-conserved substitutions S264G (S268G Ambler position3) in sequence 68Q and 

M268T (M272T Ambler position3) in sequence 22C. Moreover, a conserved amino acid 

substitution D269E (D273E Ambler position3) in sequence 22C was also observed. The 

partial amino acid sequence from isolate 4C was identical to the TEM-1 sequences, but the 

sequence 37Q differed from the former group by a non-conserved substitution H94L 

(H96L Ambler position3) (Fig. 1). 
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                      *        20         *        40         *        60         *         
15C        : ........................................................................ :  72 
1-EF035581 : ........................................................................ :  72 
1-EF035622 : ........................................................................ :  72 
-DQ849328- : ........................................................................ :  72 
22C        : ........................................................................ :  72 
68Q        : ........................................................................ :  72 
37Q        : -------------------------------------------------------................. :  17 
4C         : ------------------------------------------------------------------------ :   - 
             msiqhfrvalipffaafclpvfahpetlvkvkdaedqlgarvgyieldlnsgkilesfrpeerfpmmstfkv       
                                                                                            
                   80         *       100         *       120         *       140           
15C        : ........................................................................ : 144 
1-EF035581 : ........................................................................ : 144 
1-EF035622 : ........................................................................ : 144 
-DQ849328- : ........................................................................ : 144 
22C        : ........................................................................ : 144 
68Q        : ........................................................................ : 144 
37Q        : .....................L.................................................. :  89 
4C         : ---------------------------............................................. :  45 
             llcgavlsrvdagqeqlgrrihysqndlveyspvtekhltdgmtvrelcsaaitmsdntaanlllttiggpk      
                                                                                            
                  *       160         *       180         *       200         *             
15C        : ........................................................................ : 216 
1-EF035581 : ........................................................................ : 216 
1-EF035622 : ........................................................................ : 216 
-DQ849328- : ........................................................................ : 216 
22C        : ........................................................................ : 216 
68Q        : ........................................................................ : 216 
37Q        : ........................................................................ : 161 
4C         : ........................................................................ : 117 
             eltaflhnmgdhvtrldrwePELNEAIPNDERDTTMPAAMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAG       
                                                                                           
              220         *       240         *       260         *       280              
15C        : ......................................................................- : 286 
1-EF035581 : ......................................................................- : 286 
1-EF035622 : ......................................................................- : 286 
-DQ849328- : ......................................................................- : 286 
22C        : ...................................................TE.................- : 286 
68Q        : ...............................................G......................- : 286 
37Q-inc    : ......................................................................- : 231 
4C-inc     : ......................------------------------------------------------- : 139 
             PLLRSALPAGWFIADKSGAGERgsrgiiaalgpdgkpsrivviyttgsqatmdernrqiaeigaslikhw        
 

Figure 1. Amino acid sequence alignment of the blaTEM gene/coding region, obtained from 
47 isolates (Tabela 5) (and three sequences retrieved from 
EMBL/GenBank/DDBJ database (1-EF035581, 1-EF035622 and DQ849328).  
Legend: Hyphens represent gaps included in the sequence. Sequence 15C stands for sequences 40Q, 
41Q, 42Q, 43Q, 44Q, 47Q, 48Q, 49Q, 50Q, 53Q, 54Q, 61Q, 62Q, 63Q, 64Q, 65Q, 66Q, 67Q, 69Q, 
70Q, 71Q, 1C, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 24C, 27C, 29C, 
33C,  34C, 39Q and 72C, which are identical. Sequences 22C and 68Q are different from any other 
known sequence on databases. 

 

Phylogenetic analysis 

From the 286 residues included in the multiple sequence alignment of blaTEM coding 

region constructed 199 amino acidic positions were totally conserved. The genetic 

distances among sequences were estimated using the evolutionary parameters calculated by 

TREE-PUZZLE with the ratio of transitions and transvertion of 1.96116 and a alpha 

parameter of 0.26. The genes showed genetic distances between 0.0783 and 0.1191. 
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The best MrBayes tree revealed 9 distinct clusters, as shown in Figure 2. The bootstrap 

analysis (104 replicates) had a statistical support of 100%, 100%, 97%, 97%, 96%, 86%, 

82%, 80% of 99% and 89% for clusters I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII and IX, respectively. 

Cluster I comprises most of the sequences from worldwide isolates, including those from 

this work and others from Portugal and Spain. Moreover, this group mostly European 

contains the primitive β-lactamase TEM-1, which shows that, currently the genes of cluster 

I are widespread and are most prevalent in clinical environments. Addition it appears that 

this group is very heterogeneous in terms of geographical origin, unlike the sequences of 

clusters II, IV e V which appear to be related with a specific geographic origin. Most of the 

sequences included in this analysis were obtained from clinic isolates, excepted for those in 

clusters II and III obtained from food and forestry soil isolates. The clusters presented in 

this tree were confirmed by Maximum Likelihood (ML) and parsimony methods showing 

also high bootstrap values (results not shown).  
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Figure 2. Phylogenetic relationships among resistance carrying isolates inferred from the deduced 
aminoacidic blaTEM sequences derived from MrBayes.  
No outgroup was used and the bootstrap values are displayed at the nodes as percent of 10000 
replications. The scale bar of the tree represents the number of aminoacidic substitutions per 
position. Genetic distances based on Ts/Tv=1.96; α=0.26. Sequences not obtained in this work, 
were retrieved from EMBL/GenBank/DDBJ database. Sequence identification in the tree: TEM 
number-Access Number- Country code; Sequence GQ983308 of isolate 15C stands for 
sequences of isolates 40Q, 41Q, 42Q, 43Q, 44Q, 47Q, 48Q, 49Q, 50Q, 53Q, 54Q, 61Q, 62Q, 
63Q, 64Q, 65Q, 66Q, 67Q, 69Q, 70Q, 71Q, 1C, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 16C, 17C, 
18C, 19C, 20C, 21C, 24C, 27C, 29C, 33C, 34C, 39Q, 72C and all the TEM-1 sequences, which 
are identical. Country codes: PT-Portugal; ES-Spain; FR-France; GB-United Kingdom; NO-
Norway; IT-Italy; PL-Poland; DE-Germany; BG-Bulgaria; RU-Russian Federation; TN-Tunisia; 
ZA-South Africa; CN-China P. Rep.; KR-South Korea; HK-Hong Kong; AR- Argentina; USA-
United States; SK-Slovakia; IN-India; IE-Ireland; UY-Uruguay; DZ-Algeria; JP-Japan. 

Discussion 

In this work, 40 out of 128 β-lactams resistant isolates isolated from Portuguese RTE 

traditional food (cheeses and deli meats) proved to transfer resistance determinants in 

transconjugation assays with E.coli.  

 

Most of the isolates belonged to the Enterobacteriaceae family although genus 

Pseudomonas was also detected. Twelve different bacterial species were identified among 

the donor isolates that transconjugated, being E. coli the most prevalent (42.5%) 

transconjugant species followed by E. cloacae and M. morganii isolated from both RTE 

products. These results are consistent with several studies that indicate frequent 

contamination with antimicrobial-resistant E. coli, originating from various RTE foods in 

the United States.26 

 

blaTEM genes were present in 85% of cheese and deli meat isolates which 

transconjugated. Others studies have showed the prevalence of blaTEM genes in ampicillin-

resistant E. coli isolates recovered from foods, and faeces of healthy humans and foods 

animals.5 All pairs of donor and respective transconjugant blaTEM gene sequences were 

identical, which proved the ability of conjugative plasmids encoding blaTEM resistance 

genes to be transferred from RTE microorganisms to an enterobacteria in in vitro 

conditions. As expected, the blaTEM was not detected in the unique Klebsiella oxytoca 

(isolate 138Q from cheese), as K. oxytoca usually carries the blaOXY.
15 The blaSHV was not 

detected in any isolate. Likewise Briñas et al.,5 reported a low frequency (0.8%) of blaSHV 

in ampicillin resistant E. coli recovered from food products and from healthy faeces of 

humans and animals. The blaCTX-M gene family was not detected neither in deli meat nor in 



Capítulo IV 

In vitro transference and molecular characterization of blaTEM genes in bacteria isolated from 
Portuguese RTE foods 

 

211 

cheese isolates, however, plasmid-mediated horizontal transfer of this gene family between 

poultry and human E. coli and Salmonella enterica strains isolated in very different 

geographical regions has been demonstrated.8,11 In a similar way, plasmid-mediated 

horizontal transfer of this gene family between faecal E. coli and Klebsiella pneumoniae 

isolates in non-hospitalized children and adults,21 and between clinical isolate of E. coli 

and Salmonella sp. was reported.48 

 

In this work, 45% of the isolates that did not transconjugate harboured blaOXY gene 

sequences and presented low resistance phenotype profile (only AMP). In fact, in K. 

oxytoca wild-type this gene is chromosomally located and constitutively expressed at low 

levels, which usually confers low-level resistance to amino-penicillins, but no significant 

resistance to other β-lactams.28,15 This may explain the resistance phenotype obtained in 

this study, only for AMP, an amino-penicillin. However, the resistance patterns of K. 

oxytoca isolates determined in this study are not in agreement with results of other authors, 

who refer the OXY hyperproduction associated with blaOXY-2-encoded enzymes, caused by 

point mutations within the promoter sequence,16 frequently considered false-positive 

ESBLs.38 

 

The determination of antimicrobial susceptibility for the antimicrobial agents in study, 

revealed among transconjugant cheese isolates a higher resistance in the β-lactams group 

AMC (90%) and FOX (90%) and in the non-β-lactams group TET (65%), SXT (40%), 

IPM and MEM (10%), followed by GEN and CIP (0% each) (Table 3), which is in 

agreement with the resistance phenotypes of the isolates recovered after a survey 

performed in Portuguese cheese and deli meats1,2  

 

The comparison of the resistance phenotype between donor and respective 

transconjugant showed total identity in 55% of the deli meat isolates and in 0.5% of the 

cheese isolates, which indicates the transference of these resistance patterns. The resistance 

phenotypic transference among cheese isolates mismatched in average two or three 

antibiotics, whereas just one antibiotic failed to be transferred among deli meat isolates. 

These differences might be due to a higher antibiotic selective pressure in meat animals 

compared with dairy animals. Consequently, the microorganisms present in dairy products 
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might have developed less efficient gene transference mechanisms. In meat producing 

animals, antibiotics might be used throughout their lives, except for the withdrawal period 

previous to slaughter, whereas larger restrictions are imposed to antibiotics used in dairy 

animals, throughout the milking period.  

 

 

Among the 47 blaTEM nucleotide sequences, 43 deduced amino acid sequences 

corresponded to TEM-1, two sequences were incomplete and two isolates displayed two 

sequences that are different from any other known published sequence, which indicates 

two new enzymes, TEM-179 and TEM-180.  

 

Although the RTE products had been produced at different places and sold at different 

commercial sites, no diversity was detected among the blaTEM gene family, which 

evidences the great spread of blaTEM-1 in these RTE types of food. Unlike the results 

obtained in this study, Hammad et al.20 found diversity in β-lactamases from ampicillin-

resistant enterobacterial isolates obtained from traditional Egyptian Domiati cheese. In 

addition to the high prevalence of different types of family SHV, these isolates also 

contained CTX-M-14, OXY-1, OXA-1, and CMY-4. Nevertheless, this work also showed 

that the most frequent mechanism of ampicillin resistance was from a TEM-1-type β-

lactamase. Nevertheless, our results agree with those obtained by Sow et al.,44 when 

analyzing 25 multidrug-resistant strains of Salmonella Enteritidis from human origin. All 

strains were resistant to at least one antibiotic including ampicillin and all of them 

contained blaTEM 1. Likewise, Briñas et al.,5 found different variants of blaTEM-1 and 

inhibitor-resistant blaTEM (ITR) in ampicillin-resistant E. coli isolated from food producing 

animals and from faeces of healthy humans and animals in Spain. In Denmark, Olesen et 

al.,34 detected three different variants of blaTEM-1, [of which blaTEM-1b was the most 

frequently detected, followed by blaTEM-1a and blaTEM-1c] in ampicillin-resistant isolates (E. 

coli and Salmonella spp.) obtained from healthy and diseased food producing animals, 

whereas only a few isolates expressed blaTEM-30, blaOXA or blaPSE β-lactamases. In France, 

Decré et al.,13 refered blaTEM-1 as the most common (1458 out of 1459 isolates) among 

Enterobacteriaceae collected from rectal swabs of hospitalized humans. In Germany, 

Schmitt et al.,38 detected blaTEM-1 and blaOXY in K. pneumoniae, K. oxytoca and E. coli 

isolated from hospital patients. In The Netherlands, Vo et al.,48 found blaTEM-1 in 
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enterobacteria isolated from horse clinical samples., In Hong-Kong, Ho et al.,21 detected 

the presence of blaTEM-1b and blaTEM-1c in isolates of human faeces.  

 

On the other hand, the sequences obtained from isolates 22C and 68Q were different 

from any other known published sequence, which indicates two new enzymes of the TEM 

family group (TEM-179 and TEM-180). Two non-conserved substitutions (S264G in 

sequence 68Q and M268T in sequence 22C) were found. Moreover, a conserved amino 

acid substitution (D269E in sequence 22C) was also observed. Thus, in strains 22C and 

68Q there is the theoretical possibility of conformational changes in the protein and 

therefore an enzymatic functional alteration, more or less efficient to a certain antibiotic. 

Many ESBLs are generated by mutations in genes coding for broad-spectrum enzymes, 

and carry multiple point mutations in the coding and promoter regions. Some of the 

substitutions are silent and others cause amino acid changes which affect the enzyme 

activity. These changes are clustered around seven evolutionarily conserved sequence 

boxes.6 

 

The best MrBayes tree constructed from the TEM sequences available in the 

EMBL/GenBank/DDBJ database, revealed 9 distinct clusters (Figure 2). Cluster I 

comprises most of the sequences from worldwide isolates, including those from this work 

and others from Portugal and Spain. Moreover, this group mostly European contains the 

primitive β-lactamase TEM-1, which shows that, currently, the genes of cluster I are 

widespread and are most prevalent in clinical environments. This group is very 

heterogeneous in terms of geographical origin, not enabling further inference about the 

phylogenetic relationships among the gene (TEM) family, in order to hypothesize about 

the route of dissemination of this resistance gene. 

 

The sequences of clusters II, IV e V appear to be related with a specific geographic 

origin. Most of the sequences included in this analysis were obtained from clinic isolates, 

excepted for those in clusters II and III obtained from food and forestry soil isolates. These 

results reflect the huge incidence of these studies in clinical compared with food and 

environmental context. 
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In this work, the phenotypes obtained cannot be explained only by the presence of the 

blaTEM genes family and further studies are needed to elucidate this, namely the screening 

of other genes like other ESBL, namelly AmpC β-lactamases. 
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5.1. Preâmbulo 

O presente estudo desenvolveu-se em torno da problemática da resistência a antibióticos. O 

objectivo principal visou a avaliação do papel do consumo dos alimentos RTE tradicionais 

Portugueses na potencial transferência de determinantes de resistência aos β-lactâmicos, 

para a microbiota gastrointestinal do consumidor. A análise foi efectuada em diferentes 

amostras de queijos e produtos de charcutaria, de várias regiões do País, recolhidas em 

feiras e supermercados da região Centro, entre 2007 e 2008. Foi realizada uma pesquisa de 

β-lactamases produzidas por estirpes de Enterobacteriaceae isoladas a partir destes 

alimentos, as quais lhes conferiam resistência à ampicilina e a outros antibióticos.  

5.2. Conclusões gerais  

Caracterização de microrganismos AMPr em amostras alimentares 

As contagens das bactérias AMPR recolhidas nas amostras dos queijos variaram entre 

4,7×102 UFC/g e 1,5×107 UFC/g; nos isolados dos produtos de carne, os valores 

observados variaram entre < 103 UFC/g e 1,0×108 UFC/g.  

 

A maioria dos isolados identificados (85% em queijo e 87,2% em carne) pertencia à 

família Enterobacteriaceae. A importância da pesquisa de Enterobacteriaceae utilizada 

como indicador de higiene e contaminação após o processamento, é demonstrada pelo 

facto de ela estar prevista no actual regulamento Europeu (Anónimo, 2007) relativo aos 

critérios microbiológicos aplicáveis aos alimentos. Os produtos alimentares, tais como os 

RTE, que apresentem contagens de Enterobacteriaceae superiores a 104 UFC/g, podem ser 

considerados insatisfatórios em termos de higiene (Gilbert et al., 2000). Desta forma, 

alimentos como dois tipos de queijo (de ovelha e de cabra) e de algumas amostras de 

fiambre, uma de costela salgada e outra de aparas de enchidos que apresentaram contagens 

de valores superiores a 104 UFC/g foram considerados insatisfatórios. As amostras de 

aparas contendo paio, salsichão e fiambre, originaram o maior número de 

Enterobacteriaceae identificadas (26 isolados, correspondendo a cinco espécies 

diferentes). Este facto é explicado pela composição complexa da amostra, obtida através da 
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mistura de três tipos diferentes de enchidos. Estes resultados sugerem a existência de 

condições deficitárias de higiene nos processos de fabrico destes alimentos. 

Nomeadamente, no caso dos produtos de carne: durante o abate dos animais e na sua 

transformação em produtos de charcutaria tradicional. No caso dos queijos: durante a 

ordenha ou na produção de queijo, principalmente quando este é produzido com leite crú.  

 

As autoridades de Saúde Pública têm revelado uma preocupação crescente em relação à 

presença de bactérias produtoras de β-lactamases nos alimentos. Esta preocupação é 

explicada pelo aumento progressivo das resistências aos β-lactâmicos. Os alimentos RTE 

também podem contribuir para a disseminação destas estirpes resistentes, aumentando, 

desta forma, o risco para a Saúde Pública. Isto deve-se ao crescente consumo de alimentos 

RTE, quer pelo aumento na oferta de comida de preparação rápida (fast-food), nos países 

desenvolvidos, quer pela comercialização generalizada dos alimentos na rua, em condições 

muito precárias, em diversos países em desenvolvimento (Mensah et al, 2002; Macovei e 

Zurek, 2007).  

 

No presente estudo, as amostras de queijo e de produtos de charcutaria, recolhidas em 

vários espaços comerciais, apresentaram Enterobacteriaceae resistentes aos β-lactâmicos. 

Este resultado indica que na ausência de boas práticas de higiene, a disseminação na 

comunidade de genes de resistência a antibióticos pode assumir grandes proporções 

podendo, desta forma, os alimentos RTE actuar como veículo de transferência de bactérias 

resistentes aos β-lactâmicos, para o tracto gastrointestinal dos consumidores. 

 

As espécies bacterianas predominantes nos queijos foram: Proteus vulgaris (15%), E. coli 

(10%) e Morganella morganii (10%). Entre as 11 espécies identificadas, as menos 

frequentes foram: E. cloacae (6,7%), Proteus mirabilis (3,3%) e Serratia rubidaea (3,3%). 

Em relação ao grupo dos produtos de charcutaria das 13 espécies identificadas, os isolados 

de E. coli foram os mais frequentes (15,4%), seguidos dos de K. oxytoca (7,7%) e K. 

pneumoniae (7,7%).  

 

Os resultados obtidos com a utilização do meio VRBG e o SS agar, mostraram que os dois 

meios de cultura são adequados para o isolamento de Enterobacteriaceae. 
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Caracterização do perfil de resistência dos isolados 

Os padrões de resistência para os diferentes agentes antimicrobianos exibidos pelas 

Enterobacteriaceae isoladas a partir dos alimentos analisados, estão apresentados na 

Figura 5.1. 

 

Figura 5.1: Padrões de resistência fenotípica dos isolados resistentes e resistentes intermédios, 
para os diferentes agentes antimicrobianos testados, de acordo com CLSI (Jorgensen 
e NCCLS, 2003; NCCLS, 2005), exibidos pelas Enterobacteriaceae isoladas dos 
queijos (■) e dos produtos de charcutaria (□) tradicionais portugueses 

 

A maioria dos isolados obtidos no presente estudo mostrou-se resistente às penicilinas e às 

penicilinas em conjugação com o inibidor das β-lactamases (ácido clavulânico), 100% e de 

70,5% a 61,0%, respectivamente (Figura 5.1). Em relação às cefalosporinas de 3ª geração, 

CTX e CAZ, 33,3% e 8,1% destes isolados apresentaram, respectivamente, o valor 
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máximo e mínimo de resistência a este grupo. Relativamente às cefalosporinas de 4ª 

geração (CPO), apenas 7,7% e 12,8% dos isolados de queijo e carne, respectivamente, se 

mostraram resistentes. Adicionalmente, mais de metade dos isolados apresentou-se 

resistente à cefamicina (FOX). Finalmente, no que respeita aos β-lactâmicos do grupo dos 

carbapenemos (MEM e IPM) apresentaram elevada susceptibilidade, verificando-se que 

apenas entre 1,3% a 9,3% dos isolados apresentaram resistência a estes antibióticos.  

 

Em 2008, Livermore afirmou que o conceito de ESBL deveria ser repensado. Inicialmente, 

as ESBLs eram consideradas enzimas plasmídicas que hidrolisavam oximino-

cefalosporinas (cefalosporinas de 3ª geração) e eram inibidas por inibidores de β-

lactamases (por exemplo o ácido clavulânico), não apresentando actividade hidrolítica 

contra os carbapenemos (IPM e MEM) e cefamicinas (FOX). Contudo, o perfil de 

resistências obtido no presente estudo não se enquadra, completamente, nestas definições, 

mostrando alguma resistência à FOX e a não inibição da β-lactamase pelo ácido 

clavulânico (Figura 5.1). Assim, e tendo em consideração a situação actual das novas 

ESBLs, o aumento da resistência aos inibidores da β-lactamase foi expectável. 

 

A necessidade de evolução do conceito de ESBL é consequência da ocorrência frequente 

de mutações genéticas, que podem gerar modificações na conformação das β-lactamases, 

originando alterações na sua cinética enzimática. Esta evolução ocorre no sentido da 

necessidade dos organismos desenvolverem vantagens adaptativas contra o stress 

ambiental, em consequência da pressão selectiva exercida pela presença contínua dos 

antibióticos. Estas mutações nos genes que codificam β-lactamases podem originar, quer 

variantes enzimáticas com maior capacidade contra os agentes antimicrobianos, quer novos 

tipos de ESBL com espectro alargado de actividade, nomeadamente GES, VEB, BES e 

PER (Naas et al., 2008). 

 

Goossens e Grabein (2005) referiram que os Países do Sul e do Leste da Europa 

apresentavam taxas superiores de resistência a antibióticos em relação aos Países do Norte 

da Europa. Desta forma, a elevada frequência da resistência aos β-lactâmicos, como as 

penicilinas e inibidores das β-lactamases, cefalosporinas e cefoxitina, obtida no presente 

estudo, pode ser explicada pelo seu uso extensivo em Portugal. De acordo com um dos 

relatórios da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED 
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I.P., 2008), o grupo dos β-lactâmicos ainda é indicado como o mais vendido no País, 

atingindo um total de 49,2% de embalagens entre todos os antibióticos vendidos. Um 

relatório da ESAC, relativo ao período de 1997-2003, referiu que Portugal era o País 

europeu com o maior consumo per capita de quinolonas (Ferech et al., 2006), o quarto 

consumidor em cefalosporinas (Coenen et al., 2006a), o quinto consumidor em macrólidos 

e afins (Coenen et al., 2006b) e em penicilinas (Ferech et al., 2006). Este relatório refere 

ainda que Portugal foi o País onde se prescreveram, com maior frequência, as penicilinas 

com o respectivo inibidor de β-lactamase1. 

 

A 3ª e 4ª geração de cefalosporinas, como a cefotaxima, ceftazidima e cefpiroma, são 

frequentemente usadas de forma empírica nos hospitais. Alguns estudos (Kim et al., 2002; 

Kang et al., 2004; Graffunder et al., 2005; Zaoutis et al., 2005) relatam a associação entre 

o uso de cefalosporinas de 3ª geração e a ocorrência de infecções causadas por organismos 

produtores de ESBLs. No entanto, os resultados do presente estudo em relação às 

cefalosporinas de 3ª geração, no caso da CTX, mostram 33,3% de isolados resistentes nas 

amostras de queijo e 33,1% de isolados resistentes nas amostras de carne. Em relação ao 

CAZ, observaram-se frequências inferiores em relação ao CTX nos isolados resistentes, 

11,5% nas amostras de queijo e 8,1% nas amostras de carne. Contudo, os isolados destes 

alimentos RTE mostraram-se susceptíveis à cefalosporina da 4ª geração testada, CPO, 

embora outros estudos (Grover et al., 2006; Fernandes et al., 2008) descrevam, para 

diversos locais do globo, o aparecimento de resistências às cefalosporinas da 4ª geração, 

em Gram negativos produtores de ESBLs. 

 

O presente estudo mostrou que a maioria das estirpes produtoras de β-lactamases isoladas 

de queijo e de produtos de charcutaria são susceptíveis ao imipenemo e meropenemo 

(Figura 5.1). Estes antibióticos são classificados de carbapenemos e são particularmente 

estáveis para uma grande variedade de β-lactamases (incluindo as enzimas tipo ESBL e 

AmpC). Como consequência, os carbapenemos permanecem activos contra uma grande 

                                                 

 
1 O líder de vendas de antibióticos durante 2007 em Portugal foi o Clavamox ® ou Augmentin ® (os nomes comerciais 
para a forma amoxicilina-ácido clavulânico) com um volume de vendas duas vezes superior ao segundo antibiótico mais 
vendido, representando nesse ano 26% das vendas do mercado.  
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variedade de patogénios resistentes, especialmente bactérias Gram negativas resistentes às 

cefalosporinas (Shah, 2008). 

 

No entanto, Goren et al. (2010) descreveram a resistência a carbapenemos em 

enterobactérias, nomeadamente em K. pneumoniae. Anteriormente, Paterson et al. 1998 já 

havia referido que os carbapenemos não devem ser usados indiscriminadamente e 

recomendou-os como a terapia de escolha apenas em infecções graves com organismos 

produtores de ESBLs.  

 

Em relação aos agentes antimicrobianos não β-lactâmicos, 46,2% dos isolados de queijo e 

67,4% dos isolados de carne mostraram resistência à tetraciclina. No que diz respeito à 

combinação de trimetoprim-sulfametoxazole2, os valores de resistência estavam na ordem 

dos 40%, enquanto que apenas 20% dos isolados se mostraram resistentes ao cloranfenicol 

(Figura 5.1). No entanto, na grande maioria dos isolados, observou-se susceptibilidade para 

a fluoroquinolona ciprofloxacina (CIP) e para o aminoglicosídeo gentamicina (GEN), 

contrariamente aos resultados encontrados por vários grupos de europeus. Diversos estudos 

descrevem em isolados clínicos de hospitais portugueses, clones bem disseminados que 

transportam mais de um tipo de ESBL, conferindo resistência a aminoglicosídeos e 

fluoroquinolonas (Machado et al., 2006; Mendonça et al., 2006; Fernandes, 2008), sendo 

referido ainda, em relatórios de outros países europeus, que este tipo de antibióticos 

(fluoroquinolonas) é um dos mais utilizados (Ferech et al., 2006). 

 

As percentagens relativamente elevadas observadas neste estudo em relação à resistência à 

tetraciclina (TET), podem estar relacionadas com a utilização generalizada deste 

antibiótico na prática veterinária (Emborg et al., 2007; Stine et al., 2007; Nawaz et al., 

2008). Estes resultados estão de acordo com o trabalho de Simeoni et al. (2008), numa 

cadeia de produção suinícola, onde 72% dos isolados de Staphylococcus aureus tinham 

dois tipos de determinantes de resistência à TET, os genes tet (K) e tet (M), apresentando 

uma ampla difusão deste tipo de resistência. Adicionalmente, Silbergeld et al. (2008) 

referem a prática do uso intensivo de antibióticos em suinicultura, nomeadamente de 

estreptomicina, penicilina, amoxicilina-ácido clavulânico, oxitetraciclina, tilosina, 

                                                 

 
2 comercialmente disponível como Bactrim 
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colistina, trimetoprim-sulfametoxazol e tiamotin, como uma explicação para a elevada 

incidência de resistência observada em isolados deste tipo de carne. 

 

Alguns estudos referem também que nem todos os mecanismos de resistência são mantidos 

de igual forma ao longo do tempo após a suspensão da toma de um determinado 

antibiótico. A subpopulação resistente a um antibiótico pode permanecer elevada mesmo 

na ausência deste, se o seu crescimento selectivo estiver em vantagem, quando comparado 

com a população susceptível original (Dunlop et al., 1998; Gillespie, 2001). Este processo 

evolutivo pode explicar a desigualdade na determinação da resistência entre as espécies 

bacterianas (van den Bogaard e Stobberingh, 1999). Frequentemente, Enterobacteriaceae, 

Pasteurellaceae e Staphylococcus spp., transportam genes de resistência, em contraste com 

as espécies Streptococcus spp. e Clostridium spp., conhecidas como sendo menos 

receptivas aos genes de resistência a antibióticos (van den Bogaard e Stobberingh, 1999; 

Catry et al., 2003). 

 

Por outro lado, alguns estudos referem uma maior persistência da resistência à TET e ao 

CHL em E. coli, isolada de bovinos e suínos, comparada com uma menor persistência da 

resistência à GEN (Aalbaek et al., 1991; Dunlop et al., 1998). Este último facto poderá 

ajudar a compreender as diferenças observadas no presente estudo, nomeadamente os 

valores mais elevados nas frequências das resistências para a TET e para o CHL em 

relação à GEN. 

 

Os resultados do presente estudo, sugerem que as estirpes resistentes isoladas dos 

alimentos RTE são resultantes, essencialmente, da pressão selectiva exercida pelos 

antibióticos geralmente utilizados na pecuária, em detrimento da pressão selectiva exercida 

pelo uso de antibióticos na clínica humana. Esta hipótese é apoiada pela diferença 

observada nos padrões de resistência dos isolados alimentares obtidos neste estudo, na sua 

maioria susceptíveis às quinolonas e aminoglicosídeos, ao contrário dos padrões 

observados actualmente, nos isolados clínicos em Portugal e noutros Países Europeus  

 

A frequência relativa dos fenótipos MDR (que apresentam resistência a três ou mais 

agentes antimicrobianos não relacionados estruturalmente) detectada no presente estudo 
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entre os isolados das carnes foi bastante elevada (35,9%) e similar ao valor observado entre 

os isolados de queijo (31,4%) com o mesmo perfil de resistência. A elevada frequência 

destes fenótipos MDR está também de acordo com os resultados de Fernandes et al. 

(2008), que relataram a disseminação dos MDR pelos isolados que codificam ESBLs, na 

comunidade e nos hospitais portugueses.  

 

O aumento da prevalência do fenótipo MDR foi também observado em diversos países da 

Europa (Livermore et al. 2007). Este elevado número de fenótipos MDR pode contribuir 

para o aparecimento de um grave problema de Saúde Pública, uma vez que muitos genes 

de β-lactamases emergentes se encontram em integrões, os quais frequentemente incluem 

cassetes de genes que conferem resistência para outras classes de antibióticos. Por esta 

razão, as β-lactamases mais recentes são produzidas por organismos resistentes a múltiplos 

agentes antimicrobianos (Jacoby e Munoz-Price, 2005; Gupta, 2007). 

Detecção e identificação de genes de resistência 

Os resultados dos ensaios de multiplex PCR efectuados no presente estudo, indicaram uma 

elevada prevalência (80,9%) do gene blaTEM nos isolados de queijo. Os isolados de carne, 

revelaram não só a presença do gene blaTEM em 34,3% dos isolados, como também a 

presença do gene blaOXY (6%). No entanto, tal como nos isolados de queijo, nos de carne, 

não foram detectados os genes blaCTX-M e blaSHV. Observou-se, também, uma frequência 

superior do gene blaTEM (59,3%) nos isolados MDR de carne, em relação aos isolados não 

MDR (17,5%).  

 

O elevado número de isolados com genes blaTEM pode ser explicado pela ampla 

disseminação de plasmídeos que codificam β-lactamases tipo TEM, referidos na 

bibliografia, como parte integrante dos elementos genéticos móveis, disseminando-se 

rapidamente através das populações bacterianas. Estas β-lactamases são responsáveis pelo 

fenótipo de resistência de largo espectro para a penicilina em muitas bactérias Gram 

negativas, nomeadamente, em E. coli de origem clínica, podendo-se tornar um problema de 

Saúde Pública (Partridge e Hall, 2005; Schmitt et al., 2007). Vários estudos mostram que 

as β-lactamases da família TEM estão particularmente envolvidas em fenótipos de 

resistência, em bactérias isoladas de ambientes diversos, nomeadamente agro-industriais 

(Kim et al., 2005; Cloeckaert et al., 2007; Sunde et al., 2009). Recentemente, foi relatada, 
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uma elevada frequência de ESBLs pertencentes à família TEM, em aviários chineses 

(Yuan et al., 2009). 

 

No presente estudo, confirmou-se que o par de primers utilizado para amplificar em 

simultâneo blaCTX-M e blaOXY, não discriminava estes genes, corroborando o resultado já 

obtido por Monstein et al. (2007). Por este motivo, foi necessário realizar a sequenciação 

dos amplicões. As sequências aminoacídicas correspondentes foram comparadas com as 

das estirpes de referência de K. oxytoca obtidas a partir do banco de dados 

EMBL/GenBank/DDBJ. As sequências dos isolados clínicos representativas dos seis 

grupos da β-lactamase OXY (Fevre et al., 2005) de origem hospitalar de diversos países 

(Fournier et al., 1995; Wu et al., 1999; Granier et al., 2003; Fevre et al., 2005), 

possibilitaram, a identificação de três genes blaOXY nos nossos isolados de K. oxytoca, 

nomeadamente blaOXY-2, blaOXY-5 e blaOXY-1. Posteriormente, estas sequências nucleotídicas 

dos isolados K. oxytoca foram depositadas no banco de dados EMBL/GenBank/DDBJ3. 

 

Vários autores (Livermore, 1995; Fevre et al., 2005) têm descrito a presença do gene 

blaOXY em K. oxytoca. Este gene cromossómico é conhecido por ter uma expressão 

constitutiva a níveis baixos nesta espécie, no tipo selvagem, conferindo-lhe geralmente 

apenas um baixo nível de resistência às amino-penicilinas, sem apresentar resistência 

significativa a outros β-lactâmicos. Estes dados estão em concordância com os obtidos no 

presente estudo, onde se verificou que os genes blaOXY foram apenas observados nos 

isolados de K. oxytoca que apresentaram perfis de resistência exclusivamente para a AMP, 

uma amino-penicilina.  

 

No entanto, os padrões de resistência dos isolados de K. oxytoca determinados neste estudo 

não estão de acordo com alguns resultados de outros autores (Mammeri et al., 2003; 

Schmitt et al., 2007). Estes últimos referem uma hiperprodução de OXY associada à 

enzima codificada pelo gene blaOXY-2, causada por mutações pontuais na região do 

promotor (Fournier et al., 1995), sendo, por isso, frequentemente consideradas estirpes 
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ESBLs falso-positivas, por se apresentarem resistentes às cefalosporinas de espectro 

alargado e monobactamos, com a excepção da ceftazidima e carbapenemos. 

 

Os isolados contendo blaOXY cromossómico só irão representar um risco para a Saúde 

Pública se ocorrer transferência genética de cromossoma para plasmídeo, tal como ocorreu 

com outros genes de β-lactamases. Tem sido demonstrado por mecanismos de 

recombinação, que os genes de resistência cromossomais podem ser transferidos para 

plasmídeos. Por exemplo, Bonnet (2004) sugeriu a mobilização de genes de blaCTX-M nos 

cromossomas de bactérias Kluyvera por plasmídeos. Por isto, os estudos de conjugação e 

transformação são frequentemente realizados, de modo a compreender os possíveis 

mecanismos de transmissão destes genes blaOXY (Fournier et al., 1996; Granier et al., 

2003; Mammeri et al., 2003; Decré et al., 2004). 

Transferência para E. coli, in vitro, de genes de resistência aos antibióticos  

Efectuaram-se ensaios de transconjugação para investigar qual a frequência da 

transferência in vitro destes genes para uma estirpe receptora. Em relação aos ensaios de 

transconjugação efectuados, dos 128 isolados resistentes aos β-lactâmicos seleccionados, 

31,3%, provaram a transferência de determinantes de resistência. A maioria deles pertencia 

à família Enterobacteriaceae, embora o género Pseudomonas estivesse também incluído. 

Doze espécies bacterianas diferentes foram identificadas entre os isolados dadores que 

transconjugaram, sendo E. coli a espécie mais prevalente (42,5%) entre as espécies 

transconjugantes, seguida por E. cloacae e M. morganii, isoladas dos dois tipos de 

produtos RTE aqui analisados. 

 

A comparação dos fenótipos de resistência entre o par dador e transconjugante, mostrou 

uma total identidade em 55% dos isolados dos produtos de carnes. Nos isolados de queijo, 

esta percentagem foi de 0,5% tendo-se verificado em média, a não transferência de duas ou 

três resistências a antibióticos. Nos isolados de carne, apenas se observou a não 

transferência de um antibiótico.  

 

Estas diferenças podem ser devidas a uma maior pressão selectiva dos antibióticos nos 

animais para produção de carne em comparação com a existente no gado bovino leiteiro. 

Consequentemente, os microrganismos presentes nos bovinos de leite poderiam ter 
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desenvolvido mecanismos de transferência de genes menos eficientes, em relação aos 

microrganismos dos animais produtores de carne. Nestes últimos, os antibióticos podem 

ser utilizados durante longos períodos de tempo (excepto num determinado período de 

espera anterior ao abate), enquanto no gado leiteiro são impostas maiores restrições ao uso 

de antibióticos, durante o período da ordenha. 

 

Ao compararmos os perfis de resistência entre estirpes dadoras e os seus respectivos 

transconjugantes, constatou-se que a resistência à AMP foi transferida em todos os 

isolados testados. A resistência à tetraciclina foi a que apresentou, logo após a AMP, a 

maior frequência de transferência, quer nos isolados de carne (70,6%), quer nos isolados de 

queijo (84,6%). Em alguns casos, nos isolados de queijo verificou-se a transferência do 

fenótipo de resistência para AMC, FOX e ATM, não se tendo observado transferência de 

fenótipo de resistência para o CHL e o CIP. Em contraste, nos isolados de carne, os 

fenótipos de resistência para AMC, FOX, SXT e CARB foram transferidos na maioria dos 

isolados.  

 

No presente estudo, observou-se ainda, a presença do gene blaTEM em 85% dos isolados 

que transconjugaram. Consequentemente, devido à identidade total observada em todas as 

sequências de blaTEM de dadores e respectivos transconjugantes, demonstrou-se a 

capacidade dos plasmídeos conjugativos contendo blaTEM, transferirem este gene, in vitro, 

a partir dos isolados alimentares para a E. coli. Adicionalmente, observou-se a ausência 

dos genes blaCTX, blaSHV e blaOXY, nos dadores e consequentemente nos transconjugantes. 

 

Outro resultado importante obtido no presente estudo foi a obtenção de 47 sequências 

nucleotídicas blaTEM, que foram depositadas no banco de dados EMBL/GenBank/DDBJ4.  

 

Das sequências aminoacídicas deduzidas, 41 corresponderam à β-lactamase TEM-1. Duas 

das sequências eram diferentes de qualquer outra sequência conhecida e publicada, e 

corresponderam a duas novas enzimas, TEM-179 e TEM-180. Estas sequências 

nucleotídicas, foram obtidas a partir de E. cloacae de uma amostra de queijo (68Q) e de E. 
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amnigenus de uma amostra de carne (22C). Através da análise das sequências 

aminoacídicas deduzidas, foram encontradas duas substituições não conservadas nas 

posições (S264G e M268T) e uma conservada na posição (D269E). Assim, nas estirpes 

(22C e 68Q) onde estas substituições ocorreram, existe a possibilidade de alterações 

conformacionais da proteína, originando, por consequência, uma modificação funcional da 

enzima, alterando a sua eficiência para um determinado antibiótico.  

 

Esta problemática foi analisada por Caniça et al. (1998), que referiram que muitas ESBLs 

são geradas por múltiplas mutações pontuais nas regiões codificantes e promotoras dos 

genes, passando a codificar enzimas de espectro alargado. Algumas das mutações são 

silenciosas e outras causam mudanças de aminoácidos que afectam a actividade da enzima. 

Estes autores referem ainda que estas mudanças estão agrupadas em torno de sete 

sequências evolutivamente conservadas.  

 

O presente estudo sugere a ausência de diversidade entre a família de genes blaTEM, o que 

evidencia uma ampla disseminação de blaTEM-1 neste tipo de alimentos RTE. É de realçar 

que os alimentos aqui analisados foram produzidos em diferentes locais de Portugal e 

adquiridos em vários estabelecimentos comerciais.  

 

A árvore filogenética construída a partir de N=100 sequências TEM completas e não 

redundantes, disponíveis em Abril de 2009 no banco de dados EMBL/GenBank/DDBJ, 

revelou nove grupos distintos (Cap. IV). O grupo I compreendeu a maior parte das 

sequências em diversas partes do globo, incluindo as do presente estudo e de outros 

estudos portugueses e espanhóis. Além disso, este grupo maioritariamente constituído por 

isolados europeus, contém a β-lactamase TEM-1 primitiva, mostrando que actualmente, os 

genes do grupo I estão disseminados e são os mais comuns nos ambientes clínicos. Esse 

grupo é muito heterogéneo em termos de origem geográfica, não permitindo a inferência 

sobre as relações filogenéticas entre os genes da família TEM, com o objectivo de formular 

hipóteses sobre a rota de disseminação destes genes de resistência.  

 

As sequências dos restantes grupos: II, IV e V, parecem estar confinadas a origens 

geográficas específicas (Cap. IV). A maioria das sequências incluídas nesta análise 

filogenética foi obtida a partir de isolados clínicos, excepto para as dos grupos II e III, as 
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quais foram obtidas a partir de isolados alimentares e de solos florestais. Os resultados 

reflectem a predominância destes estudos em isolados de origem clínica, em detrimento de 

outros estudos efectuados no domínio alimentar e ambiental. 

 

Os fenótipos de resistência obtidos após a determinação do MIC não se justificam apenas 

pela presença das famílias dos genes blaTEM e blaOXY. Para uma análise mais aprofundada 

dos perfis de resistência obtidos para cada isolado, no prosseguimento desta investigação, 

teria de se proceder à detecção de outras classes de genes de β-lactamases, cada vez mais 

emergentes, nomeadamente nas AmpC (ACC-1, ACT-1, CFE-1, DHA-2, famílias FOX, 

LAT, MIR-1, MOX-1 e MOX-2 e sobretudo a família CMY), nas carbapenemases 

(famílias IMP, VIM, GIM-1 e SPM-1, KPC e algumas OXA) e noutras ESBLs (tais como 

BES-1, GES/IBC, OXA, VEB, PER).  

 

Os resultados obtidos, publicados (Amador et al., 2009; Amador et al., 2010) e submetidos 

(Amador et al., resultados não publicados) são as primeiras referências que demonstram a 

presença de bactérias resistentes aos β-lactâmicos isoladas de produtos de charcutaria e de 

queijos, em Portugal.  

5.3. Perspectivas de aplicação e desenvolvimento 

O conhecimento e as conclusões obtidas no decorrer do presente estudo podem ser, 

futuramente, aplicados nas seguintes áreas de investigação:  

� Estudo do papel do alimento na disseminação de genes de resistência na 

comunidade - Os fenótipos de resistência encontrados entre os isolados estudados 

podem ter relevância clínica se os determinantes de resistência forem transferidos para 

o Homem. De facto, os dados aqui apresentados sugerem que o consumo de alimentos 

RTE pode contribuir para a disseminação da resistência aos antibióticos, se ocorrer a 

troca de genes sob condições naturais.  

 

� Estudos de avaliação do risco, face à emergência constante de novos genes de 

resistência - O aumento da resistência aos antibióticos não é apenas marcado pela 

inserção dos genes de resistência em elementos genéticos móveis, mas também pela 
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capacidade de mutação rápida dos genomas microbianos e pela fixação rápida dessas 

mutações (Alekshun e Levy, 2007; Zhang e Lejeune, 2008). 

 

� Estratégias de controlo da progressão de resistências ao nível clínico e da 

comunidade - Existe a necessidade de reformular estratégias múltiplas para controlar 

a progressão da resistência aos antibióticos. Os Hospitais, Unidades de Cuidados 

Continuados, Centros de Saúde e muitos nichos ecológicos espalhados pelo meio 

ambiente, incluindo explorações pecuárias, sistemas de esgotos entre muitos outros, 

funcionam como reservatórios de genes de resistência que actuam como sistemas 

fechados (Graffunder et al., 2005). Microbiologistas, epidemiologistas, médicos e 

educadores devem juntar esforços para desenvolver e implementar estratégias 

multidisciplinares, a fim de retardar o aparecimento e progressão da crescente 

resistência aos antibióticos que ameaçam a Saúde Pública. 

 

Como resultado da experiência e conhecimento obtido durante a realização deste estudo, 

apresentam-se algumas directrizes gerais de linhas trabalho que podem ser úteis para 

futuros desenvolvimentos. 

 

a) Pesquisa de outros genes de resistência - A pesquisa de genes de resistência a 

antibióticos efectuada neste estudo incidiu, sobretudo, nas três famílias dos genes mais 

frequentes a nível mundial, blaTEM, blaSHV e blaCTX. No entanto, a detecção da 

presença apenas do gene blaTEM-1 (na maioria dos isolados), blaTEM-179 e blaTEM-180 (em 

dois isolados) e blaOXY (em quatro isolados) não justificam os perfis fenotípicos de 

resistência obtidos neste estudo. Desta forma, o primeiro passo a ser efectuado para 

dar continuidade a esta investigação seria a pesquisa por multiplex PCR com primers 

específicos, de outras famílias de genes, nomeadamente outras ESBLs, MBLs, β-

lactamases AmpC. Relativamente às MBLs a sugestão é sustentada pelo facto de se 

terem observado no presente estudo, importantes níveis de resistência ao IPM e MEM. 

De forma semelhante, também se sugere o estudo das AmpC, devido aos elevados 

níveis de resistência à FOX. Nestas últimas enzimas, sugere-se como primeira 

abordagem molecular a pesquisa da família CMY, a qual hoje em dia tem uma 

frequência elevada entre as Enterobacteriaceae de origem animal (CMY-2).  
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b) Localização dos genes de resistência - Outra vertente do trabalho que ajudará a 

conhecer melhor a forma de transferência e disseminação destes genes de resistência, é 

a determinação da sua localização genética. Neste estudo conseguiu-se apurar a 

localização plasmídica destes genes, sendo possível posteriormente efectuar uma 

análise de restrição de plasmídeos. No entanto, poder-se-á recorrer a primers 

específicos para identificar os transposões, ou integrões, mais frequentes que integram 

este tipo de determinantes de resistência a antibióticos.  

 

c) Caracterização bioquímica das novas ββββ-lactamases – O objectivo será o de 

caracterizar fenotipicamente as duas novas β-lactamases obtidas no presente estudo 

(TEM-179 e TEM-180), incluindo a realização de testes de cinética enzimática, de 

forma a compreender quais as classes de antibióticos em que actuam mais 

activamente. 

 

d) Implementação de novas técnicas moleculares de detecção e identificação - Será 

uma mais-valia nesta área de resistência aos antibióticos, a implementação de novas 

técnicas moleculares de detecção e identificação, quer de estirpes, quer de genes de 

resistência a antibióticos, como acontece na maioria dos estudos na área das clínicas 

humana e veterinária, mas pouco desenvolvida na área alimentar. Nomeadamente 

poder-se-ão utilizar métodos moleculares como Enterobacterial Repetitive Intergenic 

Consensus (ERIC-PCR), Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE) e Multi Locus 

Sequence Typing (MLST). 

 

e) Alargamento do estudo a outros alimentos - O levantamento efectuado sobre a 

pesquisa de Enterobacteriaceae nos alimentos RTE restringiu-se apenas ao grupo de 

queijos e produtos de charcutaria, sendo necessário alargar o leque de amostragem a 

outros tipos de alimentos RTE, nomeadamente, saladas vegetais, bolos com ou sem 

cremes, mariscos, pratos pré-confeccionados.  

 

f) Estudos sobre o impacto ambiental dos efluentes com concentrações sub-

inibitórias de agentes antimicrobianos - Cada vez mais a resistência a antibióticos é 

vista como um problema ecológico. De facto, as substâncias antibacterianas usadas na 

produção animal, são lançadas no meio ambiente quando o estrume é aplicado nos 
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campos. Estes antibióticos podem ser depositados à superfície do solo ou atingir as 

águas subterrâneas (Kümmerer, 2004). De igual modo, os agentes antimicrobianos 

usados para tratar infecções nas explorações de aquacultura intensiva podem ser 

adicionados directamente na água, gerando elevadas concentrações nessas águas 

locais, juntando-se posteriormente aos sedimentos. Alguns antibióticos, 

nomeadamente as estreptomicinas, são usados nas culturas frutícolas e na apicultura 

(IFT, 2006). Muito pouco se sabe acerca dos efeitos das concentrações sub-inibitórias 

dos antibióticos e desinfectantes no ambiente bacteriano, especialmente no que diz 

respeito à resistência (Kümmerer, 2004). Desta forma, seria interessante pesquisar e 

caracterizar, não só os microrganismos resistentes aos antibióticos, mas também os 

resíduos de antibióticos que se encontram nos vários nichos ecológicos, tais como 

efluentes de explorações pecuárias, efluentes hospitalares, esgotos domésticos, de 

forma a esclarecer um pouco mais, o peso da disseminação destas resistências no meio 

ambiente e quais as suas implicações, em Saúde Pública. 

 

g) Estudos da transferência genética in vivo - Seria útil realizar ensaios de 

transferência génica, através da conjugação entre estirpes de Enterobacteriaceae in 

vivo. Foram já efectuados por Moubareck et al. (2003), estudos com enterococos de 

origem suína para uma estirpe humana da mesma espécie no tracto gastrointestinal de 

ratos gnobióticos, na ausência de pressão selectiva. Não obstante, a utilização de E. 

coli, em modelos animais, para estudos de transferência de genes in vivo, permitiria o 

alargamento do conhecimento desta transferência em Enterobacteriaceae, fornecendo 

informação relevante acerca do que acontece nesta transferência génica e conhecer a 

sua frequência, para se perspectivar como se processam as trocas de genes sob 

condições naturais. 
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