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Ao Diogo, 
Ao nosso Futuro! 
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The difficult is done at once; the impossible takes a little longer. 
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Resumo 

 

Listeria monocytogenes é uma bactéria patogénica intracelular, de origem 

alimentar, psicrotolerante, responsável pela listeriose, uma doença infecciosa 

grave, em humanos e animais.  

Com o objectivo de melhor esclarecer o risco associado ao consumo de 

alimentos contaminados com esta bactéria, foram analisados neste trabalho 168 

isolados de L. monocytogenes de origem alimentar, clínica, animal e ambiental. A 

caracterização molecular dos isolados incluiu a análise por Multiplex PCR 

(MPCR), amplificação aleatória de DNA polimórfico (RAPD) e a electroforese 

em campo pulsado (PFGE). A avaliação da virulência das estirpes foi feita através 

de ensaios de formação de placas de lise (PFA) em monocamadas da linha celular 

animal HT-29.  

Em 74 isolados de origem alimentar, o grupo MPCR 4 (4b-4d-4e) foi o mais 

prevalente (41,9 %). Os resultados obtidos confirmam o elevado poder 

discriminatório da técnica PFGE (SID = 0,97) comparativamente à técnica RAPD 

(SID = 0,85). A comparação dos perfis de PFGE na base de dados                

Pathogen Tracker 2.0, permitiu a identificação de clones universalmente 

disseminados e potencialmente perigosos. Os resultados obtidos após sujeição das 

estirpes às temperaturas de refrigeração (7 ºC) e de congelação (-20 ºC e -80 ºC) 

sugerem um abaixamento significativo (P < 0,05) da virulência, após refrigeração 

dos isolados, na ausência de crescimento. 

As análises efectuadas neste trabalho sugerem que os isolados alimentares 

ou relacionados com o ambiente alimentar são potencialmente patogénicos e 

enfatizam o risco de listeriose associado ao consumo de alimentos contaminados 

com L. monocytogenes. 

 
 
Palavras-chave: Listeria monocytogenes; RAPD – Random Amplified Polymorphic 
DNA (Amplificação aleatória de DNA polimórfico); MPCR - Multiplex PCR; 
PFGE – Pulsed-Field Gel Electrophoresis (Electroforese em campo pulsado); 
virulência; cultura de células animais HT-29. 
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Molecular typing and pathogenic potential evaluation of  

Listeria monocytogenes 

 

Abstract 

 
Listeria monocytogenes is a foodborne, psychrotolerant and intracellular 

pathogenic bacterium responsible for listeriosis, a serious infectious disease in 

humans and animals.  

With the purpose to better enlighten the risk of the consumption of food 

contaminated with these bacteria, 168 isolates from food, humans, animal and 

from environmental sources were analysed. The molecular characterization of the 

isolates included serogrouping by Multiplex PCR (MPCR), Random Amplified 

Polymorfic DNA (RAPD) and Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE) analysis. 

The evaluation of virulence of the strains was assessed with plaque-forming assay 

in HT-29 cell monolayers. 

Among 74 food isolates, MPCR group 4 (4b-4d-4e) was the most prevalent 

(41.9 %). The obtained results confirmed the higher discriminatory power of 

PFGE (SID = 0.97) in comparison with the RAPD technique (SID = 0.85). The 

query in Pathogen Tracker 2.0 of PFGE patterns allowed the identification of 

universally disseminated and potentially dangerous clones. After exposing the 

strains to refrigeration (7 ºC) and freezing (-20 ºC e -80 ºC) temperatures, the 

virulence of the strains is significantly decreased (P < 0.05) after refrigeration 

under starvation. 

The analysis performed in this work suggests that food related isolates are 

potentially pathogenic and stresses out the risk of listeriosis after consumption of 

food contaminated with L. monocytogenes  

 

 

 

Key words: Listeria monocytogenes; RAPD – Random Amplified Polymorphic 
DNA; MPCR - Multiplex PCR; PFGE – Pulsed-Field Gel Electrophoresis; 
virulence; animal cell culture HT-29. 
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1. Enquadramento teórico 

 

1.1. Listeria monocytogenes  

 

Duas das seis espécies bacterianas do género Listeria são constituídas por 

patogénios oportunistas. L. monocytogenes é um agente patogénico de origem 

alimentar, potencialmente letal em humanos e em animais, e uma preocupação para a 

indústria de processamento e manuseamento de alimentos. L. ivanovii infecta 

frequentemente animais ungulados através da ingestão de silagem, afectando deste 

modo a produção animal. As outras quatro espécies do género não são patogénicas e 

incluem L. innocua, L. seeligeri, L. welshimeri e L. grayi. Muito recentemente, 

surgiu a proposta de uma nova espécie, L. marthii sp. nov, não sendo conhecida 

qualquer relação de patogenicidade tanto com o Homem como com outros animais 

(Graves et al., 2009).  

As bactérias pertencentes ao género Listeria têm forma de pequenos bastonetes 

(1-1,5 µm × 0,5-1,5 µm), são Gram positivas, anaeróbias facultativas, não-

esporuladas, ubíquas no ambiente e capazes de crescer em ambientes com elevadas 

concentrações salinas (até 10%), e em amplos intervalos de pH (4,3–9,6) e de 

temperatura (1-45 ºC). Estas características conferem-lhe uma elevada 

competitividade, comparativamente a outras bactérias patogénicas de origem 

alimentar (Seeliger e Jones, 1986; Jonhson et al., 1988; Liu, 2004).  

O reservatório predominante de Listeria spp. é o meio ambiente, apresentando 

uma elevada distribuição geográfica. Além dos espécimes clínicos, Listeria spp. 

encontra-se distribuída por vários ambientes, nomeadamente no solo, em vegetais em 

deterioração, esgotos, rios, estuários de água salgada, tracto digestivo de animais 

saudáveis, incluindo humanos e as suas fezes (Rocourt e Seeliger, 1985; Grif et al., 

2003; revisto por Ivanek et al., 2006). 

Antes dos anos 80 do século passado, L. monocytogenes era principalmente 

considerada patogénica para animais, mas nas duas décadas seguintes originou uma 

série de surtos em humanos tendo sido considerada como a segunda maior causa de 

morte de origem alimentar (Mead et al., 1999). Numerosos estudos epidemiológicos, 

de evolução e de genética de populações, usando várias técnicas de subtipagem, 
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permitiram um progresso acentuado no conhecimento e na compreensão de como L. 

monocytogenes é transmitida de animais ou do ambiente, através dos produtos 

alimentares aos seres humanos (Rocourt et al., 2000; Kathariou, 2002). 

Apesar de uma grande variedade de alimentos terem sido implicados em casos 

de listeriose, incluindo salada de batata, marisco, queijo de leite não pasteurizado, 

leite pasteurizado e outros produtos processados de origem animal, a maior parte das 

infecções parecem ser causadas pelo consumo de alimentos prontos-a-comer (RTE – 

Ready-To-Eat) (Schuchat, 1991; Salamina et. al., 1996; Aureli et al., 2000, Graves, 

et al., 2005; Gottlieb et al., 2006; Swaminathan e Gerner-Smidt, 2007). As diversas 

vias pelas quais o microrganismo pode entrar nas instalações industriais, a sua 

capacidade de colonização e sobrevivência por longos períodos de tempo, e sob 

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

ambientes fabris, fazem de L. monocytogenes uma das principais preocupações para 

as indústrias alimentares. 

O risco causado por L. monocytogenes está relacionado com a sua capacidade 

de persistir nos ambientes industriais durante anos (Unnerstad et al., 1996), 

provavelmente no estado de biofilme. Actualmente, é de aceitação geral a proposta 

de Donlan et al. (2002) que definem biofilme como sendo uma comunidade 

microbiana séssil caracterizada por células irreversivelmente aderentes a um 

substrato, ou entre elas, embebidas numa matriz de substâncias poliméricas 

extracelulares por elas produzidas e que apresentam alterações fenotípicas no que 

respeita a taxas de crescimento e de expressão génica. 

Neste estado, a comunicação das bactérias (quorum sensing) parece dever-se a 

moléculas auto-indutoras, que se acumulam à medida que se dá o crescimento da 

população. Estas moléculas podem induzir a lise de uma parte da população (Bassler, 

2002; Spoering e Gilmore, 2006). 

Leite et al. (2006) reportaram a recolha, durante um ano, a partir de queijo e 

ambientes relacionados, de isolados de L. monocytogenes com perfis de 

macrorestrição idênticos. A exposição destas estirpes, e de outras esporádicas, aos 

agentes sanificantes em uso nas queijarias, indicou que o motivo da persistência de L. 

monocytogenes naquelas queijarias não parecia dever-se à resistência ou à adaptação 

das células planctónicas aos referidos agentes (Lourenço et al., 2009). É, então 
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possível, que a condição residente destas estirpes possa estar relacionada com a sua 

presença na forma de biofilmes. 

 

1.2. Listeriose  

 

A listeriose é uma doença de origem alimentar, atípica e de grande importância 

em saúde pública. Esta doença é considerada como de declaração obrigatória em 

países como os Estados Unidos da America, Canadá e na maior parte dos países da 

União Europeia, excepto em Portugal, pelo facto de não estar ainda implementado o 

Programa de Vigilância de Toxinfecções Alimentares, aprovado em 1994 (Anónimo, 

1998; revisto por Brito, 2003; de Valk et al., 2005). 

A exposição humana a Listeria spp. via ingestão de alimentos é extremamente 

comum (Siegman-Ingra et al., 2002). Apesar desta constante exposição, a listeriose é 

rara (Notermans et al., 2000), mas os surtos tendem a associar-se a produtos 

alimentares transformados. A capacidade de crescimento de L. monocytogenes numa 

gama alargada de temperaturas aumenta o risco de contaminação em produtos 

lácteos, carnes, marisco e outros produtos alimentares transformados, provavelmente 

devido a um enriquecimento selectivo durante a refrigeração. 

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

listeriose não invasiva. L. monocytogenes é a única espécie do género Listeria capaz 

de provocar graves casos de listeriose invasiva em humanos.  

A patogénese da listeriose é, fundamentalmente, atribuída à capacidade da 

bactéria para invadir e crescer nas células do hospedeiro, incluindo macrófagos. 

Dependendo do estado imunitário do hospedeiro, a proliferação bacteriana poderá 

levar a infecções noutros órgãos, especialmente em tecido fetal e tecido nervoso, 

resultando em aborto e doença fatal (Cousens e Wing, 2000). 

Tanto em animais como em humanos, particularmente recém-nascidos, idosos e 

imunocomprometidos, a listeriose é uma doença invasiva caracterizada por 

bacteremia, incluindo envolvimento ocasional do sistema nervoso central, originando 

meningites e muitas vezes a morte. O fígado, o sistema nervoso central e, no caso de 

gravidez, a placenta e o feto são os alvos preferenciais destes organismos. No caso 

das grávidas, existe um elevado risco para abortos involuntários (Farber e Peterkin, 
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1991; Lorber, 1997). A ubiquidade da bactéria no ambiente e a elevada prevalência 

em produtos crus e processados industrialmente sugerem que a exposição humana a 

L. monocytogenes deve ser frequente, contudo a listeriose invasiva é rara, 

desconhecendo-se, no entanto, se este facto é devido à existência de defesas 

adquiridas precocemente, à ingestão de doses baixas, ou se devido a que a maioria 

das estirpes possam ser pouco virulentas (Rocourt e Cossart, 1997). L. innocua é 

frequentemente encontrada nos alimentos e Vázquez-Boland et al. (2001) admitem 

que a repetida exposição a esta bactéria pode induzir mecanismos de defesa contra 

infecções de Listeria.  

A dose infecciosa de L. monocytogenes para os humanos ainda não foi 

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

indivíduos afectados e às próprias características de virulência da estirpe mas 

também à dificuldade em enumerar o microrganismo após o surgimento de um surto. 

De facto, o tempo que medeia o consumo e a análise do alimento contaminado é 

normalmente elevado, devido ao longo período de incubação. 

No entanto, existem bastantes evidências que quando L. monocytogenes é 

ingerida em doses elevadas (1011 organismos, em leite contaminado), pode causar 

gastroenterites febris em adultos saudáveis (Dalton et al., 1997; Schlech, 1997), o 

que poderá levar, ocasionalmente, a casos de doença invasiva. Doses infecciosas 

mais baixas (103 organismos g-1) poderão ser de elevado risco para indivíduos 

susceptíveis (Saulo, 2005; Cramer, 2006). O tempo médio de incubação para esta 

forma de listeriose é de 30 dias, mas pode ir até aos 90 dias (CDC, 2000). 

A listeriose não invasiva resulta em gastroenterites acompanhadas de febre 

(Salamina et al., 1996; Dalton et al., 1997). Ao contrário da forma invasiva, o valor 

médio do tempo de incubação até ao aparecimento dos sintomas é pequeno, 

habitualmente 1 a 7 dias e os sintomas incluem febre, dores abdominais e diarréia. 

Geralmente, este patogénio não afecta adultos saudáveis, no entanto a severidade da 

doença é particularmente acentuada em indivíduos em condições de imunossupressão 

(crianças, idosos, grávidas e imunocomprometidos) em geral, em que a taxa de 

mortalidade pode ser de 20 a 25% (Swaminathan, 2001). Em casos epidémicos, a 

incidência em grupos de risco é aumentada por um factor de 3 a 10 (Bierne et al., 

2000). 
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Não existe qualquer evidência de que esta doença pode ser transmitida de 

pessoa para pessoa. 

 

1.3. Incidência, prevalência e epidemiologia da listeriose 

 

A incidência da listeriose em humanos é baixa, variando de 0,1 a 11,3 casos 

esporádicos por ano, por milhão de pessoas, na Europa e nos EUA (Jacquet et al., 

1994; Swaminathan e Gerner-Smidt, 2007).  

Apesar de L. monocytogenes já ter sido isolada de uma variedade de alimentos, 

vários estudos, em alimentos e sistemas de processamento de alimentos, indicam que 

L. monocytogenes é prevalente em certos alimentos prontos-a-comer incluindo 

carnes processadas, produtos lácteos, mariscos e vegetais e persistente numa 

variedade de ambientes de processamento de alimentos. No entanto, os reservatórios 

de L. monocytogenes e as fontes de contaminação com este microrganismo na cadeia 

alimentar, ainda não estão completamente elucidados. Os produtos mais sensíveis a 

uma contaminação são aqueles que favorecem o crescimento de L. monocytogenes, 

por terem um prazo de validade longo e por poderem ser consumidos sem 

aquecimento ou sem serem cozinhados (lacticínios, produtos de charcutaria, saladas 

e produtos de pesca) (Raybourne, 2002; Martin et al., 2003 Rawaswamy et al., 2007; 

Little et al., 2008). 

De acordo com o Quadro 1.1., pode constatar-se que L. monocytogenes é um 

problema relevante em instalações de queijarias, de processamento de derivados de 

carne e de peixe fumado. A prevalência nos frigoríficos domésticos poderá também 

representar um nicho de significância em termos de risco acrescido de contaminação 

em ambientes de preparação de alimentos (Duggan e Phillips, 1998; Azevedo et al., 

2005; Kornacki e Gulter, 2007). 
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Quadro 1.1. Prevalência de L. monocytogenes em instalações agro-industriais na 
América do Norte e na Europa. 

Unidade industrial Prevalência 
(%) 

Queijaria 8  

Leitaria 23 

Gelados 6 

Processamento de carnes 28 – 92 

Processamento de carnes de aves 13,3 

Processamento de peixe 12,8 

Frigoríficos domésticos 20 

(adaptado de Kornacki e Gulter, 2007). 

 

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

contaminação com L. monocytogenes (Fleming et al., 1985; Dalton et al., 1997; Frye 

e Donnely, 2005; Cumming et al., 2008). A possível contaminação deste alimento 

deve-se, essencialmente, a fontes externas de contaminação, como silagens 

contaminadas, produtos fecais de animais saudáveis portadores do microrganismo e 

ao ambiente da própria exploração de produção de leite. Os animais podem 

transportar a bactéria sem que estejam aparentemente doentes e assim contaminar os 

produtos alimentares tais como carne, leite e outros produtos lácteos (Vázquez-

Boland et al., 2001). 

Uma grande variedade de queijos pode ser contaminada com L. monocytogenes 

(Linnan et al., 1988; MacDonald et al., 2005; Makino et al., 2005; Bille et al., 2006), 

no entanto, o queijo de pasta mole parece apresentar uma maior frequência de 

contaminação (Bula et al., 1995; Croizé, 2000; Moreno-Enriquez et al., 2007; Conly 

e Johnston, 2008) com populações de L. monocytogenes na ordem de 10 a 107 UFC 

g-1 (Rocourt e Cossart, 1997). 

Vários tipos de carnes e derivados, tais como, bife e carnes picadas de vaca, 

porco e de aves, fiambre, salsichas fermentadas ou fumadas, salame e paté, têm sido 

associados a contaminações com L. monocytogenes (Johnson, et al., 1988; 

Uyttendaele et al., 1999; Farber et al., 2007; López et al., 2007; López et. al., 
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2008a). Embora usualmente apresentem uma baixa contaminação (10 a 100           

UFC g-1), estes produtos têm sido, por vezes, associados a surtos de listeriose. 

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

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

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

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

fertilização utilizados (Bremer et al., 2003). 

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

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

Gumundsdóttir et al., 2006; Corcoran et al., 2006).  

De acordo com o novo regulamento relativo a critérios microbiológicos 

aplicáveis aos géneros alimentícios (Anónimo, 2007b), há três categorias de 

alimentos especificamente relacionadas com o microrganismo L. monocytogenes. A 

primeira categoria engloba alimentos destinados a latentes e alimentos prontos para 

consumo, destinados a fins medicinais específicos. Neste caso, o critério é de 

ausência em 25 g (tolerância zero). A segunda categoria engloba todos os alimentos 

prontos para consumo, susceptíveis de permitir o crescimento de L. monocytogenes. 

Esta categoria é subdividida de acordo com a fase em que o critério se aplica. Assim, 

os produtos colocados no mercado e durante o seu período de vida útil, não devem 

ter mais de 100 UFC g -1. Antes de o alimento deixar de estar sob o controlo do 

operador da empresa do sector alimentar que o produziu, o limite deve ser de 

ausência em 25g de produto. A terceira categoria de alimentos engloba, alimentos 

prontos para consumo, não susceptíveis de permitir o crescimento de L. 

monocytogenes. Neste caso o limite permitido é inferior ou igual 100 UFC g -1. Na 

primeira e terceira categoria, a fase em que o critério se aplica é a dos produtos 

colocados no mercado, durante o seu período de vida útil.  

Habitualmente, no que diz respeito ao controlo de alimentos, todos os isolados 

de L. monocytogenes são considerados virulentos. Contudo, algumas estirpes podem 

perder certas características virulentas (Hof et al., 1994) e nem todas as estirpes dos 

três principais serótipos (1/2a, 1/2b e 4b) são patogénicas. Existem estirpes que não 

revelam potencial patogénico ou apresentam um baixo potencial de virulência 

(Barbour et al., 1996; Erdenling et al., 1999; Roche et al., 2009). Apesar de não 
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existirem especificações legais para a serotipagem em termos de avaliação de risco, a 

diferenciação de serótipos poderá ser útil, no futuro, se for estabelecida a relação 

entre o serótipo e o seu respectivo potencial patogénico (Kathariou, 2002). 

A crescente incidência do númerosos de casos de listeriose, principalmente na 

população mais idosa na Europa (Denny e McLauchlin, 2008; Gerner-Smidt e 

Whichard, 2008) e o facto dos estudos realizados, revelarem que a maioria dos 

isolados são considerados virulentos (Gudmundsdóttir et al., 2006; Neves et al., 

2008a; Roche et al., 2009), destaca a importância da vigilância crescente em relação 

à L. monocytogenes (Le Monnier e Lecrercq, 2009). 

 

1.4. Variabilidade genética de L. monocytogenes 

 

Os isolados de L. monocytogenes podem ser diferenciados em 13 serótipos 

(Graves et al., 1999). Embora exista uma grande disseminação desta espécie na 

Natureza, os serótipos 1/2a e 1/2b e 4b são responsáveis por 95% das infecções 

(Schuchat et al., 1991; Armstrong et al., 1995; Buchrieser, 2007). Apesar do 

serogrupo 1/2 (1/2a, 1/2b e 1/2c) ser um dos mais frequentemente isolados de 

alimentos (Gilbreth et al., 2005, Hong et al., 2007, López et al., 2007; López et al., 

2008b) é, no entanto, o serótipo 4b que causa a maior parte dos surtos epidémicos 

(Jacquet et al., 2004) (Quadro 1.2.).  

A informação fornecida por diferentes métodos de tipagem e subtipagem 

demonstrou que a estrutura genética de L. monocytogenes é altamente clonal e 

consistentemente dividida em duas linhagens genéticas, linhagem I e linhagem II. Os 

serótipos 1/2b, 3b, 4b, 4d e 4e são geralmente agrupados na linhagem I que inclui 

estirpes pertencentes aos grupos antigénicos flagelares do tipo b e d e que contém a 

maior parte dos isolados provenientes de surtos humanos epidémicos e esporádicos 

relacionados com a transmissão alimentar. A linhagem II inclui os serótipos 1/2a, 3a, 

1/2c e 3c (Piffaretti et al., 1989; Call et al., 2003; Salcedo, et al., 2003) com 

antigénios flagelares do tipo a ou c, e reune maioritariamente isolados de alimentos e 

casos clínicos em animais (comparativamente a casos de listeriose humana). 

Os resultados da ribotipagem e do polimorfismo dos genes da virulência 

demonstraram a existência de uma terceira linhagem (linhagem III), incluindo 
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estirpes dos serótipos 4a e 4c e alguns isolados do serótipo 4b (Rasmussen et al., 

1995; Wiedmann et al. 1997; Ward et al., 2004; Nightingale et al., 2005). Alguns 

investigadores sugerem que esta linhagem poderá representar uma unidade 

taxonómica distinta, com a possibilidade de representar uma sub-espécie dentro da 

espécie de L. monocytogenes (Wiedmann et al., 1997; Doumith et al., 2004a). 

De facto, Wiedmann et al. (1997) caracterizaram 133 isolados de L. 

monocytogenes de acordo com o ribótipo e a análise dos polimorfismos de genes 

virulentos, e concluíram que na linhagem I, incluíam-se todas as estirpes isoladas 

durante surtos de listeriose. Pelo contrário a linhagem III não incluía isolados 

humanos, o que pode sugerir que as estirpes pertencentes a esta linhagem poderão 

apresentar baixa virulência para os humanos. Outros resultados de subtipagem por 

ribotipagem, análise alélica de genes de virulência e por PFGE, indicam que os 

isolados que estiveram implicados em vários surtos eram geneticamente relacionados 

(Buchrieser et al., 1993; Jacquet et al., 1995; Brosch et al., 1996). 

Este facto sugere que poderá existir uma ligação entre o serótipo e o potencial 

patogénico e que esta diferença na distribuição epidemiológica dos serótipos reflecte, 

provavelmente, diferenças na patogenicidade dos isolados ou na capacidade de 

sobreviverem e de se multiplicarem em determinados produtos alimentares ou nas 

suas linhas de produção. 
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Quadro 1.2. Alguns surtos seleccionados de listeriose (invasiva e gastrointestinal) na Europa e na 
América do Norte, de 1979 a 2008. 
 

      Anos         Países 

Nº de 

casos 

Casos 

perinatais 

Nº de 

mortes 

Origem da 

contaminação Serótipos 

1979 Bóston, EUA 20 ? 5 Vegetais crus 4b 

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

1983 Massachusetts, EUA 49 7 14 Leite pasteurizado 4b 

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

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

1986 – 1987 EUA 36 4 16 Gelado, salami, queijo brie 4b, 1/2b, 1/2a 

1987 - 1989 Reino Unido 366 ? ? Paté 4bx 

1989 EUA 10 ? - Camarão 4b 

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

1992 França 279 93 85 Língua de porco em aspic 4b 

1993 França 38 31 10 Rillettes 4b 

1993* Norte de Itália 18 - 0 Salada de arroz 1/2b 

1994* Illinois, EUA 48 - 0 Leite achocolatado pasteurizado 1/2b 

1997* Norte de Itália 1566 - 0 Salada de atum e milho 4b 

1998* Finlândia 5 - - Salmão fumado 1/2a 

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

1999 Finlândia 25 0 6 Manteiga 3a 

1999 - 2000 França 10 3 3 Rillettes 4b 

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

2000* Nova Zelândia 32 - - Carnes frias 1/2 

2000 Vários estados, EUA 29 8 7 Carnes frias de peru 1/2a 

2000 - 2001 Carolina do Norte, EUA 13 11 5 Queijo tipo Mexicano 4b 

2001* Califórnia, EUA 16 - - Carnes frias de peru 1/2a 

2001* Suécia 48 - - Queijo de leite cru 1/2a 

2001* Japão 38 - - Queijo 1/2b 

2002 Quebec, Canadá 17 3 0 Queijo de leite cru ? 

2002 Vários estados, EUA 54 12 8 Carnes frias de peru 4b 

2004 - 2007 Texas, EUA 135 ? 22 Queijo tipo Mexicano 4b 

2006 Suiça 8 - 3 Queijo Tomme 1/2a 

2007 EUA 5 - 3 Leite pasteurizado  ? 

2008 Vários estados, Canadá 57 - 22 Carnes frias ? 

2008 Canadá 39 - 21 Queijo pasta mole ? 

(adaptado de Swaminathan e Gerner-Smidt, 2007; Warriner e Namvar, 2009) 
* Surtos relacionados com listeriose gastrointestinal sendo os restantes representativos de surtos de listeriose 
invasiva. 
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Estirpes associadas a surtos epidémicos 

 

Estudos epidemiológicos prévios sugerem que não é provável isolar todos os 

serótipos de L. monocytogenes de casos humanos de listeriose. Até à data, a maior 

parte dos surtos de listeriose têm envolvido um pequeno grupos de isolados 

geneticamente relacionados, principalmente do serótipo 4b (Kathariou, 2002). 

O repetido envolvimento de alguns grupos clonais (linhagens) em grandes 

surtos de listeriose levou à formulação das seguintes hipóteses: (i) estes clones estão 

particularmente bem adaptados para crescer e sobreviver em alimentos e instalações 

de processamento de alimentos e (ii) estes clones poderão apresentar um elevado 

nível de patogenicidade para os humanos.  

O conhecimento sobre a prevalência do serótipo 4b ou de estirpes associadas a 

surtos epidémicos em alimentos e instalações de processamento alimentar nem 

sempre está disponível. Um estudo recente de 3.063 amostras de alimentos prontos-

a-comer revelou que 2,97 % das amostras eram positivas para L. monocytogenes e 

que os isolados da linhagem I (serótipos 1/2b, 3b, e 4b) eram mais prevalentes do que 

os da linhagem II (57% and 34%, respectivamente) (Shen et al., 2006). 

Adicionalmente, análises efectuadas a amostras ambientais de fábricas de 

processamento de peru, bem como a análise de diversos alimentos, nos Estados 

Unidos, indicaram a potencial presença de grupos clonais da linhagem I e II em 

alimentos e fábricas de processamento de alimentos (Yildirim et al., 2004; Eifert et 

al., 2005). 

Uma série de estudos usando culturas de células e modelos animais falharam 

em identificar as diferenças entre os isolados associados a surtos epidémicos do 

serótipo 4b e os casos esporádicos causados pelo mesmo serótipo (Kathariou, 2003).  

Mais recentemente, um estudo baseado em ribotipagem e em estudos de 

citopatogenicidade in vitro demonstrou que três ribótipos da linhagem I (DUP-

1038B, DUP-1042B e DUP-1044A) mostraram maior citopatogenicidade 

comparativamente com outros ribótipos (Gray et al., 2004). Estes ribótipos estavam 

muito mais representados entre isolados humanos, comparativamente a isolados 

alimentares (Gray et al., 2004). Contrariamente, outro ribótipo epidémico associado 
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à linhagem II (DUP-1053A) parece ser menos prevalente entre casos clínicos e não 

parece ter o mesmo nível de patogenicidade determinado para os ribótipos da 

linhagem I. 

Piffaretti et al. em 1989, Wiedmann et al. em 1997 e Kathariou em 2002, 

referem a existência de diferentes clones epidémicos de L. monocytogenes. O 

conceito de “clone epidémico” é introduzido para definir diferentes grupos clonais 

que consistem em estirpes, geneticamente relacionadas, implicadas em uma ou mais 

epidemias e, presumivelmente provenientes de um organismo ancestral comum. Três 

grupos clonais associados epidemiologicamente foram designados por Clone 

Epidémico I (ECI), Clone Epidémico II (ECII) e Clone Epidémico III (ECIII). Destes 

grupos clonais, o ECI foi implicado em numerosos surtos (Quadro 1.3.) e foi 

extensivamente estudado (Herd e Kocks, 2001). Foram identificadas várias 

características genéticas e fenotípicas especifica para este clone epidémico. Algumas 

estirpes causadoras de maiores surtos de listeriose, incluindo os de Nova Escócia, 

Califórnia e Suíça partilham um fragmento de restrição polimórfico único na região 

genómica de L. monocytogenes, implicado no crescimento a baixas temperaturas     

(4 ºC) (Zheng e Kathariou, 1995). Em contraste, o ECII implicado nos surtos de 

1998-1999 e 2002 (CDC, 1998; CDC 1999; CDC, 2002) (Quadro 1.3.) bem como o 

ECIII implicado no surto em vários estados dos Estados Unidos da América, em 

2000, (CDC, 2000) estavam menos caracterizados. Em 2002, outro surto epidémico 

multi-estatal, envolvendo também isolados do serótipo 4b, foi atribuído a produtos de 

charcutaria à base de carne de peru (Quadro 1.3.). Resultados de análise por PFGE 

(Pulsed-Field Gel Electrophoresis) e por ribotipagem revelaram que os isolados dos 

surtos de 1998-99 e 2002 pertenciam ao ECII, correspondendo a um único grupo 

clonal que nunca fora identificado antes de 1998 (CDC, 2002). Segundo Franciosa et 

al. (2007), os marcadores genéticos dos ECI e ECII poderão estar associados com o 

potencial patogénico dos isolados 4b, tornando-os particularmente perigosos para os 

humanos. 

Relativamente ao ECIII, em 2000, um outro surto multi-estatal de listeriose nos 

Estados Unidos envolveu produtos de charcutaria de peru, resultando em 29 casos 

em 10 estados (CDC, 2000; Olsen et al., 2005) (Quadros 1.2. e 1.3.). Ao contrário da 

maior parte dos surtos, as estirpes implicadas pertenciam ao serótipo 1/2a.  
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Mais recentemente, novos clones epidémicos foram identificados, alguns 

consistem mesmo na reclassificação de clones previamente designados. Tal é o caso 

do ECIV, anteriormente designado como ECI (Quadro 1.3.), onde se incluem estirpes 

de origem humana isoladas em Portugal e caracterizadas neste trabalho (Neves et al., 

2008b) (ver 3.2). 

 

Quadro 1.3. Principais clones epidémicos implicados em surtos de listeriose. 
 

Clone epidémico  Localização, alimento implicado, ano Serótipo Ribotipo 

Clone epidémico I 
(ECI)  

Nova Escócia, salada de repolho, 1981 
Califórnia, queijo tipo Mexicano, 1985 
Suiça, queijo pasta mole, 1983-1987 
Dinamarca, queijo, 1985-1987 
França, língua de porco em aspic, 1992 

4b DUP-1038B* 

Clone epidémico II 
(ECII) 

Vários estados dos EUA, cachorros quentes, 1998-1999 
Vários estados dos EUA, carnes frias de peru, 2002 

4b DUP-1044A 

Clone epidémico III 
(ECIII) 

Vários estados dos EUA, cachorros quentes, 1998 
Vários estados dos EUA, carnes frias de peru, 2000 1/2a DUP-1053A 

Clone epidémico IV 
(ECIV, antigo ECIa) 

Boston, vegetais, 1979 
Massachusetts, leite, 1983 
Reino Unido, paté, 1989  

4b DUP-1042B* 

Clone epidémico V 
(ECV) 

Carolina do Norte, queijo tipo Mexicano, 2000-2001 4b DUP-1042B 

Não designado Illinois, leite achocolatado, 1994 1/2b DUP-1051B 

(adaptado de Cheng et al., 2008) 
*Ribótipos, que incluem pulsotipos, também encontrados neste trabalho. 

 

1.5. Patogénese e principais factores de virulência 

 

Tal como noutras bactérias patogénicas, os genes virulentos de Listeria spp. 

estão na sua maioria organizados em unidades genéticas conhecidas como ilhas de 

patogenicidade (PAIs – Pathogenicity Islands). As PAIs são, presumivelmente, 

adquiridas pelas bactérias por transferência horizontal de genes, e, 

consequentemente, têm um papel importante na evolução da virulência bacteriana 

(Kreft et al., 1999). Seis dos genes virulentos responsáveis pelos passos-chave do 

parasitismo intracelular de L. monocytogenes (prfA, plcA, hly, mpl, actA e plcB) estão 

fisicamente ligados numa ilha cromossomal de 9 kb, conhecida por LIPI-1 (de 
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Listeria pathogenicity island 1). A evolução do género Listeria pode ser assim 

interpretada como a aquisição do LIPI-1 por um ancestral que levou à separação do 

género em dois grupos filogenéticos: um que inclui as bactérias que permaneceram 

saprófitas, e o outro de que fazem parte as bactérias que se tornaram parasitas com o 

recurso da “cassete” de vida intracelular (revisto por Brito, 2003). 

Outros genes envolvidos na virulência são os genes inlA e inlB (Datta, 1994) e 

iap (Bubert et al., 1992). A internalina, produto do gene inlA, é uma proteína 

necessária, para que a bactéria entre em células epiteliais cultivadas e o produto do 

gene inlB é necessário para que a bactéria entre em hepatócitos in vitro.  

Recentemente, Cotter et al. (2008) identificaram uma nova hemolisina, 

designada listeriolisina S, que está presente num considerável número de isolados 

pertencentes à linhagem I (incluindo isolados epidémicos) e ausente das linhagens II 

e III. Esta hemolisina é um factor de virulência essencial, nestas estirpes, induzida 

por stresse oxidativo e codificada numa ilha cromossomal agora designada LIPI-3 

(Listeria pathogenicity island 3) sendo única para determinadas estirpes epidémicas. 

Estes autores concluíram que diferenças subtis na regulação de genes, incluindo o da 

listeriolisina S, poderão influenciar a capacidade de determinadas estirpes para 

causar listeriose. 

 

Ciclo infeccioso de L. monocytogenes 

 

A infecção por L. monocytogenes é caracterizada por várias etapas: (1) 

aderência e internalização de L. monocytogenes; (2) evasão do vacúolo fagocítico; 

(3) multiplicação no citoplasma do hospedeiro; (4) mobilidade direccional no 

citoplasma; (5) protusão de caudas de actina no sentido da invasão de células 

vizinhas e (6) fagocitose pelas células vizinhas com formação de vacúolos 

secundários, reiniciando-se ciclo (Fig. 1.1.). 

A entrada de L. monocytogenes nas células do hospedeiro ocorre através do 

processo de fagocitose, precedido da aderência às referidas células através da acção 

de proteínas de superfície. Estas interagem com a membrana das células hospedeiras 

que, progressivamente envolvem as bactérias (Cossart e Lecuit, 1998; Rousseaux et 

al., 2004). Nesta fase inicial, várias são as proteínas identificadas envolvidas e 
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incluem as proteínas p60, p104, proteínas de lectina, Ami (autolisina) e ActA, 

tornando-se um passo essencial na virulência de L. monocytogenes. A internalização 

(Fase 1, Fig. 1.1.) é concretizada através da acção de várias internalinas, sendo as 

internalinas A (InlA) e internalinas B (InlB) as mais bem caracterizadas em termos 

de funções, nomeadamente na penetração das células do epitélio intestinal (Gaillard 

et al., 1991). 

Após a internalização, L. monocytogenes encontra-se confinada a vacúolos e a 

sua capacidade para sobreviver depende da sua habilidade para lisar rapidamente a 

membrana dos vacúolos, o que ocorre passados cerca de 30 min (Cossart e Kocks, 

1994). São, então, sintetizados os factores de virulência, listeriolisina O (LLO) e 

metaloproteinase (Mpl) necessários para o processo de lise da membrana do vacuolo 

fagocítico e subsequente libertação da bactéria no citoplasma da célula hospedeira 

(Fase 2, Fig. 1.1.) Sendo um pré-requisito de fulcral importância para a proliferação 

celular, LLO constitui um factor de virulência essencial, pois a ausência da síntese 

desta enzima resulta na ausência de características virulentas.  

Por outro lado, a metaloproteinase está envolvida no processo de maturação da 

forma pró-PlcB em PC-PLC (fosfatidilcolina-fosfolipase C), uma das duas 

fosfolipases sintetizadas por L. monocytogenes. A PC-PLC danifica a membrana dos 

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

substituição da enzima LLO (Doyle, 2001). A outra fosfolipase sintetizada PI-PLC 

(fosfatidilinositol-fosfolipase específica C) está associada à lise dos vacúolos. A 

acção combinada das duas fosfolipases e da LLO assegura a dissolução total da 

barreira física que delimita o compartimento vacuolar. 

Uma vez no citoplasma (Fase 3, Fig. 1.1), L. monocytogenes começa a sua 

multiplicação e a proteína de superfície ActA induz a polimerização das moléculas 

de actina globular da célula hospedeira, obtendo-se filamentos de actina 

polimerizados num pólo especifíco da célula bacteriana (Dabiri et al., 1990). As 

células de Listeria movem-se com a ajuda desses filamentos até à membrana 

plasmática (Fase 4, Fig. 1.1.) Forma-se, então uma protuberância na membrana (Fase 

5, Fig. 1.1) que, ao passar para a célula adjacente, contém uma célula única de L. 

monocytogenes rodeada de uma dupla membrana (Doyle, 2001). A lise destas duplas 

membranas ocorre rapidamente através da acção sinérgica de LLO e das fosfolipases 
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(Fase 1.6., Fig. 1.1.). As bactérias libertadas iniciam a multiplicação e o ciclo repete-

se (Tilney e Portonoy, 1989).  

A capacidade de se deslocar de célula para célula, sem sair do citoplasma das 

células hospedeiras, permite a L. monocytogenes evitar o contacto com os 

mecanismos de defesa extracelulares (Sanger et al., 1992). Esta capacidade para se 

deslocar no citoplasma das células hospedeiras e de infectar células adjacentes 

constitui um dos factores mais importantes para o desenvolvimento da doença 

sistémica (Domann et al., 1992). 

Quase todos os factores de virulência aqui descritos para L. monocytogenes 

exibem duas características comuns: (i) estão sob o controlo do regulador de 

transcrição de virulência (PrfA) e (ii) são libertados para o meio ambiente ou estão 

localizados na superfície bacteriana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Representação esquemática do ciclo intracelular de L. monocytogenes. Os factores de 
virulência estão indicados junto de cada uma das fases (1 a 6) do ciclo em que estão envolvidos 
(adaptado de Scortti et al., 2007). 
 

PrfA 
 

O factor regulador positivo A (Positive regulatory factor A - PrfA) é o 

regulador directamente envolvido no controlo da expressão de muitos genes 

virulentos em L. monocytogenes. Esta proteína é indispensável e requerida para a 

activação transcricional da LIPI-1. O gene prfA codifica para uma proteína de      

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 



  Enquadramento teórico 

 19 

27,1 kDa que regula positivamente a expressão de vários factores virulentos de 

Listeria (Vázquez-Boland et al., 2001; Scortti et al., 2007). É uma proteína de 

ligação ao DNA que regula o próprio gene prfA e outros, como hly que codifica para 

a proteína LLO. A transcrição de prfA e hly é modulada ambientalmente e depende 

da fase de crescimento da bactéria e da sua regulação térmica. A transcrição dos 

genes da LIPI-1 e alguns genes que codificam para outras sub-famílias de 

internalinas, como por exemplo, o gene inlC de L. monocytogenes, são regulados por 

esta proteína. Outros, como inlAB, são parcialmente regulados por prfA. Também é 

evidente que PrfA regula negativamente alguns genes de L. monocytogenes, como o 

gene mediador da resposta ao stresse, clpC, e os genes associados à mobilidade, 

motA e flaA (Vázquez-Boland et al., 2001).  

 

Fosfolipases 
 

Listeria spp. produzem três enzimas diferentes com actividade de fosfolipase C. 

(PLC), que estão relacionadas com a virulência. As proteínas PI-PLC (PlcA) e PC-

PLC (PlcB) estão presentes em L. monocytogenes e L. ivanovii; a terceira fosfolipase, 

SmcL, é específica de L. ivanovii (Vázquez-Boland et al., 2001). PI-PLC é uma 

proteína de 33 kDa codificada pelo gene plcA que promove a evasão do fagossoma e 

PC-PLC é uma proteína de 29 kDa codificada pelo gene plcB que é expressa como 

um percursor inactivo e que se encontra associada à invasão célula a célula. 

 

Listeriolisina O 

 

Todas as estirpes patogénicas são hemolíticas, sendo a produção de 

listeriolisina O considerada um dos principais factores que se conhecem, ligados à 

virulência. Esta convicção deve-se ao facto de todas as estirpes não hemolíticas não 

exibirem patogenicidade, e as que são fracamente hemolíticas, não serem tão 

virulentas como as estirpes selvagens hemolíticas (Farber e Peterkin, 1991). A 

proteína LLO foi o primeiro factor de virulência identificado em L. monocytogenes 

(Gaillard et al., 1986). O gene hly codifica este factor virulento, uma proteína de 58 

kDa que, aparentemente, é necessária para a evasão destes parasitas do fagossoma da 
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célula hospedeira. A proteína LLO não só está envolvida na lise do primeiro 

fagossoma, como tem um papel primordial na saída eficiente de L. monocytogenes 

do vacúolo de membrana dupla, conduzindo à infecção célula a célula (Gedde et al., 

2000). 

 

Internalinas 
 

As internalinas são proteínas codificadas dentro da família dos genes 

associados à virulência encontradas em Listeria spp. Os membros desta família 

encontram-se sempre em grupos clusters, contendo de dois a vários genes, orientados 

todos na mesma direcção (Vázquez-Boland et al., 2001). Os genes inlA e inlB são 

dois genes virulentos de L. monocytogenes e fazem parte da mesma família (Datta, 

1994). A internalina A, produto do gene inlA, é uma proteína de superfície necessária 

para que a bactéria entre em células epiteliais em cultura e tem um papel central na 

passagem da barreira intestinal. O produto do gene inlB, internalina B, é necessário 

para que a bactéria entre em hepatócitos in vitro. 

 

Proteína ActA 
 

A proteína ActA desempenha um papel importante na disseminação bacteriana 

nos tecidos do hospedeiro. ActA é uma proteína de superfície de 67 kDa codificada 

pelo gene actA, sendo essencial para L. monocytogenes, visto que interage com 

componentes do citoesqueleto das células hospedeiras (Domann et al., 1992), 

permitindo, posteriormente, a polimerização das moléculas de actina da célula 

hospedeira (Cossart e Bierne, 2001; Frischknecht e Way, 2001). A actina, além de 

proporcionar o movimento da bactéria no citoplasma das células hospedeiras, 

permite a movimentação até à membrana plasmática, iniciando o processo de 

passagem para o interior da célula adjacente e a sua presença é essencial para a 

evasão aos mecanismos de defesa das células hospedeiras (Inoue et al., 2001). 
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Quadro 1.4. Principais factores de virulência em L. monocytogenes. 
 

Gene Proteína Função Papel na virulência 

Regulação 

prfA Positive regulatory factor A Proteína citoplasmática Regulação da 
transcrição de plcA, 
hly, mpl, actA e plcB 

Aderência e invasão 

mpl Metaloprotease Protease Factor acessório na 
evasãoe do vacúolo 

inlA Internalina A Proteína de superfície –             
E- caderina 

Invasão e aderência 

inlB Internalina B Proteína de superfície/excretada Invasão e aderência 

iap Proteína p60 Proteína de superfície/excretada Factor de invasão 

Lise dos vacúolos 

hly ß- hemolisina (LLO) Citolisina formadora de poro / 
excretada 

Evasão dos vacúolos 
fagocíticos 

plcA Fosfolipase C (PI-PLC) Fosfatidilinositol-fosfolipase 
específica C /  excretada 

Factor acessório na 
evasão do vacúolo 

plcB Fosfolipase B (PC-PLC) Fosfatidilcolina-fosfolipase 
específica C / excretada 

Factor acessório na 
evasão do vacúolo 

Multiplicação intracelular 

hpt Hpt Proteína de transporte Multiplicação 
intracitosólica 

Proliferação célula a célula 

actA ActA Polimerização de actina, 
proteína de superfície 

Proliferação célula a 
célula 

(adaptado de Raybourne, 2002; Roche et al., 2008). 

 

Outros factores de virulência importantes 

 

p60 
 

O gene que codifica a proteína p60, a maior proteína extracelular de L. 

monocytogenes associada à invasão de células fagocíticas não-profissionais (Kuhn et 

al., 1989), é designado iap (de invasion-associated protein). Wuenscher et al. (1993) 

demonstraram que este gene é fundamental para a viabilidade da célula, e sugeriram 

que p60 é uma proteína de manutenção essencial requerida durante o último passo da 
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divisão celular. A transcrição de iap é independente de PrfA e a síntese desta 

proteína é controlada por um mecanismo de pós-transcrição. 

 

σB 
 

O factor sigma B (σB ou SigB), que foi extensivamente estudado em Bacillus 

subtilis, é um regulador crítico da virulência em Listeria, uma vez que regula um 

número elevado de genes que foram identificados pela análise do seu transcriptoma 

(Kazmierczak et al., 2005; Hain et al., 2008; Raengpradub et al., 2008). Os genes 

regulados por SigB incluem a internalina inlB. 

O factor sigma é codificado pelo gene sigB. A identificação do regulão σB em L. 

monocytogenes, combinado com a proteómica e as análises fenotípicas dos mutantes 

σ
B-nulos (∆sigB), forneceram uma evidência considerável de que σ

B contribui 

crucialmente para a capacidade de L. monocytogenes se multiplicar e sobreviver, 

tanto em mamíferos como em condições de stresse encontradas noutros tipos de 

ambientes (Gray et al., 2006). Assim, σB contribui para a sobrevivência da célula sob 

condições de stresse, incluindo a exposição a pH baixo, stresse oxidativo e 

crescimento a baixas temperaturas (Wiedmann et al., 1998; Ferreira et al., 2001; 

Ferreira et al., 2003; Moorhead e Dykes, 2004; Wemekamp-Kamphius et al., 2004). 

 

VirR 
 

O gene virR codifica para um regulador putativo de resposta de um sistema de 

dois componentes. A deleção de virR diminui drasticamente a virulência em 

murganhos, bem como na invasão de culturas de linhas celulares. Utilizando uma 

abordagem transcriptómica, Mandin et al. (2005) identificaram 12 genes regulados 

por virR. Este gene parece, assim, controlar a virulência através de uma regulação 

global de modificações de componentes de superfície. Essas modificações podem 

afectar as interacções com as células hospedeiras, incluindo os componentes do 

sistema imunitário. Com este estudo, estes autores evidenciaram a existência de um 

outro regulão da virulência em L. monocytogenes. 
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1.6. Controlo ambiental da expressão dos genes virulentos 

 

L. monocytogenes é um organismo capaz de crescer em diversas condições de 

stresse ambiental. Esta versatilidade requer a capacidade de assimilar informação 

acerca do seu ambiente, bem como a capacidade de processar rapidamente esta 

informação para se adaptar a alterações das condições ambientais. Hill et al. (2002) 

afirmaram que o princípio geral desta adaptação ao stresse ambiental consiste na 

capacidade da bactéria, quando exposta a um stresse sub-letal, poder ganhar 

resistência a exposições subsequentes ao mesmo stresse (ou mesmo, nalguns casos, a 

stresses diferentes).  

Sabe-se também que alguns factores ambientais, como a temperatura dos 

tecidos do hospedeiro, o stress oxidativo em fagócitos, ou o pH acídico do estômago 

parecem desempenhar um papel particular na regulação dos genes envolvidos na 

virulência. Outros factores ecológicos, inerentes às matrizes alimentares, tais como a 

concentração de sal, a acidez e a disponibilidade de determinadas fontes de carbono, 

poderão também estar envolvidos na expressão dos factores de virulência e, de 

alguma forma, correlacionarem-se com a resistência das estirpes a condições de 

stresse (Datta, 1994).  

L. monocytogenes tem a capacidade de crescer numa vasta gama de 

temperaturas, conseguindo sobreviver e crescer a temperaturas de refrigeração. As 

baixas temperaturas têm efeitos no crescimento desta bactéria, através da influência, 

entre muitos outros, sobre o ribossoma, sobre a membrana citoplasmática e sobre a 

síntese proteica e a captação de solutos (Berry e Foegeding, 1997; Thieringer et al., 

1998; Phadtare et al., 2000).  

Quando infectam um hospedeiro, as bactérias sofrem uma mudança de 

temperatura, da ambiente (variável) para a corporal (geralmente igual a 37 ºC). 

Leimeister-Wachter, em 1992, demonstrou que a transcrição do gene prfA, 

regulador de hly, aumentava depois da passagem de 20 ºC para 37 ºC. O mesmo 

autor mostrou também que, outros genes controlados por prfA, como plcA e mpl, 

também aumentavam a sua expressão após o aumento de 20 ºC para 37 ºC. A 

produção de LLO, produto do gene hly, pode ser influenciada por vários factores 

decrescendo, em geral, com a descida da temperatura. Não obstante, pensa-se que a 
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quantidade produzida de LLO não está correlacionada com a patogenicidade, já que a 

virulência das estirpes parece aumentar quando L. monocytogenes se multiplica a 

baixas temperaturas, sugerindo que outros factores influenciam a virulência das 

estirpes. Por outro lado, L. ivanovii, produzindo 10 vezes mais hemolisina que L. 

monocytogenes, não é considerada patogénica para o Homem (Kathariou et al., 

1988).  

Tem sido demonstrado o crescimento de L. monocytogenes a temperaturas que 

variam de 1 a 45 ºC. Embora a sua temperatura óptima de crescimento se situe na 

gama dos 30 aos 37 ºC, esta bactéria é considerada psicrotolerante, uma vez que tem 

a capacidade de crescer a temperaturas inferiores a 15 ºC (revisto por Chan e 

Wiedmann, 2009). Por este motivo, após a contaminação inicial dos alimentos, a sua 

presença pode ser relevante, particularmente em alimentos refrigerados e prontos-a-

comer, desde que os factores intrínsecos e extrínsecos permitam a sua sobrevivência 

e/ou o seu crescimento. 

O efeito das baixas temperaturas na patogenicidade da bactéria assume um 

interesse particular relativamente à segurança microbiológica dos alimentos, uma vez 

que, na cadeia alimentar, a rede de frio é cada vez mais extensa e os tempos de 

armazenagem dos alimentos nestas condições podem ser muito prolongados.   

A virulência parece aumentar quando o agente patogénico cresce às 

temperaturas de refrigeração, em vez de à temperatura óptima. Durst (1975) afirmou 

que 7 de 36 isolados pouco virulentos de L. monocytogenes se tornaram 

acentuadamente virulentos em murganhos, por inoculação intraperitoneal, após 

manutenção das culturas em tubos inclinados de agar durante 6 meses a 4 ºC. De 

forma semelhante, Wood e Woodbine (1979) encontraram uma estirpe que se 

revelou mais virulenta em embriões de galinha quando crescida a 4 ºC, em vez de   

37 ºC. Assim, o crescimento a baixas temperaturas poderá aumentar o potencial 

virulento de algumas estirpes de L. monocytogenes.  

Por sua vez, a actividade da LLO parece desaparecer após várias semanas de 

armazenamento a 4 ºC (Buncic et al., 1996). No mesmo estudo, Buncic e 

colaboradores demonstraram a diminuição da actividade de LLO a 4 ºC e a diferentes 

valores de pH, sendo o descréscimo mais pronunciado a pH 7,0 relativamente a pH 
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5,5. No entanto, a patogenicidade foi recuperada em menos de 24 h, com a incubação 

a 37 ºC destas células previamente refrigeradas.  

O gene da listeriolisina e outros regulados por prfA são termorregulados e 

apenas expressos em Listeria, acima de 30 ºC (Leimeister-Watcher et al., 1992). O 

choque térmico e outros stresses ambientais afectam a virulência de L. 

monocytogenes. Quando isolados de L. monocytogenes foram submetidos a 

temperaturas de 48 ºC durante 2 h, a actividade da LLO foi quase totalmente perdida; 

no entanto, com o subsequente crescimento a 37 ºC destas células previamente 

submetidas ao calor, a síntese de LLO foi quarenta vezes superior à existente, 

imediatamente antes do choque térmico (Kim et al., 1994).  

É pois, de grande importância continuar a investigar métodos para a 

determinação do potencial de virulência das estirpes de Listeria de modo a ser 

possível a avaliação do risco real da sua presença nos alimentos.  

 

1.7. Métodos de tipagem  

 

A subtipagem tem sido crucial para a detecção de fontes e rotas de 

contaminação na indústria alimentar (McLauchlin, 1987; Martinez e James, 2000; 

Chasseignaux et al., 2001), na monitorização de doenças de origem alimentar e, 

especificamente, na detecção de surtos de listeriose humana (Hofstra et al., 1994; 

Wiedmann et al., 1996). Os métodos fenotípicos e os métodos baseados na tipagem 

de DNA (genotípicos), não apenas permitem a identificação e a discriminação de 

isolados de L. monocytogenes como são importantes ao nível da promoção do 

conhecimento da ecologia, das características das estirpes e da sua capacidade de 

causar listeriose (Wiedmann, 2002). 

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

inclui a reprodutibilidade, a capacidade de tipagem, o poder discriminante e a 

interpretabilidade bem como critérios de conveniência de utilização que incluem a 

flexibilidade, rapidez, acessibilidade, facilidade, custo e a possibilidade de análise 

computorizada e inclusão em bases de dados electrónicas (van Belkum, et al., 2007). 

Nos últimos anos, tem havido avanços fundamentais no desenvolvimento de 

métodos de subtipagem mais sensíveis, rápidos e automatizados para L. 
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monocytogenes. Apesar dos métodos convencionais e fenotípicos (e.g. serotipagem, 

fagotipagem) terem sido usados durante muitos anos, os métodos baseados no DNA 

têm tido um uso cada vez mais generalizado. 

Comparativamente aos métodos fenotípicos, os métodos genotípicos têm 

revelado uma capacidade de discriminação mais elevada, bem como níveis mais 

elevados de padronização e reprodutibilidade, tendo por isso vindo a complementar 

ou mesmo a substituir as técnicas convencionais, em estudos epidemiológicos de L. 

monocytogenes. 

Na caracterização de L. monocytogenes têm sido utilizados vários métodos de 

tipagem e de subtipagem, que incluem a serotipagem, a fagotipagem e os métodos 

moleculares. No entanto, a serotipagem é o sistema tradicionalmente utilizado para a 

tipagem de Listerias, que no Centre National de Référence des Listeria, WHO 

Collaborating Center for Foodborne Listeriosis, Instituto Pasteur, Paris, França, 

substituiu, inicialmente, a fagotipagem. Actualmente, neste laboratório de referência, 

os isolados de Listeria são serotipados molecularmente usando o método proposto 

por Doumith et. al. (2004b). O objectivo da utilização dos métodos moleculares é 

obter maior poder discriminante do que o que é obtido através da utilização dos 

métodos fenotípicos (Schuchat et al., 1991). 

 

1.7.1. Métodos fenotípicos – serotipagem e fagotipagem 

 

A serotipagem convencional em L. monocytogenes é realizada, através de testes 

de serotipagem de aglutinação, recorrendo aos diferentes antigénios somáticos (O) e 

flagelares (H), proteínas de superfície existentes em espécies de Listeria (Seeliger e 

Hohne, 1979). Trata-se de um método de serotipagem universalmente aceite que, no 

entanto, para a análise de rotina, apresenta custos económicos elevados e 

disponibilidade limitada dos anti-soros, comercialmente preparados, aliado ainda a 

discrepâncias intra- e inter-laboratoriais, na utilização de técnicas diferentes de 

preparação dos soros e determinação visual da aglutinação (Palumbo et al., 2003). 

No género Listeria, a serotipagem é um sistema baseado na utilização de 15 

antigénios somáticos O (numerados de I a XV) e 5 antigénios flagelares H 

(designados por A, B, C, D e E). A combinação destes dois tipos de antigénios, O e 
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H, define o serótipo (ou a serovariedade) completo da estirpe. Actualmente, 

distinguem-se 16 serótipos associadas ao género Listeria (Lovett, 1990). 

L. monocytogenes engloba o maior número de serótipos (13), alguns 

compartilhados por L. innocua e L. seeligeri enquanto que L. ivanovii possui um 

único serótipo (serótipo 5, que é específico desta espécie). A grande heterogeneidade 

antigénica de L. monocytogenes pode estar relacionada com o grande número de 

hospedeiros animais, nos quais tem a capacidade de se multiplicar. No quadro 1.5. 

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

 

Quadro 1.5. Correspondência entre os serótipos e as espécies de Listeria  

Espécie Serótipos Antigénios O Antigénio H 

Listeria monocytogenes 

1/2a 

1/2b 

1/2c 

3a 

3b 

3c 

4a 

4ab 

4b 

4c 

4d 

4e 

7 

I II (III) 

I II (III) 

I II (III) 

II (III) IV 

II (III) IV (XII) (XIII) 

II (III) IV (XII) (XIII) 

(III) (V) VII IX 

(III) V VI VII IX X 

(III) V VI 

(III) V VII 

(III) (V) VI VIII 

(III) V VI (VIII) (IX) 

(III) XII XIII 

AB 

ABC 

BD 

AB 

ABC 

BD 

ABC 

ABC 

ABC 

ABC 

ABC 

ABC 

ABC 

Listeria innocua 
6a 

6b 

(III) V (VI) (VII) (IX) XV 

(III) V (VI) (VII) (IX) XV 

ABC 

ABC 

Listeria welshimeri 6a, 6b - - 

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

Listeria ivanovii 5  (III) (V) VI VIII X ABC 

Listeria grayi  (III) XII XIV E 

Listeria marthii sp. nov.  ND ND 

(adaptado de Allerberger, 2003; Gasanov et al., 2005). 

 

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

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

depende de um soro específico de alta qualidade, preparado com estirpes 

padronizadas e é correntemente utilizada num reduzido número de laboratórios de 

referência (Nadon et al., 2001). É uma técnica apropriada para analisar um grande 

número de estirpes, por exemplo durante epidemias, mas devido ao seu fraco poder 

discriminante e pelo facto de cerca de 10% das estirpes de Listeria não serem 

tipáveis por este método (especialmente o serótipo 3 e L. grayi) é necessária uma 

subtipagem posterior por outros métodos (Schönberg et al., 1996).  

 

Fagotipagem 
 

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

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

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

mesmo serótipo em diferentes fagótipos (Farber e Peterkin, 1991).  

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicada com sucesso em avaliações clínicas e epidemiológicas envolvendo infecções 

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

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

fagotipagem são técnicas muito morosas e pouco discriminantes. Têm igualmente 

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

mundial apenas por alguns laboratórios de referência (Farber e Peterkin, 2000; 

Nadon et al., 2001). 
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1.7.2. Métodos genotípicos 

 

Os métodos moleculares têm constituído ferramentas fundamentais nas 

investigações epidemiológicas, não só pela possibilidade de tipificarem praticamente 

todas as estirpes mas também pelo facto de apresentarem uma elevada capacidade 

discriminatória. Estes métodos não requerem reagentes especiais como a sero e a 

fagotipagem, porém incluem nas suas principais limitações a necessidade de 

padronização e de pessoal qualificado. A automatização pode permitir aos 

laboratórios uma maior e mais intensiva aplicação destas técnicas de subtipagem (de 

Cesare et al., 2001). 

 

Serotipagem molecular por Multiplex PCR (MPCR) 

 

Recentemente, diferentes autores propuseram métodos baseados em PCR para a 

serotipagem molecular de L. monocytogenes (Borucki e Call 2003; Doumith et al., 

2004b; Zhang e Knabel, 2005; Chen e Knabel, 2007).  

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

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

monocytogenes em quatro grupos filogenéticos relacionados com o serótipo. Em 

2005, Doumith et al. apresentaram um estudo de validação intra-laboratorial com o 

objectivo de estandardizar o método anteriormente proposto, baseados em critérios 

de simplicidade e de reprodutibilidade entre laboratórios, tendo reportado uma 

concordância entre 96 e 100 %. No entanto, o método não permite a discriminação 

entre os serótipos 1/2a e 3a, 1/2c e 3c, 1/2b, 3b e 7 ou 4b, 4d e 4e. Os perfis obtidos 

também não permitem distinguir as estirpes com o serótipo 4a das estirpes com o 

serótipo 4c, nem estes dois serótipos de L. monocytogenes das outras espécies de 

Listeria. A combinação de ensaios de Multiplex PCR com tipagem de genes 

específicos, como o que foi proposto por Nightingale et al. (2007) (tipagem alélica 

sigB), permitiu elevar o poder discriminitório do método proposto por Doumith et 

al., (2004b) bem como a diferenciação dos isolados 4b (linhagem I) dos isolados 4b 

classificados na linhagem III. 
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Amplificação aleatória de DNA polimórfico (Random Amplified Polymorfic 
DNA – RAPD) 

 

Este método utiliza a técnica de PCR para a detecção de polimorfismos do 

DNA, através da amplificação genómica com primers de sequências arbitrárias. É 

uma técnica relativamente simples para a subtipagem de isolados de L. 

monocytogenes, que permite analisar cada isolado com um determinado número de 

primers e subsequentemente combinar os resultados (Wernars et al., 1996). A grande 

vantagem deste método consiste no facto de não haver necessidade de um 

conhecimento prévio do genoma (Williams et al., 1990; Farber et al., 1996). 

A temperatura de hibridação do RAPD é mais baixa do que a de um PCR 

normal e desta forma um único primer, sem reconhecida homologia com o genoma, 

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

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

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

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

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

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

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

resultados (Farber e Peterkin, 2000; Levin, 2003).  

A análise por RAPD apresenta inúmeras aplicações nos campos da 

epidemiologia, genética molecular e taxonomia, nomeadamente na discriminação de 

isolados de L. monocytogenes de origem alimentar (Destro et al., 1995; Giovanacci 

et al., 1999; Gravesen, et al., 2000; Cabrita et al., 2004; Cao et al., 2005), de casos 

clínicos de listeriose (Farber e Addison, 1994; Wernars et al., 1996; Franciosa et al., 

1998; Inoue et al., 2001; Martinez et al., 2003, Zhou e Jiao, 2004) e como 

instrumento valioso na monitorização de rotas de contaminação em ambientes de 

processamento agro-industrial (Destro et al., 1996; Vogel et al., 2001; Mereghetti et 

al., 2002; Medrala et al., 2003; Cocolin et al., 2005; Leite et al., 2006; Chambel et 

al., 2007). 

 

 



  Enquadramento teórico 

 31 

Electroforese em campo pulsado (Pulsed-Field Gel Electrophoresis – 

PFGE) 

 

Actualmente, a técnica PFGE é considerado como o método de eleição para a 

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

monocytogenes (Gerner-Smidt et al., 2006; Graves et al., 2007).  

Os perfis gerados pelo PFGE são reprodutíveis a nível intra- e inter-

laboratorial. Por ser uma técnica com muito bom poder discriminatório, poder este 

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

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

dentro da mesma espécie. O procedimento pode revelar-se interessante para análise 

de estirpes com interesse comercial, para comparação de isolados ambientais com 

interesse agrícola ou no estudo de rotas de contaminação e na análise epidemiológica 

de isolados clínicos. Outras aplicações incluem a cariotipagem electroforética de 

pequenos organismos eucariotas e a elaboração de mapas físicos de pequenos 

genomas (Biderre et al., 1994; Beadle et al., 2003). 

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

técnica que exige experiência na sua aplicação, ser dispendiosa e demorada exigindo 

também equipamentos específicos, para a electroforese em campo pulsado, e 

enzimas de restrição. A utilização destas enzimas torna-se dispendiosa uma vez que, 

devido a limitações difusionais, têm de ser aplicadas em concentrações elevadas. A 

dimensão dos fragmentos de macrorestrição resultantes poderá apresentar dois tipos 

de problemas: uma vez que os fragmentos são separados pelo seu tamanho e não pela 

sua sequência, fragmentos do mesmo tamanho poderão migrar em conjunto e, por 

outro lado, fragmentos muito pequenos poderão sair do gel.  

Apesar destas desvantagens, desde 1996 até hoje, a técnica PFGE permitiu 

subtipar milhares de isolados de L. monocytogenes de origem alimentar e ambiental e 

de casos clínicos relacionados com vários surtos epidémicos. Muitos destes perfis 

PFGE (pulsotipos) fazem parte de bases de dados tais como a da PulseNet [7] e 

Pathogen Tracker 2.0 [10]. Esta técnica possibilitou também a detecção de estirpes 

potencialmente virulentas e o estudo de rotas de contaminação em ambientes fabris 

de processamento de alimentos (Brosch et al., 1996; Giovannacci et al., 1999; 
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Gianfranceschi et al., 2002; Lukinmaa et al., 2003; Yde e Benicot, 2004; Markkula 

et al., 2005; Leite et al., 2006; Thévenot et al., 2006; Felício et al., 2007; Fugett et 

al., 2007; Hamdi et al., 2007; Neves et al., 2008b; López et al., 2008b). 

 

Outros métodos baseados no DNA 
 

O PFGE é um método demorado, para além de que a preparação das amostras e 

a respectiva análise requerem um elevado nível de qualificação dos operadores. Por 

outro lado, os resultados obtidos pelo RAPD são limitados, no que respeita à 

comparação de resultados obtidos por diferentes laboratórios (Wiedmann, 2002). 

Para compensar as limitações e inconvenientes destes métodos, têm sido 

desenvolvidos, outros métodos. 

 

Ribotipagem 
 

Na análise por ribotipagem, o DNA genómico da bactéria é isolado e digerido 

por enzimas de restrição, sendo os fragmentos resultantes separados por electroforese 

em gel de agarose e depois transferidos para uma membrana de nylon ou de 

nitrocelulose. De seguida, ocorre hibridação com uma sonda de DNA com 

homologia com o gene do rRNA 16S. O perfil resultante pode ser visualizado usando 

um sistema de detecção quimioluminescente. A caracterização dos isolados consiste 

na combinação de perfis, formando diferentes ribótipos que reflectem a semelhança 

genética dos isolados (Bruce, 1996). 

Esta técnica permite diferenciar a espécie L. monocytogenes das outras espécies 

de Listeria, pois existe um grande banco de dados com perfis de ribotipagem, 

estando disponível comercialmente um sistema de ribotipagem totalmente 

automatizado (RiboPrinter Microbial Characterization System - Qualicon, 

Wilmington, Del.) (Jeffers et al., 2001). Recentemente, foram publicados vários 

estudos com aplicação da técnica de ribotipagem à caracterização de isolados 

alimentares (Jaradat et al., 2002; Kabuki et al., 2004), da indústria agro-alimentar (de 

Cesare et al., 2007) e de isolados de origem humana e animal (Wiedmann et al., 

1997; Sauders et al., 2003). 
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Este método tem a vantagem de apresentar uma boa reprodutibilidade, bem 

como de poder usar sondas universais devido à conservação dos genes ribossomais 

(Farber e Peterkin, 2000).  

 

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

 

A tipagem de sequências de locus múltiplos (MLST) sido muito usada na 

subtipagem de L. monocytogenes (Revazishvili et al., 2004; Chen et al., 2005; 

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

vasto número de genótipos, em que as variações genéticas se acumulam de uma 

forma relativamente lenta, o MLST tem sido considerado um dos melhores métodos 

de subtipagem actualmente disponível (Salcedo et al., 2003). 

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

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

linhagens distintas (Brosch et al., 1994). Quando as regiões altamente polimórficas 

são atingidas, o MLST apresenta um poder discriminatório elevado.  

São frequentemente realizadas comparações entre os níveis de resolução dos 

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

para a subtipagem de L. monocytogenes (Wiedmann, 2002; Borucki et al., 2005). 

Muitos estudos têm revelado níveis de discriminação similares entre estas duas 

técnicas (Peacock et al., 2002; Nallapareddy et al., 2002, Jiang, et al., 2008), 

contudo, outros estudos revelaram maior poder discriminatório para o MLST, dado 

que este método detecta todas as variações genéticas nos fragmentos amplificados do 

gene, enquanto que o PFGE apenas reflecte variações em locais de reconhecimento 

para determinadas enzimas de restrição (Kotetishvili et al., 2003; Revazishvili et al., 

2004). 

A combinação e/ou as adaptações destes tipos de métodos têm surgido sempre 

com o objectivo do desenvolvimento de métodos mais simples e rápidos, capazes de 

responder de forma eficaz à necessidade de subtipagem de L. monocytogenes. 

Takahashi et al. (2007) sugeriram um método simples de subtipagem baseado 

na análise MLSSCP (Multilocus Single Strand Conformation Polymorphism) que 

revelou ser comparável, em termos de poder discriminatório, à análise por 
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sequenciação mas mais rápido e económico, comparativamente ao MLST. Neste 

mesmo estudo, a validade da classificação das linhagens obtidas por MLSSCP foi 

confirmada por PFGE, AFLP e ribotipagem, confirmando ser uma boa alternativa ao 

MLST. 

 

Análise do número variável de sequências repetidas em múltiplos locus 
(MLVA – Multi -Locus Variable Number Tandem Repeats Analysis)  

 

A técnica da análise do número variável de sequências repetidas em múltiplos 

locus (MLVA) foi desenvolvida para subtipar patogénios de origem alimentar 

(Lindstedt et al., 2003; Yichun et al., 2003). A técnica MLVA baseada na detecção 

do número de sequências repetidas (tandem repeats) (TRs), num locus específico no 

genoma do microrganismo, é fácil de executar, relativamente rápida e pode ser 

convenientemente implementada em qualquer laboratório, sem necessidade de 

aquisição de equipamento dispendioso adicional.  

Se, por um lado, o PFGE pode levar até uma semana para fornecer resultados 

completos, os resultados do MLVA podem ficar disponíveis em menos de oito horas, 

após a extracção do DNA. O MLVA é comparável ao PFGE na resolução (gerando 

aproximadamente o mesmo número de bandas) (Lindstedt et al., 2008). Os tipos 

moleculares MLVA estão geralmente de acordo com os tipos gerados pelo PFGE e 

com os dados da serotipagem. Pode considerar-se o MLVA uma estratégia 

apropriada para tipificar L. monocytogenes como parte integrante de um programa de 

fiscalização. Esta técnica tem potencial para relacionar os isolados e, 

consequentemente, identificar contaminações. De acordo com Murphy et al. (2007), 

a subtipagem de L. monocytogenes por MLVA daria um suporte eficaz às medidas de 

controlo para a protecção da saúde pública. 

 

Polimorfismo nucleotídico único (SNP – Single Nucleotide Polymorphism) 
 

A importância emergente, em diagnósticos e em estudos clínicos, dos 

polimorfismos nucleotídicos únicos (SNPs) criou a necessidade do desenvolvimento 

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

com economia de custo e de DNA das amostras (Collins et al., 1999; Syvanen, 
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2001). A maioria dos métodos para a detecção de SNPs é baseada, principalmente, 

num sistema capaz de produzir um sinal de fluorescência crescente durante a 

hibridação.  

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

polimorfismo nucleotídico. Os chips de oligonucleótidos contêm milhares de 

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

Estes chips podem ser usados para discriminar entre bases alternativas no local de 

um SNP. Um sinal correspondente à base identificada é detectado. Esta abordagem 

permite a análise de muitos SNPs em simultâneo.  

Uma ferramenta útil para diferenciação de estirpes, baseada num único 

polimorfismo nucleotídico é o PCR de alelo específico. Esta técnica de PCR 

incorpora o SNP no primer directo, permitindo somente a amplificação do gene na 

estirpe que contém o polimorfismo. Chen e Knabel (2008) utilizaram esta técnica 

para identificar novos SNP’s para diferenciar clones epidémicos dentro dos EC’s II, 

III e IV. Estes autores concluíram que, a existência de SNP’s em certas regiões 

profágicas de L. monocytogenes, pode ser epidemiologicamente relevante para a 

diferenciação de clones de surtos, dentro dos ECII e III e, possivelmente, também no 

ECIV. 

 

Outros métodos não baseados em DNA 

 

A utilização da técnica MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption 

Ionization – Time of Flight Mass Spectrometry) também tem sido utilizada como 

método rápido de identificação e subtipagem de L. monocytogenes. Segundo 

Barbuddhe et al. (2008), as grandes vantagens desta técnica são a sua 

reprodutibilidade e rapidez, uma vez que analisa a química das proteínas 

maioritariamente ribossomais, originando um espectro característico num espaço 

curto de minutos. 

Rebuffo-Scheer et al. (2007) demonstraram que a análise por FTIR (Fourier-

Transformed Infrared Spectra) é superior aos sistemas baseados em PCR, na 

diferenciação de serótipos e tem a potencialidade de simultaneamente identificar a 

espécie e o serótipo de um isolado de L. monocytogenes desconhecido, através da 
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medição do espectro de uma célula inteira. O espectro infra-vermelho dos 

microrganismos reflecte a estrutura dos constituintes moleculares da parede celular 

(Naumann et al., 1991) e a análise FTIR de células intactas tem sido usada para 

distinguir bactérias ao nível dos diferentes níveis taxonómicos (Helm et al., 1991). 

 

1.8. Avaliação do potencial de virulência em L. monocytogenes 

 

L. monocytogenes é reconhecida como sendo um patogénio oportunista cuja 

transmissão a humanos ocorre através do consumo de alimentos contaminados. Esta 

espécie engloba uma grande diversidade de estirpes com potencial de virulência 

também variado, tendo emergido recentemente nas sociedades industrializadas como 

uma causa significativa de infecção em humanos. Este facto deve-se ao 

desenvolvimento, em larga escala, de unidades agro-industriais e de alimentos 

refrigerados (Lecuit, 2007). A virulência da bactéria e o estado de saúde do 

hospedeiro são factores muito importantes para a capacidade do organismo produzir 

doença e, no caso de L. monocytogenes, têm um papel preponderante na incidência e 

prevalência da listeriose. É, portanto, necessário determinar o potencial de virulência 

dos isolados não clínicos de L. monocytogenes.  

Nas últimas duas décadas, houve um grande desenvolvimento de técnicas 

laboratoriais para a avaliação do potencial patogénico de L. monocytogenes, 

incluindo ensaios in vivo e in vitro que, não obstante as suas limitações, tornaram 

possível a determinação da virulência de diferentes isolados de L. monocytogenes. Os 

diversos tipos de ensaios englobam, por um lado, testes genéticos em que a 

informação relativa aos genomas já sequenciados (Glaser et al., 2001; Nelson et al., 

2004) tem sido utilizada para o desenvolvimento de sondas de ácidos nucléicos para 

a detecção de genes de virulência. Por outro lado, a utilização de testes funcionais, 

com o uso de sistemas de cultura de células, tem por objectivo a avaliação de funções 

de virulência. 

Apesar da diversidade e da abundância de L. monocytogenes no ambiente, os 

surtos de listeriose são raros e esporádicos, originando poucos casos de doença grave 

(Busch, 1971; Broomer et al., 1986; McLauchlin, 1987). Como já foi referido, este 

facto sugere, por um lado, que o sistema imunitário da maioria das pessoas saudáveis 
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gera uma resposta eficiente, e por outro, que deve haver uma variação substancial na 

virulência dos isolados de L. monocytogenes (Donald et al., 1989). Muitos isolados 

envidenciam fraca virulência (Barbour et al., 1996; Erdenling et al., 1999) ou tendem 

a perder características virulentas (Hof et al., 1994) e apenas alguns serótipos (1/2a, 

1/2b e 4b) estão envolvidos na ocorrência de mais de 95 % de infecções graves de 

listeriose (Jacquet et al., 2002; Kathariou, 2002). No entanto, desconhece-se porquê, 

e como os outros serótipos são menos capazes de provocar doença, embora partilhem 

muitos das características bioquímicas, moleculares e morfológicas com os referidos 

serótipos virulentos conhecidos (1/2a, 1/2b e 4b). 

Diferentes métodos têm sido utilizados para a determinação da virulência de 

estirpes de L. monocytogenes, incluíndo o teste de Anton (inoculação da conjuntiva 

em porquinhos-da-Índia), o teste CAM (Chorionallantoic Membrane Assay) com 

utilização de embriões de galinha e os testes com animais imunocomprometidos ou 

imunocompetentes, sendo os murganhos, os animais mais usados neste tipo de testes 

(Brosch et al., 1993; Hof et al., 1994). Ensaios utilizando culturas de células animais 

(Tissue Culture Assays - TCA) também têm sido realizados com o mesmo objectivo 

(Gaillard et al., 1987). 

A utilização de marcadores genéticos e fenotípicos para caracterizar a 

virulência das estirpes também tem tido particular relevância na determinação do 

potencial de virulência de L. monocytogenes (Wernars et al., 1992; Kerr et al., 1995; 

Wiedmann et al., 1997; NØrrung e Andersen, 2000; Cabrita et al., 2004, Jiang et al., 

2008).  

 

1.8.1 Ensaios in vivo  

 

Um processo infeccioso apresenta várias etapas e integra as variáveis inerentes 

aos próprios hospedeiros e agentes patogénicos. Na escolha dos modelos animais, há 

que ter em consideração as possíveis similaridades entre o modelo escolhido e o 

hospedeiro, especificamente o humano. O modelo escolhido deverá, assim, permitir a 

observação directa dos mesmos efeitos e danos imunopatológicos que ocorrem no ser 

humano (Lecuit, 2007). 
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Por outro lado, ensaios de virulência efectuados em pessoas, mesmo de uma 

forma voluntária, não são realizados pois iriam levantar problemas de ordem ética e 

moral. Assim, são utilizados nos testes in vivo, animais de laboratório (McLauchlin 

et al., 2004). Os animais mais usados são os coelhos, os murganhos, os porquinhos-

da-Índia e, em menor escala, os ratos. Estes animais, ou morrem no decurso dos 

ensaios ou são mortos após a inoculação com a bactéria. Para a inoculação, pode 

usar-se a via oral. No entanto, apesar da infecção oral de murganhos traduzir a via 

natural de infecção humana, dá resultados menos reprodutíveis (Audurier et al., 

1980). Nestes animais, só uma pequena percentagem de células de L. monocytogenes 

passa a barreira intestinal. A razão pela qual isto acontece deve-se ao facto da E-

caderina das células epiteliais dos murganhos não interagir com a proteín lnlA de L. 

monocytogenes, ao contrário do que acontece nas células epiteliais humanas. A E-

caderina, que pertence à família das moléculas de aderência, é fundamental no 

processo de transposição das células epiteliais e por consequência, da barreira 

intestinal.  

De forma a obviar a baixa susceptibilidade de murganhos infectados por via 

oral, existem vias alternativas de administração tais como a via intravenosa e as vias 

intraperitoneal, intranasal, subcutânea, conjuntival ou intracerebral. No entanto, os 

modelos experimentais mais usados que usam as vias intravenosa ou intraperitoneal, 

não traduzem a via de infecção normal nos humanos, isto é, a via oral pela ingestão 

de alimentos contaminados e a sua passagem pelo sistema gastro-intestinal 

(McLauchlin et al., 2004). 

A determinação da virulência em murganhos é geralmente determinada por 

duas vias: pela mortalidade dos animais, resultante da infecção com determinados 

números de UFCs e que é traduzida pelo número de células do agente patogénico 

capaz de matar 50 % da população animal em estudo (DL50 - Dose letal 50); ou pelo 

nível de infecção, em que as bactérias viáveis são normalmente contadas no figado 

e/ou no baço dos animais, alguns dias após inoculação (Liu, 2006). De entre os testes 

realizados in vivo, a enumeração de células viáveis em órgãos tem fornecido os 

resultados mais consistentes na avaliação da virulência (Brosch et al., 1993). 

O modelo que utiliza murganhos imunocomprometidos (Immuno Compromised 

Mouse Model - ICMM), em que se procede à inactivação dos macrófagos pela acção 
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do carragenato, apresenta diferenças consideráveis nos valores das DL50 de espécies 

virulentas e não virulentas (Stelma et al., 1987; Tabouret et al., 1991). O modelo 

ICMM foi, inicialmente, usado para determinar a virulência das estirpes de Listeria 

por ser um modelo reprodutível e fidedigno (Stelma et al., 1987). Alguns estudos 

efectuados com murganhos imunocomprometidos ou imunocompetentes, 

demonstraram que 10 a 20 % de estirpes isoladas a partir de alimentos são 

avirulentas ou hipovirulentas (Conner et al., 1989; Tabouret et al., 1991; Roche et 

al., 2003). A razão pela qual algumas estirpes de L. monocytogenes são pouco 

virulentas, ainda não é conhecida. É necessário saber, para além de outros factores, 

se esta característica é ou não estável com o tempo. 

Existem, no entanto, várias desvantagens na utilização de modelos animais. A 

obtenção das contagens de UFC deverá ser consistente para uma correcta 

interpretação do potencial virulento, o que nem sempre acontece visto que pequenas 

alterações, nos procedimentos experimentais, alteram facilmente os resultados (Liu, 

2004). 

A variação da susceptibilidade dos diversos tipos de murganhos à infecção, a 

inconstância das taxas de crescimento de L. monocytogenes em meios não selectivos 

para crescimento, a manutenção de murganhos em número suficiente por cada ensaio 

e os constrangimentos legais relacionados com o sacrifício de animais são algumas 

das condicionantes para a aplicação deste tipo de ensaios, em testes de rotina, para a 

determinação do potencial de virulência em L. monocytogenes (Liu, 2007). 

Com a evolução do estudo patogenómico de L. monocytogenes, têm surgido 

outros modelos animais (mamíferos e não-mamíferos) para melhor clarificação das 

interacções celulares inerentes à patogenicidade e com o objectivo de aproximar mais 

à realidade os resultados obtidos. A utilização destes modelos resulta muitas vezes na 

necessidade de optimização de condições, como resultado do estudo exaustivo que 

tem vindo a ser realizado a nível genómico, proteómico e transgenómico, e tem como 

consequência a “criação” de modelos que obviam as limitações naturais dos modelos 

animais selvagens. Actualmente, já é possível usar murganhos transgénicos, cujos 

enterócitos são capazes de expressar E-caderina humana (Hamon et al., 2006). 

Disson et al. (2009) propuseram protocolos para o estudo da listeriose em três 

modelos animais complementares: a linha de murganhos transgénicos transformados 
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com a E-caderina humana (hEcad), a linha de murganhos knock-in E16P e o gerbo, 

no qual ocorrem interacções específicas lnIA-E-caderina e lnIB-Met, tal como em 

humanos. A principal vantagem destes métodos reside no facto de permitir o estudo 

de patofisiologia em modelos animais relevantes. Nestes modelos, estabelecem-se o 

mesmo tipo de interacções que ocorrem quando L. monocytogenes transpõe as 

barreiras humanas.  

A utilização de embriões de galinha também tem sido referida para a 

determinação da virulência de L. monocytogenes. Avery e Buncic distinguiram 

estirpes alimentares e clínicas através da inoculação de embriões com 14 dias de 

idade. Notermans et al. (1998) e Olier et al. (2002) verificaram que as estirpes 

virulentas causavam maiores taxas de mortalidade, em embriões de galinha, do que 

as estirpes de baixa virulência. 

Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster, Arabidopsis thaliana, 

Acanthamoeba spp. e Dania rerio (vulgar peixe-zebra) têm sido outros modelos 

utilizados no estudo da patogenicidade de L. monocytogenes. Apesar de 

apresentarem diferenças acentuadas do modelo humano, compartilham bastantes 

aspectos da interacção e/ou infecção de células mamíferas, podendo por isso 

complementar informações para melhor elucidar os mecanismos de patogénese de L. 

monocytogenes. 

De acordo com Thomsen et al. (2006), C. elegans pode ser utilizado na 

identificação de novos factores de virulência, tendo sido demonstrado que a bactéria 

estabelece infecção intestinal com o nemátodo e, portanto, que genes virulentos com 

efeitos importantes em vertebrados são igualmente importantes na eliminação do 

nemátodo. No entanto, Forrester et al. (2007) verificaram que existem efeitos 

nefastos em C. elegans por parte de L. monocytogenes, mas não conseguiram 

confirmar morte efectiva ou infecção intestinal do referido nemátodo.  

Relativamente a D. melanogaster, Mansfield et al. (2003) e Jensen et al. 

(2008), demonstraram a capacidade de infecções letais, tanto em larvas como em 

adultos, bem como a multiplicação de L. monocytogenes antes da morte do 

hospedeiro, apontando o potencial de D. melanogaster como um modelo capaz de 

elucidar a resposta celular do hospedeiro a infecções provocadas por L. 

monocytogenes. Em estudos mais recentes, verificou-se, no entanto, a inadequação 
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deste modelo para o estudo do potencial virulento, na distinção entre isolados 

virulentos e não virulentos de bactérias Gram positivas (Jensen et al., 2007). 

A utilização de Arabidopsis thaliana como modelo de estudo para a interacção 

entre bactérias patogénicas e plantas foi demonstrado por Milillo et al. (2008). Foi 

evidenciada a capacidade de aderência de L. monocytogenes à planta, bem como a 

capacidade de originar plantas contaminadas através da inoculação de sementes. Por 

outro lado, foi observada a ocupação dos espaços intracelulares, sugerindo uma 

rápida aderência e multiplicação no interior da planta. Este tipo de estudo poderá ser 

importante, por um lado para elucidar os mecanismos de infecção de plantas por 

bactérias patogénicas humanas, e por outro, para explorar o estudo da expressão de 

compostos antimicrobianos que poderão, eventualmente, ser utilizados para 

minimizar a contaminação de frutas e vegetais. 

Acanthamoeba spp. (polyphaga, castellanii e lenticulata) têm sido utilizadas 

como modelos de estudo relativamente às suas capacidades fagocíticas e de 

eliminação de bactérias (Akya et al., 2009a). Foi demonstrado que as três espécies de 

amibas eliminaram rapidamente a população viável de L. monocytogenes inoculada. 

Akya et al. (2009b) verificaram também a capacidade célere de fagocitose por parte 

dos trofozoítos de A. polyphaga. Zhou et al. (2007) por sua vez, investigaram a 

possibilidade de A. castellanii ser um reservatório para L. monocytogenes, tendo 

verificado que esta pode sobreviver à predação por parte da amiba e que a LLO não 

conferiu particular vantagem à bactéria, nas condições de estudo realizadas. Este tipo 

de estudos poderão elucidar os mecanismos de sobrevivência ambiental de L. 

monocytogenes, em condições extremas, bem como o seu modo de transmissão. 

Dania rerio tem sido outro modelo vertebrado que tem sido reconhecido como 

eficiente no estudo de infecções, principalmente devido à acessibilidade óptica das 

fases embriónicas e larvares. O estudo realizado neste animal permitiu a 

visualização, in vivo e em tempo real, do aprisionamento e evasão de L. 

monocytogenes dos macrófagos, bem como as caudas de actina e protusões, 

demonstrando a proliferação célula a célula, factos importantes no processo 

infeccioso e relevantes para a compreensão dos factores-chave de virulência em L. 

monocytogenes (Levraud et al., 2009). 
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1.8.2 Ensaios in vitro 

 

Os ensaios in vivo não são aplicados de forma sistemática, em laboratório, 

devido ao elevado custo associado a estes ensaios e ao facto de cada vez mais o bem-

estar animal estar consignado a nível legislativo (Anónimo, 2007a) protelando e 

evitando a necessidade do sacríficio animal. Surgem assim, os ensaios in vitro como 

alternativa válida para a determinação do potencial patogénico de L. monocytogenes.  

Como já foi referido, o ciclo infeccioso de L. monocytogenes compreende 

várias fases distintas: aderência, invasão, fuga dos vacúolos fagocíticos, 

multiplicação intracelular e disseminação da bactéria célula a célula (células 

fagocíticas e não profissionais). Os ensaios in vitro baseiam-se nestes mecanismos de 

patogenicidade da bactéria, directamente relacionada com a expressão dos seus genes 

virulentos (Dramsi et al., 1995).  

Os ensaios in vitro, nomeadamente com utilização de linhas celulares 

específicas, têm sido dirigidos no sentido de simularem barreiras específicas, durante 

o processo infeccioso. Deste modo, e comparativamente aos modelos animais, estes 

ensaios apresentam-se como modelos que permitem um maior controlo de variáveis, 

a análise de um número mais elevado de isolados por ensaio (tanto em termos de 

estudos genómicos como de determinação de potencial virulento), possibilitando 

uma diminuição do custo dos ensaios. No entanto, os ensaios in vitro não conseguem 

avaliar a acção de todos os genes virulentos, nos diferentes tipos de células. 

Como linhas celulares destinadas a simular a barreira intestinal têm sido 

usadas, entre muitas outras, a linha celular HT-29, Caco-2, Henle 407 e L2 (Quadro 

1.6.) (Pine et al., 1991, van Langendonck et al., 1998, Roche et al., 2001). A linha 

celular Caco-2 apresenta um aumento na taxa de multiplicação, após a entrada de L. 

monocytogenes nas células epiteliais (Velge et al., 1997). Ao contrário das Caco-2, e 

na presença de glucose, as células HT-29 apresentam uma taxa de proliferação 

constante e independente da infecção por L. monocytogenes (Zweibaum et al., 1985). 

Na simulação da fase posterior à infecção intestinal, têm sido usadas outras linhas 

celulares tais como Hep-G2 (hepatócitos), J774 (macrófagos) e L929 (fibroblastos) 

(Chakraborty et al., 1994; Notermans et al., 1998; Olier et al., 2002). 
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Quadro 1.6. Principais linhas celulares de mamíferos utilizados na avaliação do potencial de 
virulência em L. monocytogenes. 
 

Categoria Linha celular Linhagem Objectivo do estudo 

 L2 Fibroblasto de ratinho Crescimento intracelular 

 HeLa Carcinoma humano do cérvix 
(fibroblasto) 

Diferenciação de Listeria spp. 

 Caco-2 Adenocarcinoma humano do cólon 
(enterócito) 

InlA 

 L2071 Fibroblastos embrionários 
transfectados com E-caderina 
humana 

InlA 

 Henle 407 Intestino embrionário humano 
(epitelial) 

PC-PLC 

 TIB73 Fígado embrionário de ratinho 
(hepatócito) 

LpeA 

Fagócitos 
não-

profissionais 

RPMI-4788 Enterócitos humanos intestinais 
(epitelial) 

Aderência e invasão 

 HT-29 Adenocarcinoma humano do cólon 
(epitelial) 

Estimativa global do 
potencial de virulência 

 Hep-G2 Carcinoma humano de hepatócitos Ami 

 3T3 Fibroblastos embrionários de ratinho LLO 

 MDCK Rim canino (epitelial) ActA 

 Vero Rim do macaco verde africano 
(fibroblasto) 

InlB 

 HBMEC Células endoteliais microvasculares 
do cérebro humano 

InlB 

 L929 Tecido conjuntivo de ratinho Antibióticos 

Fagócitos 
profissionais 

J774.A1 Macrófagos / monócitos de ratinho Crescimento intracelular 

 Macrófagos 
derivados da 
medula óssea 

Macrófagos / monócitos de ratinho Imunológico 

(adaptado de Raybourne, 2002; Roche et al., 2008) 

 

Diferentes tipos de ensaios com culturas de células, dependendo dos objectivos 

em estudo, têm sido desenvolvidos de modo a estudar a virulência das estirpes de 

Listeria (Gaillard et al., 1987). Van Langendonck et al. (1998) avaliaram o valor 

potencial de dois ensaios de cultura de células na determinação da virulência de 
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estirpes de L. monocytogenes através de ensaios de invasão e multiplicação e o 

ensaio de formação de placas, ambos em células Caco-2 em monocamada. Estes 

autores (van Langendonck et. al., 1998) concluíram que o ensaio de formação de 

placas, utilizando células intestinais, poderá ser usado como alternativa aos modelos 

animais, ou como um teste primário para a determinação da patogenicidade das 

espécies de Listeria.  

O formato básico de um ensaio in vitro envolve a incubação de suspensões 

padronizadas de L. monocytogenes com uma monocamada de células animais 

originadas a partir de um número aferido de células previamente semeadas. As 

bactérias extracelulares são removidas e eliminadas pela lavagem e/ou tratamento 

com concentrações específicas de gentamicina (antibiótico impermeável à 

membrana) sendo as bactérias sobreviventes enumeradas num meio sólido de agar e 

expressas como UFC. 

Deste modo, variando a duração das incubações adicionais e as concentrações 

de gentamicina, é possível avaliar a capacidade e a eficiência de L. monocytogenes 

de aderência e/ou invasão, crescimento intracelular e proliferação (Fig. 1.2.). 

 

Fig. 1.2. Procedimentos gerais para a determinação do potencial de virulência em L. monocytogenes 
usando células animais. A variação nos tempos de incubação e na concentração de gentamicina 
permite a avaliação de aspectos distintos da patogenicidade (adaptado de Sylvie et al., 2008). 
 

Adição de L. monocytogenes à monocamada de células animais 

Invasão 
 

- Lavagem com PBS 
- Adição de meio de cultura  
  com gentamicina (100 µg ml-1) 
- Incubação a 37 ºC durante 
  90 min 
- Lavagem com PBS 
- Lise com água a 4 ºC durante 
  30 min 
- Diluições e plaqueamento 
- Enumeração UFC 

Crescimento intracelular 
 

- Lavagem com PBS 
- Adição de meio de cultura  
  com gentamicina (100 µg ml-1) 
- Incubação a 37 ºC durante 
  90 min 
- Lavagem com PBS 
- Adição de meio de cultura  
  com gentamicina (10 ug ml-1) 
- Incubação a 37 ºC durante 1, 3, 5,  
  7 e 18 h 
- Lavagem com PBS 
- Lise com água a 4 ºC durante 
  30 min 
- Diluições e plaqueamento 
- Enumeração UFC 

Proliferação célula a célula 
(Ensaio de formação de placas) 

 
- Lavagem com PBS 
- Adição de meio de cultura  
   com gentamicina (100 µg ml-1) 
- Incubação a 37 ºC durante 
  90 min 
- Lavagem com PBS 
- Deposição de agarose morna/ 
  meio de cultura com gentamicina 
  (10 µg ml-1) 
- Incubação a 37 ºC durante  
  24 – 76 h 
- Exame e contagem de placas 

Aderência 
 

- Lavagem com PBS 
- Lise com água a 4 ºC 
  durante 30 min 
- Diluições e plaqueamento 
- Enumeração UFC 

2 h, 37 ºC 30 min, 37 ºC 2 h, 37 ºC 2 h, 37 ºC 
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Os estudos in vitro de proliferação célula a célula (ou de formação de placas) 

revelam os danos citopatogénicos causados às células e que originam as placas de 

lise. Estes ensaios são bastante úteis para a diferenciação de estirpes de Listeria spp. 

virulentas e não virulentas (Farber e Speirs, 1987; Bhunia et al., 1994). Deste modo, 

estirpes virulentas de L. monocytogenes são mais eficientes na capacidade de 

aderência e invasão de diversas linhas celulares, revelam maior eficiência na evasão 

dos vacúolos, maior aptidão para crescimento intracelular e para a proliferação célula 

a célula comparativamente às estirpes consideradas não virulentas ou de baixa 

virulência (Pine et al., 1991; Roche et al., 2003; Jaradat e Bhunia, 2003; Roche et al., 

2009). As estirpes de elevada virulência tendem a produzir efeitos citopatogénicos 

mais severos em células Caco-2 (Pine et al., 1991; van Langendonck et al., 1998; 

Yamada et al., 2006), formam mais placas com células HT-29 (Roche et al., 2001; 

Gudmundsdóttir et al., 2006; Midelet-Bourdin et al., 2006, Neves et al., 2008a) e 

causam maiores taxas de mortalidade em embriões de galinha do que as estirpes de 

baixa virulência (Notermans et al., 1998; Olier et al., 2002; Jiang, et al., 2008). Estes 

ensaios podem assim, ser utilizados como testes primários para avaliar o potencial 

patogénico de L.monocytogenes, embora sejam ainda técnicas demoradas, na medida 

em que são necessários alguns dias para se obterem os resultados e, ocasionalmente, 

podem revelar problemas de reprodutibilidade, particularmente com isolados de 

virulência intermédia. 

Devido a estas condicionantes, estes tipos de ensaios ainda não são utilizado 

como técnicas de rotina nos laboratórios. Os desenvolvimentos recentes na área da 

fluorescência, que permitem uma visualização facilitada das placas formadas, ou os 

métodos alternativos de detecção de moléculas envolvidas no processo de 

proliferação bacteriana (eg ActA), poderão, eventualmente, obviar a necessidade de 

conduzir ensaios in vivo para a determinação da virulência de L. monocytogenes   

(Liu et al., 2007). 

 

1.9. Perspectivas na investigação de L. monocytogenes 

 

L. monocytogenes, por ser uma das bactérias patogénicas Gram positivas mais 

bem estudadas, tornou-se um paradigma para o estudo das bactérias patogénicas 
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intracelulares. Os avanços resultantes do estudo integrado nas áreas da Biologia 

Molecular e Celular, Fisiologia, Bioquímica, Histopatologia e Microbiologia 

Alimentar têm revelado informações importantes para a compreensão dos 

mecanismos de patogenicidade, especialmente a nível celular (Dussurget et al., 

2004). No entanto, apesar de todo o esforço dispendido, muitas questões 

permanecem por esclarecer, nomeadamente os mecanismos patogénicos envolvidos 

na listeriose. 

Na perspectiva da indústria, existem alguns aspectos que devem ser 

investigados, nomeadamente: os factores que levam a que a listeriose seja 

predominantemente de origem alimentar, as estratégias de prevenção da 

contaminação dos alimentos RTE e; a implementação de tratamentos pós-

embalamento eficazes, de modo a prevenir do crescimento de L. monocytogenes nos 

alimentos. Para melhor elucidar o comportamento de L. monocytogenes nos 

alimentos, torna-se essencial a identificação e a definição de quais os alimentos que 

suportam, ou não, o crescimento do patogénio. Este conhecimento permitirá avaliar 

melhor o risco de exposição do consumidor associado à especificidade dos 

alimentos. As razões dos diferentes níveis de virulência, dentro da espécie, 

continuam por esclarecer. O sistema tradicional de serotipagem (1/2a, 4b, etc.) é 

frequentemente apresentado como indicativo do potencial de virulência, embora não 

relacione os mecanismos especifícos de virulência das estirpes.  

Do ponto de vista académico, Kathariou em Marth et al. (2007) considera que, 

apesar do conhecimento já existente, L. monocytogenes continua a ser uma bactéria 

intrigante e interessante mas, ao mesmo tempo, ameaçadora. Intrigante, visto que é 

vista como um sistema multifacetado, com adaptações sofisticadas seja em células 

mamíferas, em ambientes de processamento de alimentos ou em outros habitats 

naturais do patogénio. Interessante, para aqueles que a consideram como o 

paradigma dos patogénios alimentares, em constante resposta às alterações nos 

habitats disponíveis, condicionando as formas como os alimentos são processados, 

distribuídos e manuseados. Ameaçadora, em termos de indústria agro-alimentar, uma 

vez que, o bem-estar económico pode ser seriamente comprometido aquando da 

recolha de produtos ou da sua implicação em surtos de listeriose. 
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O desenvolvimento de novos métodos de tipagem veio permitir compreender a 

evolução dos vários serótipos, não apenas os mais implicados nos surtos e casos 

esporádicos de listeriose, mas também, os que são isolados de alimentos e ambientes 

fabris e que, raramente, são causadores da doença, como é o caso do serótipo 1/2c.  

Um contributo genómico adicional seria a sequenciação de genomas de estirpes 

recolhidas dos reservatórios potenciais do organismo, tais como animais, solo, 

vegetação ou outros ainda não identificados. A completa sequenciação genómica dos 

serótipos 1/2a e 4b de L. monocytogenes e de L. innocua permitiu elucidar 

importantes características de virulência, mas é necessário que sejam completadas as 

sequenciações de outros serótipos, também implicados em surtos, nomeadamente o 

serótipo 3a, a estirpe Scott A (4b), usada em muitos estudos de Microbiologia 

Alimentar e estirpes implicadas em surtos de gastroenterites. As quatro estirpes 

sequenciadas até agora, estiveram associadas a surtos e não a casos esporádicos de 

listeriose. A sequênciação de isolados pertencentes à linhagem III, até agora pouco 

estudada, também poderia contribuir para o conhecimento da evolução de L. 

monocytogenes. 

A proteómica continuará a ser de importância vital para a caracterização das 

respostas da bactéria a diferentes condições de stresse. Para tal, será necessário, criar 

condições restringentes, definidoras do crescimento de L. monocytogenes, uma vez 

que, ao contrário do conteúdo genómico, o perfil de proteínas é altamente 

dependente das condições de crescimento. A determinação da reprodutibilidade dos 

perfis proteómicos, inter- e intra-laboratorial, deverá também ser estabelecida. 

Por outro lado, a criação de um critério consensual acerca do tipo de diferenças 

que permitirão considerar dois isolados diferentes, poderá ser bastante importante e 

exigirá uma uniformização na utilização de aplicações de software, que envolvam a 

análise de informações proteómicas e genómicas, relativas a um grande número de 

isolados. Esta abordagem pressupõe a criação de bases de dados que incluam 

isolados que representem linhagens, com estabilidade genómica diferente e isolados 

que estejam epidemiologicamente relacionados. 

O estudo da interacção de L. monocytogenes com células de sistemas animais 

não-mamíferos (protozoários, nemátodos, insectos e as suas larvas) poderão elucidar 
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as razões pelas as quais a bactéria permanece, a maior parte das vezes, no seu modo 

saprófita e qual o papel destes eventuais reservatórios na Natureza.  

Finalmente, a importância do estudo dos biofilmes na expressão génica e na 

síntese proteica, poderá ajudar a compreender a ecologia e a patogénese desta 

bactéria, o que é de importância fundamental para a indústria alimentar. A 

caracterização das comunidades microbianas com as quais L. monocytogenes 

estabelece interacções, bem como a importância da persistência e/ou resistência 

associadas à necessidade de erradicação de biofilmes na industria alimentar, poderá 

ser de vital importância para este sector. 

 

1. 10. Enquadramento e objectivos do trabalho 

 

O crescimento e a sobrevivência de L. monocytogenes têm sido investigados 

numa vasta gama de produtos alimentares implicados em casos de listeriose. Todos 

os alimentos prontos-a-comer com tratamento térmico na embalagem final, alimentos 

com tratamento térmico mas manuseados após o tratamento e que suportam o 

crescimento da bactéria durante o tempo de prateleira (mais de uma semana) e 

alimentos ligeiramente preservados, sem tratamento térmico, prontos-a-comer, que 

suportam o crescimento dentro do tempo de prateleira (mais de três semanas) são, 

actualmente, considerados alimentos de elevado risco (Warriner e Namvar 2009). 

Para a indústria alimentar, torna-se premente a avaliação de riscos. A avalição 

do potencial de virulência dos isolados poderá contribuir para estimar o risco real da 

presença de L. monocytogenes em diversas matrizes alimentares. A subtipagem de 

isolados com origens diferentes poderá elucidar a variabilidade genética e, ao mesmo 

tempo, estabelecer relações filogenéticas de isolados bastante disseminados na 

Natureza. 

O trabalho que aqui se apresenta esteve inserido no projecto financiado pela 

FCT entitulado "A resistência e a virulência estão relacionadas em Listeria 

monocytogenes?" e teve como objectivos: 

1. Avaliar o potencial de virulência de isolados pertencentes à CBISA, alguns 

deles correspondentes a estirpes persistentes isoladas de queijarias 
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tradicionais, através do método de formação de placas de lise, utilizando a 

linha celular humana HT-29; 

2. Tipar um conjunto diverisificado de isolados através da utilização das 

técnicas de Multiplex PCR, RAPD e PFGE, para a investigação de 

similaridades entre isolados, do ponto de vista epidemiológico e; 

3. Investigar o efeito da temperatura e do tempo de armazenagem no frio sobre 

o potencial patogénico de um conjunto de isolados, seleccionados de acordo 

com o serótipo, origem e tipo molecular. 

 

No âmbito deste trabalho, foram implementadas no laboratório de 

Microbiologia do Instituto Superior de Agronomia, três metodologias distintas 

destinadas à caracterização destes isolados. 

Uma destas metodologias foi a serotipagem molecular de L. monocytogenes por 

Multiplex PCR, que substitui actualmente a serotipagem convencional, em todos os 

laboratórios de referência de Listeria.  

Uma segunda metodologia, implementada pela primeira vez, no Instituto 

Superior de Agronomia, foi a cultura de células animais em monocamada para a 

avaliação da virulência dos isolados. Para este efeito, contribuiu um estágio que teve 

lugar no INRA (Laboratoire de Pathologie Infectieuse et Immunologie, Centre de 

Recherche de Tours) em Junho de 2004. 

A terceira metodologia implementada, para a discriminação de isolados de 

Listeria, foi a electroforese em campo pulsado (PFGE). Esta técnica é executada no 

Laboratório de Microbiologia de acordo com o protocolo padronizado da PulseNet, 

utilizado internacionalmente por todos os laboratórios de referência para Listeria. 

Para o facto, contribuiu o treino de formação realizado em Outubro de 2005, no 

Laboratoire des Listeria, Centre National de Référence des Listeria, WHO 

Collaborating Center for Foodborne Listeriosis, Instituto Pasteur, Paris, França. 
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2. Materiais e métodos 

 

2.1. Microrganismos utilizados 

 

Neste trabalho foram utilizados 166 isolados de L. monocytogenes, de origem 

alimentar, ambiental, animal e clínica repartidos por várias fases do trabalho que 

compreenderam: i) tipagem molecular dos isolados; ii) avaliação do respectivo 

potencial de virulência, in vitro e in vivo e iii) investigação da virulência de 

diferentes estirpes sujeitas a stresse frio. No Quadro 2.1. estão indicados os isolados 

utilizados e as suas características. 

 

2.2. Meios de cultura 

 

2.2.1. Meios de cultura líquidos 

 

TSB-YE e BHI 

Os meios de cultura utilizados para o crescimento bacteriano foram os meios 

TSB-YE e BHI. Na preparação de TSB-YE, utilizou-se o meio TSB (Biokar 

Diagnostics, Beauvais, França) suplementado com 6 g l-1 de extracto de levedura 

(Oxoid, Hampshire, Inglaterra). O meio BHI foi preparado de acordo com as 

instruções do fabricante (Biokar Diagnostics, Beauvais, França).  

 

DMEM 

Para o crescimento das células animais foi utilizado o meio DMEM desidratado 

(Dulbecco’s Modified Eagle Media high glucose, with L-glutamine, without sodium 

pyruvate, sodium bicarbonate) (Gibco/Invitrogen, Paisley, Grã-Bretanha) com a 

seguinte composição, por litro de meio: 30 mg de glicina, 84 mg de L-arginina HCl, 

63 mg de L-cistina 2HCl, 548 mg de L-Glutamina, 42 mg de L-histidina HCl-H2O, 

105 mg de L-isoleucina e L-leucina, 30 mg de L-metionina, 66 mg de L-fenilalanina, 

42 mg de L-serina, 95 mg de L-treonina, 16 mg de L-triptofano, 104 mg de L-

tirosina 2Na.2H2O, 94 mg de L-valina, 4 mg de cloreto de colina, pantotenato de D- 
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Quadro 2.1. Caracterização geral dos isolados de L. monocytogenes. 

Isolado 
Refª CBISA (a) 

Serovar / 
grupo MPCR (b) 

Origem (c) Capítulo(s) em que 
foi utilizado o isolado 

3001 4b CECT 4032 2.2; 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3002 1/2c CECT 911 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3003 4a CECT 934 (= ATCC 19114) 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3004 1/2b CECT 936 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3005 3b CECT 937 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3006 4c CIP 78.39 3.1.; 3.2. 

3007 1/2a CIP 104794 (= NCTC 7973) 3.1; 3.2.; 3.3. 

3008 4a CECT 910 (= NCTC 11288) 2.2. 

3018 1/2a Carne de frango crua 3.1.; 3.2. 

3020 1/2a Carne de frango crua 3.1.; 3.2. 

3024 1/2b Carne de frango crua 3.1.; 3.2. 

3025 3b Carne de frango crua 3.1.; 3.2. 

3026 3b Carne de frango crua 3.1.; 3.2. 

3027 1/2a Carne de frango crua 3.1., 3.2. 

3030 4b Carne fumada 3.1.; 3.2. 

3036 1/2b Carne fumada 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3040 1/2b Carne fumada 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3041 1/2b Carne fumada 3.3. 

3042 1/2b Carne fumada 3.3. 

3043 1/2b Carne fumada 3.3. 

3044 1/2a Leite cru 3.1.; 3.2. 

3045 1/2b Carne fumada 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3046 1/2a Leite 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4. 

3047 1/2b Carne fumada 3.3. 

3049 1/2a Leite 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.  

3050 1/2b Leite 3.3. 

3061 1/2a Clínica 3.2. 

3077 4b Queijo 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4. 

3096 4b Queijo 3.3. 

3102 4b Queijo 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3107 4b Tábua de maturação 3.3. 

3119 1/2b Queijo 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3120 1/2b Queijo 3.1.; 3.2. 

3130 1/2a Queijo 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4. 

3143 4b Rolha de tanque maturação 3.1.; 3.2. 
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Quadro 2.1. Caracterização geral dos isolados de L. monocytogenes (continuação). 

3169 4b Queijo 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3172 4b Escova do lavador 3.3.; 3.4.  

3176 4b Queijo 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3183 4b Queijo 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3188 4b Queijo 3.3. 

3192 4b Queijo 3.1.; 3.2., 3.3. 

3200 4b Filtro de ordenha mecânica 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3219 4b Queijo 3.3.; 3.4.  

3231 1/2c Queijo 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3276 1/2b Queijo 3.1.; 3.2. 

3277 1/2b Queijo 3.1.; 3.2. 

3574 4b Leite 3.3. 

3845 4b Humana 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3846 4b Humana 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3847 4b Humana 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3848 4b Humana 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3849 1/2b Humana 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3850 4b Humana 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4. 

3851 1/2b Humana 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3852 4b Humana 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3853 4b Humana 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3855 4b Humana 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3856 4b Humana 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3857 4b Humana 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4. 

3858 4b Humana 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3859 4b Humana 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3860 4b Humana 3.1.; 3.2.; 3.3. 

3880 1/2c Queijo 3.3. 

3971 4b Queijo 3.2. 

3972 4b Humana 3.2.; 3.3.  

3973 4b Queijo 3.2. 

3976 3a Fern 6.04 3.2. 

3977 4a Humana 3.1.; 3.2. 

3978 3b Humana 3.1.; 3.2. 

3979 3b Humana 3.1.; 3.2. 

3980 3 Humana 3.1.; 3.2. 
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Quadro 2.1. Caracterização geral dos isolados de L. monocytogenes (continuação). 

3981 3b Animal 3.1.; 3.2.  

3982 4a Animal 3.1.; 3.2. 

3983 3b Ambiente 3.1.; 3.2.  

3984 1/2a NCTC 7973 3.1.; 3.2. 

3985 1/2b NCTC 10887 3.1.; 3.2. 

3986 1/2c NCTC 9862 3.1.; 3.2. 

3987 3a NCTC 5105 3.1.; 3.2. 

3988 3b CIP 78.35 3.1.; 3.2. 

3989 4b NCTC 10527 3.1.; 3.2. 

3992 1/2a EGDe (Roche et al.) 3.2.; 3.3.; 3.4. 

3993 4d/4e 442 (Roche et al.) 3.2.; 3.3.; 3.4. 

3994 1/2a, 3a Tronco da picadora 3.4. 

3995 1/2a, 3a Tronco da picadora 3.4. 

3996 1/2a, 3a Tronco da picadora 3.4. 

3997 4b, 4d, 4e Queijo Mezcla Tirreno fatiado 3.4. 

3998 4b, 4d, 4e Queijo Mezcla Tirreno fatiado 3.4. 

3999 4b, 4d, 4e Alface e tomate 3.4. 

4000 1/2a, 3a Filete de peixe-espada 3.4. 

4001 4b, 4d, 4e Leite de cabra 3.4. 

4002 1/2c, 3c Hambúrguer simples 3.4. 

4003 1/2c, 3c Hambúrguer simples 3.4. 

4004 1/2a, 3a Rissóis de carne 3.4. 

4005 1/2a, 3a Rissóis de carne 3.4. 

4006 1/2b, 3b Sandes mediterrânica 3.4. 

4007 1/2b, 3b Sandes mediterrânica 3.4. 

4008 1/2b, 3b Alface e tomate 3.4. 

4009 4b, 4d, 4e Alface e tomate 3.4. 

4010 4b, 4d, 4e Sandes americana 3.4. 

4011 1/2b, 3b Sandes americana 3.4. 

4012 1/2c, 3c Maminha (carne) 3.4. 

4013 1/2c, 3c Maminha (carne) 3.4. 

4014 4b, 4d, 4e Queijo cabra fatiado 3.4. 

4015 4b, 4d, 4e Queijo cabra fatiado 3.4. 

4016 1/2b, 3b Queijo Mezcla curado fatiado 3.4. 

4017 1/2b, 3b Queijo Mezcla curado fatiado 3.4. 

4018 1/2a, 3a Entremeada de porco 3.4. 
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Quadro 2.1. Caracterização geral dos isolados de L. monocytogenes (continuação). 

4019 1/2c, 3c Entremeada de porco 3.4. 

4020 4b, 4d, 4e Queijo 3.4. 

4021 1/2c, 3c Peça da misturadora de carne 3.4. 

4022 4b, 4d, 4e Bacalhau à Brás  3.4. 

4023 4b, 4d, 4e Bacalhau à Brás  3.4. 

4024 4b, 4d, 4e Bacalhau à Brás 3.4. 

4025 1/2a, 3a Frango inteiro 3.4. 

4026 1/2a, 3a Hambúrguer de bovino 3.4. 

4027 1/2a, 3a Hambúrguer de bovino 3.4. 

4028 4b, 4d, 4e Bife de suíno 3.4. 

4029 4b, 4d, 4e Bife de suíno 3.4. 

4030 4b, 4d, 4e Sandes americana mista 3.4. 

4031 1/2a, 3a Chouriço carne extra 3.4. 

4032 4b, 4d, 4e Bacalhau 3.4. 

4033 4b, 4d, 4e Bacalhau 3.4. 

4034 4b, 4d, 4e Silagem 3.4. 

4035 4b, 4d, 4e Silagem 3.4. 

4036 4b, 4d, 4e Silagem 3.4. 

4037 1/2c, 3c Borregos aos cubos 3.4. 

4038 1/2c, 3c Borregos aos cubos 3.4. 

4039 4b, 4d, 4e Sandes siciliana 3.4. 

4040 4b, 4d, 4e Sandes siciliana 3.4. 

4041 4b, 4d, 4e Silagem 3.4. 

4042 4b, 4d, 4e Silagem 3.4. 

4053 3c CIP 74907 3.2.; 3.4. 

4054 3c CIP 68615 3.2.; 3.4. 

4055 4e CIP 74913 3.2.; 3.4. 

4056 4e CIP 794455 3.2.; 3.4. 

4057 4e CIP 78962 3.2.; 3.4. 

4058 7 CIP 74917 3.2.; 3.4. 

4059 7 CIP 81819 3.2.; 3.4. 

4060 7 CIP 75797 3.2.; 3.4. 

4061 4d CIP 88497 3.2.; 3.4. 

4062 4d CIP 79454 3.2.; 3.4. 

4063 4b, 4d, 4e Bife suíno 3.4. 

4065 1/2b, 3b Bacalhau semi-seco 3.4. 

4066 1/2b, 3b Burrié cozido 3.4. 
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Quadro 2.1. Caracterização geral dos isolados de L. monocytogenes (continuação). 

4067 1/2b, 3b Burrié cozido 3.4. 

4068 1/2b, 3b Bacalhau semi-seco 3.4. 

4069 1/2b, 3b Bacalhau semi-seco 3.4. 

4070 1/2b, 3b Bacalhau semi-seco 3.4. 

4072 4b, 4d, 4e Carne de suíno picada 3.4. 

4073 4b, 4d, 4e Carne de suíno picada 3.4. 

4074 4b, 4d, 4e Carne de alcatra 3.4. 

4075 4b, 4d, 4e Carne de alcatra 3.4. 

4077 4b, 4d, 4e Carne de suíno picada  3.4. 

4079 1/2b, 3b Ervilhas com ovos escalfados e 

chouriço 

 

3.4. 

4080 1/2b, 3b Ervilhas com ovos escalfados e 

chouriço 

 

3.4. 

4081 1/2b, 3b Ervilhas com ovos escalfados e 

chouriço 

 

3.4. 

4082 1/2a, 3a Hambúrguer de aves 3.4. 

4083 1/2a, 3a Hambúrguer de aves 3.4. 

4084 1/2b, 3b Chourição 3.4. 

4085 1/2b, 3b Chourição 3.4. 

4086 4b, 4d, 4e Filete de palmeta  3.4. 

4087 1/2a, 3a Rolo de carne com queijo, 

fiambre, batatas fritas e alface 

 

3.4. 

4088 1/2a, 3a Rolo de carne com queijo, 

fiambre, batatas fritas e alface 

 

3.4. 

4089 1/2a, 3a Piza de atum  3.4. 

4091 1/2c, 3c Carne de frango crua 3.4. 

4092 1/2c, 3c Carne de frango crua 3.4. 

(a) CBISA – Colecção de Bactérias do Instituto Superior de Agronomia. 
(b) Serovar determinado previamente por aglutinação ou grupo MPCR determinado neste trabalho. 
(c) CECT - Colleción Española de Cultivos Tipo; NCTC - National Collection of Type Cultures e 
CIP - Collection de l’Institut Pasteur, ATCC - American Type Culture Collection e Universidade 
do Algarve (Fern 6.04). 

 

 

cálcio, ácido fólico, niacinamida, piridoxal HCl e tiamina HCl, 7,2 mg de i-inositol, 

0,4 de mg de riboflavina, 200 mg de cloreto de cálcio, 0,1 mg de nitrato de ferro, 

97,67 mg de sulfato de magnésio, 400 mg de cloreto de potássio, 6400 mg de cloreto 
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de sódio, 125 mg de fosfato de sódio, 4500 mg de D-glucose e 15 mg de vermelho de 

fenol. 

Ao meio de cultura, DMEM adicionou-se 3,7 g l-1 de bicarbonato de sódio e 

acertou-se o pH a 7,2 - 7,3. A esterilização foi efectuada por filtração em membrana 

esterilizada (0,22 µm de diâmetro de poro) (Orange Scientifique, Braine-l’Alleud, 

Bélgica). O meio foi conservado em frigorífico, à temperatura de refrigeração          

(2 a 8 ºC). 

 

2.2.2. Meios de cultura sólidos 

 

O meio de cultura sólido utilizado para a obtenção de biomassa bacteriana, para 

a confirmação de inóculos e para os ensaios de infecção de células animais, foi o 

TSA-YE. O meio BHIA foi utilizado para a obtenção de biomassa bacteriana nos 

ensaios de electroforese em campo pulsado. 

Os dois meios foram adicionados de 18 g l-1 de agar (Iberagar, Portugal) 

esterilizados a 121 ºC durante 20 min e, depois de distribuídos em caixas de Petri, 

foram devidamente acondicionados em caixas herméticas e armazenados à 

temperatura ambiente. 

 

A pureza das culturas foi confirmada através de inoculação em placas de meio 

de agar de sangue de cavalo, PALCAM e CHROMagar™ Identification Listeria, 

respectivamente. 

Sendo a actividade hemolítica um critério fundamental para a diferenciação das 

espécies de Listeria, a utilização de placas de agar de sangue teve como objectivo 

confirmar a capacidade hemolítica dos isolados. O género Listeria apresenta três 

espécies hemolíticas: L. monocytogenes, L. ivanovii e L. seeligeri. 

L. monocytogenes e L. ivanovii possuem os três genes de virulência hlyA, plcA 

e plcB que codificam para LLO, PI-PLC e PC-PLC, respectivamente. L. ivanovii 

produz, em redor das colónias, áreas de hemólise maiores, comparativamente com L. 

monocytogenes, devido à expressão de outra fosfolipase C (esfingomielina) que 

também contribui para a actividade hemolítica (Reissbrodt et al., 2004). Em L. 

seeligeri, que raramente é isolada de alimentos, embora esteja presente o gene hlyA, 
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estão ausentes PI-PLC e PC-PLC exibindo esta espécie uma fraca capacidade 

hemolítica. Estas espécies diferenciam-se das espécies não-hemolíticas L. innocua, L. 

welshimeri e L. grayi, nas quais estão ausentes os genes hlyA, plcA, plcB e, 

consequentemente, não são patogénicas (Camilli et al., 1991). L. ivanovii diferencia-

se de L. monocytogenes por apresentar uma maior β-hemólise, em agar de sangue 

(Schuch et al., 1992). 

 

Agar de sangue de cavalo 

As placas de agar de sangue foram preparadas colocando, em caixa de Petri, 

uma primeira camada com 12 ml de agar nutritivo (Oxoid, Hampshire, Inglaterra). 

Após solidificação desta camada, adicionaram-se 18 ml de agar de sangue (Oxoid, 

Hampshire, Inglaterra) suplementado com 5 % (v/v) de sangue de cavalo 

desfibrinado (Probiológica, Belas, Portugal). 

 

PALCAM 

A utilização do meio de cultura de PALCAM (Biokar Diagnostics, Beauvais, 

França) baseia-se na detecção da actividade da esculinase, presente tanto nas 

espécies patogénicas como nas não-patogénicas. Todas as espécies de Listeria 

hidrolizam a esculina a esculetina e esta, por sua vez, reage com os iões de ferro 

presentes no meio, escurecendo-o. Assim, as colónias típicas de Listeria são negras, 

levemente côncavas e com uma zona circundante escurecida, diferenciando-se 

facilmente das outras espécies não pertencentes ao género (Reissbrodt et al., 2004). 

Este meio de cultura foi preparado na proporção indicada pelo fabricante, 

esterilizado a 121 ºC durante 15 min, distribuído em caixas de Petri e armazenado 

entre 2 a 8 ºC, até à sua utilização. 

 

CHROMagar™ 

A utilização do meio CHROMagar™ Identification Listeria baseia-se na 

presença do composto cromogénico 3-indoxil-β-D-glucopiranósido, como substrato 

para a detecção da β-D-glucosidase, enzima comum a todas as espécies de Listeria. 

A diferenciação de L. monocytogenes das outras espécies de Listeria baseia-se na 

produção pela primeira de PI-PLC, que possui a capacidade de hidrolisar o referido 
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substrato, resultando, em L. monocytogenes, na formação de colónias azuis rodeadas 

dum halo bem definido e opaco (Reissbrodt et al., 2004).  

O meio de cultura CHROMagar™ é comercializado desidratado, pela empresa 

CHROMagar™ (CHROMagar, Paris, França) na forma de um meio base (contendo, 

por litro, 26 g de peptona, 8 g de extracto de levedura, 4,2 g de factores de 

crescimento, 5 g de cloreto de sódio, 2,5 g de fosfato di-sódico, 10 g de cloreto de 

lítio, 0,05 g de X-glucose, 20 ml de substrato LM (3-indoxil-β-D-glucopiranósido), 

15 g de ácido nalidíxico, 0,02 g de ceftazidina, 0,1 g de cicloheximida, 100 000 U de 

polimixina B e 15 g de agar) e de um suplemento. Depois do meio base ter sido 

esterilizado a 121 ºC, durante 20 min e arrefecido a 60 ºC, adiciona-se o suplemento 

previamente hidratado de acordo com as instruções do fabricante. Depois de 

preparado, o meio de cultura foi distribuído por caixas de Petri e armazenado até sua 

utilização, a 2 - 8 ºC, por um período inferior a 15 dias.  

 

2.3. Soluções 

 

2.3.1. Soluções para Multiplex PCR e RAPD 

 

a) Tampão de amostra constituído por 50 % de glicerol (m/v) e 0,1 % (m/v) de 

azul de bromofenol segundo Sambrook et al. (1989). 

b) Tampão TAE 1× constituído por Tris acetato 20 mM, EDTA 1 mM (pH 8,0). 

 

2.3.2. Soluções utilizadas no PFGE 

 

As soluções utilizadas na macrorestrição de DNA para a electroforese em 

campo pulsado, foram as seguintes: 

a) Tampão TE constituído por Tris.HCl 10 mM, EDTA 1 mM (pH 8,0); 

b) Tampão de suspensão constituído por 10 ml de Tris 1M (pH 8,0), 20 ml de 

EDTA 0,5 mM (pH 8,0) e 70 ml de água bidestilada esterilizada; 

c) Solução SSP (SeaKem Gold, SDS, Proteinase K), para os plugs de Listeria, 

preparada em água bidestilada esterilizada. Para cada isolado, misturou-se 267 µl de 

agarose SeaKem™ Gold 1,2 % (m/v) (Cambrex, Nova Jersey, EUA), 30 µl de SDS 
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10 % (m/v) (Sigma, Steinheim, Alemanha) e 3 µl de Proteinase K a 20 mg ml-1 

(Eurobio, Les Ullis, França); 

d) Solução de SDS 1 % - SeaKem™ Gold 1 %, para os plugs de Salmonella: 0,5 

g de agarose SeaKem™ Gold 1 % (m/v) e 2,5 ml SDS 20 % (m/v) em 47 ml de TE; 

e) Solução de lise, por cada plug de Listeria: 4 ml de Tris 50 mM (pH 8,0), 

EDTA 50 mM (pH 8,0), N-laurilsarcosina 1 % (m/v) e 30 µl de Proteinase K          

(20 mg ml-1); 

f) Solução de lise para cada plug de Salmonella: 5 ml de Tris 50 mM pH 8,            

EDTA 50 mM (pH 8,0), N-laurilsarcosina 1 % (m/v) e 25 µl Proteinase K a            

20 mg ml-1; 

g) Tampão TBE 0,5 ×, obtido por diluição de uma solução 10 × concentrada 

(Invitrogen, Paisley, Grã-Bretanha) constituída por Tris-base 1,0 M, ácido bórico    

0,9 M e EDTA 0,01 mM (pH 8,0). 

 

2.3.3. Soluções para manutenção e crescimento das células animais 

 

As soluções utilizadas para a manutenção e crescimento das células animais 

foram as seguintes: 

a) Soro fisiológico tamponado (SFT) que contém por litro, 8,5 g de NaCl, 1,0 g 

de KH2PO4 e 2,0 g de K2HPO4. Após dissolução de todos os componentes, acertou-se 

o pH a 6,85. A esterilização foi efectuada por calor húmido, em autoclave, a 121 ºC 

durante 30 min. 

 

b) Soro fetal bovino (SFB) 

Procedeu-se à inactivação do soro fetal bovino segundo o protocolo Heat 

Inactivation of Fetal Bovine Serum [3]. O objectivo deste procedimento é a 

inactivação das proteínas termo-lábeis do complemento (prevenindo assim, reacções 

imunológicas contra as células em cultura) antes da adição do soro fetal bovino ao 

meio de crescimento das células animais. 

Os frascos de 500 ml de SFB (Gibco/Invitrogen, Paisley, Grã-Bretanha) foram 

postos a descongelar durante a noite, à temperatura de refrigeração (≈ 7 ºC). De 

forma a completar a descongelação, os frascos foram colocados num banho de água a 
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37 ºC. Depois de completamente descongelados, procedeu-se a uma incubação 

adicional de 15 min para equilibrar o soro à temperatura de 37 ºC, homogeneizando 

ocasionalmente por inversão. Aumentou-se a temperatura do banho de água para    

56 ºC e, no período de tempo necessário para atingir a temperatura de 56 ºC, 

agitaram-se os frascos em cada 10 min. Depois de atingida a temperatura de 56 ºC, 

incubou-se o soro durante 30 min. Durante este período, os frascos de soro foram 

agitados de 10 em 10 min. Depois de arrefecido à temperatura ambiente, distribuiu-

se o soro em alíquotas de 50 ml e armazenou-se a -20 ºC, até à sua utilização. 

 

c) Solução de L-Glutamina 

Após a preparação da solução de L-Glutamina (Sigma, Steinheim, Alemanha) a 

2 mM, a mesma foi esterilizada por filtração através de membrana esterilizada de 

0,22 µm de diâmetro de poro (Orange Scientifique, Braine-l’Alleud, Bélgica). A 

solução foi distribuída em alíquotas de 2 ml e armazenada em congelador a -20 ºC. 

A suplementação do meio de cultura de células animais com L-Glutamina teve 

como objectivo aumentar a concentração deste aminoácido no meio de cultura. Em 

estudos recentes, foi demonstrado que a L-Glutamina é utilizada para a proliferação 

das células particularmente exigentes em energia e para a síntese de proteínas e 

ácidos nucléicos. Actua assim, como fonte de energia para a maior parte das células 

de mamíferos (em cultura ou não) com elevadas taxas de multiplicação, em particular 

para células do intestino e do fígado. 

Nos anos 40 e 50 do século passado, os estudos realizados com vista ao 

desenvolvimento de meios de cultura celular para células animais, mostraram que a 

L-Glutamina deveria estar cerca de 10 a 100 × mais concentrada que qualquer outro 

aminoácido e que não era substituível por ácido glutâmico ou glucose (Eagle, 1959). 

Assim, são normalmente utilizadas concentrações elevadas, que variam entre 0,5 e 

10 mM de L-Glutamina [4] como suplemento ao meio-base de crescimento celular 

(Newsholme, 2001). 
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d) Soluções de antibióticos 

O uso de antibióticos na cultura de células animais tem como objectivo 

eliminar contaminantes microbianos (Perlman, 1979), em particular bactérias e 

micoplasmas.  

Para serem eficazes em cultura celular, os antibióticos devem ter as seguintes 

características: eliminar completamente o contaminante microbiano, não afectar a 

viabilidade ou o metabolismo das células animais e devem ser compatíveis com os 

componentes do meio de cultura. Uma vez que a identidade dos agentes 

contaminantes é normalmente desconhecida, os antibióticos deverão apresentar um 

largo espectro de acção [8]. 

 

d.1) Solução de penicilina G e de estreptomicina 

Depois de preparada a solução aquosa de penicilina (Sigma, Steinheim, 

Alemanha) a 100 UI ml-1 e de estreptomicina (Sigma, Steinheim, Alemanha) a       

100 µg ml-1, procedeu-se à sua esterilização por filtração em membrana, seguida de 

distribuição em alíquotas que foram armazenadas a -20 ºC. 

A utilização de penicilina e de estreptomicina, como antibióticos de largo 

espectro, constitui a combinação mais utilizada em cultura celular. A principal acção 

da penicilina G sobre as bactérias é a inibição da síntese da parede celular (Gram 

positivos) enquanto que a estreptomicina inibe a síntese proteica. 

 

d.2) Solução de gentamicina 

A solução aquosa de gentamicina (Sigma, Steinheim, Alemanha) a 50 µg ml-1 

foi esterilizada por filtração como descrito anteriormente, distribuída em alíquotas e 

armazenada à temperatura de refrigeração (7 ºC). 

A utilização de gentamicina previne o crescimento de bactérias Gram positivas 

e Gram negativas e de micoplasmas através da inibição da síntese proteica, por 

ligação à proteína L6 da subunidade ribossomal 50S [6]. Neste trabalho, o uso de 

gentamicina teve como principal objectivo eliminar as listerias extracelulares durante 

o ensaio de formação de placas de lise.  

O uso de antibióticos, quando usado para compensar más técnicas de assépsia, 

poderá induzir à selecção de microrganismos resistentes a antibióticos [8]. 
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e) Solução de Tripsina-Verséne (ATV) cuja composição, por litro de solução, 

consiste em 8,0 g de NaCl, 1,0 g de KCl, 1,1 g de C6H1206.H20, 0,58 g de NaHCO3, 

0,2 g de EDTA hidratado e 2,0 g de tripsina (Gibco/Invitrogen, Paisley, Grã-

Bretanha). Após dissolução de todos os componentes acertou-se o pH a 7,1 - 7,2. A 

esterilização foi efectuada por filtração através de membrana, nas condições 

anteriormente descritas para as outras soluções. O ATV foi armazenado a -20 ºC. 

A principal função desta solução consiste na remoção de todos os vestígios de 

SFB susceptível de inibirem a tripsina.  

 

f) Tampão salino fosfato (PBS) cuja composição, por litro de solução, consiste 

em 4,4 g de C6H8O7.H2O (ácido cítrico), 10,22 g de Na2HPO4.2H2O e 8,5 g de NaCl. 

Após dissolução de todos os componentes acertou-se o pH a 7,3. A esterilização foi 

efectuada por calor húmido, em autoclave, a 121 ºC durante 20 min. 

 

2.4. Manutenção dos microrganismos e condições de cultura  

 

As culturas bacterianas utilizadas foram mantidas a -76 ºC em meio de cultura 

TSB-YE com 20 % (v/v) de glicerol. Para cada fase, foi constituída uma colecção de 

trabalho em tubos de meio de TSA-YE semi-sólido, 9 g de agar l-1, inoculados por 

picada central, incubados 18 h a 37 ºC e conservados a 4 ºC. No entanto, sempre que 

se mostrou necessário, os isolados foram inoculados directamente a partir das 

culturas originais congeladas a -76 ºC.  

 

2.5. Caracterização molecular 

 

Os isolados utilizados neste trabalho foram caracterizados molecularmente por 

serotipagem molecular por Multiplex PCR (Doumith et al., 2004b), amplificação 

aleatória de DNA polimórfico (RAPD) (Wernars et al., 1996; Farber e Addison, 

1994) e electroforese em campo pulsado (PFGE) (Graves e Swaminathan, 2001). 
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2.5.1. Serotipagem molecular por Multiplex PCR  

 

Embora bastante menos discriminante que outras metodologias moleculares, 

a serotipagem tem sido usada em estudos epidemiológicos como uma técnica 

universal para a caracterização de L. monocytogenes. 

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

limitada pelo custo e pela disponibilidade e padronização de reagentes e 

metodologias e como alternativa foram, recentemente, propostos métodos baseados 

em PCR, para a serotipagem molecular de L. monocytogenes. 

A técnica de Multiplex PCR é uma variante de PCR que permite a amplificação 

simultânea de diferentes alvos de interesse, uma vez que é usado mais do que um par 

de primers. Desde que foi inicialmente proposta, em 1988, por Chamberlain et al. 

tem tido variadas aplicações que incluem análise de deleções, de mutações e de 

polimorfismos, bem como análises de detecção e quantificação incluindo o método 

de transcriptase reversa-PCR (RT-PCR - reverse transcriptase-polymerase chain 

reaction).  

A serotipagem molecular executada, neste trabalho, baseou-se no método 

proposto por Doumith et al. (2004b).  

 

2.5.1.1. Preparação dos lisados de DNA  

 

Os lisados de DNA bacteriano utilizados no Multiplex PCR foram preparados 

de acordo com Doumith et al. (2004b), da seguinte forma: 

Os isolados de L. monocytogenes foram inoculados por riscado em meio TSA-

YE e incubados a 37 °C, durante 18 h. Procedeu-se à ressuspensão de uma colónia 

isolada de L. monocytogenes em 50 µl duma solução de NaOH 0,05 N com          

0,25 % (m/v) SDS. Esta suspensão foi incubada a 99 °C durante 15 min 

Seguidamente, adicionou-se 100 µl de agua MiliQ™ esterilizada. Após o 

arrefecimento à temperatura ambiente, o lisado foi mantido em gelo, até utilização na 

reacção de PCR. 
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2.5.1.2. Primers utilizados 

 

A utilização dos cinco pares de primers, indicados no Quadro 2.2., agrupa os 

isolados de L. monocytogenes em quatro grupos filogenéticos (1 a 4) relacionados 

com os serótipos. Assim, o par de primers que tem como alvo o gene prs, putativo 

para a sintetase fosforil pirofosfatase, é universal para todas as espécies de Listeria. 

Adicionalmente a este fragmento, as estirpes pertencentes ao grupo 1 (1/2a-3a) 

produzem um fragmento amplificado do gene lmo0737 (função desconhecida), as 

estirpes do grupo 2 (1/2c-3c) amplificam dois fragmentos dos genes lmo0737 e 

lmo1118, respectivamente, ambos com função desconhecida; as estirpes do grupo 3 

(1/2b-3b-7) amplificam um fragmento do gene ORF2819 (regulador de transcrição 

putativo) e as estirpes pertencentes ao grupo 4 (4b-4d-4e) produzem, além de um 

fragmento da ORF2819, um fragmento da ORF2110, putativo para uma proteína 

secretada. Existe ainda um grupo denominado L, ao qual pertencem as estirpes 4a-4c, 

bem como as outras espécies de Listeria, que produzem apenas um fragmento 

amplificado do gene prs. 

 

Quadro 2.2. Primers utilizados no Multiplex PCR. 
 

 
Gene-alvo 

 
Sequência (5’- 3’) (a) 

Dimensão do 
fragmento amplificado 

(pb) 

lmo0737 For: AGGGCTTCAAGGACTTACCC 691 

 Rev: ACGATTTCTGCTTGCCATTC  

lmo1118 For: AGGGGTCTTAAATCCTGGAA 906 

 Rev: CGGCTTGTTCGGCATACTTA  

ORF2819 For: AGCAAAATGCCAAAACTCGT 471 

 Rev: CATCACTAAAGCCTCCCATTG  

ORF2110 For: AGTGGACAATTGATTGGTGAA 597 

 Rev: CATCCATCCCTTACTTTGGAC  

prs For: GCTGAAGAGATTGCGAAAGAAG 370 

 Rev: CAAAGAAACCTTGGATTTGCGG  

(a) For: forward (directo); Rev: reverse (reverso) 
Os primers foram sintetizados pela empresa MWG-Biotech AG, Switzerland, de acordo com as 
sequências de Doumith et al. (2004b). 
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2.5.1.3. Reacção de amplificação  

 

A mistura de amplificação consistiu em 1 µl de lisado, 2 mM de MgCl2 

(Promega, Madison, EUA), uma mistura de 0,2 mM de cada um dos quatro 

desoxinucleósidos trifosfato (dNTPs) (Promega, Madison, EUA), tampão de PCR     

1 ×, 1,0 µM de cada primer directo e reverso para os genes lmo0737, ORF2819 e 

ORF2110, 1,5 µM de cada primer directo e reverso para o gene lmo1118, 0,2 µM de 

cada primer directo e reverso para o gene prs (Quadro 2.2.) e 1,25 U de Taq DNA 

Polimerase (Invitrogen, Paisley, Grã-Bretanha). O volume da reacção foi completado 

a 25 µl com água MiliQ™ esterilizada. 

As reacções de PCR decorreram num termociclador MasterCycler™ PCR 

(Eppendorf Scientific, Hamburgo, Alemanha), com hot lid a 105 °C, compreendendo 

uma desnaturação inicial a 94 °C durante 3 min, seguida de 35 ciclos de 

amplificação, cada um consistindo numa desnaturação a 94 °C durante 0,4 min, 

emparelhamento a 53 °C durante 1,15 min e extensão a 72 °C durante 1,15 min 

Finalmente, ocorreu um ciclo final de extensão a 72 °C durante 7 min. Os produtos 

amplificados foram mantidos a 4 ºC até à sua utilização. 

 

2.5.1.4. Análise dos produtos amplificados 

 

A resolução dos produtos PCR resultantes foi feita por electroforese em géis de 

agarose a 1,4 % (m/v) em TAE 1 ×, durante 60 min a 90V (4,6 V cm-1) utilizando um 

volume de amostra de 15 µl (10 µl de produto amplificado e 5 µl de tampão de 

amostra), numa tina de electroforese MiniGel Electrophoresis System Gel XL Plus 

(Bio-Rad Laboratories, Segrate, Milão, Itália). 

Após a corrida electroforética, os géis foram corados numa solução aquosa de 

brometo de etídeo (0,5 µg ml-1) durante cerca de 30 min e analisados no Bio-Rad Gel 

Doc 2000™ (Bio-Rad Laboratories, Segrate, Milão, Itália).  

Para a determinação das dimensões dos fragmentos de DNA amplificados, 

utilizou-se o marcador molecular DNA molecular weight marker XIV (100 bp ladder) 

(Roche, Mannheim, Alemanha). A identificação do grupo dos isolados foi feita de 

acordo com os perfis de amplificação indicados na Fig. 2.. 
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Fig. 2. Perfis por Multiplex PCR, para estirpes de referência de L. monocytogenes. 1 - serótipo 
1/2a (CIP 104794), 2 - 1/2b (CIP 105449), 3 - 1/2c (CIP 105448), 4 - 4b (CIP 78.38), 5 - 3a 
(CIP 78.34), 6 - 3b (CIP 78.34), 7 - 3c (CIP 78.36), 8 - 4d (CIP 105458), 9 - 4e (CIP 105459), 
10 - 7 (CIP 78.43), 11 - 4a (CIP 74908), 12 - 4c (CIP 78.39) e das outras 13 - L. innocua 6a 
(CLIP 91918), 14 - L. welshimeri 4c (CLIP 87073), 15 - L. ivanovii 5 (CLIP 88111), 16 - L. 
seeligeri 1/2b (CLIP 73021) (Doumith et al., 2004b). 
 

2.5.2. Amplificação aleatória de DNA polimórfico (RAPD) 

 

A técnica de PCR permite uma rápida amplificação de DNA, mas tem como 

desvantagem, no caso de amplificação de sequências específicas, a exigência do 

conhecimento prévio da informação genética dessas sequências.  

A técnica RAPD – Random amplified polymorphic DNA (Williams et al., 1990; 

Farber et al., 1996) não requer o conhecimento prévio do genoma dos organismos e 

utiliza primers de sequência aleatória. Assim, os perfis electroforéticos são gerados a 

partir de primers com cerca de 10 bases, de sequência nucleotídica arbitrária, 

decorrendo a reacção de amplificação em condições de baixa restringência, 

permitindo a ocorrência de emparelhamentos entre os primers e o DNA-alvo. Deste 

modo, para cada isolado obtém-se um padrão de bandas, mais ou menos específico, 

permitindo a consequente distinção de diferentes espécies bem como de populações 

distintas dentro da mesma espécie. 

 

2.5.2.1. Preparação de lisados de DNA  

 

Os isolados de L. monocytogenes foram inoculados em meio TSB-YE e 

incubados a 37 °C, durante 18 h. Os procedimentos para a obtenção dos lisados 

foram de acordo com Leite et al. (2006) da seguinte forma: procedeu-se à 

ressuspensão de uma colónia isolada em 50 µl de tampão de PCR 1× (Invitrogen, 

Paisley, Grã-Bretanha) adicionando-se de seguida 50 µl de TritonX-100 2 % (v/v) 

(Sigma, Steinheim, Alemanha). Após homogeneização, a mistura foi fervida durante 
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10 min sendo posteriormente arrefecida à temperatura ambiente e colocada em gelo 

até utilização na reacção de PCR.  

De forma a verificar a ausência de contaminantes, procedeu-se à preparação de 

um controlo negativo, efectuando todos os procedimentos anteriores mas 

substituindo o lisado por água MiliQ™ esterilizada. 

 

2.5.2.2. Primers utilizados no RAPD 

 
Foram utilizados os primers UBC127, UBC 155 (Farber e Addison, 1994) e 

HLWL85 (Wernars et al., 1996) cujas sequências estão indicadas no Quadro 2.3.. 

 

Quadro 2.3. Primers utilizados no RAPD. 

Primer (a) Sequência (5’- 3’) 

UBC127 ATCTGGAGC 

UBC155 CTGGCGGCTG 

HLWL85 ACAACTGCTC 

(a) Sintetizados por MWG-Biotech AG, Switzerland 

 

2.5.2.3. Reacção de amplificação  

 

A mistura de amplificação foi composta por 4 mM de MgCl2, 0,2 mM de cada 

um dos quatro dNTPs (Promega, Madison, EUA), 1 µl de tampão PCR 1 ×, 1 µl de 

lisado e 1,25 U de Taq DNA Polimerase (Invitrogen, Paisley, GB). O volume da 

reacção foi completado a 25 µl com água MiliQ™ esterilizada. As reacções de PCR 

decorreram num termociclador™ PCR (Eppendorf Scientific, Hamburgo, Alemanha), 

nas seguintes condições, dependentes do primer em causa:  

1) Primers UBC 127 e UBC 155 

Com hot lid a 105 ºC, 1 ciclo de desnaturação inicial durante 2 min a 94 ºC, 

seguido de 34 ciclos [desnaturação – 1 min a 94 ºC, emparelhamento – 1 min a 35 ºC 

e alongamento – 2 min e 30 segundos a 72 ºC]. Finalmente, um último ciclo de 

alongamento a 72 ºC durante 5 min.  
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2) Primer HLWL 85 

Com hot lid a 105 ºC, 1 ciclo de desnaturação inicial durante 2 min a 94 ºC, 

seguido de 45 ciclos [desnaturação – 1 min a 95 ºC, emparelhamento – 2 min a 35 ºC 

e extensão – 1 min a 72 ºC] após o qual, um último ciclo de extensão a 72 ºC durante 

10 min.  

 

2.5.2.4. Análise dos produtos amplificados 

 

Adicionou-se 10 µl da mistura de amplificação a 5 µl de tampão de amostra 

sendo as amostras aplicadas em géis de agarose a 1,5 % (m/v) (Invitrogen) que se 

colocaram numa tina horizontal MiniGel Electrophoresis System Gel XL Plus (Bio-

Rad Laboratories, Segrate, Milão, Itália).) em TAE 1×. Os fragmentos amplificados 

foram separados durante 150 min a 2,3 V cm-1.  

Terminada a electroforese, o gel foi imerso durante 30 min em água destilada 

esterilizada contendo 0,5 µg ml-1 de brometo de etídeo (Sigma, Steinheim, 

Alemanha) e os fragmentos foram visualizados por irradiação do gel com radiação 

ultravioleta no sistema de aquisição de imagens e analisador de géis Bio-Rad Gel 

Doc 2000™ imaging system (Bio-Rad Laboratories, Segrate, Milan Italy).  

Para a determinação das dimensões dos fragmentos de DNA de cada uma das 

amostras foi utilizado como marcador molecular DNA molecular weight marker XIV 

(100 bp ladder) (Roche, Mannheim, Alemanha).  

A análise de bandas e perfis foi realizada, utilizando o sistema Gel Doc 2000™ 

com o programa Quantity One™ (Bio-Rad, Hércules, EUA) sendo posteriormente 

realizada a análise de clusters com a aplicação do software NTSYSpc versão 2.02h 

(Exeter Software, Setauket, EUA). 

A reprodutibilidade do método foi testada pela realização dos ensaios em 

triplicado. Os perfis que diferiam em, pelo menos, uma banda foram classificados 

como perfis RAPD diferentes. 
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2.5.3. Análise de perfis de macrorestrição de DNA através de electroforese 

em campo pulsado (PFGE) 

 

A electroforese em campo pulsado (PFGE) (Schwartz e Cantor, 1984) é 

considerada a técnica de eleição para a discriminação de microrganismos. 

Relativamente a uma electroforese convencional, que só pode separar fragmentos até 

20 kb, esta técnica permite a resolução de fragmentos entre 10 e 800 kb (Schwartz e 

Cantor, 1984). O DNA total de uma estirpe é exposto a uma enzima de restrição que 

reconhece locais de corte pouco frequentes, para não originar um número muito 

elevado de fragmentos, o que dificultaria a interpretação dos perfis resultantes.  

A análise dos isolados de L. monocytogenes por PFGE para determinação do 

perfil genotípico, foi executada de acordo com o protocolo padronizado da PulseNet 

(Graves e Swaminathan, 2001; [7]). 

 

2.5.3.1. Condições de crescimento dos isolados para o PFGE 

 

As bactérias foram crescidas em meio BHIA durante 18 h à temperatura de    

37 °C. A absorvância das suspensões de L. monocytogenes, a 600 nm, foi ajustada a 

cerca de 1,25 – 1,35, em cuvettes de espectrofotómetro (Spectronic 21, Bausch e 

Lomb, New York, EUA) contendo 3 ml de tampão TE. A absorvância das 

suspensões de Salmonella enterica serovar Braenderup H9812 (CBISA 3991) foi 

ajustada de igual forma excepto que, em vez de TE, se utilizou tampão de suspensão 

(ver 2.3.2.). 

 

2.5.3.2. Preparação de DNA genómico de L. monocytogenes 

 

Retirou-se para microtubo, 240 µl da suspensão bacteriana em tampão TE e 

adicionou-se, de forma vigorosa mas sem uso de vortex, 60 µl de lisozima (Sigma, 

Steinheim, Alemanha) a 10 mg ml-1. A mistura foi então incubada, em banho de 

água, a 37 °C, durante 10 min. O passo de tratamento com lisozima é um dos passos 

mais críticos na preparação do DNA genómico uma vez que, tratando-se de uma 

bactéria Gram positiva, a enzima age hidrolisando as ligações glicosídicas do tipo    
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β-1,4 entre resíduos do ácido N-acetilmurâmico e N-acetil-D-glucosamina presentes 

no peptidoglicano da parede celular, facilitando assim a recuperação de DNA intacto. 

Posteriormente, adicionou-se à suspensão celular, de forma vigorosa mas 

evitando a formação de bolhas, 300 µl de solução SSP (ver 2.3.2). A mistura foi 

mantida em banho de água a 54 °C (± 1 °C). 

Após a homogeneização e de forma imediata, dispensou-se cerca de 110 µl 

desta mistura em moldes reutilizáveis (Bio-Rad Laboratories, Segrate, Milão, Itália) 

e deixou-se solidificar à temperatura ambiente, durante cerca de 5 min. 

 

2.5.3.3. Preparação de DNA genómico de Salmonella 

 

A partir da suspensão bacteriana com concentração ajustada (ver 2.5.3.1), 

retirou-se para microtubo 200 µl a que se adicionou 10 µl de Proteinase K              

(20 mg ml-1). Posteriormente, adicionou-se à mistura 200 µl de solução de SDS 1 % - 

SeaKem™ Gold 1 %, misturando de forma vigorosa (mas sem a utilização do vortex), 

evitando a formação de bolhas. Distribuiu-se, então, cerca de 110 µl desta mistura 

por moldes reutilizáveis deixando solidificar à temperatura ambiente durante cerca 

de 5 min. 

 

2.5.3.4. Preparação do DNA imobilizado em agarose (plugs) 

 

Os plugs de agarose com Listeria ou Salmonella foram transferidos, 

respectivamente, para tubos cónicos de 50 ml (Orange Scientifique, Braine-l’Alleud, 

Bélgica) contendo 4 ml de solução de lise por plug, para Listeria e 5 ml de solução 

de lise por plug, para Salmonella. 

Seguidamente, os plugs foram incubados durante 2 h num banho de água a      

54 °C (± 1 °C) com agitação.  

Após a proteólise, a solução de lise foi removida e os plugs foram sujeitos a 

duas lavagens com 15 ml de água bidestilada esterilizada, durante 10 min, seguidas 

de mais 4 lavagens com 15 ml de tampão TE durante 15 min, em banho de água a   

54 °C com agitação. Tanto a água como o tampão TE foram pré-aquecidos a 54 °C.  
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A lavagem é outra etapa crítica na preparação dos plugs de DNA, cujo 

objectivo é a eliminação de resíduos de detergentes, proteases e restos celulares, 

susceptíveis de interferir com as etapas subsequentes de restrição do DNA. 

Após a última lavagem em tampão TE, os plugs foram imediatamente 

preparados para a restrição do DNA ou acondicionados, devidamente identificados, a 

4 °C em criotubos com 1,5 ml de tampão TE. 

 

2.5.3.5. Digestão de DNA genómico em plugs 

 

As reacções de restrição das amostras de DNA genómico de L. monocytogenes 

com ApaI (Roche Diagnostics, Manheim, Alemanha) e AscI (New England Biolabs, 

Beverly, MA, USA), respectivamente, bem como do DNA de Salmonella com a 

enzima XbaI (Roche Diagnostics, Manheim, Alemanha), foram efectuadas de acordo 

com as instruções do fabricante da respectiva enzima.  

Antes da restrição, os plugs foram equilibrados com o respectivo tampão de 

enzima. Os plugs com o DNA das respectivas estirpes foram transferidos do tampão 

TE para o tampão de equilíbrio de pré-restrição à razão de ½ plug para um volume 

total de 150 µl de tampão de equilíbrio, em microtubos de 1,5 ml. Para a enzima 

AscI, a solução de equilíbrio, foi composta por 135 µl de água MiliQ™ esterilizada e 

15 µl de tampão de enzima NE buffer 4 (10 ×). Para a enzima ApaI, a respectiva 

solução de equilíbrio foi constituída por 135 µl de água MiliQ™ esterilizada e 15 µl 

de tampão de enzima Tampão A (10 ×). Os microtubos contendo a porção de plug 

foram incubados em banho de água a 37 °C durante 10 min, para cada enzima, 

seguindo-se a fase de restrição do DNA. 

Para cada enzima, as misturas de restrição foram preparadas da seguinte forma: 

Para cada ½ plug e para a enzima AscI, a solução num total de 150 µl, foi 

composta por 15 µl de tampão de enzima NE buffer 4 (10 ×), 134 µl de água MiliQ™ 

esterilizada e 1 µl de enzima AscI (10 U).  

Em 150 µl de solução de restrição com a enzima ApaI, usou-se entre 10 e 50 U 

da mesma. 

A incubação decorreu em banho de água, cerca de 12 h, a 37 °C e a 30 °C, para 

as enzimas AscI e ApaI, respectivamente. 
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Por cada ½ plug para a enzima XbaI, o tampão de equilíbrio foi composto por 

20 µl de tampão de enzima (tampão H 10 ×) e 180 µl de água MiliQ™, com 

incubação em banho de água a 37 °C, durante 10 min. 

O tampão de restrição foi composto por 20 µl de tampão de enzima        

(tampão H 10 ×), 179 µl de água MiliQ™ e 1 µl de enzima (10 U). A incubação 

decorreu em banho de água, durante cerca de 12 h a 37 °C. 

 

2.5.3.6. Condições da electroforese em campo pulsado (PFGE) 

 

A resolução dos fragmentos gerados pela macrorestrição do DNA foi obtida 

através de electroforese em campo pulsado em géis de agarose SeaKem Gold™ a      

1 % (m/v) em tampão TBE 0,5 ×. A corrida electroforética foi realizada a 14 ºC 

durante 22 h a 6 V cm-1, com um tempo de impulso inicial de 4 s e final de 40 s, 

ângulo 120º num sistema CHEF DR II (Bio-Rad, Hércules, EUA). A bomba foi 

regulada para a posição 70 (ca. 0,75 l min-1.) 

Terminada a corrida, os géis foram corados numa solução aquosa de brometo 

de etídio (10 µg ml-1) durante 30 min e seguidamente lavados em água destilada 

esterilizada (pelo menos duas vezes) durante 30 min. 

 

2.5.3.7. Análise visual dos géis 

 

A análise visual dos géis foi realizada com os objectivos de verificar: (i) a 

qualidade gráfica das imagens (definição de bandas – contraste, saturação, borrões, 

presença de manchas e resolução), (ii) o estado do DNA (quantidade, grau de 

digestão e presença de bandas saturadas), (iii) a migração em relação ao marcador 

utilizado, a visualização de todas as lanes e a investigação da existência de distorção 

e ainda (iv) a concordância dos perfis do marcador, bem como a consistência dos 

perfis das estirpes-teste (Martin et al., 2006). Por outro lado, a análise visual revelou-

se bastante valiosa e indispensável na aferição e na comparação dos perfis gerados 

pelo PFGE, aquando da análise de grupos por análise computorizada.  
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2.5.3.8. Análise dos perfis resultantes 

 

As imagens dos géis, em formato TIF, foram adquiridas pelo sistema Gel Doc 

2000™ da Bio-Rad (Bio-Rad Laboratories, Segrate, Milão, Itália). A determinação 

aproximada da dimensão dos fragmentos de macrorestrição do DNA das amostras foi 

efectuada por comparação com a mobilidade electroforética dos fragmentos do 

padrão utilizado, DNA de Salmonella enterica serovar Braenderup H9812 digerido 

com XbaI, colocado em três lanes em cada gel (Hunter et al., 2005). A comparação 

dos perfis de macrorestrição foi efectuada com o programa GelCompar II versão 4.5 

(Applied Maths, Kortrijk, Bélgica) e as imagens foram normalizadas, por 

alinhamento dos picos do marcador molecular. Para cada enzima de restrição, 

quando dois perfis diferiam numa banda eram considerados como perfis diferentes. 

 

2.5.3.9. Determinação de valor da linha de corte (cut-off)  

 

Em estudos epidemiológicos, o termo cluster (grupo) é frequentemente usado 

para descrever um grupo de isolados que partilham características semelhantes, de 

acordo com um determinado métodos de tipagem. Frequentemente, os clusters são 

obtidos por métodos hierarquizados tal como UPGMA (Unweighted-pair group 

matching algorithm), detalhando as relações dos isolados dentro dos clusters 

considerados. Nestes casos, a definição de tipos depende da partição do dendrograma 

resultante, a um dado valor de similaridade (valor de cut-off). Através da análise 

computorizada dos dendrogramas, estirpes consideradas como indistinguíveis 

(através de análise visual), podem ser consideradas diferentes em termos de análise 

computorizada do mesmo dendrograma, sendo que o oposto também pode acontecer 

(Hamdi et al., 2007; Neves et al., 2008b). 

Para obviar esta questão, oito estirpes de referência foram previamente 

utilizadas para determinar a variação experimental dos ensaios. Para ambas as 

enzimas, foi calculado o nível mínimo de repetibilidade das condições de 

macrorestrição do DNA de cada uma das estirpes. Com base nos resultados obtidos, 

foi estabelecida uma linha de corte para a semelhança para classificar perfis PFGE 

combinados (ApaI + AscI) idênticos (pulsotipos). 
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2.6. Cultura de células animais 

 

A expressão cultura celular refere-se habitualmente à manutenção de células 

eucariotas num ambiente artificial sobre o qual é possível exercer um controlo 

variável, com a finalidade de preservar ao máximo as propriedades fisiológicas, 

bioquímicas e genéticas originais. Este tipo de estudos é útil, não só no campo da 

investigação fundamental, mas também para aplicações no âmbito do diagnóstico, 

estudos farmacológicos e de toxicidade e/ou terapia génica. 

O cultivo de células animais é classificado de acordo com a sua capacidade de 

aderência. Poderão crescer em monocamada, como é o caso da maioria das células 

que provêm de órgãos, ou podem crescer em suspensão como é o caso das células do 

sistema imunitário. Por outro lado, fala-se em culturas primárias quando são 

provenientes de células desagregadas a partir de um tecido original dum animal 

recentemente sacrificado (explante). Utiliza-se a expressão linha celular, quando as 

culturas primárias são submetidas a processos de transformação que permitem uma 

multiplicação ilimitada. 

 

2.6.1. Linha celular HT-29 

 

A linha celular animal HT-29 (ECACC- European Collection of Cell Cultures, 

ref. nº 850611109, Salisbury, GB) [1] foi a linha de trabalho escolhida pelo facto de 

não demonstrar diferenciação (Zweibaum et al., 1985) ao mesmo tempo que exibe 

uma taxa de proliferação constante em frascos de cultura (do terceiro ao sexto dia), 

na presença de glucose (Velge et al., 1997). Este facto torna-se bastante relevante 

porque a proliferação celular, per se, aumenta o grau de invasão celular por L. 

monocytogenes (Velge et al., 1997) sendo este um dos fundamentos do método de 

formação de placas de lise (Roche et al., 2001). 

A linha celular HT-29 consiste numa população homogénea de células isoladas 

por J. Fogh (1964) dum tumor primário (adenocarcinoma do cólon) de uma mulher 

caucasiana, de 44 anos de idade, usando o método de cultura por explante [1]. 

As células HT-29 são células epiteliais que, ao fim de dois ou três dias de 

cultura in vitro, formam uma monocamada de células altamente polarizadas unidas 
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por junções impermeáveis. Aspectos ultra-estruturais das HT-29 incluem 

microvilosidades bem desenvolvidas e organizadas ao nível da membrana apical, 

microfilamentos, mitocôndrias bastante vacuoladas com grânulos escuros, retículo 

endoplasmático liso e rugoso com ribossomas livres, gotículas de lípidos e alguns 

lisossomas primários e secundários [2]. 

A linha celular HT-29 é considerada como um dos melhores modelos epiteliais 

de absorção intestinal e tem sido bastante usada em estudos de transporte, toxicidade 

de nutrientes, xenobióticos e ensaios de formação de placas de lise (Baricault et al., 

1995; Roche et al., 2001; Jiang et al., 2003).  

 

2.6.2. Manipulação de cultura de células 

 

A manipulação de cultura de células implica a adopção de toda uma série de 

procedimentos de forma a poder garantir, ao máximo, as condições de assépsia. Todo 

o material que entra em contacto com as células deve estar esterilizado, sendo 

necessário trabalhar numa câmara de fluxo laminar vertical. Todos os meios de 

cultura e soluções utilizadas devem ser esterilizados, para que seja possível manter a 

pureza e a viabilidade da linha celular, ao longo de todo o trabalho experimental. 

Neste trabalho, foram utilizadas câmaras de segurança biológica classe II, uma 

incubadora de células com atmosfera controlada (5 % CO2) a 37 °C (Shel Lab, 

EUA), um sistema de aspiração de líquidos VacuBoy (IBS, Integra Biosciences AG, 

Glur, Suíça), um microscópio invertido (Leica, Wetzlar, Alemanha), congeladores a -

20 e -76 °C, bem como material de plástico descartável nomeadamente pipetas, 

placas multipoços de poliestireno (6 e 96 poços), frascos de cultura de 75 cm2 e 

filtros esterilizados de 0,2 µm de poro (Orange Scientifique, Braine-l’Alleud, 

Bélgica). 

 

2.6.3. Condições de cultura e de manutenção 

 

Uma das vantagens das culturas de células animais, como alternativa à 

experimentação com animais, é a possibilidade de trabalhar com células de origem 

humana. Além disso, a utilização de uma linha celular facilita a interpretação dos 



Materiais e métodos 

 77

resultados obtidos, já que é mais reduzido o número de variáveis próprias de um 

organismo superior. Estas vantagens, podem no entanto, ser motivo de objecções, já 

que a manipulação de células fora do seu meio natural, pode resultar numa série de 

alterações fenotípicas e, em geral, numa tendência progressiva para a 

desdiferenciação à medida que aumenta o número de duplicações celulares 

(passagens) em cultura. De igual modo, poder-se-á perder a estrutura tridimensional, 

uma vez que faltam ao meio de cultura, factores de crescimento circulantes 

indeterminados, existentes naturalmente in vivo. Este inconveniente pode ser 

atenuado com a suplementação do meio de cultura com soro fetal bovino. 

 

2.6.3.1. Manutenção da linha celular HT-29 

 

A linha celular HT-29 foi mantida, em frascos de 75 cm2 com meio de cultura 

DMEM (ver 2.2.1.), suplementado com 10 % (v/v) de soro fetal de bovino (SFB),     

2 mM de L-Glutamina, 100 UI ml-1 de penicilina G e 100 µg ml-1 de estreptomicina, 

sendo assim denominado como meio de cultura “DMEM completo”. As células 

foram incubadas a 37 ºC, em estufa com 5 % (v/v) de CO2 em ar. 

A manutenção da linha celular foi realizada semanalmente. O processo cíclico 

de sub-cultura e remoção de células resultantes de um estado de confluência, 

denomina-se passagem. No primeiro dia da semana, realizava-se um passo de 

tripsinização (passagem). A tripsinização consiste na desagregação das células 

baseada num método enzimático e /ou mecânico permitindo o replaqueamento e a 

manutenção da linha celular [4]. Dois ou três dias depois, substituía-se o meio de 

cultura por DMEM completo fresco (sem tripsinização). Passados dois ou três dias, 

era efectuado novamente outro passo de tripsinização. Este processo correspondia, 

em média, a duas passagens por semana. 

 

2.6.3.2. Tripsinização e replaqueamento 

 

O cultivo de linhas celulares implica a propagação de células (imortalizadas 

e/ou transformadas) em superfícies, principalmente de plástico, ao qual aderem 

formando uma monocamada. Quando o crescimento chega à confluência, é 
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necessário realizar um passo de tripsinização para assegurar a manutenção da 

viabilidade celular.  

A observação da morfologia e crescimento das monocamadas celulares foi 

efectuada diariamente, com o auxílio do microscópio invertido. Quando a 

confluência das células atingia cerca de 80-90 % (elevada densidade), procedia-se à 

sua tripsinização para manter a cultura celular viável e em crescimento activo. 

A remoção do meio de cultura do frasco onde cresceram as células foi 

efectuada com uma pipeta descartável de 10 ml. Seguidamente, o tapete celular foi 

lavado com 2 a 3 ml de SFT (ver 2.3.3) e após a remoção deste, adicionou-se igual 

volume de uma solução de Tripsina-Verséne (ATV) (ver 2.3.3.). Retirou-se a solução 

de ATV e adicionou-se de novo 4 ml da mesma solução, incubando os frascos cerca 

de 15 min (este tempo depende do grau de aderência da linha celular ao plástico) a 

37 ºC, em estufa com 5 % (v/v) de CO2 em ar. No final desse período, observou-se se 

ocorreu desagregação total da monocamada da superfície do plástico e procedeu-se à 

dispersão de aglomerados, por pipetagem vigorosa, obtendo-se assim uma mistura 

homogénea de aspecto leitoso. Posteriormente, transferiu-se a mistura para um tubo 

cónico de 50 ml (Orange Scientifique, Braine-l’Alleud, Bélgica) com 4 ml de SFB, 

evitando danificar as células. Lavou-se então o frasco com 8+1 ml de SFT para 

retirar todo o conteúdo celular dos frascos adicionando-se o volume final de SFT     

(9 ml) ao mesmo tubo cónico de 50 ml. 

As células contidas no tubo foram centrifugadas a 2465 g durante 10 min à 

temperatura ambiente (Eppendorf, Hamburgo, Alemanha). Findo esse tempo, retirou-

se o sobrenadante e adicionou-se ao sedimento 2,7 ml de meio de cultura DMEM 

completo. Depois de homogeneizado, transferiu-se 1 ml desta suspensão para um 

novo frasco de 75 cm2, que já continha 24 ml de meio DMEM completo. A cultura 

celular foi colocada a incubar nas condições anteriormente descritas. 

Neste trabalho, foram mantidos 2 a 3 de frascos de cultura de 75 cm2 ao longo 

do tempo em que decorreram os ensaios. 

 

 

 



Materiais e métodos 

 79

2.6.3.3. Contagem de células animais e avaliação da sua viabilidade 

 

A determinação do número de células em cultura é importante, não só na 

padronização das condições de cultura como, na correcta interpretação de resultados 

quantitativos. 

Depois de se proceder à tripsinização das células animais descrita 

anteriormente, e após centrifugação, reservaram-se os tubos cónicos com as células 

ressuspensas em DMEM completo. 

Preparou-se uma mistura de 50 µl de suspensão celular e 50 µl do corante azul 

de tripano (0,4 % (m/v)) (Riedel-de-Haën). Fez-se a contagem do número de células 

viáveis (não coradas) em câmara de hemocitómetro (Neubauer, Alemanha) 

recorrendo para isso ao microscópio invertido com uma ampliação de 100 ×. 

 

2.6.3.4. Preparação dos tapetes celulares em placas de 6 e 96 poços 

 

Após contagem das células, prepararam-se as suspensões celulares com a 

concentração adequada para a realização do ensaio de formação de placas de lise, de 

forma a obter-se a mesma confluência nas placas, independentemente do dia da 

sementeira. Assim, inoculou-se, cada um dos 60 poços mais interiores da placa 

(NUNC A/S, Roskilde, Dinamarca) com 100 µl de suspensão de células com uma 

concentração de 3,2 × 104 células ml-1 (para um ensaio realizado 72 h após a 

sementeira). A cada um dos restantes 36 poços exteriores da placa, adicionou-se    

100 µl de soro fisiológico, para evitar evaporação e efeitos de borda. Para uma placa 

de 6 poços, a concentração celular foi de 9 × 105 células, num volume de 3 ml por 

poço. 

Incubou-se em estufa com 5 % (v/v) de CO2 em ar, a 37 ºC durante 72 horas. 

Passado esse período, substituiu-se o meio de cultura DMEM completo pelo mesmo 

meio, mas sem antibióticos. Voltou-se a incubar nas mesmas condições, por mais 24 

h, imediatamente antes do início dos ensaios de formação de placas de lise. 
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2.6.3.5. Conservação através de congelação da linha celular 

 

Uma vez que após algum tempo de cultura contínua, as linhas celulares podem 

perder as suas características, por razões práticas e técnicas, é aconselhável manter 

uma reserva de células congeladas. Evita-se assim, a senescência celular, reduz-se o 

risco de contaminação, minimiza-se eventuais alterações genéticas e preservam-se as 

linhas celulares utilizadas para estudos posteriores [9]. 

Para efectuar a congelação, mantendo a viabilidade celular, são usados 

crioprotectores nomeadamente glicerol ou DMSO. A composição do meio de 

congelação pode variar ligeiramente para diferentes linhas celulares. 

 

A congelação da linha celular HT-29 foi realizada sempre na sequência de um 

passo de tripsinização. 

Após a tripsinização, determinou-se a concentração celular e calculou-se o 

volume de meio de congelação a adicionar à suspensão para obter uma concentração 

final, em 5 ml, de 5,0 × 106 células ml-1. Ressuspenderam-se então, as células em 

meio de congelação constituído por DMSO 10 % (v/v) (Sigma) e SFB 90 % (v/v), 

homogeneizando bem a mistura. 

Procedeu-se à transferência de alíquotas de 1 ml de suspensão para cinco 

criotubos devidamente identificados, mantendo-os em gelo aproximadamente         

30 min, antes da congelação a -20 ºC. Após 24 h de congelação a -20 ºC, 

transferiram-se os criotubos para a arca congeladora a -76 ºC, ficando 

acondicionados até à sua utilização [5]. 

Apesar do DMSO ser tóxico para as células (assim como outros 

crioprotectores), actua no sentido da sua protecção, com a solubilização parcial da 

membrana celular, tornando-as menos susceptíveis a rupturas. Para além de 

interromper a formação da rede de cristais de gelo, também reduz o ponto de 

congelação, permitindo uma taxa de arrefecimento mais lento, minimizando desta 

forma, possíveis danos celulares [9]. 

 

Para o processo de descongelação, foram geralmente seleccionados dois 

criotubos colocando-os num banho de água a 37 °C e transferindo rapidamente o seu 
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conteúdo para dois tubos de 15 ml, respectivamente. Seguidamente, juntaram-se gota 

a gota, 10 ml de meio de cultura DMEM completo previamente aquecido a 37 °C. 

Sedimentaram-se as células por centrifugação a 1000 g, durante 5 min, retirando o 

sobrenadante para eliminação rápida do DMSO. Em seguida, ressuspendeu-se 

novamente o sedimento celular em 10 ml de meio DMEM completo (aquecido a 37 

°C), transferindo posteriormente 1 ml da suspensão celular para frascos de 75 cm2 

contendo entre 15 e 20 ml de DMEM completo. A cultura celular foi colocada a 

incubar nas condições anteriormente descritas. 

O passo de centrifugação das células torna o processo mais rápido e como o 

DMSO é praticamente eliminado, minimiza-se a sua toxicidade. No entanto, a 

revitalização de células congeladas exige mudanças de meio menos intervaladas e 

monitorizações microscópicas da evolução do crescimento mais frequentes [5]. 

 

2.6.4. Ensaio de formação de placas de lise (Plaque-Forming Assay - PFA) 

 

Os ensaios de formação de placas de lise decorreram de acordo com Roche et 

al. (2001) da seguinte forma: 

 

2.6.4.1. Preparação das suspensões bacterianas 

 

No dia anterior ao ensaio de infecção, as estirpes foram inoculadas, por riscado, 

em placas de TSA-YE e incubadas durante a noite, a 37 ºC. No dia do ensaio, 

ajustou-se a absorvância (A600 nm) das suspensões a cerca de 0,4, em cuvettes do 

espectrofotómetro (Spectronic 21), contendo 3 ml de SFT. Utilizou-se então, a 

equação seguinte, correspondente a uma curva de calibração, anteriormente 

determinada para a estirpe CBISA 3001 (Quadro 2.1.), de modo a preparar um 

volume de cada inóculo com uma concentração final de 4 × 108 UFC ml-1. 

 

UFC ml-1 (× 108) = 23,93 (Abs 600 nm) – 0,6523 

 

com um coeficiente de determinação (R2) de 0,9977. 
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Depois de preparadas as suspensões bacterianas, procedeu-se à realização das 

diluições decimais das mesmas, usando DMEM como diluente, até à concentração de 

4 × 102 UFC ml-1. A confirmação do número de células viáveis nos inóculos 

bacterianos foi feita a partir desta última diluição, por inoculação em placas de TSA-

YE e espalhamento à superfície de um volume de 200 µl de suspensão, ou por 

spotting de 25 µl, em duplicado, respectivamente. 

 

2.6.4.2. Infecção da monocamada  

 

Em todos os ensaios realizados, foram usadas como referências as estirpes 

CBISA 3992 (EGDe) e CBISA 3993 (442), virulenta e de baixa virulência, 

respectivamente. 

Antes de iniciar a deposição das diferentes concentrações bacterianas nos poços 

das microplacas com os tapetes de células HT-29, efectuou-se uma aspiração do 

meio de cultura existente em todos os poços através do sistema VacuBoy (IBS, 

Integra Biosciences AG, Glur, Suíça). Para cada estirpe, depositou-se 25 µl de cada 

uma das seis diluições consecutivas, em cada um de dois poços adjacentes, de modo 

a obter-se de 2 a 7 log de UFC de Listeria. As placas foram incubadas a 37 ºC na 

estufa com 5 % (v/v) de CO2 em ar, durante duas horas. Para cada isolado, foram 

realizados pelo menos, dois ensaios independentes. 

 

2.6.4.3. Eliminação das bactérias extracelulares 

 

Após as 2 horas de incubação, eliminou-se o conteúdo dos poços, por 

aspiração, e colocou-se 100 µl de meio DMEM completo, exceptuando que, em vez 

de penicilina e estreptomicina, o antibiótico adicionado foi a gentamicina, na 

concentração de 100 µg ml-1, voltando-se a incubar nas mesmas condições, por um 

período de 1 hora e 30 min. 
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2.6.4.4. Deposição de agarose  

 

Para selar os poços, preparou-se meio de cultura com 0,5 % (m/v) de agarose, 

da seguinte forma: adicionou-se 5,6 ml de agarose (Gibco/Invitrogen, Paisley, GB) a 

2,5 % (m/v) a 24,4 ml de meio de cultura DMEM referido acima, mas com a 

concentração final de 10 µg ml-1 de gentamicina. Após prévia aspiração do conteúdo 

dos poços, colocou-se 100 µl desta mistura em cada poço. Depois de solidificado, 

adicionou-se em cada poço 50 µl do meio DMEM com gentamicina a 10 µg ml-1. A 

incubação foi feita nas mesmas condições durante 24 h, ou durante 48 h no caso de 

não haver formação de placas de lise nas primeiras 24 h, ou no caso de as placas se 

revelarem muito pequenas para a contagem. 

 

2.6.4.5. Enumeração das placas de lise e expressão do potencial virulento 

 

Após o período de incubação contou-se o número de placas de lise, com o 

auxílio do microscópio invertido (ampliação de 40 ×). Cada contagem foi efectuada, 

pelo menos, duas vezes e confirmada ao fim de 48 h. 

O potencial virulento dos isolados foi expresso como a média dos logaritmos 

decimais (log) do número de placas formadas, em duplicado, para 107 Listeria, em 

pelo menos dois ensaios independentes.  

 

2.6.5. Coloração das placas de lise 

 

Utilizou-se a coloração do vermelho neutro (Philippe Velge, comunicação 

pessoal) para a coloração das placas de lise, em placas de 6 poços (NUNC A/S, 

Roskilde, Dinamarca). 

Os procedimentos de preparação dos tapetes celulares em placas, a preparação 

das suspensões e a execução do ensaio de formação de placas de lise, realizaram-se 

de acordo com o descrito nos pontos 2.6.3.4., 2.6.4.1 e 2.6.4.2, respectivamente. 

Após a contagem das placas, adicionou-se a cada poço, 3 ml de uma solução de 

vermelho neutro (Riedel-de-Haën) a 6 % (m/v), seguido de uma incubação durante 3 

h a 37 ºC. Posteriormente, foi removido o agar e procedeu-se a uma lavagem da 
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monocamada com água bidestilada. Seguidamente, adicionou-se com cuidado uma 

solução de lugol (100 g de iodeto de polivinilpirrolidona, 19 g de iodeto de potássio 

por litro de água), que actua como contra-corante e incubou-se durante 5 min, sendo 

posteriormente removido. As placas de lise foram observadas e fotografadas. 

 

2.6.6. Preparação das diluições decimais para os ensaios de refrigeração e 

de congelação  

 

Com o objectivo de testar o efeito do tempo e das temperaturas de refrigeração 

(7 ºC) e de congelação (-20 ºC e -76 ºC) dos isolados no seu potencial de virulência 

inicial, utilizou-se um conjunto de 19 isolados, incluindo as estirpes de referência 

para a virulência. Os isolados foram inoculados, por riscado, em placas de TSA-YE e 

incubados durante a noite, a 37 ºC. No dia seguinte, foi ajustada a concentração das 

suspensões de cada isolado, em cuvettes de espectrofotómetro, a um valor de 

absorvância, a 600 nm, de cerca de 0,4. Foi então usada a curva de calibração (ver 

2.6.4.1.) de modo a preparar cada uma das diferentes suspensões dos isolados.  

No caso dos ensaios de refrigeração (7 ºC), as diluições foram efectuadas, 

usando SFT como diluente, de modo a obter-se uma concentração máxima de           

8 ×108 UFC ml-1, em 500 µl de volume final. 

No caso dos ensaios de congelação (-20 ºC e -76 ºC), as diluições foram 

efectuadas, como habitualmente (ver 2.6.4.1.) usando DMEM como diluente, de 

modo a obter-se uma concentração máxima de 4 ×108 UFC ml-1. 

Após a preparação das suspensões de L. monocytogenes, estas foram incubadas 

às temperaturas respectivas, por períodos de 1, 7 e 30 dias, em duplicado e em, pelo 

menos, dois ensaios independentes. 

 

Ensaios a 7 ºC 

Após o respectivo tempo de exposição à temperatura respectiva de 7 ºC, as 

diluições das suspensões foram imediatamente adicionadas de 500 µl de DMEM 2 × 

concentrado até uma concentração final máxima de 4 ×108 UFC ml-1. O ensaio de 

formação de placas decorreu tal como descrito anteriormente a partir de 2.6.4.2.. 
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Ensaios a -20 e -76 ºC 

Após os tempos de exposição às temperaturas respectivas, as suspensões foram 

descongeladas, à temperatura ambiente e o ensaio de formação de placas decorreu tal 

como descrito a partir de 2.6.4.2.. 

 

A confirmação do número de bactérias viáveis nos inóculos bacterianos após 

exposição ao frio, foi feita a partir da última diluição, imediatamente ou após 

descongelação, à temperatura ambiente. As inoculações foram feitas em placas de 

TSA-YE, por espalhamento à superfície, num volume de 100 µl e por spotting de 

12,5 µl ou 25 µl, em duplicado. 

 

2.7. Determinação da virulência in vivo 

 

Os ensaios in vivo consistiram na inoculação subcutânea (s.c.) de fêmeas de 

murganhos Swiss (Charles River, L’Arbresle, France), imunocompetentes com sete 

semanas de idade, com estirpes de L. monocytogenes pertencentes aos serótipos 1/2a, 

1/2b, 4a e 4b, seleccionadas de acordo com os resultados obtidos a partir dos ensaios 

in vitro. 

 

2.7.1. Preparação das estirpes de L. monocytogenes 

 

O crescimento das quinzes estirpes seleccionadas foi realizado em tubos 

inclinados de BHI agar (BHIA) (Difco, Becton Dickinson) por incubação a 37 ºC 

durante 17 h. Procedeu-se à suspensão das colónias em tampão salino fosfato (PBS) 

(ver 2.3.3.). A absorvância da suspensão celular foi ajustada de modo a obter 1× 104 

UFC em 50 µl de volume de inóculo. A concentração de cada uma das suspensões 

injectadas (expressa em UFC ml-1) foi confirmada, imediatamente antes da 

administração do inóculo, através de inoculação por espalhamento, em triplicado, em 

meio TSA-YE, seguida de incubação a 37 ºC durante 24 h. 
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2.7.2. Preparação dos murganhos 

 

Os murganhos destinados aos ensaios in vivo foram constituídos por fêmeas 

Swiss com 18 a 22 g de massa corporal, divididos em grupos de cinco animais. Cada 

grupo foi individualizado em gaiolas com aparas de madeira esterilizadas. Os 

animais foram alimentados com água e ração esterilizados ad libitum e mantidos à 

temperatura de 21 ºC com 60 % de humidade. Cada estirpe foi inoculada em cada um 

de 5 murganhos, subcutaneamente, na planta da pata posterior esquerda (Audurier et 

al., 1980). Em cada experiência, os murganhos dos grupos de controlo foram 

inoculados com solução PBS (ver 2.3.3.). Três dias após a inoculação, os murganhos 

foram sacrificados, por deslocação cervical, e o baço foi removido assepticamente. 

Após homogeneização com Stomacher™, prepararam-se diluições em PBS, que 

foram inoculadas em placas de TSA-YE, em duplicado, para confirmação das 

concentrações dos inóculos, após incubação a 37 ºC durante 48 h. O número de 

bactérias viáveis no baço foi expresso como o logaritmo da média do número de 

UFC de L. monocytogenes. O potencial de virulência dos isolados foi também 

caracterizado pela razão entre o número de murganhos infectados (I) e o número de 

murganhos inoculados (T), ou seja, (I/T). A razão 0/5 sugere que os isolados são 

avirulentos; com uma razão 3/5, os isolados são considerados hipovirulentos e as 

razões de 4/5 e 5/5 indicam a virulência dos isolados (Roche et al., 2001). 

As condições de bem-estar animal e o manuseamento animal foram realizados 

em conformidade com os Regulamentos vigentes na União Europeia (Anónimo, 

2007a), relativa a directrizes sobre o alojamento e os cuidados a prestar aos animais 

utilizados para fins experimentais e outros fins científicos. 

 

2.8. Interpretação e análise estatística dos resultados 

 

2.8.1. Índice de diversidade de Simpson 

 

Hunter e Gaston (1988) definiram o poder discriminante de um método de 

tipagem como sendo a capacidade de distinguir estirpes não relacionadas. O poder 

discriminante depende do número de tipos originados pelo método, bem como da 
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frequência relativa de cada tipo. Estes autores propuseram a utilização de um índice 

numérico de discriminação para quantificar a capacidade discriminatória dos 

métodos de tipagem. Este índice baseia-se na probabilidade de duas estirpes não 

relacionadas pertencerem a tipos diferentes, após a aplicação do método de tipagem. 

A referida probabilidade pode ser calculada pelo índice de diversidade de Simpson 

(SID – Simpson’s Index of Diversity) (Hunter e Gaston, 1988), que foi desenvolvido 

para descrever a diversidade de espécies nos diversos habitats e que é dado pela 

seguinte equação:  

 

    

 

em que N é o número de isolados da amostra populacional, S é o número de tipos 

encontrados e nj é o número de isolados pertencentes ao tipo j. Um índice de 

discriminação superior a 0,90 é considerado desejável quando se pretende ter um 

bom grau de confiança e uma correcta interpretação dos resultados (Hunter e Gaston, 

1988).  

A informação dada por este índice é um óptimo auxiliar na comparação de 

métodos de tipagem. Revela-se também de grande utilidade quando é incluído na 

descrição de cada novo método de tipagem. 

Neste trabalho, foi aplicada a equação de Simpson para avaliar o poder 

discriminante do método RAPD e do método PFGE. 

 

2.8.2. Análise de grupos (clustering analysis) 

 

2.8.2.1. Interpretação dos perfis resultantes das análises RAPD e PFGE e 

elaboração de dendrogramas  

 

A relação entre os perfis moleculares dos isolados foi graficamente 

demonstrada através de dendrogramas. Para a elaboração dos dendrogramas, 

recorreu-se a dois programas de software diferentes: o programa NTSYSpc versão 

2.02h (Exeter Software, Setauket, EUA) e o programa GelComparII versão 4.5 

(Applied Maths, Kortrijk, Bélgica). 
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2.8.2.2. Caracterização das estirpes por RAPD 

 

Programa NTSYS 

 

Os dados relativos aos perfis RAPD dos isolados foram transformados a fim de 

se proceder à sua análise numérica: se a banda estivesse presente, atribuía-se-lhe o 

valor 1, se a banda estivesse ausente, atribuía-se-lhe o valor 0. Não se teve em conta 

a densitometria das bandas, a não ser que a sua espessura indiciasse tratar-se de duas 

bandas muito próximas. Assim, a presença ou ausência de bandas entre isolados foi 

descrita numa matriz de dados boleanos. Esta matriz foi elaborada com o programa 

Excel (Windows), e importada pelo programa NTedit versão 1.1. (Exeter Software, 

Setauket, EUA) gerando-se uma matriz triangular de similaridades baseado no 

coeficiente de semelhança de Dice (Sneath e Sokal, 1973). Os dendrogramas foram 

obtidos utilizando o método de aglomeração, baseados na distância média não 

ponderada UPGMA (Unweighted-Pair Group Matching Algorithm) (Sneath e Sokal, 

1973). 

Para avaliar a eficácia do ajustamento dos dendrogramas aos dados iniciais, foi 

calculado o valor do coeficiente de correlação cofenética (ρ) (coeficiente de 

correlação linear entre os pares de coeficientes de semelhanças correspondentes) 

(Smouse et al., 1986; Hubert, 1987).  

 

2.8.2.3. Caracterização das estirpes por PFGE 
 

De modo a avaliar o grau de afinidade genómica entre os isolados de L. 

monocytogenes (incluindo estirpes dos serótipos 1/2a, 1/2b, 1/2c, 4a, 4b, 4c, 3a, 3b, 

3c, 4d, 4e e 7), procedeu-se à comparação dos perfis de macrorestrição obtidos, com 

recurso ao programa Gel Compar II. 

As imagens dos géis adquiridas e armazenadas no sistema Bio-Rad Gel Doc 

2000™ foram importadas para uma base de dados, relativa aos isolados tipificados 

por PFGE, como imagens TIF invertidas de 8 bits em escala de cinzentos. Para cada 

imagem, utilizou-se a análise espectral incluída no software, para determinar o 

tamanho de disco que deveria ser usado na subtracção de background sob a forma de 
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rolling disk (background scale) e o limiar de cut-off para a filtração de mínimo 

quadrado (escala de cut-off de Wiener). O filtro mediano foi utilizado para suavizar 

as curvas densitométricas. Após este pré-processamento, procederam-se às 

normalizações inter- e intra-gel usando DNA de Salmonella enterica serovar 

Braenderup H9812 digerido com XbaI (20,5 a 1135 kb) como marcador molecular. 

Todos os géis possuíam 3 marcadores distribuídos lateralmente e no meio do gel, 

respectivamente. 

A detecção de bandas foi realizada automaticamente de acordo com as 

especificações do programa sendo, no entanto, verificada e corrigida manualmente 

uma vez que a variação da intensidade de bandas, de gel para gel, pode causar erros 

de detecção no modo automático.  

Os parâmetros de comparação considerados para a matriz de similaridades, 

pelo método UPGMA, baseados no coeficiente de Dice foram de 1,5 % de 

optimização e 1,5 % de tolerância de banda, de acordo com o recomendado por 

Martin et al. (2006). 

Foi também determinado o valor de coeficiente de correlação cofenética para 

os dendrogramas obtidos por PFGE. 

 

2.8.3. Análise estatística do potencial patogénico 

 

Os resultados relativos às determinações de potencial patogénico dos isolados 

(log pfa) foram sujeitos à análise de variância (ANOVA) utilizando os testes de 

comparação múltipla post hoc LSD (Least Significant Differences) e a análise 

multifactorial com os testes de Scheffé (Danzart, 1986), com o programa 

STATISTICA™ (data analysis software system), version 6, StatSoft, Inc. (2001). Em 

todas as análises de variância foram considerados como valores significativos, 

aqueles cuja probabilidade de ocorrência foi superior a 95% (P < 0,05). 
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3. Resultados experimentais e discussão 

 

3.1. Diferenciação de serótipos de L. monocytogenes, através da combinação 

da tipagem por Multiplex PCR e por RAPD 

 

Com o objectivo de investigar a capacidade da técnica RAPD na discriminação de 

serótipos de L. monocytogenes dentro do mesmo grupo multiplex PCR, sessenta e dois 

isolados, incluindo 12 estirpes de referência, foram subtipados por aplicação da técnica 

RAPD com três primers, em separado, bem como analisados por Multiplex PCR, com 

cinco pares de primers.  

Os isolados, previamente classificados por serotipagem de aglutinação, 

pertencendo a oito serótipos (1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b, 4a, 4b e 4c) tiveram origem em 

diferentes tipos de alimentos (n = 25), casos humanos de listeriose (n = 22), animais      

(n = 4), ambiente (n = 4) e de origem desconhecida (n = 7) (Quadro 2.1.). Alguns dos 

isolados de L. monocytogenes foram gentilmente cedidos pela Faculté de Médecine de 

Tours, Université François-Rabelais (L’U.F.R), França e pela Università degli studi di 

Udine (USU), Itália. 

 

Serotipagem molecular por Multiplex PCR  

 

A serotipagem dos 62 isolados por Multiplex PCR (Fig. 3.1.) originou cinco grupos 

(1 a 4 e L) (Quadro 3.1.1.). Os nove isolados do serótipo 1/2a e o isolado do serótipo 3a 

foram agrupados no grupo 1.  

O grupo 2 incluiu os três isolados do serótipo 1/2c e no grupo 3, associaram-se os 

12 isolados do serótipo 1/2b, o isolado que foi referenciado como pertencente ao grupo 3 

e oito isolados do serótipo 3b. O grupo multiplex 4 reuniu os 24 isolados do serótipo 4b 

(Quadro 3.1.1) 
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Quadro 3.1.1. Número de tipos RAPD de L. monocytogenes obtidos com três primers 
diferentes e número de isolados por serótipo dentro do grupo multiplex. 
 

Serótipo 
Número 

de 
isolados 

Número de tipos RAPD Número de isolados dentro do 
grupo multiplex 

UBC
127 

UBC
155 

HLWL 
85 Total 1 2 3 4 L 

1/2a 9 6 6 5 8 9 0 0 0 0 

1/2b 12 9 4 9 10 0 0 12 0 0 

1/2c 3 3 3 3 3 0 3 0 0 0 

3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

3a 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

3b 8 6 2 6 8 0 0 8 0 0 

4a 3 3 3 3 3 0 0 0 0 3 

4b 24 18 9 19 23 
0 0 0 24 0 

4c 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Total 62 48 30 48 58 10 3 21 24 4 

(L) Isolados de L. monocytogenes que não se agrupam em nenhum dos quatro grupos multiplex PCR 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig. 3.1.1. Serotipagem por Multiplex PCR de isolados de L. monocytogenes de diferentes origens. 
Os isolados, estão ordenados de acordo com os serótipos com as seguintes origens: (1, 13 e 14) de 
alimentos; (2, 4, 6-9 e 16) de humanos; (3, 5 e 10) de animais; (11) de ambiente; (12, 15, 17-21) 
desconhecida; (M) – marcador molecular DNA molecular weight marker XIV (100 bp ladder) 
(Roche) e (C) controlo negativo com água. 
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Subtipagem por RAPD 

 

Relativamente à subtipagem dos isolados por RAPD, o número de bandas 

produzido por cada primer, variou entre sete e quinze, com dimensões aproximadamente 

entre 170 e 2010 pb. Dos 62 isolados analisados, foram produzidos 30 tipos RAPD com 

o primer UBC 155 e 48 tipos diferentes com os primers UBC 127 e HLWL85, 

respectivamente (Quadro 3.1.1.). A figura 3.1.2. mostra os perfis RAPD produzidos com 

o primer UBC 127. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.2. Subtipagem por RAPD de isolados de L. monocytogenes de diferentes origens, com o 
primer UBC127. Os isolados, ordenados de acordo com os serótipos, têm as seguintes origens:     
(1, 13 e 14) de alimentos; (2, 4, 6-9 e 16) de humanos; (3, 5 e 10) de animais; (11) do ambiente; 
(12, 15, 17-21) origem desconhecida; (M) marcador molecular DNA molecular weight marker XIV 
(100 bp ladder) (Roche) e (C) controlo negativo com água. 
 

 

A relação entre os isolados de L. monocytogenes baseada nos seus perfis de RAPD 

está demonstrada no dendrograma apresentado na figura. 3.1.3., e é suportada por um 

coeficiente de correlação cofenética elevado (ρ = 0,96). Este valor explica o ajustamento 

do dendrograma aos dados iniciais e, normalmente, varia entre 0,60 e 0,95, sendo 

valores acima de 0,80 considerados razoáveis (Priest e Austin, 1993). Com o uso dos 

três primers, foram gerados 58 tipos (Quadro 3.1.1. e Fig. 3.1.3.).  
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Coefficient

0.22 0.41 0.61 0.80 1.00
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Fig. 3.1.3. Dendrograma (UPGMA baseado no coeficiente de semelhança de Dice) de perfis RAPD de Listeria monocytogenes (215 bandas), para os 62 
isolados, de diferentes origens, incluindo diferentes tipos de alimentos, humanos, animais e ambientais. Estão também representados os grupos multiplex PCR e 
as linhagens I, II e III segundo Wiedmann et al., 1997. (a) Serótipo determinado, previamente, por aglutinação. 



Resultados experimentais e discussão 

  95 

Com a utilização dos três primers foi possível diferenciar estirpes dentro do 

mesmo serótipo. Foram produzidos perfis RAPD idênticos pelos isolados dos 

serótipos 4b (isolados 3077 e 3143), 1/2b (isolados 3119 e 3120 e isolados 3276 e 

3277, respectivamente) e 1/2a (isolados 3046 e 3049) (Fig. 3.1.3.).  

Para um nível de similaridade de 0,34, os isolados de L. monocytogenes 

puderam ser divididos em três grupos (I, II e III), correspondentes às três linhagens 

genéticas de L. monocytogenes (Wiedmann et al., 1997 e Nightingale et al. 2005) em 

que os isolados dos serótipos 1/2b, 3b e 4b foram agrupados no grupo I, em três 

subgrupos, respectivamente. O segundo grupo (II) incluiu três subgrupos 

pertencentes aos serótipos 1/2a, 1/2c e 3a, respectivamente. No terceiro grupo (III), 

os dois isolados pertencentes ao serótipo 4a e o isolado do serótipo 4c agruparam-se 

em dois subgrupos, respectivamente.  

 

Combinação dos resultados experimentais 

 

A divisão das estirpes dos serótipos 1/2b e 3b (grupo multiplex 3) em dois 

subgrupos da linhagem I permitiu a discriminação destes dois serótipos. Uma 

situação semelhante ocorreu na linhagem II, onde as estirpes dos serótipos 1/2a e 3a 

(grupo multiplex 1) foram reunidas em dois sub-grupos RAPD e na linhagem III, 

onde as estirpes dos serótipos 4a e 4c (não agrupadas em nenhum dos quatro grupos 

multiplex) se localizaram em dois subgrupos, bem afastados das outras estirpes dos 

outros serótipos (Fig. 3.1.3.). A estirpe L. monocytogenes 3980 foi cedida como 

pertencente ao grupo 3 (Quadro 2.1.), mas os resultados da tipagem molecular 

parecem indicar que possa ser classificada como pertencente ao serótipo 3b (Quadro 

3.1.1. e Fig. 3.1.3.). 

A serotipagem convencional, apesar de devidamente validada e necessária, é 

uma técnica morosa, dispendiosa e com pouca capacidade de discriminação. A 

serotipagem por Multiplex PCR apresenta-se como uma alternativa prometedora à 

serotipagem por aglutinação, apesar do seu poder discriminatório ser ainda menor 

que o da serotipagem convencional. Diferentes métodos, tais como a análise de 

sequências de genes virulentos (Zhang e Knabel, 2005) e de genes envolvidos na 
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resposta ao stresse (Nightingale et al., 2006) combinados com a serotipagem por 

Multiplex PCR têm sido usados para melhorar a discriminação de isolados de L. 

monocytogenes. Não obstante, nenhum destes métodos é tão rápido, razoavelmente 

acessível e fácil de executar em laboratórios de Microbiologia como a metodologia 

RAPD. A combinação da serotipagem por Multiplex PCR com a análise por RAPD 

permitiu uma boa discriminação de isolados de L. monocytogenes a um custo 

relativamente baixo. Estes resultados enfatizaram também a importância da inclusão 

de estirpes de referência de diferentes serótipos aquando da subtipagem de isolados 

de L. monocytogenes.  

No entanto, uma vez que as condições dos ensaios RAPD são menos 

restringentes que outros métodos de subtipagem, e as quantidades finais de DNA 

produzido podem variar grandemente dentro dos diferentes fragmentos amplificados 

para um dado isolado, podem ocorrer dois tipos de problemas. O primeiro problema 

prende-se com a dificuldade de comparação e interpretação de perfis, com diferentes 

intensidades de bandas. O segundo problema envolve a possibilidade de alguns 

produtos amplificados resultarem de reacções incompletas e, por consequência, os 

fragmentos obtidos para um dado isolado, poderem variar em reacções de 

amplificação diferentes. Estes problemas serão tão mais difíceis de resolver, quanto 

maior o número de isolados a analisar. De facto, neste trabalho a análise dos perfis 

RAPD foi feita manualmente, e os resultados obtidos foram analisados com recurso 

ao programa NTSYS. Este tipo de análise não se adequa a um elevado número de 

isolados. Efectivamente, foram aqui analisados visualmente 186 perfis RAPD (62 

isolados com 3 primers). Depois de este trabalho estar concluído, foi adquirido o 

programa GelCompar II, em que a análise dos perfis é computorizada. No entanto, a 

análise computorizada exige a uniformização das condições das corridas 

electroforéticas, que não foram tidas em conta porque não eram necessárias para a 

análise manual. 
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3.2 Análise por electroforese em campo pulsado (PFGE) de isolados de L. 

monocytogenes de diferentes fontes e origens geográficas e representativos 

dos doze serótipos 

 

A serotipagem molecular por Multiplex PCR (MPCR) e a subtipagem por 

electroforese em campo pulsado (PFGE) são, neste momento, usados em rotina em 

diversos laboratórios públicos e privados para a caracterização de L. monocytogenes. 

Como já foi referido, o primeiro método consiste numa alternativa à serotipagem de 

aglutinação por lâmina e separa os isolados pertencentes aos doze serótipos em cinco 

grupos distintos. Devido ao seu elevado poder discriminatório e à sua 

reprodutibilidade, o PFGE é considerado o método de referência para a subtipagem 

de microrganismos patogénicos de origem alimentar.  

Nesta fase do trabalho, foi analisado um conjunto de 80 isolados de L. 

monocytogenes (Quadro 2.1.), de modo a investigar (i) a capacidade do método 

PFGE para tipificar isolados pertencentes a serótipos raros, (ii) o poder da análise por 

PFGE com as enzimas ApaI e AscI para discriminar serótipos dentro dos respectivos 

grupos multiplex PCR e (iii) a associação de tipos moleculares com a fonte ou a 

origem geográfica dos isolados. 

Com a utilização da serotipagem Multiplex PCR, os oitenta isolados foram 

divididos em cinco grupos (de 1 a 4 e L) (Fig. 3.2.1.) em concordância com 

resultados prévios de serotipagem convencional. A excepção foi a estirpe EGDe 

(serótipo 1/2a) que exibiu um perfil correspondente ao grupo 2 (1/2c-3c) (Fig. 

3.2.1.). Este resultado esteve de acordo com resultados prévios reportando o 

comportamento pouco usual desta estirpe (Doumith et al., 2004b). De facto, a 0,79 

de similaridade, os perfis de PFGE resultantes da digestão do DNA desta estirpe com 

ApaI e AscI encontravam-se mais próximos dos perfis exibidos por duas estirpes de 

colecção do serótipo 1/2c (CECT 911 e NCTC 9862), em detrimento dos perfis 

resultantes para os isolados CIP 104794, NCTC7973, 3984 e 3061, do serótipo 1/2a 

(Fig. 3.2.1.) 

A macrorestrição do DNA de oitenta isolados com a enzima AscI originou 7 a 

16 fragmentos variando de 30 a 1130 kb enquanto que, com a enzima ApaI o número 

de fragmentos variou entre 11 e 16 com dimensões de 30 a 510 kb. A digestão do 
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DNA genómico de duas das três estirpes do serótipo 4a (CECT 934 e CBISA 3977) e 

da estirpe CIP 78.39 (serótipo 4c) não originou quaisquer perfis com a enzima ApaI      

(Fig. 3.2.1.). Resultados semelhantes foram obtidos por Brosch et al. (1994) para a 

estirpe ATCC 19116 (serótipo 4c) equivalente à estirpe CIP 78.39 utilizada neste 

trabalho. 

A relação entre os isolados de L. monocytogenes, baseada nos perfis PFGE 

combinados de ApaI e AscI, está demonstrada no dendrograma exibido na figura 

3.2.1. e é suportada por um coeficiente de correlação cofenética (ρ) de 0,92.  

A macrorestrição do DNS com a enzima AscI diferenciou os oitenta isolados 

em 33 perfis diferentes enquanto que a macrorestrição com a enzima ApaI resultou 

(dos 77 isolados tipáveis) em 44 perfis diferentes. A partir dos resultados obtidos 

com experiências em duplicado, para a definição de um pulsotipo, foi estabelecida 

uma linha de corte do dendrograma (cut-off) igual a 0,95 de semelhança. 
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Fig. 3.2.1. Dendrograma (UPGMA baseado no coeficiente de semelhança de Dice) dos perfis moleculares Apa e AscI de PFGE para os 80 isolados de L. 
monocytogenes, com valores de optimização e de tolerância de posição de 1,5 %. Estão representadas as referências dos isolados, a fonte, serótipo e origem 
geográfica (P – de Portugal, O – fora de Portugal, os grupos multiplex PCR e as três linhagens (I, II e III). As estirpes de referência estão identificados pela 
referência original: CECT - Colleción Española de Cultivos Tipo; NCTC - National Collection of Type Cultures e CIP - Collection de l’Institut Pasteur. Os perfis 
moleculares dos 22 isolados assinalados com * foram pesquisados na base de dados PathogenTracker 2.0. 
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Foi determinado um valor mais elevado de SID para a enzima ApaI (0,91) 

comparativamente à enzima AscI (0,85). A combinação de perfis produzidos por ambas 

as enzimas originou 62 tipos PFGE combinados (pulsotipos) (Fig. 3.2.1.) aumentando o 

poder discriminatório para 0,97. 

Para um valor de semelhança de cerca de 0,42, os isolados de L. monocytogenes 

foram divididos em dois grandes grupos. O grupo mais pequeno correspondeu à 

linhagem III (três isolados do serótipo 4a e 4c apenas tipados com a enzima AscI) bem 

separada do outro grupo, que reuniu a um nível de semelhança de 0,50, dois subgrupos.  

Num destes subgrupos foram agrupados os 19 isolados dos serótipos 1/2a, 1/2c, 3a 

e 3c (linhagem II). O outro subgrupo reuniu os 58 isolados dos serótipos 1/2b, 3b, 4b, 

4d, 4e e 7 (linhagem I). Estes resultados estão de acordo com Doumith et al. (2004a) que 

usou um método de macroarray de DNA para dividir as três linhagens de L. 

monocytogenes em cinco grupos filogenéticos, relacionados com os serótipos. De facto, 

o agrupamento dos isolados de acordo com os seus pulsotipos esteve de acordo os 

grupos multiplex PCR. 

No entanto, a subtipagem por PFGE não conseguiu diferenciar os serótipos dentro 

dos grupos multiplex PCR, verificando-se mesmo a existência do mesmo pulsotipo para 

isolados pertencentes a serótipos diferentes: grupo 3 (serótipos 1/2b e 3b, isolados 3024 

e 3026) e grupo 4 (serótipos 4e e 4d, isolados 4056, 4057 e 4062) (Fig. 3.2.1.). 

Curiosamente, dois isolados pertencentes ao grupo 4 (serótipos 4b-4d-4e) com 

pulsotipos com um valor de semelhança de 0,94 apresentaram valores de patogenicidade 

significativamente diferentes (avaliados in vitro e in vivo) (Neves et al., 2008a): o 

isolado de origem humana 3846 (4b) é significativamente mais virulento que o isolado 

442 (4d/4e). 

Para alguns isolados, a análise de similaridade dos perfis de PFGE sugeriu a 

associação entre os tipos moleculares e fontes específicas ou a origem Portuguesa dos 

isolados, de acordo com resultados previamente reportados (Cocolin et al., 2005; Fugett 

et al., 2007). A um nível de similaridade de 0,53, 19 isolados da linhagem II foram 

agrupados em dois subgrupos (Fig. 3.2.1.). Num destes subgrupos, sete de oito isolados 

eram originários de Portugal e recolhidos de alimentos (carne de frango e leite). Não 
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havia nenhuma evidência que estes isolados pudessem estar relacionados ou não, e não 

havia conhecimento de qualquer associação entre a carne de frango e o leite em questão. 

No outro subgrupo, os onze isolados eram principalmente originários de fora de Portugal 

e de diferentes fontes (Fig. 3.2.1.). 

A um nível de semelhança de 0,73, os isolados da linhagem I foram reunidos em 

três subgrupos principais. Um destes subgrupos reuniu nove isolados portugueses de L. 

monocytogenes (grupo 4) de leite, queijo, ambiente de queijaria e casos humanos de 

listeriose. Dois destes isolados (3183 e 3972) possuíam pulsotipos idênticos tendo sido 

recolhidos em 2002 de leite cru e em 2004 de uma placenta, respectivamente. Neste 

subgrupo, existia uma estirpe isolada de leite e queijo (isolados 3077 e 3143) recolhida, 

persistentemente, de duas queijarias diferentes. 

No mesmo nível de semelhança, os outros dois subgrupos, com 18 e 14 isolados 

(grupos 3 e 4, respectivamente) apresentavam origens geográficas (de Portugal e fora de 

Portugal) e fontes (tipo de alimento, humanos, ambiente e animal) diversas. A pesquisa 

na base de dados Pathogen Tracker 2.0 [10], de 22 isolados seleccionados, confirmou a 

ampla distribuição de alguns pulsotipos. O isolado 3845 recolhido em 2000 de uma 

pessoa infectada, em Portugal, partilhava o mesmo pulsotipo (designado em Fugett et 

al., 2007 por pulsotipo 7) com 17 isolados da referida base de dados com as seguintes 

origens: bovino (2), humano (5), água (4), alimentar (2), caprino (2) e ambiente (2). 

Com este pulsotipo, existiam isolados envolvidos em dois surtos de listeriose por 

consumo de queijo, em Los Angeles, EUA (em 1985) e na Suiça (1983-1987) (Fugett et 

al. (2007)). Este pulsotipo corresponde ao ribótipo DUP-1038B também incluído no 

grupo designado como clone epidémico IV (ECI – Epidemic clone I) (Kathariou, 2002). 

Os isolados Portugueses 3857 e 3858 recolhidos de duas pessoas infectadas, em 1997 e 

1998, respectivamente possuíam um pulsotipo não distinguível do designado pulsotipo 

20 exibido por isolados envolvidos num caso epidémico, relacionado com o consumo de 

pâtê, no Reino Unido entre 1988 e 1990, correspondente ao ribótipo DUP-1042B 

incluído no clone epidémico IV. Além do envolvimento no surto do Reino Unido, o 

ribótipo DUP-1042B também foi relacionado com outros dois surtos nos Estados Unidos 

(Boston, 1979 e Massachusetts, 1983) (Fugett et al., 2007). 
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A análise assistida por computador dos resultados de PFGE simplifica o 

processamento de um grande número de amostras permitindo ao mesmo tempo, a 

partilha de resultados, desde que os protocolos padronizados sejam rigorosamente 

seguidos. Esta padronização inclui, não só um rigoroso cumprimento do protocolo da 

PulseNet por Graves e Swaminathan (2001) mas também, a uniformização dos 

procedimentos de análise por computador, nomeadamente na normalização dos perfis e 

na transferência de informação intra e inter laboratorial. 

A Pulsenet EUA [7] recomenda para a comparação de bandas de L. 

monocytogenes, valores de optimização e de tolerância de posição de 1,5 %. Apesar de 

se atender a estas condições, estirpes visualmente indistinguíveis, poderiam ser 

consideradas diferentes, de acordo com a análise de grupos. Com o objectivo de 

minimizar este efeito, foi determinada a variação experimental entre duplicados, que 

permitiu o estabelecimento de um valor de similaridade de 0,95 para a identificação de 

pulsotipos idênticos (cut-off). Apesar desta determinação, perfis visualmente idênticos, 

foram considerados diferentes pela análise computacional, como por exemplo, os 

isolados do serótipo 4b, 3102 (de queijo), 3183 (de leite) e 3972 (humano). Este facto 

pode comprometer, em caso de surtos, o estabelecimento de relações causais entre 

isolados alimentares e isolados clínicos. Neste caso, é necessário um método de 

subtipagem adicional, nomeadamente baseado na sequenciação de DNA. No entanto, 

para melhorar a interpretação correcta dos dados experimentais de subtipagem, torna-se 

necessária a existência de uma base de dados de PFGE alargada e diversificada. 

Tanto quanto temos conhecimento, este é o primeiro estudo de análises de grupos, 

obtidos por PFGE, a reunir os 12 serótipos de L. monocytogenes. 
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3.3. Virulência de isolados de Listeria monocytogenes recolhidos de ambientes 

de queijarias, queijo, outros alimentos e casos clínicos 

 

Foi avaliado o potencial de virulência de 51 isolados de L. monocytogenes (Quadro 

2.1.) incluindo estirpes de queijo, de ambiente de queijarias e de casos clínicos de 

listeriose. Os isolados foram usados para infectar monocamadas de células HT-29 de 

acordo com o ensaio de formação de placas de lise (Plaque forming assay - PFA) (ver 

2.6.4.1.). Dezanove destes 51 isolados foram pulsotipados e numerados após 

comparação com os 25 pulsotipos (1 a 25) descritos em Leite et al. (2006). Quinze 

destes isolados foram utilizados para a determinação da virulência in vivo, através da 

inoculação de murganhos (subcutaneamente na planta da pata posterior esquerda) e 

subsequente recuperação das bactérias viáveis do baço, após 3 dias de inoculação (ver 

2.7.). 

De acordo com a análise por PFGE, surgiram 11 novos pulsotipos (26 a 36) 

(Quadro 3.3.1), que agruparam isolados com o mesmo pulsotipo mas com origens 

diferentes. Este facto verificou-se com os isolados 3036, 3040, 3041, 3042 e 3043 

(serótipo 1/2b), de carnes fumadas e com o isolado 3119, de queijo, com o pulsotipo 3 

(Quadro 3.3.1.). No entanto, não existia qualquer evidência acerca da relação entre os 

isolados de carne fumada, do mesmo que modo que não foi estabelecida qualquer 

relação entre a carne fumada e o queijo, que deram origem a estes isolados. Por outro 

lado, os cinco isolados com o pulsotipo 6 (serótipo 4b) foram recolhidos de três 

queijarias distintas: os isolados 3077 e 3096 eram oriundos de uma das queijarias; os 

isolados 3172 e 3574, respectivamente, do leite e do ambiente duma segunda queijaria e 

o isolado 3107 foi recolhido do ambiente de uma terceira queijaria. 
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Quadro 3.3.1. Caracterização dos isolados de L. monocytogenes. 

    Virulência (média log ± DP) por: 

Referência da estirpe / Serótipo Pulsotipo Origem Ensaio PFA Teste s.c. I/T † 
CBISA     (UFC/baço)*  

CIP 104794 (=NCTC 7973) 1/2a 36§ Desconhecida 0 0 0/5 

3046 1/2a 28§ Leite 3,64 ± 0,03 3,63 ± 0,42 5/5 

3049 1/2a 28§ Leite 3,30 ± 0,10 4,26 ± 0,60 5/5 

3130 1/2a 1‡ Queijo 6,17 ± 0,13 5,15 ± 0,38 5/5 

EGDe# 1/2a 27§ Animal 5,87 ± 0,07 5,54 ± 0,46 5/5 

CECT 936 1/2b 34§ Desconhecida 6,28 ± 0,08 - - 

3036 1/2b 3§ Carne fumada 5,85 ±0,06 - - 

3040 1/2b 3§ Carne fumada 5,66 ± 0,11 - - 

3041 1/2b 3§ Carne fumada 5,66 ± 0,03 - - 

3042 1/2b 3§ Carne fumada 5,55 ± 0,12 - - 

3043 1/2b 3§ Carne fumada 5,74 ± 0,11 3,56 ± 0,44 5/5 

3045 1/2b 26§ Leite 5,82 ± 0,14 - - 

3047 1/2b 26§ Leite 5,58 ± 0,10 - - 

3050 1/2b 26§ Queijo 6,02 ± 0,11 - - 

3119 1/2b 3‡ Queijo 5,69 ± 0,11 - - 

3849 1/2b 5‡ Humana 6,03 ± 0,19 5,21 ± 0,27 5/5 

3851 1/2b 4‡ Humana 5,89 ± 0,06 - - 

CECT 911 1/2c 32§ Humana 5,67 ± 0,13 - - 

3231 1/2c 2‡ Queijo 5,26 ± 0,34 - - 

3880 1/2c 2‡ Queijo 5,16 ± 0,02 - - 

CECT 937 3b 35§ Humana 5,16 ± 0,13 - - 

CECT 934 (=ATCC 19114) 4a 33§ Animal 4,49 ± 0,01 3,47 1/5 

CECT 4032 4b 31§ Queijo 5,90 ± 0,10 - - 

3077 4b 6‡ Queijo 6,13 ± 0,10 5,40 ± 0,38 5/5 

3096 4b 6‡ Queijo 6,09 ± 0,09 - - 

3102 4b 11‡ Queijo 6,05 ± 0,18 - - 

3107 4b 6‡ Ambientes de queijaria 6,26 ± 0,18 4,76 ± 0,19 5/5 

3169 4b 10‡ Queijo 5,95 ± 0,32 - - 

3172 4b 6‡ Ambientes de queijaria 6,31 ± 0,03 4,67 ± 0,62 5/5 

3176 4b 9‡ Queijo 6,14 ± 0,14 4,98 ± 0,23 5/5 

3183 4b 7‡ Queijo 6,10 ± 0,09 5,12 ± 0,18 5/5 
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3188 4b 7‡ Queijo 6,09 ± 0,06 - - 

3192 4b 8‡ Queijo 6,02 ± 0,15 4,70 ± 0,11 5/5 

3200 4b 12‡ Amb. de sala de ordenha 5,50 ± 0,09 - - 

3219 4b 7‡ Queijo 6,45 ± 0,09 4,85 ± 0,32 5/5 

3574 4b  6‡ Leite 5,52 ± 0,12 - - 

3845 4b 20‡ Humana 6,29 ± 0,08 - - 

3846 4b 21‡ Humana 6,31 ± 0,05 - - 

3847 4b 22‡ Humana 5,96 ± 0,46 - - 

3848 4b 23‡ Humana 5,99 ± 0,58 - - 

3850 4b 24‡ Humana 5,82 ± 0,78 - - 

3852 4b 17‡ Humana 6,13 ± 0,43 - - 

3853 4b 19‡ Humana 6,22 ± 0,53 - - 

3855 4b 14‡ Humana 6,08 ± 0,52 - - 

3856 4b 13‡ Humana 6,19 ± 0,51 - - 

3857 4b 15‡ Humana 6,34 ± 0,19 4,09 ± 0,28 4/4 

3858 4b 16‡ Humana 6,33 ± 0,20 - - 

3859 4b 18‡ Humana 5,94 ± 0,70 - - 

3860 4b 25‡ Humana 5,67 ± 0,09 - - 

3972 4b 30§ Humana 6,07 ± 0,17 - - 

442¶ 4d/4e 29§ Produto alimentar 3,24 ± 0,04 0 0/10 

* Logaritmo do número de células viáveis de L. monocytogenes (log UFC) recuperadas nos baços, 3 dias após a 
inoculação subcutânea (s.c.), na pata esquerda de murganhos imunocompetentes com 104 UFC em 50 µl. Valores 
relativos a murganhos infectados. 
† Ratio de murganhos infectados (I) e murganhos inoculados (T) no teste s.c.  
§ Determinado neste estudo. 
‡ De Leite et al. (2006). 
# Estirpe virulenta usada como referência para os testes in vitro. Os valores dos testes in vivo são de Roche et al. 
(2001). 
¶ Estirpe de baixa virulência usada como referência para os testes in vitro. Os valores dos testes in vivo são de Roche 
et al. (2005). 
- Não determinado. 
CBISA – Colecção de Bactérias do Instituto Superior de Agronomia; CECT – Colleción Española de Cultivos Tipo; 
NCTC – National Collection of Type Cultures e CIP – Collection de l’Institut Pasteur. 

 

Avaliação da virulência 

 

Após inoculação em placas de agar de sangue, todos os isolados demonstraram 

actividade hemolítica, embora a estirpe 442 evidenciasse fraca actividade hemolítica 

(resultados não apresentados). No ensaio de placas de lise, as placas formadas foram 
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contadas após 24 horas de incubação, com posterior confirmação às 48 h. Quando as 

placas de lise eram grandes e bem definidas, a contagem após 24 h de incubação, 

normalmente revelava-se suficiente. Quando as placas de lise tinham aspecto difuso e de 

tamanho pequeno (por exemplo, com a estirpe EGDe), 48 h depois efectuava-se a 

confirmação. Em geral, os resultados eram coincidentes, mas este procedimento foi 

realizado por rotina. 

Embora não se tenha registado o tamanho relativo das placas, foram detectados ao 

longo de todo o trabalho de avaliação de virulência, diferenças de tamanho das placas 

que não implicavam, forçosamente, diferenças significativas de virulência. 

A média do valor de log PFA determinado neste trabalho, para a estirpe de 

referência para a virulência, EGDe, foi de 5,87 ± 0,07 (média aritmética de 46 testes 

independentes). O valor reportado para esta estirpe por Roche et al. (2001) foi de      

6,32 ± 0,12 e por Gudmundsdóttir et al. (2006) de 4,88 ± 0,38 (medido 69 vezes). 

Baseado nestes resultados, estes autores reportaram valores de linha de corte (cut-off) 

para o ensaio de PFA de 3,34 (Roche et al., 2001) e 1,9 (Gudmundsdóttir et al., 2006). 

Acima destes valores de cut-off, os isolados eram considerados virulentos e abaixo 

destes valores eram considerados de baixa virulência. Devido a esta variabilidade dos 

valores da média do log PFA para a estirpe EGDe, entre os diferentes laboratórios, não 

foi aqui estabelecido qualquer valor de cut-off para a virulência dos isolados. 

Alternativamente, foi realizada uma análise de variância aos valores de log PFA obtidos 

com os diferentes isolados, de forma a comparar a sua virulência com a virulência obtida 

para as estirpes de referência, EGDe e 442, virulenta e de baixa virulência, 

respectivamente. 

Com a estirpe NCTC 7973 (serótipo 1/2a) não foram obtidas quaisquer placas de 

lise. Esta estirpe também não exibiu qualquer capacidade de colonização do baço, nos 

ensaios realizados in vivo. No entanto, Liu et al. (2003) relataram que esta mesma 

estirpe exibia um elevado grau de virulência in vivo (DL50 < 108). Pine et al. (1987) 

reportaram a existência de dois fenótipos para esta estirpe, nomeadamente a ocorrência 

de colónias hemolíticas e de colónias não-hemolíticas. Estes autores sugerem que a 

variante avirulenta é um mutante não-hemolítico da estirpe virulenta. Contrariando este 
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facto, a estirpe aqui utilizada exibia actividade hemolítica, o que demonstra um 

comportamento algo invulgar. Vasquez-Boland et al. (2001) mencionaram 

comportamentos anómalos da estirpe NCTC 7973 como consequência da acumulação de 

diversas mutações ao nível de genes regulatórios. Roberts et al. (2005) propuseram a 

classificação de L. monocytogenes em quatro grupos distintos de virulência atenuada (A, 

B, C e D). Os isolados do grupo D foram caracterizados por possuírem citotoxicidade 

normal, actividade hemolítica, expressão do gene hlyA e formação de placas de tamanho 

pequeno ou mesmo inexistentes. Os mecanismos genéticos que determinam os fenótipos 

de virulência atenuada, dentro do grupo D, não foram ainda determinados. Assim, é 

possível que o isolado NCTC 7973, em causa, possa ser classificado como pertencendo a 

este grupo D de virulência atenuada. 

Os isolados 3046 e 3049 (serótipo 1/2a, de leite) não foram significativamente 

diferentes (P < 0,05) da estirpe 442 usada como referência de baixa virulência. Os 

restantes isolados eram significativamente mais virulentos que a estirpe 442. Trinta e 

três isolados não eram significativamente diferentes (P < 0,05) da estirpe virulenta usada 

como referência (EGDe). Nove isolados eram significativamente mais virulentos (muito 

virulentos) que a estirpe EGDe e sete isolados eram significativamente mais virulentos 

que a estirpe 442. Os noves isolados muito virulentos eram de origem alimentar (isolado 

3219 de queijo), de ambiente de queijaria (isolados 3107 e 3172), de casos clínicos e a 

estirpe de referência para o serótipo 1/2b (CECT 936). 

Quinze isolados, seleccionados de acordo com os diferentes níveis de 

patogenicidade obtidos no ensaio PFA, foram também testados, por inoculação 

subcutânea em murganhos. Após inoculação de 5 murganhos com a estirpe ATCC 

19114, foi possível recuperar L. monocytogenes do baço de um dos animais. Esta estirpe 

foi previamente testada por injecção intraperitoneal e determinação da DL50 (Liu et al., 

2003; Cabrita et al., 2004). Os elevados valores obtidos por estes autores, com esta 

estirpe (3 logs acima dos valores de DL50 determinados para as estirpes testadas, em 

cada trabalho) confirmam os resultados aqui obtidos com a utilização desta estirpe nos 

ensaios in vivo. Resultados de Liu et al. (2003) indicam a ausência na estirpe ATCC 

19114 de oito potenciais genes de virulência (incluindo genes de regulação de 
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transcrição e que codificam para internalinas). No entanto, esta estirpe no ensaio de 

PFA, embora significativamente menos virulenta que a EGDe, foi também 

significativamente mais virulenta (P < 0,05) que a estirpe de referência para a baixa 

virulência, 442. 

Os isolados 3046 e 3049 (serótipo 1/2a), que demonstraram baixa virulência nos 

ensaios PFA, demonstraram ser virulentos nos ensaios in vivo, com a inoculação 

subcutânea. Estes isolados foram também previamente caracterizados como virulentos 

noutro tipo de ensaio in vivo (Cabrita et al., 2004). A concordância entre os resultados 

obtidos com o ensaio PFA, com as células HT-29, e os resultados obtidos através de 

murganhos imunocompetentes foi demonstrada previamente por Roche et al. (2001) e 

confirmada neste trabalho. A discrepância entre estes dois modelos ocorre, 

provavelmente, com isolados específicos. Assim, a combinação de diferentes testes 

permite uma melhor caracterização do potencial patogénico dos isolados. 

Em conclusão, todos os isolados de origem alimentar ou ambientes relacionados 

com alimentos foram potencialmente virulentos ou muito virulentos. Os nove isolados 

muito virulentos (por PFA) eram isolados clínicos de origem humana, de queijo ou de 

ambiente de queijarias. De especial destaque e preocupação foi o facto de três isolados 

(3077, 3107 e 3172) de uma estirpe com o serótipo 4b (pulsotipo 6), encontrados de 

forma persistente em queijo e no ambiente de duas queijarias diferentes (Leite et al., 

2006) serem virulentos ou muito virulentos, nos ensaios in vivo e in vitro, 

respectivamente. Estes resultados enfatizam o risco de listeriose associado com o 

consumo de queijo contaminado com L. monocytogenes. 

A implementação e a manutenção de boas práticas de fabrico juntamente com 

procedimentos de sanificação ao longo da cadeia alimentar poderá contribuir para a 

erradicação efectiva de estirpes persistentes desta bactéria patogénica. 
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3.4. O efeito das temperaturas de refrigeração e de congelação na virulência 

de L. monocytogenes com diferentes origens. 

 

Com o objectivo de avaliar o efeito do tempo (1, 7 e 30 dias) e da temperatura de 

armazenagem a temperaturas de refrigeração (7 ºC) e de congelação (-20 ºC e – 76 ºC) 

na virulência dos isolados foi, nesta fase do trabalho, analisado um conjunto de 107 

isolados de L. monocytogenes constituído por 84 isolados e 23 estirpes de colecção 

representativas dos 12 serótipos (Quadro 2.1. e Fig. 3.4.1). Dos 84 isolados, 74 foram 

caracterizados pela primeira vez por Multiplex PCR e por PFGE e o seu potencial 

patogénico foi avaliado através do ensaio de formação de placas de lise (PFA).  

Destes 74 isolados, 65 foram recolhidos no período de Julho de 2006 a Setembro 

de 2007, pela SGS Portugal, Sociedade Geral de Superintendência, SA, a partir de 

alimentos congelados (C) (n = 22), refrigerados (R) (n = 29), de alimentos refrigerados 

prontos a comer (R/RTE) (n = 9) e de alimentos prontos a comer (RTE) (n = 5) (Fig. 

3.4.1). Os restantes nove isolados tiveram como proveniência o ambiente das instalações 

de uma indústria de carne (n = 4) e o ambiente rural (n = 5).  

Dos 107 isolados, 17 foram seleccionados, de acordo com diferentes características 

de virulência, serótipo e origem, para estudar o efeito do tempo e da temperatura de frio 

no seu potencial de virulência inicial. Este estudo incluiu ainda as duas estirpes de 

referência para a virulência (EGDe e 442) utilizadas em trabalho anterior (Neves et al., 

2008a). 

 

Prevalências dos grupos MPCR de acordo com a origem dos isolados 

 

A serotipagem dos 74 novos isolados por Multiplex PCR permitiu o seu 

agrupamento em quatro grupos filogenéticos relacionados com o serótipo (Quadro 2.1. e 

Fig. 3.4.1), em que foi possível verificar a predominância do grupo 4 (4b-4d-4e) com 

41,9 %, seguido do grupo (1/2b-3b-7) com 22,9 %, o grupo 1 (1/2a-3a) com 21,6 % e o 

grupo 2 (1/2c-3c) com 13,5 %. Se, no conjunto dos 107 isolados, considerarmos a 

prevalência apenas nos 70 isolados provenientes de alimentos, encontramos as seguintes 
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prevalências: grupo (4b-4d-4e) com 44,3 %, seguido do grupo (1/2b -3b-7) com 24,3%, 

o grupo (1/2a-3a) com 18,6 % e o grupo (1/2c-3c) com 12,8 %. Uma vez que os 

serótipos 3a, 3b, 3c, 4d, 4e e 7 são relativamente raros nos alimentos (Doumith et al., 

2004b), é provável que os isolados analisados pertençam aos serótipos 4b, 1/2b, 1/2a e 

1/2c, respectivamente.  

Tem vindo a ser reportada a prevalência de estirpes do serótipo 1/2 em isolamentos 

efectuados a partir de alimentos (Pini e Gilbert, 1988; Farber e Peterkin, 1991; RØrvik e 

Yndestad, 1991; Loncarevic et al., 1995; McLauchlin, 1997; Guerra et al., 2001; 

Lomonaco et al., 2009). No entanto, outros estudos revelaram a prevalência do serótipo 

4b em isolados de queijo. De facto, em Pintado et al. (2005) esta prevalência foi de 83%, 

em Leite et al. (2006) de 69,1%, em Chambel et al. (2007) de 52%, em Hamdi et al. 

(2007) de 100%, em Aurora et al. (2009) de 72,2% e em Coutinho (2009) de 86%. Neste 

trabalho, os isolados analisados tiveram origem em alimentos diversificados e a 

percentagem de isolados potencialmente pertencentes ao serótipo 4b (44,3%) 

aproximou-se bastante da percentagem de isolados dos serótipos 1/2 (55,7%). 

 

Análise por PFGE 

 

As relações entre as estirpes de L. monocytogenes baseadas nos seus perfis PFGE 

por combinação das enzimas ApaI e AscI, estão demonstradas no dendrograma 

correspondente à Fig. 3.4.1, sendo suportadas por um coeficiente de correlação 

cofenética (ρ) correspondente a 0,90.  

Tal como em 3.2. e a partir dos resultados obtidos com experiências em duplicado, 

para a definição de um pulsotipo, foi estabelecida uma linha de corte do dendrograma 

(cut-off) igual a 0,95 de semelhança. O PFGE aplicado aos fragmentos obtidos com a 

enzima ApaI produziu 63 tipos diferentes com um valor de SID de 0,912, sendo este 

valor ligeiramente superior ao valor obtido para a enzima AscI (0, 908) que deu origem 

a 53 perfis. A combinação de perfis produzidos por ambas as enzimas originou 79 tipos 

PFGE combinados (pulsotipos) (Fig. 3.4.1.) aumentando o poder discriminatório para 

0,92. 
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Para um nível de similaridade próximo de 0,42, os isolados de L. monocytogenes 

foram divididos em quatro grupos. O grupo mais pequeno corresponde à linhagem III, 

com 2 isolados pertencentes aos serótipos 4a e 4c, apenas tipados com a enzima AscI. 

Um segundo grupo com 33 isolados pertence à linhagem II e quatro isolados formam um 

outro grupo pertencente à mesma linhagem. O quarto grupo que incluía o maior número 

de isolados (68) correspondeu à linhagem I.  

A análise visual do dendrograma permite verificar que os 17 isolados 

seleccionados de acordo com o serótipo e a origem para os ensaios do frio, são 

representativos das duas linhagens genéticas (I,II) mais representativas da espécie. 
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Fig. 3.4.1. Dendrograma (UPGMA baseado no coeficiente de semelhança de Dice) dos perfis moleculares ApaI e AscI de PFGE para 107 isolados de L. monocytogenes, 
com valores de optimização e de tolerância de posição de 1,5 %. Estão representadas as referências dos isolados, o serótipo ou grupo multiplex PCR, a origem, os valores 
de virulência e as três linhagens (I, II e III). As estirpes de colecção estão identificadas pela referência original: CECT - Colleción Española de Cultivos Tipo; NCTC - 
National Collection of Type Cultures e CIP - Collection de l’Institut Pasteur. Os 19 isolados assinalados com    foram utilizados nos ensaios de frio. 
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O efeito do tempo e da temperatura de armazenagem em frio sobre a virulência 

inicial dos isolados 

 

Dezassete isolados e as estirpes EGDe (virulenta) e 442 (pouco virulenta) 

(Roche et al., 2001; Neves et al., 2008a) foram seleccionados para avaliar o efeito do 

tempo e da temperatura de armazenagem em frio na virulência dos isolados. Neste 

grupo, incluíam-se isolados com as seguintes origens: alimentos congelados (C)      

(n = 5), alimentos refrigerados (R) (n = 3), alimentos refrigerados prontos a comer 

(R/RTE) (n = 5), alimentos prontos a comer (RTE) (n = 1), humanos (n = 2) e 

ambiente de uma queijaria (n = 1) (Fig. 3.4.1). 

Relativamente à serotipagem, a representação dos isolados de acordo com os 

respectivos grupos foi a seguinte: o grupo (4b-4d-4e) com 10 isolados, o grupo (1/2a-

3a) com 6, o grupo (1/2b -3b-7) com 2, e o grupo (1/2c-3c) com 1 isolado. 

Cada um dos isolados foi usado para infectar monocamadas de células HT-29, 

de acordo com o ensaio de formação de placas de lise (Plaque-forming assay - PFA) 

(ver 2.6.4.1.), antes e após os respectivos tempos de armazenagem (1 e 7 dias) às 

respectivas temperaturas (7, -20 e -76 ºC). A infecção da linha celular animal ocorreu 

imediatamente, ou após descongelação das suspensões bacterianas à temperatura 

ambiente. A partir dos valores de log de PFA obtidos foi realizada uma análise de 

variância, em que os factores considerados foram o tempo e a temperatura. O ensaio 

realizado à temperatura de 7 ºC foi prolongado até aos 30 dias de armazenagem, 

tendo sido feita uma outra ANOVA aos valores de log de PFA obtidos a esta 

temperatura de refrigeração, em que o factor considerado foi o tempo (até aos 30 

dias). 

Relativamente aos valores de virulência inicial, verificou-se que apenas os 

isolados 3046 e 3049 apresentavam valores de virulência significativamente 

inferiores (P > 0,05) quando comparados com o valor correspondente à estirpe de 

referência para a virulência (EGDe). Por outro lado, quando se compararam as 

virulências dos isolados com a virulência da estirpe usada como referência para a 

baixa virulência (442), três isolados de queijo e do ambiente de uma queijaria (3130, 

3172 e 3219) e dois isolados humanos (3850 e 3857) foram significativamente mais 

virulentos (P > 0,05) que esta estirpe (resultados não apresentados). A virulência 
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inicial dos outros isolados não apresentava diferenças significativas da virulência 

inicial da estirpe 442. 

Relativamente ao estudo do efeito das temperaturas sobre a virulência dos 

isolados, a temperatura de refrigeração de 7 ºC foi a temperatura que apresentou uma 

diminuição mais significativa da virulência inicial de todos os isolados           

(Quadro 3.4.1), embora para 11 dos 19 isolados testados, o tempo não tenha tido um 

efeito significativo nesta perda de virulência (Quadro 3.4.1). Após o tratamento a      

7 ºC durante 7 dias, 16 isolados passaram a apresentar níveis de patogenicidade não 

significativamente diferentes (P < 0,05) do nível de patogenicidade inicial dos dois 

isolados menos virulentos (3046 e 3049). A excepção foi o isolado 4010 (de sandes) 

em que apesar do abaixamento da virulência, ao fim de 1 dia de refrigeração, 

continuou a ser significativamente mais virulento que estes isolados pouco virulentos 

(resultados não apresentados). 
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Quadro 3.4.1. Efeito do tempo e das temperaturas de refrigeração e da congelação na virulência de 19 isolados de L. monocytogenes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Isolados 

 

Temperatura ( ºC) 

7  -20  -76  

Tempo (d) 

0  1  7  0  1  7  0  1  7  

EGDe 5,47 ab
 ± 0,408 4,26 

de
 ± 0,240 3,42 

e
 ± 0,375 5,47 

ab ± 0,408 5,72 
a
 ± 0,196 4,51 

bcd ± 0,362 5,47 
ab

 ± 0,408 5,86 
a
 ±0,408 5,34 

ac
 ± 0,269 

442 4,10 a ± 0,225 3,50 
bc

 ± 0,136 4,02 
ab

 ± 0,138 4,10 
a
 ± 0,225 3,36 

c
 ± 0,109 3,29 

c
 ± 0,240 4,10 

a
 ± 0,225 3,59 

ac ± 0,267 4,14 
a
 ± 0,029 

3046 3,00 
bcd ± 0,386 2,13 

d
 ± 0,223 2,10 

d
 ± 0,053 3,00 

bcd ± 0,386 3,80 
ac

 ± 0,404 3,98 
ab

 ± 0,392 3,00 
bcd ± 0,386 4,51 

a
 ± 0,560 4,09 

a
 ± 0,089 

3049 2,98 bc
 ± 0,339 2,13 

c
 ± 0,266 2,34 

c ± 0,041 2,98 
bc ± 0,339 4,25 

a
 ± 0,341 3,62 

ab ± 0,259 2,98 
bc

 ± 0,339 4,34 
a
 ± 0,401 4,01 

a
 ± 0,100 

3077 6,13 b ± 0,097 5,43 
cd

 ± 0,195 4,68 
e 

± 0,355 6,13 
b ± 0,097 5,98 

bc
 ± 0,294 5,34 

d
 ± 0,114 6,13 

b
 ± 0,097 6,31 

ab
 ± 0,022 6,85 

a
 ± 0,047 

3130 6,17 a ± 0,126 4,60 
bc ± 0,040 4,27 

c ± 0,299 6,17 
a
 ± 0,126 6,20 

a
 ± 0,305 4,93 

b
 ± 0,178 6,17 

a
 ± 0,126 6,00 

a
 ± 0,227 5,92 

a
 ± 0,110 

3172 6,31 a ± 0,033 5,45 
c
 ± 0,102 5,05 

c
 ± 0,358 6,31 

a
± 0,033 6,35 

a ± 0,240 5,55 
bc

 ± 0,439 6,31 
a ± 0,033 6,19 

ab ± 0,157 5,71 
ac

 ± 0,160 

3219 6,45 a ± 0,088 5,37 
cd ± 0,081 4,96 

d ± 0,212 6,45 
a
± 0,088 6,10 

ab
 ± 0,296 5,01 

d
 ± 0,115 6,45 

a
 ± 0,088 6,37 

a ± 0,116 5,72 
bc

 ± 0,156 

3850 6,24 a ± 0,166 4,92 
c ± 0,187 4,71 

c ± 0,075 6,24 
a ± 0,166 6,33 

a
 ± 0,220 5,50 

b
 ± 0,25 6,24 

a ± 0,166 6,37 
a
 ± 0,245 6,07 

a ± 0,026 

3857 6,36 
a ± 0,191 5,23 

cde
 ± 0,108 4,58 

f ± 0,208 6,36 
a
± 0,191 5,78 

bc ± 0,290 4,75 
ef ± 0,203 6,36 

a ± 0,191 6,10 
ab ± 0,038 5,70 

bd ± 0,166 

4003 5,64 
a
 ± 0,256 3,86 

b 
± 0,357 2,98 

b ± 0,396 5,64 
a ± 0,256 6,03 

a ± 0,155 5,07 
a ± 0,435 5,64 

a ± 0,256 5,60 
a ± 0,558 5,62 

a 
± 0,395 

4010 5,78 
ad

 ± 0,292 5,16 
cd

 ± 0,164 5,24 
cd ± 0,135 5,78 

ad ± 0,292 6,42 
a ± 0,047 5,62 

bcd ± 0,128 5,78 
ad ± 0,292 5,99 

ab ± 0,381 5,80 
ac ± 0,221 

4011 5,96 
ab

 ± 0,128 4,46 
d ± 0,090 3,75 

e ± 0,296 5,96 
ab ± 0,128 6,39 

a ± 0,146 5,62 
bc

 ± 0,141 5,96 
ab ± 0,128 5,78 

ac ± 0,414 5,63 
bc ± 0,233 

4028 6,13 
a
 ± 0,130 4,86 

b ± 0,139 4,31 
b ± 0,339 6,13 

a ± 0,130 6,44 
a ± 0,122 5,70 

a ± 0,221 6,13 
a ± 0,130 5,86 

a 
± 0,573 5,69 

a ± 0,133 

4032 6,07 
a
 ± 0,063 5,03 

bc
 ± 0,170 4,64 

c 
± 0,297 6,07 

a ± 0,063 6,51 
a ± 0,065 5,76 

ab ± 0,359 6,07 
a ± 0,063 6,16 

a ± 0,501 5,91 
a
 ± 0,337 

4079 5,36 
bc

 ± 0,243 4,06 
d
 ± 0,281 3,97 

d ± 0,167 5,36 
bc

 ± 0,243 6,18 
a ± 0,134 5,65 

ac ± 0,170 5,36 
bc

 ± 0,243 5,77 
ab ± 0,093 5,77 

a ± 0,393 

4082 5,82 a 
± 0,546 3,92 

bc
 ± 0,250 3,93 

bc
 ± 0,069 5,82 

a ± 0,546 5,29 
a ± 0,144 3,06 

c
 ± 0,133 5,82 

a ± 0,546 5,36 
a ± 0,547 4,89 

ab ± 0,171 

4086 6,05 a 
± 0,392 4,87 

b ± 0,169 4,83 
b ± 0,552 6,05 

a ± 0,392 6,21 
a ± 0,070 5,82 

ab ± 0,216 6,05 
a ± 0,392 5,93 

a ± 0,434 6,00 
a ± 0,088 

4089 4,18 
d
 ± 0,438 2,40 

e ± 0,106 1,77 
e ± 0,042 4,18 

d ± 0,438 5,09 
ac ± 0,202 4,66 

bcd ± 0,214 4,18 d ± 0,438 5,48 ab ±0,084 5,70 
a ± 0,188 

Na mesma linha, letras diferentes apontam diferenças significativas entre médias (P < 0,05) 
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Uma vez que a temperatura de refrigeração (7 ºC) foi a que provocou uma 

diminuição significativa da virulência inicial de todos os isolados, prolongou-se o 

tempo de armazenagem a esta temperatura para 30 dias. Os resultados obtidos 

mostram que em 14 dos 19 isolados o aumento do tempo de armazenagem dos 7 para 

os 30 dias não resultou em diferenças significativas na virulência. As excepções 

foram três isolados (442, 3130 e 3857) cuja virulência diminuiu significativamente 

dos 7 para os 30 dias de armazenamento a 7 ºC, e os isolados 4011 e 4028, cuja 

virulência, após uma diminuição ao fim de 7 dias de armazenagem, voltou a subir ao 

fim de 30 dias a esta temperatura.  

Esta tendência da perda da virulência, após refrigeração dos isolados, tinha já 

sido reportada por outros autores utilizando testes com embriões de galinha. De 

facto, Buncic et al. (1996) e Avery e Buncic (1997) tinham relatado a diminuição da 

patogenicidade dos isolados após refrigeração a 4 ºC, durante períodos de tempo 

prolongados (até 4 semanas). De referir que, à semelhança do procedimento por nós 

utilizado, estes autores refrigeraram as suspensões bacterianas na ausência de 

nutrientes (soro fisiológico). Em 2001, Buncic et al. aplicaram a mesma metodologia 

com dois grupos de isolados pertencentes aos serótipos 1/2a e 4b, e concluíram que, 

após a refrigeração a 4 ºC, os isolados do serótipo 4b, como grupo, tendiam a 

apresentar uma maior patogenicidade em embriões de galinha, quando comparados 

com os isolados do serótipo 1/2a, cuja patogenicidade decrescia mais com a 

armazenagem no frio. No nosso trabalho, embora a perda de virulência após 

refrigeração seja significativa para todos os isolados, verifica-se que, quando 

comparadas as virulências iniciais com as virulências após 1 dia de refrigeração a     

7 ºC, as diferenças de valores superiores a 1,5 log de PFA ocorrem com os isolados 

3130, 4003, 4011, 4082, e 4089, pertencentes aos serótipos 1/2a, 1/2b e 1/2c    

(Quadro 3.4.1).  

Curiosamente, Galdiero et al. (1997), utilizando um ensaio de invasibilidade 

com a linha celular epitelial Caco-2, semelhante à linha celular HT-29 aqui utilizada, 

referem que a pH 7,0, a capacidade invasiva dos isolados permanece inalterada em 

todas as amostras, depois de 48 horas de armazenagem a 4 ºC. Resultados 

semelhantes tinham sido obtidos por Brackett e Beuchat (1990) e por Myers e Martin 

(1994) através de inoculação intraperitoneal de murganhos. Czuprynski et al. (1989) 



Resultados experimentais e discussão 

 119

e Stephens et al. (1991) reportam mesmo um aumento na virulência de L. 

monocytogenes, avaliada através de inoculação intravenosa de murganhos, na 

sequência de um crescimento a 4 ºC. No entanto, nestes relatos de não alteração ou 

mesmo de aumento da virulência após refrigeração dos isolados, os isolados estão 

num ambiente que lhes permite o crescimento (matriz alimentar ou meio de cultura). 

De facto, em termos de avaliação do risco colocado pela presença de L. 

monocytogenes em alimentos sujeitos a frio, não é irrelevante o facto de a matriz 

alimentar permitir ou não permitir o crescimento do patogénio. Os resultados aqui 

apresentados, que confirmam resultados anteriormente obtidos por outros autores, 

indicam que a manutenção de estirpes de L. monocytogenes, com níveis elevados de 

virulência, em ambientes que não permitam o seu crescimento poderá provocar uma 

diminuição significativa da sua virulência inicial e, consequentemente, do risco para 

a saúde do consumidor. Trabalho anteriormente publicado por Gameiro et al. (2007), 

mostrou que queijo tradicional português feito com leite cru de ovelha, apresentava 

potencial para permitir a sobrevivência de L. monocytogenes, embora não tenha sido 

observado crescimento dos 42 para os 120 dias de cura dos queijos. Alguns dos 

isolados aqui utilizados (3077, 3130 e 3219) foram isolados deste tipo de queijos e 

do ambiente das queijarias (3172). Dentro do nosso grupo, temos conhecimento de 

que queijos deste tipo com níveis de contaminação por L. monocytogenes até 104 

UFC g-1 foram já comercializados. Uma vez que, neste tipo de queijos existe uma 

clara prevalência do serótipo 4b (Leite et al., 2006), e que a elevada virulência destes 

isolados foi já por nós avaliada (Neves et al., 2008a), a hipótese de perda de 

virulência durante a armazenagem às temperaturas de refrigeração poderá constituir 

uma hipótese explicativa para o facto de não termos tido conhecimento de casos de 

listeriose associada ao consumo deste tipo de queijo. O facto de a listeriose não ser 

ainda de declaração obrigatória poderá, no entanto, mascarar estas observações. 

Se a informação relativa à relação entre a refrigeração e a patogenicidade dos 

isolados é relativamente escassa, quando se trata da relação da virulência com a 

temperatura de congelação, tanto quanto temos conhecimento, não existe qualquer 

relato. A congelação de alimentos RTE é uma prática cada vez mais frequente, 

permitindo ao consumidor prolongar o período de conservação de alimentos que, de 

outra forma se deteriorariam mais rapidamente. L. monocytogenes é uma bactéria 
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criotolerante, que pode ser naturalmente exposta a ciclos de congelação e 

descongelação (solo e água, em climas temperados e frios) e também durante a 

armazenagem e conservação de alimentos. Azizoglu et al. (2009) afirmam que os 

genes responsáveis pelo aumento da criotolerância de células crescidas a 37 ºC, 

podem pertencer a um regulão termorregulado, possivelmente também envolvido na 

virulência de L. monocytogenes. 

Relativamente às temperaturas de congelação (-20 ºC e - 76 ºC) verificou-se 

que, embora em geral ocorra uma diminuição dos valores de log de PFA com a 

temperatura, este efeito não é tão significativo como quando as estirpes são sujeitas a 

refrigeração (Quadro 3.4.1). De facto, a -20 ºC, para 2 isolados (4003 e 4028) não há 

alteração significativa da virulência ao fim de 7 dias de armazenagem e para quatro 

isolados (3046, 3049, 4079 e 4089) há mesmo um aumento significativo da 

virulência após congelação. A temperatura de - 76 ºC é, no entanto, aquela que surge 

como a mais conservadora em termos de virulência. Com efeito, na sequência do 

congelamento a esta temperatura, além dos isolados 4003 e 4028, que também não 

tinham alterado a sua virulência após congelação a -20 ºC, também a virulência dos 

isolados 3130, 3850, 4032 e 4086 não variou significativamente. Os isolados 3077 e 

4010, bem como os outros quatro isolados cuja virulência tinha aumentado 

significativamente após congelação a - 20 ºC (3046, 3049, 4079 e 4089) também 

apresentaram um aumento significativo na virulência após congelação a -76 ºC.  

Estes resultados sugerem que a relação da patogenicidade das estirpes com a 

temperatura de congelação é dependente da estirpe, mas independente da sua origem, 

ou serótipo. No entanto, os dois isolados que apresentavam uma virulência inicial 

significativamente menor (3046 e 3049) apresentaram aumentos nos níveis de 

patogenicidade na sequência da congelação às duas temperaturas testadas.  
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4. Conclusões e perspectivas futuras 

 

Com o objectivo de discriminar isolados de L. monocytogenes de diferentes 

serótipos, sessenta e dois isolados, incluindo 12 estirpes de referência, foram tipados 

por Multiplex PCR e analisados por RAPD. Os isolados puderam ser divididos em 58 

tipos RAPD combinados agrupados em três linhagens (I, II e III). Na linhagem I, a 

divisão das estirpes pertencentes aos serótipos 1/2b e 3b (grupo multiplex 3) em dois 

sub-grupos, permitiu a discriminação destes dois serótipos. Uma situação semelhante 

ocorreu na linhagem II, onde as estirpes pertencentes aos serótipos 1/2a e 3a (grupo 

multiplex 1) foram agrupados em dois sub-grupos RAPD, respectivamente. Na 

linhagem III, as estirpes dos serótipos 4a e 4c (não agrupados em nenhum dos grupos 

multiplex) foram subdivididos em dois grupos diferentes.  

Em relação à análise por electroforese em campo pulsado (PFGE), com a 

excepção de três isolados (serótipos raros 4a e 4c) que não foram digeridos com a 

enzima ApaI, todos os restantes isolados foram subtipados com ambas as enzimas. A 

metodologia PFGE discriminou os 80 isolados em 62 perfis ApaI e AscI combinados 

(pulsotipos), não conseguindo, no entanto, diferenciar os serótipos dentro dos grupos 

multiplex PCR, em que alguns isolados de diferentes serótipos exibiram o mesmo 

pulsotipo. A análise de grupos sugeriu que, para alguns pulsotipos, um agrupamento 

das estirpes de acordo com a origem Portuguesa ou coma fonte de recolha. Por outro 

lado, alguns clones de L. monocytogenes estão largamente distribuídos em termos 

geográficos. Dois pulsotipos de isolados clínicos portugueses demonstraram ser 

idênticos aos obtidos a partir de surtos no Reino Unido e na Suíça. 

Relativamente à avaliação do potencial patogénico de um conjunto de 51 

isolados, através do ensaio de PFA, dos 51 isolados testados, 33 revelaram não ser 

significativamente diferentes da estirpe virulenta usada como referência (EGDe). 

Nove isolados mostraram ser significativamente mais virulentos (altamente 

virulentos) que a estirpe EGDe. Os nove isolados altamente virulentos pertenciam a 

casos clínicos (quatro), a ambientes de queijaria (dois isolados encontrados de forma 

persistente em duas queijarias), de queijo (um) e a estirpe de referência para o 

serovar 1/2b. A análise da patogenicidade de um subgrupo de 15 isolados, através de 

inoculação subcutânea em murganhos, permitiu verificar a concordância dos 
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resultados obtidos com o ensaio PFA e as células HT-29, realçando assim a 

importância da combinação de métodos, para melhor caracterizar a virulência dos 

isolados. Em conclusão, todos os isolados originados de alimentos ou relacionados 

com ambientes de produção de alimentos foram considerados virulentos ou 

altamente virulentos. Estes resultados reforçam o risco de listeriose associado com o 

consumo de queijo contaminado com L. monocytogenes e enfatizam, mais uma vez, a 

importância das boas práticas de fabrico em conjunto com os procedimentos 

padronizados de sanificação ao longo de toda a cadeia de produção alimentar.  

A caracterização genotípica de 74 isolados, com diferentes proveniências 

alimentares, permitiu confirmar a prevalência do serótipo 1/2 (58 %) em alimentos; 

no entanto, o serótipo 4b apresentou uma prevalência de 41,9 %, superior às 

percentagens correspondentes a cada um dos serótipos 1/2a (21,6 %), 1/2b (22,9 %) e 

1/2c (13,5 %). A virulência de dezassete isolados, seleccionados de acordo com a 

origem, serótipo e tipo de alimento de origem, foi avaliada na ausência de 

crescimento, antes e após, armazenagem às temperaturas de refrigeração e de 

congelação. Os resultados mostraram um abaixamento generalizado da virulência, 

após refrigeração (7 ºC), embora o tempo não tenha revelado um efeito significativo 

neste efeito. Em relação às temperaturas de congelamento (- 20 ºC e – 76 ºC), a 

diminuição da virulência não foi tão significativa, embora a temperatura de – 76 ºC, 

tenha sido a mais conservadora da virulência inicial.  

Embora a refrigeração e a congelação de alimentos sejam processos cada vez 

mais utilizados pela indústria alimentar, existem poucos estudos relativos ao efeito 

destas temperaturas de refrigeração e de congelação sobre a virulência de L. 

monocytogenes. Os resultados aqui obtidos, sugerem que o facto de o alimento poder 

permitir, ou não, o crescimento deste patogénio alimentar, poderá ser relevante em 

termos de risco real da Listeria presente nos alimentos. 
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Perspectivas de trabalho futuro 

 

Este estudo inseriu-se no trabalho de um grupo coordenado pela Prof. Luísa 

Brito, com diferentes linhas de investigação em L. monocytogenes, designadamente: 

o estudo das proteínas secretadas em condições de stresse ambiental (ácido, salino e 

baixas temperaturas); o estudo de biofilmes de L. monocytogenes bem como o estudo 

da susceptibilidade de biofilmes e células planctónicas a desinfectantes industriais, e 

a sua relação com a persistência das estirpes em unidades industriais e; o estudo da 

variabilidade nos níveis de patogenicidade de diferentes isolados. No que concerne a 

esta última linha de investigação, o trabalho futuro engloba: 

- o prosseguimento da avaliação do potencial patogénico de novos isolados, 

através do ensaio de placas de lise. Pretende-se, também, implementar as 

metodologias destinadas a avaliar a capacidade de aderência e de invasão de L. 

monocytogenes, usando as linhas celulares HT-29, Caco-2, Drosophila S2 e outras 

que se revelem de interesse. 

- a investigação sobre os possíveis efeitos moduladores na virulência de L. 

monocytogenes, de estirpes probióticas de Lactobacillus e Bifidobacterium. Foram, 

recentemente, cedidas ao nosso laboratório, estirpes patenteadas de Bifidobacterium 

e a estirpe Lactobacillus salivarius UCC 118. Esta cedência envolveu o 

estabelecimento de protocolos com a Nestlé, S. A. e a Universidade de Cork, 

respectivamente. 

- a utilização de outros modelos animais, que não murganhos, para estudos de 

outros aspectos da virulência de L. monocytogenes. O facto de estarem a decorrer, 

actualmente, no Centro de Botânica Aplicada à Agricultura (CBAA) estudos com         

C. elegans e com D. melanogaster, constitui uma vantagem a utilização destes 

modelos, de modo a alargar o conhecimento da patogenicidade de L. monocytogenes, 

para hospedeiros não mamíferos, bem como fornecer informação relevante acerca 

dos reservatórios desta bactéria na Natureza.  
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