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RESUMO

A mastite é uma inflamação da glândula mamária geralmente causada por infecção bacteriana,
levando a grandes perdas econômicas na bovinocultura leiteira, à desvalorização do animal e
ao aumento no uso de medicamentos. Um dos principais responsáveis pela mastite bovina é o
Staphylococcus aureus e a presença constante desse micro-organismo pode ocasionar a
seleção de cepas resistentes. Vários genes estão envolvidos com a produção de fatores de
virulência como as hemolisinas, leucotoxinas (toxina de Panton Valentine) e os
superantígenos (enterotoxinas e toxina da Síndrome do Choque Tóxico). Assim, o objetivo do
estudo foi caracterizar molecularmente e identificar o potencial de virulência e a resistência a
antimicrobianos de cepas de S. aureus, isoladas de vacas com mastite subclínica, de uma
fazenda, no período de 12 meses. Além disso, foi verificada a persistência de colonização da
cepa nos animais, ao longo desse tempo. Foram analisadas 665 amostras de leite de vacas com
mastite subclínica e 116 (17,4%) foram positivas para a presença de S. aureus. Os genes que
codificam as enterotoxinas clássicas foram observados em 28 (24,1%) das cepas, enquanto o
gene da Toxina Panton-Valentine (pvl) foi encontrado em frequência bem menor, de 3,4% (4
cepas) e o tsst (síndrome do choque tóxico) foi encontrado em 54 isolados (46,6%). Foram
encontradas 9 (7,8%) cepas meticilina resistente (MRSA), das quais 4 (44,4%) apresentaram o
gene mecA e pertenciam ao SCCmec tipo I, enquanto o gene mecC não foi encontrado nas
demais cepas MRSA. Em relação à tipagem molecular pelo grupo agr, 68 (58,6%) isolados
não foram classificados em nenhum dos 4 grupos existentes e o grupo agrI foi o mais
encontrado. Pela técnica de gel de eletroforese em campo pulsado (PFGE), observou-se a
persistência de colonização de um mesmo clone em um animal, ao longo de 9 meses. Essa
cepa foi classificada como ST 711, pela técnica de Multi Locus Sequence Typing (MLST). A
presença de vários clones infectando diferentes animais, ou cepas de um mesmo clone
colonizando vários animais, demonstraram práticas higiênicas inadequadas e a presença,
nesses clones, de genes que codificam fatores de virulência e resistência aos antimicrobianos,
dificultam o controle da mastite. O conhecimento dessas características moleculares, é
essencial para o entendimento da circulação desses clones e de suas implicações na saúde
pública e animal.

Palavras- chave: S.aureus, mastite, mecA, PFGE, MLST
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ABSTRACT
Mastitis is an inflammation of the mammary gland usually caused by bacterial infection,
leading high economic losses in dairy cattle due to reduced production of milk, devaluation of
the animals and treatment costs. One of the main responsible for bovine mastitis is
Staphylococcus aureus and it constant presence can select resistant isolates. Several genes
seem to be involved with the production of virulence factors such as hemolysin, leukotoxins
(toxin Panton Valentine) and superantigens as the toxin Panton Valentine and (enterotoxin
and toxin Toxic Shock Syndrome).Thus, the aim of the study was to characterize molecularly
and identify the virulence potencial and resistance to antimicrobials of S. aureus strains
isolated from cows with subclinical mastitis in a single farm in 12 months. Furthermore, the
persistence of colonization of the strain was observed in the animals during that time. Were
analyzed 665 samples of milk from cows with subclinical mastitis and 116 (17.4%) were
positive for the presence of S. aureus. The genes encoding the classical enterotoxins were
observed in 28 (24.1%) of the strains, while toxin gene Panton-Valentine (pvl) was found at
much lower frequency, 3.4% (4 strains). The tsst gene (toxic shock syndrome) was found in
54 isolates (46.5%). Were found 9 (7.8%) methicillin resistant strains (MRSA), of which 4
showed the mecA gene and belonged to Sccmec type I, while the mecC has not yet been
researched. In relation to molecular typing by agr group, 68 (58,6%) isolates did not belong to
either group and agrI was the most frequent. Electrophoresis pulsed field gel (PFGE) revealed
persistent colonization of the same clone in the same animal over 9 months. This strain was
classified as ST 711, by Multi Locus Sequence Typing (MLST). The presence of several
different clones that infecting different animals, or strains the same clone colonizing several
animals, demonstrated inadequate hygiene practice and the presence of these genes in clones
that encode of virulence factors and drugs resistance hinder the control of mastitis.
Knowledge of these molecular characteristics is essential to understanding the current clones
and their implications for animal health.

Key- words: S.aureus, mastitis, mecA, PFGE, MLST
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Mastite Bovina

Segundo o IBGE (2015), em 2014, o Brasil produziu 35,17 bilhões de litros de leite,
representando um aumento de 2,7% em relação ao ano anterior e ocupando a quinta posição
no ranking mundial de produção. Porém, a mastite é uma doença que afeta os rebanhos
brasileiros e representa um desafio para os produtores e para as indústrias de laticínio
(OLIVEIRA et al., 2009; REIS et al., 2003)
A mastite é considerada uma das doenças que mais causam prejuízos às propriedades
leiteiras, devido à redução na produção de leite pelos quartos mamários, à desvalorização,
descarte ou morte precoce do animal, perda do leite descartado e gastos com medicamentos e
veterinários (PERES NETO; ZAPPA, 2011). A mastite uma infecção da glândula mamária
geralmente causada por bactérias (MELCHIOR et al., 2006) e pode ocorrer na forma clínica
ou subclínica. No primeiro caso, observa-se alterações macroscópicas caracterizadas por
mudanças físicas no úbere e na glândula mamária e grumos no leite (RIBEIRO; FURLONG,
2007; COSER et al., 2012). Já na mastite subclínica, não são observadas alterações visíveis na
glândula mamária, no úbere ou no leite. Ocorrem mudanças na composição do leite, como
alterações nas concentrações de gordura, minerais, proteínas, enzimas e lactose. Além disso, pelo
aumento da permeabilidade vascular e com a passagem de substâncias do sangue para o leite,
também pode-se detectar sódio, cloro e imunoglobulinas (CUNHA et al., 2008).
Os casos subclínicos, são facilmente disseminados no rebanho, oferecendo ao produtor
uma falsa impressão de tranquilidade em relação à ocorrência de mastite (BUENO et al., 2002).

Nesse caso, a doença é somente detectada por testes como o California Mastitis Test (CMT) e
pela contagem de células somáticas (CCS) (CULLOR, 1993). O CMT é um teste rápido,
realizado no momento da ordenha, onde se utiliza um kit disponível comercialmente
(SCHALM; NOORLANDER, 1957), composto por um reagente que, ao entrar em contato
com o leite, em quantidades iguais, rompe a membrana dos leucócitos liberando o material
genético, formando um gel. Com isso, a reação do CMT é classificada como negativa, quando
não há formação de gel; uma cruz, quando a formação do gel é fraca; duas cruzes, quando a
formação é moderada e três, quando a formação é forte (RODRIGUES, 2008). Já a CCS é
realizada em laboratório, sendo que, o método mais atual,
12

realiza a contagem das células através da citometria de fluxo. A quantidade máxima permitida
no leite é de 200.000 células por ml (BORNE et al., 2011)
A mastite subclínica, pode tornar-se crônica, uma vez que, sem o aparecimento de
sinais clínicos e sem a realização dos testes necessários, a bactéria pode permanecer no
hospedeiro por meses, o que acaba sendo responsável por 30% dos casos crônicos na mastite
bovina (HALASA et al., 2007).
A mastite ainda pode ser denominada epidemiologicamente, sendo considerada como
ambiental quando o patógeno encontra-se presente no ambiente, como por exemplo,
Escherichia coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Pseudomonas sp. e Proteus sp. Já quando a
contaminação ocorre de animal para animal ou entre homem e animal, a mastite é denominada
como contagiosa (PEDRINI; MARGATHO, 2003), sendo os principais patógenos bacterianos
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Trüperella pyogenes, Mycoplasma spp
(LANGONI, 2013)
Entre os principais patógenos, S. aureus é uma das espécies mais comumente
encontradas em casos de mastites clínicas, subclínicas e crônicas (VASUDEVAN et al., 2003;
CLUTTERBUCK et al., 2007), sendo responsável por um terço dos casos clínicos e
subclínicos (BOTREL et al., 2010), além disso, ainda está relacionado com baixas taxas de
cura da doença (KATHOLM et al., 2012). Essa bactéria pode ser isolada a partir da superfície
do corpo animal, dos equipamentos utilizados durante o processo da ordenha e das mãos dos
ordenhadores, representando importantes mecanismos de transmissão (BENIĆ et al., 2012).
No Brasil, são vários os relatos de casos de mastite causada por S. aureus desde Langenegger
et al.(1970) e Harrop et al. (1975), que avaliaram amostras de leites no Rio de Janeiro e em
Pernambuco e observaram maior ocorrência de S. aureus (53,1 e 59,3%, respectivamente), até
dados mais recentes como os de Mendonça et al. (2012) com 36,2% de positividade no Rio de
Janeiro, Oliveira et al. (2011), com 16,7% no Pará, Rall et al. (2014), com 17,5% no estado de
São Paulo.
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1.2. Staphylococcus aureus

S. aureus são cocos Gram-positivos, anaeróbios facultativos, imóveis e que se
agrupam em formato de cachos de uva. Apresentam a enzima coagulase, fazendo parte do
grupo denominado estafilococos coagulase positiva (ECP) (BERGEY‗S,1994; TRABULSI et
al., 2008). O gênero Staphylococcus é composto por 52 espécies e 29 subespécies, sendo
pertencente à família Staphylococcaceae, (DSMZ, 2015).
Essa espécie é considerada a mais virulenta do gênero e sua patogenicidade está
relacionada a uma combinação de fatores de virulência como produção de toxinas, capacidade
invasiva e resistência a antimicrobianos (ARGUDIN et al., 2010).
Além disso, sobrevivem em uma ampla faixa de condições físicas e químicas, como
temperatura que, por serem mesófilos, apresentam temperatura ótima de multiplicação entre
30° e 37°, mas, conseguem crescer entre 7ºC e 47,8ºC e também em condições mais extremas
de pH (4,2 – 9,3) e salinidade (até 15% de NaCl) (LE LOIR et al., 2003). Apesar de estar
envolvido em surtos de intoxicação alimentar, podendo causar sintomas como náuseas,
vômitos severos com ou sem diarreia e tendo os primeiros sintomas começando a aparecer
entre 2 a 8 horas após a ingestão (BALABAN; RASOOLY, 2000), o S. aureus é um
organismo comensal da pele e membranas mucosas dos seres humanos, estimando que sua
presença persistente seja de 20-30% e a colonização intermitente de 60% (KLUYTMANS et
al., 2005).

1.2.1. Fatores de Virulência de S. aureus

Vários fatores de virulência podem contribuir para as diferentes formas de
patogenicidade dessa bactéria, sendo divididos em grupos, como toxinas, enzimas, fatores de
adesão e de invasão e superantígenos (DINGES et al., 2000; PEACOCK et al., 2002). As
enterotoxinas estafilocócicas (SEs) são proteínas extracelulares, de baixo peso molecular (de
22 a 28 Kda) e apresentam cinco tipos sorológicos clássicos, que foram identificados e
classificados de SEA a SEE (BERGDOLL; ROBBINS, 1973). Depois, outras toxinas foram
descritas e seus genes sequenciados, sendo denominadas como SEG, SEH, SEI, SElJ, SElK,
SElL, SElM, SElN, SElO, SElP, SElQ, SElR, SElS, SElT, SElU, SElV e SElX (SEO et al.,
2007; WILSON et al., 2011). Essas novas enterotoxinas têm sido designadas como membros
14

da família das enterotoxinas estafilocócicas baseadas na sequência de similaridade com as
enterotoxinas clássicas. O Comite Internacional de Nomenclatura para Superantígenos de
Staphylococcus (INCSSN) recomendou que somente superantígenos que induzam emese por
administração oral em experiências utilizando primatas sejam chamadas de enterotoxinas,
enquanto outras toxinas relacionadas, mas que não causam emese nesse modelo experimental
sejam designadas como ―enterotoxinas estafilocócica semelhante à superantígeno‖
[staphylococcal entrotoxin-like (Sel) superantigens] (LINA et al., 2004). Baseando-se nas
recomendações do INCSSN, as toxinas SEJ, SEK, SEL, SEM, SEN, SEO, SEP, SEQ, SER,
SES, SET, SEU, SEV e SEX deveriam ser renomeadas como SElJ, SElK, SElL, SElM, SElN,
SElO, SElP, SElQ, SElR, SElS, SElT, SElU, SElV e SElX , respectivamente (OMOE et al.,
2005). Com exceção de SEG, SEH e SEI, que já apresentaram atividade emética (SU e
WONG, 1995; MUNSON et al., 1998), o envolvimento das outras SEl em surtos de origem
alimentar ainda não está totalmente esclarecido.
As SE clássicas são responsáveis por 95% dos casos de intoxicação alimentar
estafilocócica e apenas 5%, devem-se aos novos tipos (JAY et al., 2005). Os genes seg e sei
foram encontradas em alta frequência (28,5% e 21%, respectivamente) em um estudo com
leite de vacas mastíticas (KOT, et al., 2016), que por já apresentarem atividade emética
comprovada, conferem riscos à população consumidora. Entre as SEs clássicas, SEA é
considerada como a principal envolvida em surtos (BALABAN; RASOOLY, 2000), já a SEB
é considerada a mais rara, como no estudo realizado por Kot et al. (2016) que encontraram o
gene para a produção da toxina em apenas 2,4% dos isolados, porém, em contrapartida,
Seyoum et al. (2016) encontraram o gene seb em 17,4% dos seus isolados, sendo que, essa
toxina é conhecida por apresentar sintomas mais severos quando comparados às outras SEs. A
SEC é a mais frequente em isolados de leite, sendo relatada em vários estudos (ARGUDIN et
al., 2010; VALIHRACH et al., 2013; CARFORA et al., 2015). A toxina D é conhecida por
causar intoxicações alimentares em baixas concentrações, já em relação à toxina E, são
poucos os relatos de casos de intoxicação. (PINCHUK et al., 2010)
Os genes que codificam as SEs estão localizados em elementos genéticos móveis
como os plasmídeos pIB485 e pF5; os fagos, principalmente os da família Siphoviridae e as
ilhas de patogenicidade que estão distribuídas amplamente no DNA ou próximos a elementos
do cassete cromossomal estafilocócito (SCC). Essa localização torna-se uma vantagem na
evolução desse micro-organismo, pois possibilita a mobilidade do gene, conferindo
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vantagens seletivas e contribuindo na sua capacidade de causar doenças. (ARGUDIN et. al.,
2010).
Outro superantígeno envolvido na virulência do S. aureus é a toxina responsável pela
síndrome do choque toxico (TSST-1). Essa síndrome foi descrita pela primeira vez em 1978
em sete crianças com infecções por S. aureus (TODD et al., 1978). Já o primeiro relato da
produção da TSST-1, por uma cepa de origem animal, ocorreu quase 10 anos depois (JONES
e WIENEKE, 1986). A TSST-1 é um polipeptídeo de cadeia simples com propriedades
biológicas comuns a outras exotoxinas pirogênicas (CARDOSO et al., 2000), estimulando os
linfócitos T a liberarem citocinas que provocam o choque (PARRILO et al., 1993), causando
sintomas graves e sistêmicos, caracterizados por febre, vômito, diarreia, hipotensão,
anormalidades neurológicas além de descamação da pele das mãos e pés (PRAJAPATI;
PRAJAPATI, 2010). A síndrome do choque tóxico (TSS), em humanos, pode se manifestar
na forma menstrual, que ocorre em mulheres onde, cepas de S. aureus produtoras da TSST-1
colonizam a mucosa vaginal e produzem a toxina, que atravessa a barreira da mucosa, ou na
forma não-menstrual, onde a TSS, ocorre por infeção do S. aureus em qualquer local do
organismo (MCCORMICK et al., 2001). O gene responsável pela produção da toxina (tst) já
foi observado em S. aureus, isolados de leite de vacas com mastite, como relatado por
Takeuchi et al. (1998), Cardoso et al. (2000) e Lim et al. (2004). Em cepas de S. aureus
provenientes de bovinos, o gene tst foi encontrado em um elemento genético móvel e a
linhagem ET3-1 foi o isolado fonte da descoberta e caracterização da ilha de patogenicidade
SaPIbov1 (FITZGERALD et al., 2001). Quando o gene da TSST-1 está associado ao de
enterotoxinas, a cepa pode ter sua patogenicidade aumentada, uma vez que passam a atuar
como superantígenos para as células do sistema imune (YOKOMIZO et al., 1995; FERENS et
al., 1998). Além disso, essas cepas presentes no leite cru e derivados fornecem riscos para os
consumidores e a gravidade dos sintomas pode variar de acordo com as condições físicas de
cada pessoa.
A leucocidina Panton-Valentine (PVL) é uma citotoxina que provoca destruição dos
leucócitos e necrose tecidual (GENESTIER et. al., 2005). Embora produzida por
aproximadamente 5% das cepas de S. aureus isolados de casos de mastite, o gene pvl é
encontrado em grandes porcentagens em isolados que causam infecções cutâneas humanas
podendo causar necrose e pneumonias graves (LINA et al., 1999; GILLET et al., 2002). A
presença do pvl já foi documentada em cepas de S. aureus meticilina sensíveis (MSSA) e em
meticilina resistentes (MRSA) (BOUBAKER et al., 2004). Na América do Norte, o pvl foi
16

associado, principalmente, a cepas MRSA (VANDENESCH et al., 2003), enquanto no Reino
Unido, a associação mais observada ocorreu em cepas MSSA (SHALLCROSS et al., 2013).
Bazzi et al. (2015) e Turner et al. (2015) isolaram cepas MSSA com esse gene em pacientes
de um hospital. O gene para a produção da toxina também tem sido isolado de cepas
provindas de vacas mastíticas, como demonstrou Pájic (2014).

1.2.2. Resistência aos Antimicrobianos

O uso de antibióticos é a principal forma de combate às infecções mamárias e, dentre
eles, destacam-se os β-lactâmicos que são os mais frequentemente utilizados. Porém, o uso
prolongado e repetido pode selecionar cepas resistentes, uma vez que S. aureus é capaz de
adaptar-se à pressão de seleção e sofrer mutações nos seus genes ou ainda, adquirir genes de
resistência de outras espécies (MILLER et al., 1996). São vários os mecanismos que as
bactérias desenvolveram para tornarem-se resistentes aos antimicrobianos, como a inativação
enzimática (β-lactamases, transferases), mudança na permeabilidade da membrana, mudanças
de rotas metabólicas, entre outros (MATHUR; SINGH, 2005).
Na mastite, o tratamento, na maioria dos casos, é feito com administração do
antibiótico via intramamária, esperando-se que a concentração do antibiótico atinja um valor
no úbere semelhante ou superior à concentração inibitória mínima (CIM) para o patógeno.
Mas, o efeito do antimicrobiano pode ser menor uma vez que a CIM é definida em testes in
vitro e não simulam condições reais encontradas in vivo pelo patógeno, diminuindo a eficácia
do tratamento (APPARAO et al., 2009). Além disso, o desenvolvimento da resistência
antimicrobiana pelos patógenos é uma das principais causas da baixa taxa de cura da mastite
(BARKEMA et al., 2009; GAO et al., 2012). São vários os relatos de casos de isolados
resistentes a antibióticos na mastite bovina, Wang et al. (2014) observaram resistência em
69% dos isolados, assim como Jagielski et al. (2014), que relataram em 41%.
Geralmente, cerca de 80% das cepas de S. aureus são resistentes a penicilina e, dois
anos após a descoberta da meticilina (1961), cepas resistentes a esse antibiótico foram
encontradas (DEURENBERG; STOBBERINGH, 2008). Cepas de S. aureus resistentes à
meticilina (MRSA), produzem uma proteína de ligação à penicilina conhecida como PBP2a
ou PBP2', que apresenta uma baixa taxa de afinidade para a maioria das penicilinas semisintéticas (IWG-SCC, 2009).
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O gene responsável pela resistência à meticilina é o mecA e está localizado em uma
ilha genética móvel, chamada cassete cromossômico estafilocócico mec (SCCmec), que
facilita a mobilidade genética horizontal. O SCCmec apresenta quatro principais
características: carrega o complexo mec que é composto pelo gene mec, por genes
responsáveis por regular esse gene e as sequencias de inserção; carrega o complexo ccr,
composto pelas variações do gene ccr que são responsáveis pela mobilidade do elemento e
suas sequências vizinhas; apresentam sequencias complementares nas extremidades do
cassete cromossômico e por último, na extremidade 3‗, a sequência se integra a ORF (open
reading frame) (KONDO et al., 2007).
Até o momento, foram descritos onze tipos diferentes de SCCmec (SCCmecI ao XI),
baseados nas sequencias de nucleotídeos. Cada tipo de SCCmec tem uma combinação única
entre complexo mec e complexo ccr. Em MRSA, existem quatro tipos do complexo mec e
sete do complexo ccr (SHORE et al., 2013; IWG – SCC, 2009). Também foram classificados
subtipos de SCCmec, pois estes apresentam a mesma combinação dos complexos ccr e mec,
porém, variam nas regiões J. O elemento apresenta três regiões J que, apesar de não
apresentarem nenhum componente essencial ao cassete, podem carrear determinantes de
resistência a outros antimicrobianos (IWG-SCC, 2009).
Em 2011, um novo homólogo do mecA, denominado mecC, foi identificado em
amostras de leite de 15 vacas na Inglaterra e de amostras clínicas humanas no Reino Unido e
na Dinamarca (SHORE et al., 2011; GARCÍA-ÁLVAREZ et al., 2011). O gene apresenta
69% de homologia com o mecA e foi detectado no último SCCmec, o tipo XI (ITO et al.,
2012). Recentemente, isolados MRSA carreadores do mecC foram isolados de leites de vacas,
em vários países (LAURENT et al., 2012; UNNERSTAD et al., 2013; GINDONIS et al.,
2013). Há também, uma consciência crescente da importância do MRSA em animais e do seu
potencial zoonótico (WEESE, 2010).

1.2.3. Caracterização Molecular

1.2.3.1. Grupo Agr

Em S. aureus, um dos sistemas de regulação mais conhecidos é o acessory gene
regulator (agr), responsável por regular vários fatores de virulência (MELAKE et al., 2014),
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incluindo hemolisinas, enterotoxinas, enzimas e proteínas de superfície (BOYEN et al., 2009).
A atuação do sistema agr está associada ao quorum-sensing, onde é possível detectar a
densidade celular em determinado meio, através da secreção e detecção de moléculas pelas
próprias bactérias, possibilitando a comunicação entre elas. O locus agr é composto por dois
operons, um controlado pelo promotor P2 e o outro pelo promotor P3. O operon que contém o
promotor P2, apresenta 4 genes: agrA, agrB, agrC e agrD. Nesse operon, ocorre a
codificação das proteínas AgrB e AgrD, que juntas, formam um peptídeo-auto-indutor (AIP) e
da AgrC, que é uma proteína transmembrânica com receptor para AIP. Já o operon
comandado pelo promotor P2 contém um gene para o RNAm, chamado de RNAIII,
considerado efetor do sistema agr. Quando AIP liga-se a AgrC, ativa a proteína AgrA, que
age como indutor dos promotores P2 e P3, ativando os operons, assim, o RNAIII funciona
como indutor ou repressor da transcrição de genes. Portanto, o resultado final da cascata do
locus agr é o RNAIII, responsável pelo aumento da transcrição dos genes codificadores dos
fatores de virulência (YARWOOD; SCHLIEVERT, 2003).
Esse grupo é classificado em agrI, agrII, agrIII ou agrIV, determinados pelo
polimorfismo da sequência de aminoácidos dos genes de agrD e agrC (SHOPSIN et al.,
2003).
Alguns estudos apontaram que o grupo agrI é prevalente entre os isolados de mastite,
os grupos agrII e agrIII parecem estar mais associados a isolados com resistência a
antimicrobianos e o agrIV parece estar envolvido com cepas produtoras de esfoliatina, toxina
responsável pela síndrome da pele escaldada. (JARRAUD et al., 2000; MOISE-BRODER et
al., 2004; VAUTOR et al., 2007).

1.2.3.2. Gel de Eletroforese em Campo Pulsado (PFGE)

Nas últimas décadas, a identificação de linhagens bacterianas por métodos de
biologia molecular, tomou grande espaço em relação à abordagem fenotípica. Entre essas
técnicas, o gel de eletroforese em campo pulsado (PFGE) é uma das mais utilizadas e aceitas
entre a comunidade científica, tendo como objetivo, discriminar linhagens bacterianas de uma
mesma espécie (MAGALHÃES et al., 2005). Nessa técnica, enzimas de restrição digerem o
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genoma bacteriano total e, em seguida, é realizada eletroforese em uma cuba com campo
pulsátil, discriminando bandas de diferentes pesos moleculares (TENOVER et al., 1997). Essa
técnica apresenta algumas restrições, como a identificação do parentesco de cepas somente
em contextos epidemiológicos menores. Mas, alguns estudos envolvendo mais ambientes,
foram realizados, como o de Kreiswirth et al. (1993) mostraram que a maioria de S. aureus
resistentes à meticilina (MRSA) isolados ao redor do mundo possuíam uma origem comum.

1.2.3.3. Multi Locus Sequence Typing (MLST)

O Multi Locus Sequence Typing (MLST) foi desenvolvido em 1998 (MAIDEN et al.,
1998) e, em cepas de S. aureus, a técnica começou a ser utilizada no ano 2000 (ENRIGHT et
al., 2000). Esse método permite identificar e relacionar cepas isoladas em diversos países,
utilizando a comparação entre o polimorfismo das sequências de fragmentos internos de sete
genes constitutivos (housekeeping genes), imprescindíveis ao metabolismo do microorganismo (MAIDEN et al., 1998). No caso de S. aureus, esses genes são: arcC, aroE, glpF,
gmk, pta, tpi e yqiL. Os dados obtidos por MLST são altamente reprodutíveis e estão
disponíveis na base de dados de S. aureus MLST (http://saureus.mlst.net/). Os perfis alélicos,
são chamados de sequências tipo (STs). Quando essas STs diferem em apenas um alelo do ST
principal, pode-se dizer que estas pertencem ao mesmo complexo clonal (CC). Essas
informações também estão disponíveis na base de dados

1.2.3.4. spa-Typing

Essa técnica também é utilizada na identificação molecular de S. aureus, baseada no
sequenciamento do gene da proteína A (spa). Esse gene pode sofrer mutações como perdas e
ganhos de fragmentos, disponibilizando sequencias diferentes que são classificadas como spatype. Essas sequencias são colocadas em um software (Ridom Spa Types) que as reconhecem
e geram o número do spa-type pertencentes. Por se tratar de apenas um gene, essa técnica é
barata e de rápida e de fácil caracterização das cepas isoladas, mas nem sempre
discriminatória (STROMMENGER et al., 2006). Com essas duas técnicas de sequenciamento
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(MLST e spa- Typing) é possível traçar rotas de dispersão e demonstrar a disseminação
global dos clones.
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