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 RESUMO 

Os enterococos possuem distribuição ubíqua, sendo resistentes às condições 

ambientais adversas. São considerados importantes patógenos de infecções 

relacionadas à assistência à saúde (IrAS) devido à capacidade de expressar 

resistência a diversos antimicrobianos, assim como fatores de virulência responsáveis 

pela sua patogenicidade. Além disto, podem causar quadros clínicos na comunidade 

e ser veiculados por alimentos. Desse modo, este estudo teve como objetivo geral 

caracterizar amostras de enterococos resistentes à vancomicina (VRE) e não-VRE 

provenientes do ambiente hospitalar e comunitário, isoladas no período de janeiro de 

2013 a dezembro de 2014, comparando-as segundo suas características genotípicas 

associadas à virulência. Os objetivos específicos consistiram em: (i) identificar as 

espécies de enterococos por técnicas moleculares; (ii) investigar a presença dos 

principais determinantes genéticos de virulência por PCR e (iii) investigar a presença 

de genes associados às regiões CRISPR, correlacionando o potencial de virulência 

das amostras com a origem, resistência à vancomicina e a presença de CRISPR. A 

espécie Enterococcus faecalis foi a mais presente neste estudo (n=95; 52,8%), 

seguida das espécies Enterococcus faecium (n=77; 42,8%), Enterococcus galllinarum 

(n=5; 2,8%), Enterococcus avium (n=1; 0,1%), Enterococcus casseliflavus (n=1; 0,1%) 

e Enterococcus durans (n=1; 0,1%). Os genes fsrB (n=83; 46,11%), gelE (n=79; 

43,89%) e esp (n=77; 42,78%) foram os genes mais detectados entre as amostras, 

seguidos dos genes asa1 (n=68; 37,78%), hyl (n=43; 23,89%) e cylA (n=24; 13,33%). 

O sistema CRISPR3-Cas foi o mais presente com 63 amostras positivas (35%), 

seguido das regiões CRISPR2 com 44 (24,4%) amostras e CRISPR1-Cas com 43 

(23,9%) amostras. Neste estudo, houve a predominância da espécie Enterococcus 

faecium no grupo de amostras não-VRE e da espécie Enterococcus faecalis entre 

aquelas VRE. A resistência à vancomicina foi mais comum em amostras que não 

apresentam regiões CRISPR. A ausência de CRISPR estava associada a presença 

dos genes dos fatores de virulência esp e hyl, enquanto que a presença do gene gelE 

foi associada a presença de sistemas CRISPR. A existência de enterococos com sua 

defesa genômica comprometida pode favorecer o aparecimento e disseminação de 

amostras com características importantes de resistência (p. ex., VRE) e virulência, tais 
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como os genes esp e hyl, que podem contribuir para o aumento da gravidade das 

infecções causadas por esses microrganismos. 

Palavras-chave: Enterococcus spp. VRE virulência. CRISPR. 
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ABSTRACT 

Enterococci are microorganisms with ubiquitous distribution and resistant to adverse 

environmental conditions. They are important pathogens involved in Healthcare-

Assocciated Infections (HAI) due to their capacity to express resistance to several 

antimicrobial agents, as well as virulence factors responsible for their pathogenicity. 

Additionally, they can cause community-acquired diseases and be disseminated by 

food. Therefore, the goal of this study was to characterize vancomycin-resistant 

enterococci (VRE) and non-VRE isolates obtained from hospital and community 

environments, isolated from January of 2013 to December of 2014, comparing them 

according to their genotypic characteristics associated to virulence. The specific 

objectives consisted in: (i) identify the species of enterococci by molecular techniques; 

(ii) investigate the presence of the main genetic determinants of virulence by PCR and 

(iii) investigate the presence of genes associated to CRISPR regions in order to 

correlate the virulence potential to their source, vancomycin resistance and presence 

of CRISPR. E. faecalis was the prevalent species (n=95; 52.8%), followed by E. 

faecium (n=77; 42.8%), E. gallinarum (n=5; 2.8%), E. avium (n=1; 0.1%), E. 

casseliflavus (n=1; 0.1%), and E. durans (n=1; 0.1%). The fsrB (n=83; 43.1%), gelE 

(n=79; 43.9%), and esp (n=77; 42.8%) were the most detected genes among the 

isolates, followed by the asa1 (n=68; 37.8%), hyl (n=43; 23.9%), and cylA (n=24; 

13.3%) genes. The CRISPR3-Cas system was the most present (n=63; 35%), followed 

by CRISPR2 in 44 (24.4%) isolates and CRISPR1-Cas in 43 (23.9%) isolates. We 

observed a predominance of group E. faecium among the VRE isolates and E. faecalis 

within the non-VRE isolates. Vancomycin resistance was more common among 

isolates without CRISPR. The absence of CRISPR regions was associated with the 

presence of the esp and hyl virulence genes, whereas the presence of gelE gene was 

associated with the presence of CRISPR systems. The occurrence of enterococci with 

compromised genomic defense can promote the emergence and spread of isolates 

with important traits of resistance (e.g., VRE) and virulence, such as the esp and hyl 

genes, which can contribute to increased severity of infections caused by these 

microorganisms. 

Key words: Enterococci, VRE, virulence, CRISPR. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1. O gênero Enterococcus 

 

 Os microrganismos pertencentes ao gênero Enterococcus são cocos Gram-

positivos, podendo se apresentar isolados, aos pares ou em pequenas cadeias. A 

maioria das colônias de enterococos possui pigmentação branca, dependendo do 

meio de cultura utilizado, embora algumas espécies exibam a pigmentação amarela, 

como Enterococcus casseliflavus, Enterococcus gilvus, Enterococcus mundtii, 

Enterococcus pallens e Enterococcus sulfureus (TEIXEIRA; CARVALHO; FACKLAM, 

2007; PEREIRA, 2010; LEBRETON; WILLEMS; GILMORE, 2014). 

Os enterococos possuem ampla distribuição pelo ambiente, podendo estar 

presentes na água, no solo, nos alimentos e colonizando os animais, são bactérias 

anaeróbias facultativas não-formadoras de esporos e algumas espécies são móveis, 

como E. casseliflavus e E. galllinarum. Sua temperatura de crescimento ideal é de 

35ºC (mas podendo suportar 10ºC à >45ºC), tendo crescimento em caldo contendo 

NaCl à 6.5%, pH 9,6, capacidade de hidrolisar esculina na presença de 40% de sais 

biliares, assim como a habilidade de sobreviver em ambientes hostis, inclusive como 

fômites (MORRISON; WOODFORD; COOKSON, 1997; MUNDY; SHAM; GILMORE, 

2000; TEIXEIRA; CARVALHO; FACKLAM, 2007; PEREIRA, 2010; ARIAS; MURRAY, 

2013; HIGUITA; HUYCKE, 2014; LEBRETON; WILLEMS; GILMORE, 2014). Todas 

as espécies do gênero Enterococcus carecem das enzimas oxidase e catalase, 

todavia podem produzir uma pseudocatalase, demostrando uma fraca efervescência 

durante o teste da catalase. São também produtoras da enzima leucina-

aminopeptidase (LAP) e hidrolisam pirrolidonil-ß-naftilamida (PYR), exceto as 

espécies E. cecorum, E. saccharolyticus, E. pallens (CASSENEGO et al., 2011).  

 Enterococcus spp. são comensais, participando da colonização do trato 

gastrintestinal e, em menor número, do trato geniturinário e da cavidade oral. 

Entretanto, ao migrarem para outros sítios, podem causar infecções no hospedeiro, 

contribuindo para a sua disseminação para o ambiente ou outros seres. Estes 



16 
 

 
 

microrganismos acometem principalmente indivíduos imunocomprometidos, tais 

como pacientes submetidos a hospitalização prolongada, em uso de dispositivos 

médicos invasivos ou que receberam antimicrobianos de amplo espectro (TEIXEIRA; 

CARVALHO; FACKLAM, 2007).  

 Estes microrganismos possuem a habilidade de adquirir e transmitir 

elementos genéticos móveis, como transposons ou plasmídeos, que carreiam genes 

de virulência e resistência a antimicrobianos (MURRAY, 1998; MUNDY; SHAM; 

GILMORE, 2000). Os enterococos podem causar infecções em indivíduos na 

comunidade, mas são relatadas principalmente em infecções relacionadas à 

assistência à saúde (IrAS), sendo uma das maiores preocupações, já que estes 

microrganismos possuem resistência intrínseca e extrínseca a vários antimicrobianos 

de uso clínico, o que pode contribuir para o risco de colonização e infecção, 

dificultando assim o tratamento das enterococcias (MORRISON; WOODFORD; 

COOKSON, 1997; TEIXEIRA; CARVALHO; FACKLAM, 2007; ARIAS; MURRAY, 

2013; KRISTICH; RICE; ARIAS, 2014).  

 O gênero Enterococcus é constituído por aproximadamente 55 espécies 

(EUZÉBY, 2015). As duas espécies mais frequentemente isoladas de amostras em 

humanos são E. faecalis, correspondendo a 80-90% das amostras, seguido de E. 

faecium que é isolada em 5-10% dos casos. Outras espécies como E. casseliflavus, 

E. raffinosus, E. avium, E. durans e E. galllinarum, são encontradas em menos de 5% 

das amostras, exceto em casos de surtos (TEIXEIRA; CARVALHO; FACKLAM, 2007).  

No ambiente hospitalar, os enterococos estão entre os principais microrganismos 

associados às infecções tanto nos Estados Unidos (TEIXEIRA; CARVALHO; 

FACKLAM, 2007; HIDRON, et al., 2008) quanto no Brasil (FRANCISCHETTO et al., 

2014), causando infecções no trato urinário, no sistema nervoso central, nos tecidos 

moles, nas regiões intra-abdominal e pélvica, assim como endocardite e bacteremia.  

De acordo com Hidron et al. (2008), os enterococos causam 15% das 

infecções de trato urinário em pacientes no CTI, sendo este uma das principais fontes 

de bacteremia ocasionada por Enterococcus spp. tem como principais fontes o trato 

urinário, além de abcessos intra-abdominais e feridas. A meningite enterocócica, que 

é uma forma rara de manifestação, pode se desenvolver naturalmente, proveniente 
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de outro sítio ou como uma complicação de um infecção pós-cirúrgica, geralmente 

favorecida por um fator imunossupressor (DHANALAKSHMI; VIJAYA; SHARIEFF, 

2015). 

E. faecium é a espécie mais comum causando surtos hospitalares associados 

os enterococos. Sua interação com hospedeiros humanos imunocomprometidos 

resulta, inicialmente, em colonização, levando à persistência em vez da letalidade, 

explicando assim a sua massiva colonização em indivíduos saudáveis e doentes, 

podendo suplantar as defesas do hospedeiro, se disseminar e assim causar surtos 

(WILLEMS; SCHAIK, 2009). Atualmente, E. faecium é um agente comum de IrAS, 

estando frequentemente associado à resistência à penicilina e à vancomicina, devido 

ao amplo uso de vancomicina e outros antimicrobianos de amplo espectro (ARIAS; 

MURRAY, 2013). Pereira (2010) menciona que apesar de E. faecalis ser mais 

virulento e a maior causa de infecções enterocócicas, E. faecium é mais preocupante 

já que é intrinsicamente mais resistente a antimicrobianos, apesar da menor 

probabilidade de manifestar características relacionadas à virulência (MORRISON; 

WOODFORD & COOKSON, 1997; PEREIRA, 2010). 

 

1.2. Tratamento e resistência a antimicrobianos 

 

 Desde os anos 1950, a terapia sinérgica com dois antimicrobianos, um beta-

lactâmico aliado a um aminoglicosídeo, normalmente ampicilina e gentamicina, devido 

ao seu efeito bactericida na terapia de enterococcias graves, ainda é utilizado como 

tratamento de primeira escolha, no entanto aumento da resistência para ambos os 

medicamentos vem sendo descrito (ARIAS; MURRAY, 2013). Caso o paciente seja 

alérgico à penicilina ou esta terapia falhe, a principal alternativa terapêutica consiste 

na administração de vancomicina (HIGUITA; HUYCKE, 2014).  

 Porém, desde o fim dos anos 1980, há relatos de cepas de enterococos 

resistentes à vancomicina, usualmente chamado de VRE (Vancomycin-Resistant 

Enterococci). O primeiro relato de VRE foi na Europa em 1987, pertencente à espécie 

E. faecalis. No ano seguinte, foi descrito o VRE da espécie E. faecium nos Estados 
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Unidos (O’DRISCOLL; CRANK, 2015). O primeiro relato de VRE no Brasil, no estado 

do Paraná ocorreu somente em 1996, pertencente à espécie E. faecium isolado de 

uma paciente de 9 anos de idade com anemia aplástica (DALLA COSTA et al., 2000; 

CAMARGO et al., 2008; SOUZA et al., 2012) e, em 2000, foi isolado o primeiro VRE 

na cidade do Rio de Janeiro durante o trabalho de Alburquerque et al. (2000).  

 A resistência aos glicopeptídeos, como a vancomicina, no geral, ocorre por 

produção de peptideoglicanos modificados por uma mutação na região-alvo D-

Alanina-D-Alanina dos pentapeptídeos precursores na síntese da parede celular, 

modificando para D-Alanina-D-Serina ou D-Alanina-D-Lactato, reduzindo a afinidade 

em aproximadamente 7 e 1000 vezes, respectivamente, da ligação dos glicopeptídeos 

ao seu sítio alvo. Desta maneira, a transglicosilação e transpeptidação não são 

impedidas pela ação do antimicrobiano e a síntese de parede celular bacteriana não 

é interrompida (RIBEIRO, 2008; CATTOIR; LECLERCQ, 2013; KRISTICH; RICE; 

ARIAS, 2014). 

 Até o presente momento, foram descritos nove fenótipos (e genótipos) de 

resistência à vancomicina, sendo eles VanA, VanB, VanC, VanD, VanE, VanG, VanL, 

VanM e VanN (CATTOIR; LECLERCQ, 2013; CHUNHUI et al., 2015). Os nove tipos 

podem ser divididos em: produtores da sequência D-Ala-D-Lac, como VanA, VanB, 

VanD e VanM e produtores da sequência D-Ala-D-Ser, como VanC, VanE, VanG, 

VanL e VanN (CHUNHUI; XU, 2015). 

 O fenótipo VanA é codificado por um conjunto de genes presentes no operon 

vanA, denominado conjunto gênico vanA (vanRSHAXYZ). O gene vanA está 

localizado no transposon Tn1546, podendo estar presente em um plasmídeo de alta 

transferência (WOODFORD, 2001) e induz resistência adquirida a altas 

concentrações de vancomicina e teicoplanina (TEIXEIRA; CARVALHO; FACKLAM, 

2007; O’DRISCOLL; CRANK, 2015). A primeira cepa com o fenótipo VanA no Brasil 

foi da espécie E. faecium sendo isolada em São Paulo, em 1997, causando meningite 

em uma paciente (ZANELLA et al., 1999; DHANALAKSHMI; VIJAYA; SHARIEFF, 

2015).  

 O fenótipo VanB é codificado pelo operon vanB e dividido em vanB1, vanB2 

e vanB3 (COUVARLIN, 2006), podendo estar localizados nos transposons Tn1547, 
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Tn1549 e Tn5382. Induz resistência adquirida a níveis moderados a altos de 

vancomicina, entretanto caracteriza-se por susceptibilidade à teicoplanina. 

(HANRAHAN; HOYEN; RICE, 2000; WOODFORD, 2001; TEIXEIRA; CARVALHO; 

FACKLAM, 2007; RIBEIRO, 2008).  

 O fenótipo VanC, codificado pelos genes vanC (vanC1, vanC2 e vanC3) está 

relacionado à resistência intrínseca em baixos níveis, presente nas espécies E. 

gallinarum (gene vanC1) e E. casseliflavus (genes vanC2 e vanC3). A resistência à 

vancomicina pelo fenótipo VanC normalmente não é detectada in vitro por técnica de 

difusão em ágar (FURTADO et al., 2005; TEIXEIRA; CARVALHO; FACKLAM, 2007). 

A associação da resistência VanA e VanC1 já foi descrita em E. galllinarum, no qual 

a cepa expressa resistência a níveis elevados de glicopeptídeos (NEVES et al., 2009). 

 O fenótipo VanD, codificado pelos genes vanD1, vanD2, vanD3 e vanD4, 

garante resistência moderada, bastante similar à do gene vanB, porém é de produção 

constitutiva ou induzida, não sendo transmissível por conjugação para outros 

enterococos (DALLA COSTA et al., 2000; COUVARLIN, 2006; XU et al., 2010). O 

fenótipo VanD foi descrito pela primeira vez, em 1999, em Nova Iorque. Em 1996, no 

Brasil, foi isolado o primeiro VRE, um E. faecium que continha o gene vanD (DALLA 

COSTA et al., 2000; D’AZEVEDO et al., 2008). 

 VanE é um fenótipo não transmissível de resistência intrínseca à baixos níveis 

de glicopeptídeos (WRIGHT, 2003; TOP; WILLEMS; BONTEN, 2007; RIBEIRO, 

2008). Por sua vez, o fenótipo VanG garante resistência transmissível caracterizada 

por baixos níveis de resistência à vancomicina, se destacando por compartilhar 

características com vanB e vanC/vanE (WOODFORD, 2001; COUVARLIN, 2006; 

RIBEIRO, 2008; CATTOIR; LECLERCQ, 2013).  

VanL é similar em organização aos operons vanC e vanE, sendo a resistência 

cromossômica e não transmissível, conferindo resistência à baixos níveis de 

vancomicina (BOYD et al., 2008). Já VanM confere altos níveis de resistência à 

vancomicina, tendo os padrões de susceptibilidade bem semelhantes aos isolados do 

tipo-vanA (CHUNHUI et al., 2015). Este fenótipo foi descrito pela primeira vez na 

China, no qual seis cepas carreavam este gene (XU et al., 2010). No estudo de 

Chunhui et al. (2015) foi verificado que de 70 amostras, 64,3% (n=45) carreavam o 
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gene vanM e 71,1% (32/45) possuíam resistência à teicoplanina, porém tinham 

suscetibilidade à linezolida, daptomicina e tigeciclina. O fenótipo VanN apresenta 

baixos níveis de resistência transmissível (CATTOIR; LECLERCQ, 2013). Foi 

detectado em 2008 em um E. faecium em um paciente na França e em 2011 

posteriormente em amostras de carne de frango no Japão (BOYD et al., 2015).  

Os fenótipos VanE, VanG e VanL são raros, sendo somente descritos em E. 

faecalis, enquanto VanM e VanN somente em E. faecium. Os fenótipos VanE, VanG, 

VanL e VanN expressam susceptibilidade à teicoplanina. Foi verificado que VanG e 

VanN são os únicos que possuem o tipo de resistência D-Ala-D-Ser transmissíveis 

(LEBRETON et al., 2011; CATTOIR; LECLERCQ, 2013).  

 Apesar de tantos fenótipos e genótipos, VanA e VanB são aqueles mais 

descritos e de maior importância clínica (XU et al., 2010; CATTOIR; LECLERCQ, 

2013; CHUNHUI et al., 2015). Neste contexto E. faecium se destaca como o maior 

reservatório de genes vanA e vanB (MERQUIOR et al., 2012). Até 1992, não havia 

relatos de resistência à vancomicina determinada por vanB. Logo em seguida, 

houveram numerosos casos e surtos de infecção nos Estados Unidos por E. faecium 

com o fenótipo VanB (GALLOWAY-PEÑA et al., 2009).  

 Mutações ou aquisição de genes de resistência dificultam o tratamento das 

infecções enterocócicas, podendo esta resistência abranger as cefalosporinas, 

clindamicina, penicilinas semi-sintéticas, aminoglicosídeos entre outros (CONCEIÇÃO 

et al., 2011; ARIAS; MURRAY, 2013; KRISTICH; RICE; ARIAS, 2014). As opções 

terapêuticas alternativas à vancomicina contra VRE (Vancomycin-Resistant 

Enterococci) são principalmente linezolida, quinupristina/dalfopristina e daptomicina, 

embora já existam relatos de cepas resistentes a todos esses fármacos, além de E. 

faecalis ser intrinsecamente resistente a quinupristina/dalfopristina (HIGUITA; 

HUYCKE, 2014). 

 Em 1997, um estudo do mesmo programa mostrou que apenas 2% de 794 

amostras eram VRE na América Latina (FURTADO et al., 2005). Entretanto o estudo 

SENTRY de vigilância realizado com amostras isoladas de sangue, trato respiratório, 

pele e outros sítios não especificados em países da América Latina (n=4.979), 218 

(13,7%) das 1.588 amostras eram enterococos, sendo 27% VRE com fenótipo VanA; 
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todas as amostras eram suscetíveis à tigeciclina e daptomicina, porém três amostras 

foram resistentes à linezolida (JONES et al., 2013).  

 

1.3. Fatores de virulência 

 

 Elementos genéticos móveis contribuem consideravelmente para a 

patogenicidade dos enterococos. A virulência destes microrganismos está relacionada 

à presença de fatores de virulência codificados por genes específicos que podem 

estar presentes no cromossoma ou em plasmídeos (PARADELLA; KOGA-ITO; 

JORGE, 2007). Os principais genes que codificam estes fatores de virulência são a 

substância de agregação (ASA), citolisina (Cyl), proteína de superfície enterocócica 

(Esp), gelatinase (GelE), hialuronidase (Hyl), entre outras proteínas (SENO et al., 

2005; GOLIŃSKA et al., 2013). 

 A substância de agregação (ASA) é uma proteína de superfície que facilita a 

transferência de plasmídeo por conjugação. Isso ocorre através da codificação de 

peptídeos pelos genes cpd, da bactéria receptora, gerando feromônios que induzem 

uma resposta específica entre as bactérias, promovendo a produção da substância 

de agregação (PEREIRA, 2010). A proteína ASA também auxilia na ligação de E. 

faecalis ao epitélio do hospedeiro (CORMELATO, 2013).  

 A citolisina (Cyl) ou hemolisina é uma substância tóxica, conhecida como 

lantibiótico. Ela promove atividade antibacteriana contra bactérias Gram-positivas, 

assim como pode causar ß-hemólise, contudo esta hemólise somente é verificada em 

ágar sangue de humano ou de cavalo, não hemolisando o ágar sangue de carneiro 

que amplamente utilizado em laboratórios de microbiologia clínica (MUNDY; SAHM; 

GILMORE, 2000; PEREIRA, 2010). A citolisina possui dois componentes, a lisina (L) 

e o ativador (A). O operon de citolisina consiste em cinco genes (cylL1, cylL2, cylM e 

cylB, responsáveis pela expressão do componente L), sendo o gene cylA responsável 

pela expressão do componente A (VANKERCKHOVEN et al., 2004).  

 A proteína de superfície (Esp) aumenta o nível de hidrofobicidade e adesão à 

diferentes substratos (superfícies bióticas e abióticas). Essa proteína está associada 
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ao aumento da virulência, da colonização e formação de biofilme, elevando a 

sobrevivência bacteriana em superfícies abióticas (MUNDY; SAHM; GILMORE, 2000; 

VANKERCKHOVEN et al., 2004; THOMAS et al., 2008; KERBAUY et al., 2011; 

COMERLATO et al., 2013). 

 O gene fsrB realiza a regulação do sistema “quorum sensing” composto pelos 

genes fsrA-D (TEIXEIRA et al., 2013). Este sistema pode controlar a expressão das 

proteínas GelE e a SprE (serina proteinase), que modulam a resposta imunológica, 

levando à degradação do tecido do hospedeiro (SENO et al., 2005). O sistema 

“quorum sensing” também auxilia no processo de comunicação célula-célula, 

dependente da autoindução de sinais para a regulação do gene expresso responsável 

pela densidade populacional de bactérias (HAWVER; JUNG; NG, 2016). 

 A gelatinase (GelE) possui capacidade hidrolítica, podendo degradar 

colágeno, gelatina, hemoglobina e pequenos peptídeos (WORTH et al., 2008) 

(PEREIRA, 2010). Arciola et al. (2008) verificaram que cepas que continham o gene 

esp e a alta expressão fenotípica de gelatinase influenciavam positivamente na 

produção de biofilme em implantes ortopédicos, mostrando de 98% das 43 amostras 

eram produtoras de biofilme. A expressão da GelE é dependente do sistema “quorum 

sensing” fsr (MYLONAKIS et al., 2002; SENO et al., 2005).  

 A hialuronidase (Hyl) é capaz de degradar o ácido hialurônico, provocando 

lesões e infecções na pele e mucosas. Durante as infecções, ao fim desta degradação 

surgem produtos finais, os dissacarídeos, que são transportados e metabolizados pela 

bactéria, sendo usados como nutrientes para que a bactéria se multiplique e se 

dissemine (GOLIŃSKA et al., 2013). 

 

1.4. CRISPR (Clustered, regularly interspaced short palindromic repeats) 

 

 CRISPRs são repetições palindrômicas curtas regularmente intercaladas por 

espaçadores, presentes em bactérias e Archaea como um sistema de imunidade 

adquirida à invasão por elementos genéticos móveis. Os sistemas CRISPR-Cas 

envolvem ainda proteínas associadas ao CRISPR, denominadas Cas. Esses sistemas 
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promovem uma resposta imune adaptativa, gerando uma proteção contra a entrada 

de DNA exógeno, como por exemplo a infecção por bacteriófagos ou a aquisição de 

plasmídeos (MARRAFFINI; SONTHEIMER, 2010; LYONS et al., 2015).  

O sistema CRISPR-Cas funciona basicamente em três etapas: adaptação, 

expressão e interferência. A fase de adaptação consiste na entrada de um novo 

elemento genético móvel (EGM) na célula hospedeira, seguida pelo processamento 

mediado normalmente por Cas1 e Cas 2 e incorporação de uma pequena sequência 

(protoespaçador) do DNA invasor ao elemento CRISPR entre as repetições 

palindrômicas, passando a ser chamada de espaçador. Em um segundo contato com 

o mesmo EGM, este espaçador será transcrito e processado, gerando um pequeno 

RNA, chamado de crRNA, consistindo na etapa de expressão. Em seguida, ocorrerá 

o mecanismo de interferência, em que o crRNA guiará nucleases (p. ex., Cas9) para 

o EGM invasor (PALMER; GILMORE, 2010). 

 Os sistemas CRISPR-Cas são classificados em duas classes (1 e 2) e seis 

tipos (I-VI) (SHMAKOV et al., 2015), sendo os do tipo I, II e III os mais comuns 

descritos na literatura. Cada tipo possui seu conjunto de genes cas específico. O 

CRISPR tipo I possui 6 subtipos (A-F), sendo caracterizado pela presença da proteína 

Cas3. O CRISPR tipo II é representados pelas proteínas Cas1, Cas2, Cas9, Csn2 ou 

Cas4, sendo Cas9 o determinante do tipo II de CRISPR. Seus subtipos se dividem em 

II-A, II-B e um recentemente descoberto II-C, que carece da presença do gene Csn2 

ou Cas4. O CRISPR tipo III são determinados pela presença da proteína Cas10, 

entretanto a função dessa proteína ainda não foi definida. Os subtipos se dividem em 

III-A e III-B (RATH et al., 2015).  

 Em enterococos, até o presente momento, foram identificados os sistemas 

tipo II, CRISPR1-cas e CRISPR3-cas, assim como o CRISPR2 órfão, que carece dos 

genes acessórios cas. A proteína Cas1 é produzido a partir do gene cas1, sendo 

distribuída universalmente e funcionando como um marcador da presença de sistema 

CRISPR-Cas potencialmente ativo (LYONS et al., 2015; HULLAHALLI et al., 2015). 

 Palmer e Gilmore (2010) demostraram que a resistência múltipla a 

antimicrobianos e a ocorrência de CRISPR-Cas são negativamente correlacionadas 

em E. faecalis e E. faecium, sugerindo que a presença de sistemas CRISPR-Cas 
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funcionais atue como uma barreira para a aquisição de genes relacionados a 

resistência a antimicrobianos. 

 No estudo de Price et al. (2016), foi verificado que o sistema CRISPR3-Cas 

promove defesa na cepa de E. faecalis T11, que possui o locus CRISPR3-Cas e 

CRISPR2 órfão, sendo muito semelhante à cepa V583, exceto pela falta de ~620kb 

de genoma adquirido. A deleção do locus CRISPR3-cas9 da cepa T11 conferiu 

resistência à eritromicina, enquanto a cepa T11 sem a deleção não sofreu a 

incorporação do EGM de resistência à eritromicina. Neste mesmo estudo, foi 

observado que o sistema CRISPR2 órfão não é efetivo na defesa contra elementos 

genéticos invasores a menos que Cas9 do sistema CRISPR1-Cas esteja presente. 

  A perda ou ausência de loci CRISPR-Cas pode estar diretamente relacionada 

ao aumento da virulência e da resistência a antimicrobianos nos enterococos, 

sugerindo que a pressão ocasionada pelo uso de antimicrobianos selecione cepas de 

enterococos com sua defesa genômica comprometida. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

 Esse trabalho teve como objetivo geral comparar as características 

genotípicas associadas à virulência entre amostras de enterococos resistentes (VRE) 

e não-resistentes à vancomicina (não-VRE), oriundas de infecção, colonização e 

alimentos obtidos de ambientes hospitalar e comunitário no estado do Rio de Janeiro, 

correlacionando o potencial de virulência com a presença das regiões CRISPR. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar as espécies de enterococos por técnicas moleculares; 

 Investigar a presença dos principais determinantes genéticos de virulência; 

 Investigar a presença das regiões CRISPR. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Amostras bacterianas 

 

 Foram analisadas 180 amostras que fazem parte da coleção de culturas do 

Laboratório de Cocos Gram Positivos (MIP, Instituto Biomédico, UFF), sendo 91 VRE 

e 89 não-VRE. Todas as amostras VRE possuem o genótipo vanA (detectado em 

outro estudo) e constituem amostras de conveniência, gentilmente cedidas pelo 

Laboratório de Microbiologia do Grupo Acilab, consistindo em amostras de VRE 

isoladas em hospitais estaduais do Estado do Rio de Janeiro entre abril e dezembro 

de 2014. Por sua vez, as amostras não-VRE, isoladas no período de janeiro de 2013 

à agosto de 2014,  provêm de diferentes origens: uma amostra de infecção 

endodôntica; dez amostras de swab retal de gestantes da comunidade; nove amostras 

de origem alimentar, sendo quatro amostras obtidas de dieta hospitalar e cinco 

amostras de leite pasteurizado; e 69 amostras de infecção provenientes de pacientes 

atendidos no Instituto Nacional do Câncer (INCA/RJ) procedentes de infecção urinária, 

sangue e outros sítios. Todas as amostras foram estocadas em solução de leite em 

pó (Molico, Nestlé®) com 10% de glicerol (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Distribuição das amostras entre os grupos VRE e não-VRE. 

 Origem Nº de amostras 

Não-VRE 
(n=89) 

Dieta hospitalar 4 

Leite pasteurizado 5 

Swab retal de gestantes 10 

Infecção urinária 25 

Sangue 19 

Diversos* 25 

Infecção endodôntica 1 

VRE 
(n=91) 

Swab retal 84 

Urina 6 

Sangue 1 

 TOTAL 180 
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*Secreção de feridas, abscesso, liquido ascítico, secreção de bile, aspirado traqueal, secreção 

rinossinusal e líquor. 

 

3.2. Obtenção de DNA das amostras bacterianas 

 

 O protocolo de obtenção de DNA foi aquele descrito por Pai et al. (2006), com 

modificações. As amostras bacterianas foram semeadas em meio TSA (Tryptone Soy 

Agar, Difco Laboratories) e incubadas à 36±1ºC por 18h-24h. Colônias foram 

suspensas em 300 µL de solução TE (10mM Tris-HCL, 1mM EDTA, pH 8,0) até obter 

a turvação na escala 1 de MacFarland. As colônias suspensas foram incubadas por 

10 min à 100ºC. Após a fervura, o material foi centrifugado à 3.000 rpm por 1 min e 

depois estocado à -20ºC até o uso. 

 

3.3. Identificação por PCR das espécies 

 

 Para a identificação por PCR multiplex das espécies enterocócicas, foram 

utilizados oligonucleotídeos iniciadores espécie-específicos descritos por Depardieu 

et al., (2004), Jackson et al., (2004) e Ke et al. (1999) (Tabela 2). A mistura da reação 

com volume final de 25µL consistiu de 0,4µM dos iniciadores para as espécies E. 

faecium, E. faecalis, E. casseliflavus, E. galllinarum e 0,2µM para o par de iniciadores 

que identificam o gênero Enterococcus junto a 2,5mM de MgCl2, tampão 1x, 200µM 

de cada dNTP e 0,2U de Taq polimerase (Sinapse Inc., São Paulo, SP). A reação de 

amplificação consistiu nas seguintes etapas: 95ºC por 5 min, seguido por 30 ciclos a 

95°C por 1 min, 55°C por 1 min e 72°C por 1 min e extensão final a 72°C por 5 min. 

As cepas ATCC 29212 (E. faecalis), IE01 (E. faecium), IE34 (E. gallinarum) e OD4 (E. 

casseliflavus) foram utilizadas como controle.  
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Tabela 2: Iniciadores empregados para a identificação do gênero e das espécies enterocócicas. 

 

 
Denominaçãoda 

sequência 

 
Sequência (5’→3’) 

 
Gene 

 
Tamanho 

do 
amplicon 

(pb) 

 
Referência 

 
 

DD13 
DD3-2 

 

 
CACCTGAAGAAACAGGC 

ATGGCTACTTCAATTTCACG 

 
ddl 

(E.faecalis) 

 
475 

 
Depardieu et al. 

(2004) 

 
 

FM-1 
FM-2 

 

 
GAAAAAACAATAGAAGAATTAT 
TGCTTTTTTGAATTCTTCTTTA 

 

 
sodA 

(E.faecium) 

 
215 

 
Jackson et al. (2004) 

 
 

GA1 
GA2 

 
TTACTTGCTGATTTTGATTCG 
TGAATTCTTCTTTGAAATCAG 

 
sodA 

(E. gallinarum) 

 
173 

 
Jackson et al. (2004) 

 
 

CA1 
CA2 

 
TCCTGAATTAGGTGAAAAAAC 
GCTAGTTTACCGTCTTTAACG 

 
sodA 
(E. 

casseliflavus) 

 
288 

 
Jackson et al. (2004) 

 
 

ENT1 
ENT2 

 
TACTGACAAACCATTCATGATG 
AACTTCGTCACCAACGCGAAC 

 
tuf 

(Enterococcus) 
 

 
112 

 
Ke et al. (1999) 

 

 

3.4. Identificação por MALDI-TOF MS das amostras não detectadas por PCR 

 

 Das amostras que não foi possível identificar a espécie por PCR, foram 

analisadas utilizando a identificação por MALDI-TOF MS. A partir de culturas 

bacterianas recentes em TSA (18-24 h à 37ºC), cinco amostras tiveram suas análises 

realizadas em duplicata no aparelho de MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics, Bremen, 

Alemanha) com auxílio de palitos de madeira. Em um dos poços de cada duplicata foi 

adicionado ácido fórmico 70%, em seguida, foi adicionada 1µL de solução matriz de 

HCCA (ácido alfa-ciano 4-hidroxicinâmico) em todos os poços e a placa foi introduzida 

no equipamento para obtenção dos espectros. Para tal, foi utilizado o software MALDI 

FlexControl no modo automático (MBT_FC.par). A calibração do aparelho foi realizada 

de acordo com as instruções do fabricante e o software MALDI Biotyper 3.0 foi 

utilizado para a geração da identificação e dos escores de confiabilidade. Escores 

entre 0,000 e 1,699 são classificados como identificação não segura, nem mesmo de 
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gênero. Escores entre 1,700 e 1,999 são considerados como provável identificação 

de gênero e uma sugestão de espécie é dada. Por outro lado, escores entre 2,000 e 

2,299 são considerados como identificação segura de gênero e provável identificação 

de espécie, ao passo que escores entre 2,300 e 3,000 são considerados como 

identificação segura de gênero e altamente provável identificação de espécie. 

 

3.5. Investigação da presença de genes associados a virulência por PCR  

  

  A pesquisa por PCR multiplex dos marcadores genéticos de virulência asa1, 

gelE, cylA, esp e hyl foi realizada de acordo com as recomendações de 

Vankerckhoven et al. (2004) e, por sua vez, a presença do sistema “quorum sensing” 

fsr foi investigada por meio da pesquisa do gene fsrB segundo Lindenstrauß et al. 

(2011) (Tabela 3). 

 A mistura da reação com volume final de 25µL consistiu de 0,2 µM para os 

iniciadores dos genes asa1, gelE e cyl, e 0,4 µM para os iniciadores dos genes esp e 

cylA, 3 mM de MgCl2, tampão 1X, 200 µM de cada dNTP e 0,5 U de Taq polimerase 

(Sinapse Inc). Na reação de amplificação, a desnaturação inicial foi realizada a 95°C 

durante 15 min, seguida de 30 ciclos a 94°C durante 1 min, anelamento a 56°C durante 

1 min e extensão a 72°C durante 1 min, com uma extensão final a 72°C por 10 min.  

 A presença do gene fsrB foi verificada por PCR utilizando o protocolo de 

Lindenstrauß et al. (2011), no qual a mistura da reação com volume final de 25µL 

consistiu de 0,5µM para os iniciadores, 1,5mM de MgCl2, tampão 1X, 200µM de cada 

dNTP e 0,5U de Taq polimerase (Sinapse Inc., São Paulo, SP). A reação de 

amplificação consistiu em uma desnaturação inicial a 94°C durante 2 min, seguida de 

30 ciclos a 94°C durante 1 min; anelamento a 53°C durante 1 min; extensão a 72°C 

durante 1 min; com uma extensão final a 72°C por 10 min. 
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Tabela 3: Iniciadores utilizados nas reações de PCR para investigar a presença de genes associados 

à virulência. 

 

 
Gene 

 
Fator de 

virulência 

 
Nome dos 
iniciadores 

 
Sequência dos iniciadores 

Tamanho 
do produto 

(pb) 

 
asa1 

Substância de 
agregação 

asa 1¹ 
asa 1² 

(5’-GCACGCTATTACGAACTATGA-3’) 
(5’-TAAGAAAGAACATCACCACGA-3’) 

 

375 

 
gelE 

 
Gelatinase 

gel1¹ 
gel1² 

(5’-TATGACAATGCTTTTTGGGAT-3’) 
(5’-AGATGCACCCGAAATAATATA-3’) 

 

213 

 
cylA 

 
Citolisina 

cylI 
cylIb 

(5’-ACTCGGGGATTGATAGGC-3’) 
(5’-GCTGCTAAAGCTGCGCTT-3’) 

 

688 

 
esp 

Proteína de 
superfície 

esp14F 
esp12R 

(5’-AGATTTCATCTTTGATTCTTGG-3’) 
(5’-AATTGATTCTTTAGCATCTGG-3’) 

 

510 

 
hyl 

 
Hialuronidase 

hyln¹ 
hyln² 

(5’-ACAGAAGAGCTGCAGGAAATG-3’) 
(5’-GACTGACGTCCAAGTTTCCAA-3’) 

 

276 

 
fsrB 

Sistema 
“quorum 

sensing” fsr 

fsrB-f 
fsrB-r 

(5’-GTTTGTCCCATCCATTGTCC-3’) 
(5’-TTTATTGGTATGCGCCACAA-3’) 

346 

 

 

3.6. Pesquisa das regiões CRIPSR 

  

A investigação da presença das três regiões CRISPR empregou os iniciadores 

descritos por Palmer e Gilmore (2010) (Tabela 4). A investigação da presença dos três 

elementos CRISPR (CRISPR1, CRISPR2 e CRISPR3) descritos no gênero 

Enterococcus spp. seguiu o protocolo de Lindenstrauß et al. (2011) com adaptações 

referentes ao volume e temperatura de anelamento. A mistura da reação com volume 

final de 25µL consistiu de 0,5µM para os iniciadores das regiões CRISPR1-cas csn1, 

CRISPR2, CRISPR3-cas, CRISPR3-cas csn1, 1,5mM de MgCl2, tampão 1X, 200µM 

de cada dNTP e 0,5U de Taq polimerase (Sinapse Inc., São Paulo, SP). A reação de 

amplificação consistiu em uma desnaturação inicial a 94°C durante 2 min, seguida de 

30 ciclos a 94°C durante 1 min; anelamento a 53°C durante 1 min; extensão a 72°C 

durante 1 min; com uma extensão final a 72°C por 10 min. 
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Tabela 4: Iniciadores utilizados nas reações de PCR para investigar a presença de genes associados 

às regiões CRISPR. 

 

 
Elemento 

 
Região 

investigada 

 
Nome dos 
iniciadores 

 
Sequência dos iniciadores  

(5’-3’) 

 
Tamanho 

(pb) 

 
CRISPR1 

 
CRISPR1-cas 

csn1, homologue 
EFLG 01963 

 
CRISPR1-cas csn1-f 
CRISPR1-cas csn1-r 

 
CAGAAGACTATCAGTTGGTG 
CCTTCTAAATCTTCTTCATAG 

 
783 

 
CRISPR1 

 
CRISPR1-cas 

 
CRISPR1-cas-f 
CRISPR1-cas-r 

 
GCGATGTTAGCTGATACAAC 
CGAATATGCCTGTGGTGAAA 

 
315 

 
CRISPR2 

 
CRISPR2 

 
CRISPR2-f 
CRISPR2-r 

 
CTGGCTCGCTGTTACAGCT 

GCCAATGTTACAATATCAAACA 

 
Variável 

 
CRISPR3 

 
CRISPR3-cas 

csn1, homologue 
EFKG 00787 

 
CRISPR3-cas csn-f 

CRISPR3-cas csn1-r 

 
GCTGAATCTGTGAAGTTACTC 
CTGTTTTGTTCACCGTTGGAT 

 
258 

 
CRISPR3 

 
CRISPR3-cas 

 
CRISPR3-cas-f 
CRISPR3-cas-r 

 
GATCACTAGGTTCAGTTATTTC 
CATCGATTCATTATTCCTCCAA 

 

 
224 

 

 

3.7. Eletroforese e análise dos produtos amplificados 

 

 Após as reações de amplificação, foram realizadas eletroforeses utilizando gel 

de agarose a 1,5% em tampão Tris Borato EDTA (TBE) 0,5X (Tris-base 89mM, ácido 

bórico 89mM, EDTA [Ácido etilenodiamino tetra-acético] 2mM). Em um dos poços era 

aplicado o padrão molecular (Sinapse Inc., São Paulo, SP) para distinção do tamanho 

das bandas. Posteriormente, os géis foram corados em solução de brometo de etídio 

(0,5µg/mL) durante 15 min, visualizado sob transiluminação com luz ultravioleta e 

fotografado em sistema de fotodocumentação L-PIX (Loccus Biotecnologia, Cotia, 

SP). 
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3.8. Análise dos dados 

 

 Os resultados foram submetidos à análise estatística pelo método do Qui-

quadrado (2). O nível de significância estatística foi considerado quando o valor de p 

foi menor que 0,05. Os cálculos foram realizados a partir de ferramentas disponíveis 

na página eletrônica http://www.graphpad.com/quickcalcs/contingency1/.  

 O Diagrama de Venn foi construído para análise combinatória dos genes de 

virulência ou dos elementos CRISPR com auxílio da ferramenta disponível na página 

eletrônica http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/. 

 

3.9. Considerações éticas  

 

 Esse trabalho integra um projeto submetido e aprovado no Comitê de Ética 

em Pesquisa do Instituto Nacional de Câncer (INCA/RJ) sob o número de protocolo 

CAAE no. 37890614.6.0000.5274. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1. Identificação das espécies 

 

 Entre as 180 amostras analisadas nesse estudo, a espécie mais frequente foi 

E. faecalis (n=95; 52,8%), seguida das espécies E. faecium (n=77; 42,8%), E. 

galllinarum (n=5; 2,8%), E. avium (n=1; 0,5%), E. casseliflavus (n=1; 0,5%) e E. durans 

(n=1; 0,5%). Das 91 amostras do grupo VRE, 90 foram identificadas por PCR como 

pertencentes às espécies E. faecium (n=58), E. faecalis (n=32) e uma amostra por 

MALDI-TOF como pertencente à espécie E. galllinarum (n=1). No grupo das 89 

amostras não-VRE, 84 (94,4%) foram identificadas por técnica de PCR como da 

espécie E. faecalis (n=58; 69%), E. faecium (n=19; 22,6%), E. galllinarum (n=4; 4,7%), 

E. avium (n=1; 1,2%) e E. durans (n=1; 1,2%), enquanto cinco (5,6%) foram 

identificadas por técnica de MALDI-TOF como pertencentes à espécie E. faecalis, com 

escore superior à 2.085 (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Distribuição das espécies de enterococos do grupo VRE e não-VRE.1  

 Origem Nº de 
amostras 

E. 
avium 

E. 
casseliflavus 

E. 
durans 

E. 
faecalis 

E. 
faecium 

E. 
gallinarum 

 
 
 

Não-
VRE 

Dieta 
hospitalar 

4 0 1 0 3 0 0 

Leite 
pasteurizado 

5 0 0 0 3 1 1 

Swab retal 
de gestantes 

10 0 0 0 10 0 0 

INCA 69 1 0 1 46 18 3 

Infecção 
endodôntica 

1 0 0 0 1 0 0 

VRE Diversos* 91 0 0 0 32 58 1 

  
TOTAL 

180  
(100%) 

1  
(0,6%) 

1 
(0,6%) 

1 
(0,6%) 

95 
(52,8%) 

77 
(42,8%) 

5 
(2,8%) 

                                            
1 E. galllinarum e E. casseliflavus são resistentes intrinsicamente à baixos níveis vancomicina, 

entretanto esta resistência não possui importância clínica, sendo assim estas espécies foram alocadas 

no grupo não-VRE.  
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* Swab retal (n=84), urina (n=6) e sangue (n=1). 

 

4.2. Pesquisa dos genes de virulência 

 

 Os genes fsrB (n=83; 46,1%), gelE (n=79; 43,9%) e esp (n=77; 42,8%) foram 

os genes mais detectados entre as espécies, seguidos dos genes asa1 (n=68; 37,8%), 

hyl (n=43; 23,9%) e cylA (n=24; 13,3%). A Tabela 6 mostra a distribuição dos genes 

de virulência de acordo com a origem das amostras. 

 

Tabela 6: Distribuição dos genes de virulência entre espécies de enterococos VRE e não-VRE. 

Origem Nº de 
amostras 

asa1 cylA esp fsrB gelE Hyl 

 
 
 
 
Não-
VRE 
 
 
 

Dieta 
hospitalar 

4 2 0 0 3 3 0 

Leite 
pasteurizado 

5 2 1 0 0 4 1 

Swab retal de 
gestantes 

10 6 4 4 5 10 1 

INCA 69 20 6 18 33 22 6 

Infecção 
endodôntica 

1 1 0 0 1 1 1 

VRE Diversos* 91 37 13 55 41 39 34 
 

TOTAL 180 68 
(37,8%) 

24 
(13,3%) 

77 
(42,8%) 

83 
(46,1%) 

79 
(43,9%) 

43 
(23,9%) 

* Swab retal (n=84), urina (n=6) e sangue (n=1). 

 

 A distribuição dos genes de virulência entre as espécies demostrou que 

somente as espécies E. faecalis, E. faecium e E. galllinarum carreavam os genes de 

virulência investigados. O gene asa1 foi detectado em 43 (45,3%) amostras de E. 

faecalis, em 24 (31,2%) amostras de E. faecium e em uma (20%) amostra de E. 

galllinarum. O gene cylA foi detectado em 15 (15,8%) amostras de E. faecalis e em 

nove (11,7%) amostras de E. faecium. Nenhuma amostra de E. gallinarum apresentou 

o gene cylA. Trinta e nove (41,1%) amostras de E. faecalis possuíam o gene esp, 

seguido por 36 (46,8%) amostras de E. faecium e 2 (40%) de E. galllinarum, sendo 
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esp o gene mais presente na espécie E. faecium. O gene hyl foi observado em 18 

(19%) amostras de E. faecalis, 24 (31,2%) amostras de E. faecium e em uma (20%) 

amostra de E. galllinarum (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Distribuição dos genes de virulência pelas espécies de enterococos VRE e não-VRE. 

Espécies Nº de 
amostras 

asa1 cylA esp fsrB gelE hyl 

E. avium 1 0 0 0 0 0 0 

E. casseliflavus 1 0 0 0 0 0 0 

E. durans 1 0 0 0 0 0 0 

E. faecalis 95 43 15 39 59 52 18 

E. faecium 77 24 9 36 23 25 24 

E. gallinarum 5 1 0 2 1 2 1 

TOTAL 180 68 
(37,8%) 

24 
(13,3%) 

77 
(42,8%) 

83 
(46,1%) 

79 
(43,9%) 

43 
(23,9%) 

 

O gene gelE foi detectado em 52 (54,7%) das 95 amostras de E. faecalis e 

em 25 (32,5%) das 77 amostras de E. faecium (p<0,01). O gene fsrB foi o mais 

encontrado dentre as amostras de E. faecalis, sendo visualizado em 59 (62,1%) das 

95 amostras desta espécie, enquanto que 23 (29,9%) das 77 amostras da espécie E. 

faecium carreavam o mesmo gene (p<0.01). Somente uma (20%) das cinco amostras 

de E. gallinarum apresentou o gene fsrB (Tabela 7). Nenhuma amostra de 

enterococos apresentou concomitantemente todos os fatores de virulência 

pesquisados e 42 (23,3%) das 180 amostras possuíam os genes fsrB e gelE 

concomitantemente. Por outro lado, 16 diferentes combinações envolvendo dois a três 

genes de virulência foram detectadas, destacando-se em ordem de prevalência as 

esp+hyl (n=26), asa1+esp+gelE (n=20) e asa1+gelE (n=15) (Figura 1).  



36 
 

 
 

 

Figura 1: Diagrama de Venn mostrando a distribuição dos genes que codificam fatores de virulência 

entre as amostras de enterococos. 

 

4.3. Pesquisa das regiões CRISPR 

 

 Entre as 180 amostras estudadas, 93 (51,6%) amostras apresentavam 

elementos CRISPR, sendo o elemento CRISPR3 foi o mais frequente, sendo 

observado em 63 (35%) amostras, seguido das regiões CRISPR2 com 44 (24,4%) 

amostras e CRISPR1 com 43 (23,9%) amostras (Tabela 8).  

 No grupo das 91 amostras diversas de VRE, 13 (14,3%) possuíam a região 

CRISPR3, 11 (12,1%) a região CRISPR1 e somente cinco (5,5%) possuíam a região 

CRISPR2. Foi observado que 66 (72,5%) amostras não possuíam nenhumas das três 

regiões (Tabela 8). 

 No grupo não-VRE, seis (66,7%) amostras isoladas de alimentos 

apresentavam a região CRISPR3, cinco (55,6%) a região CRISPR2 e três (33,3%) a 

região CRISPR1. Duas amostras isoladas de alimentos não possuíam nenhuma 

região CRISPR. Todas as 10 amostras de enterococos obtidas da colonização de 

gestantes possuíam o elemento CRISPR3. Seis (60%) amostras possuíam, 

concomitantemente, as regiões CRISPR2 e CRISPR1. O elemento CRISPR3 foi o 

mais presente nas amostras do INCA, presente em 33 (47,8%) amostras, seguida das 
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regiões CRISPR2 com 27 (39,1%) amostras e CRISPR1 com 23 (33,3%) amostras. 

Dezenove (27,5%) amostras isoladas do INCA não demostraram possuir regiões 

CRISPR. A única amostra de infecção endodôntica possuía as regiões CRISPR2 e 

CRISPR3 (Tabela 8).  

 

Tabela 8: Distribuição dos elementos CRISPR pelos grupos estudados. 

 
Origem Nº de 

amostras 
CRISPR 

1 
CRISPR 

2  
CRISPR 

3  
Sem 

CRISPR 

 
 
 

Não-
VRE 

Dieta hospitalar 4 1 2 4 0 

Leite pasteurizado 5 2 3 2 2 

Swab retal de 
gestantes 

10 6 6 10 0 

INCA 69 23 27 33 19 

Infecção 
endodôntica 

1 0 1 1 0 

VRE Diversos* 91 11 5 13 66 
 

TOTAL 180 43 
(23,9%) 

44 
(24,4%) 

63 
(35%) 

87 
(48,3%) 

* Swab retal (n=84), urina (n=6) e sangue (n=1). 

 

 A presença das regiões CRISPR1 e CRISPR2 foi observada em 37 (39%) 

amostras da espécie E. faecalis e em seis (7,8%) de E. faecium (p<0,01). A região 

CRISPR3 foi encontrada em 48 (50,5%) amostras das espécies E. faecalis e em 12 

(15,6%) amostras da espécie E. faecium (p<0,01). Duas das cinco amostras da 

espécie E. galllinarum apresentaram elementos CRISPR, sendo uma a região 

CRISPR2 e outra CRISPR3. As espécies E. casseliflavus e E. durans apresentaram 

a região CRISPR3. Na espécie E. avium não foi detectada a presença de nenhuma 

região CRISPR investigada (Tabela 9). 
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Tabela 9: Distribuição dos elementos CRISPR pelas espécies de enterococos. 

Espécies Nº de amostras CRISPR 1 CRISPR 2 CRISPR 3 Sem CRISPR 

E. avium 1 0 0 0 1 

E. casseliflavus 1 0 0 1 0 

E. durans 1 0 0 1 0 

E. faecalis 95 37 37 48 24 

E. faecium 77 6 6 12 59 

E. gallinarum 5 0 1 1 3 

TOTAL 180 43 
(23,9%) 

44 
(24,4%) 

63 
(35%) 

87 
(46,7%) 

 

 Dentre as 91 amostras do grupo VRE, 66 (72,5%) amostras não apresentaram 

nenhuma região CRISPR. Somente duas (2,2%) apresentaram, respectivamente, a 

combinação das regiões CRISPR1 + CRISPR3 e CRISPR2 + CRISPR3 (Tabela 10 e 

Figura 2). 

 Entre as amostras de alimentos do grupo não-VRE, uma (11,1%) apresentou 

as regiões CRISPR1 + CRISPR2 e duas (22,2%) amostras as combinações CRISPR2 

+ CRISPR3, CRISPR1 + CRISPR2 + CRISPR3. Em duas (22,2%) amostras não foi 

observada a presença de elementos CRISPR. Das amostras de colonização em 

gestantes, três (30%) apresentaram concomitantemente as regiões CRISPR2 + 

CRISPR3, CRISPR1 + CRISPR3 e CRISPR1 + CRISPR2 + CRISPR3. Oito (11,6%) 

amostras de infecção de pacientes do INCA possuíam o conjunto CRISPR1 + 

CRISPR3, seguido de duas (2,9%) amostras para as regiões CRISPR1 + CRISPR2, 

uma (1,4%) amostra para as regiões CRISPR2 + CRISPR3, enquanto 11 (15,9%) 

amostras possuíam as três regiões combinadas. A única amostra de infecção 

endodôntica revelou a presença das regiões CRISPR2 e CRISPR3 (Tabela 10 e 

Figura 2).  

No total, 66 (72,5%) das 91 amostras VRE não apresentaram ao menos uma 

região CRISPR, em contraste com 21 (23,6%) das 89 amostras não-VRE (p<0.01) 

(Tabela 8). Ao todo, 87 (48,3%) amostras não possuíam nenhuma região CRISPR e 

16 (8,9%) amostras marcaram para todas as regiões pesquisadas (Tabela 10).  
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Tabela 10: Distribuição comparativa da presença intercalada dos elementos CRISPR entre todas as 

amostras.  

 
VRE Não-VRE 

Elementos 
CRISPR 

Diversos* Alimentos Swab retal de 
gestantes 

INCA Infecção 
endodôntica 

TOTAL 

Só CRISPR1 9 0 0 2 0 11 

Só CRISPR2 3 0 0 13 0 16 

Só CRISPR3 9 2 1 13 0 25 

CRISPR 1 + 2 0 1 0 2 0 3 

CRISPR 1 + 3 2 0 3 8 0 13 

CRISPR 2 + 3 2 2 3 1 1 9 

CRISPR 1 + 2 + 3 0 2 3 11 0 16 

Sem CRISPR 66 2 0 19 0 87 

 * Swab retal (n=84), urina (n=6) e sangue (n=1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Diagrama de Venn mostrando a distribuição dos elementos CRISPR entre as amostras de 

enterococos. 

  

As Tabelas 11 e 12 mostram a distribuição das amostras em relação da 

ausência e presença dos genes de virulência de acordo com a presença ou ausência 

das regiões CRISPR. Quarenta e quatro (50,6%) das 87 amostras sem elementos 

CRISPR apresentaram o gene esp, mas 33 (35,5%) das 93 amostras com ao menos 

uma região CRISPR possuíam o gene esp (p=0,04). Da mesma forma, 32 (36,8%) 

das 87 amostras sem regiões CRISPR apresentaram o gene hyl, enquanto apenas 11 
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(11,8%) das 93 amostras com ao menos um elemento CRISPR possuíam esse gene 

(p<0,01). Por outro lado, 29 (33,3%) das 87 amostras com ausência das regiões 

CRISPR possuíam o gene gelE e 50 (53,8%) das 93 amostras com pelo menos um 

dos elementos CRISPR possuíam o mesmo gene (p<0,01). 

 

Tabela 11: Distribuição dos genes de virulência de acordo com a ausência e presença dos elementos 

CRISPR. 

 
Com CRISPR (n=93) Sem CRISPR (n=87) 

Com asa1 (n=68) 41 27 

Sem asa1 (n=112) 52 60 

Com cylA (n=24) 15 9 

Sem cylA (n=156) 78 78 

Com esp (n=77) 33 44 

Sem esp (n=103) 60 43 

Com fsrB (n=83) 48 35 

Sem fsrB (n=97) 45 52 

Com gelE (n=79) 50 29 

Sem gelE (n=101) 43 58 

Com hyl (n=43) 11 32 

Sem hyl (n=137) 82 55 

 

 

Tabela 12: Distribuição dos elementos CRISPR entre as amostras de enterococos de acordo com os 

genes de virulência.  

Elementos CRISPR Nº de amostras asa1 cylA esp fsrB gelE hyl 

Só CRISPR1 11 7 2 7 5 7 1 

Só CRISPR2 16 4 3 4 10 4 3 

Só CRISPR3 25 11 2 9 12 12 2 

CRISPR 1 + 2 3 2 0 2 0 3 3 

CRISPR 1 + 3 13 6 3 4 8 7 0 

CRISPR 2 + 3 9 5 2 4 4 7 2 

CRISPR 1 + 2 + 3 16 6 3 3 9 10 2 

Sem CRISPR 87 27 9 44 35 29  32 
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5. DISCUSSÃO 

 

 O gênero Enterococcus, apesar de colonizar o trato gastrointestinal, emergiu 

como um patógeno associado às infecções relacionadas à assistência à saúde (IrAS), 

tendo um importante papel na persistência e disseminação da resistência a diversos 

antimicrobianos, causando assim surtos hospitalares. (JACKSON; FEDORKA-CRAY; 

BARRET, 2004; PANESSO et al., 2010; ARIAS; MURRAY, 2013). As amostras 

analisadas no presente estudo eram provenientes de diversas origens, desde fontes 

clínicas associadas a colonização ou infecção até alimentos distribuídos em hospitais 

e na comunidade. A espécie prevalente foi E. faecalis (n=95; 52,8%), condizendo com 

os estudos de Azevedo, Dias e Teixeira (2006), Comerlato et al. (2013) e de Sharifi et 

al. (2013) entre outros.  

 Neste estudo, todas as amostras de VRE possuíam o gene vanA, conferindo 

resistência à vancomicina, mas 86 (94,5%) possuíam o fenótipo VanA, ou seja, 

também eram resistentes ou intermediários à teicoplanina. Cinco (5,5%) amostras 

VRE, sendo três da espécie E. faecium, uma da E. faecalis e uma da E. galllinarum, 

foram sensíveis à teicoplanina, exibindo, portanto, o fenótipo VanB. O fenótipo VanB 

com genótipo vanA é raro, tendo sido descrito pela primeira vez no Brasil na espécie 

E. galllinarum no trabalho de Camargo et al. (2004), na E. faecalis por Zanella et al. 

(2006) e recentemente na E. faecium, no México, por Bocanegra-Ibarias et al. (2015). 

 Vários genes de virulência, tais como os que foram pesquisados neste 

trabalho, asa1, cylA, fsrB, esp, gelE e hyl, encontram-se distribuídos entre as 

diferentes espécies de enterococos, sendo descritos nos trabalhos de Vankerckhoven 

et al. (2004), Camargo et al. (2008), Worth et al. (2008), Golińska et al. (2013), Sharifi 

et al. (2013), Heidari et al. (2016), Nasaj et al. (2016), Strateva et al. (2016) entre 

outros.  

Segundo Vankerckhoven et al. (2004), a substância de agregação (asa1), a 

gelatinase (gelE) e a citolisina (cylA) são mais encontradas na espécie E. faecalis, 

enquanto que a proteína de superfície enterocócica (Esp) e hialuronidase são mais 

encontrados em E. faecium. Embora nossos dados corroborem a literatura em relação 
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a maior associação entre esses genes de virulência e espécies, neste trabalho foram 

encontradas 25 (32,5%) amostras da espécie E. faecium portadoras do gene gelE, 

todas VRE, reforçando o potencial de virulência dessas cepas multirresistentes. A 

presença de gelE em E. faecium já havia sido relatada no trabalho de Eaton e Gasson 

(2001) e Strateva et al. (2016). 

 O gene fsrB foi o mais presente (46,1%) neste estudo, tendo prevalência na 

espécie E. faecalis quando comparado às demais espécies (62,1%, n=95) (p<0,01). 

Contudo, não houve diferença entre VRE e não-VRE. O gene de virulência gelE 

(43,9%) também foi prevalente na espécie E. faecalis (p<0,01). A associação dos 

genes fsrB e gelE, baseada no sistema “quorum sensing” para produção de 

gelatinase, é visualizada no trabalho de Mohamed et al. (2004) e Ran et al. (2014), 

sendo comprovado por ensaios que para a formação de biofilme é necessária a 

expressão do sistema “quorum sensing” fsr e do gene gelE para a produção de 

gelatinase.  

 O gene esp foi o prevalente entre as 77 (46,8%) amostras de E. faecium, 

diferente dos resultados encontrados por Lindenstrauß et al. (2011), em que a 

prevalência era na espécie de E. faecalis. Em nosso estudo, a prevalência do gene 

esp foi similar entre as espécies de E. faecalis e E. faecium, como também foi visto 

no trabalho de Comerlato et al. (2013). Entretanto, quando comparada entre os grupos 

VRE e não-VRE, a presença do gene esp no grupo VRE foi de 60,4% (55/91), sendo 

que 32 amostras eram VREfm (Vancomycin-Resistant Enterococcus faecium), 

semelhante aos resultados de Comerlato et al. (2013). A maior ocorrência do gene 

esp pode estar relacionada a um mecanismo que o microrganismo pode apresentar 

para se manter viável no ambiente hospitalar e no hospedeiro, devido a sua 

associação com formação de biofilme. Mohamed et al. (2004) e Ran et al. (2014) 

verificaram que o gene esp não é necessário para a produção de biofilme, entretanto 

quando está presente, a formação de biofilme é potencializada, principalmente em E. 

faecalis. No nosso estudo, a presença dos genes esp e hyl foi maior no grupo de 

amostras VRE (p<0,01). Entretanto, isso se deve em grande parte a maior ocorrência 

da espécie E. faecium no grupo de amostras VRE. 
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 O gene hyl foi encontrado em 24 (31,2%) amostras de E. faecium, das quais 

18 eram VRE e seis não-VRE, sendo bastante similar aos dados obtidos por 

Vankerckhoven et al. (2004), em que 27% das amostras VREfm apresentavam este 

gene. A presença do gene hyl no grupo VRE (37,4%) foi bem superior à do grupo não-

VRE (10,1%), distinguindo-se do trabalho de Vankerckhoven et al. (2004), em que não 

houve diferenças entre as amostras que eram ou não VRE. 

 Diferente do trabalho de Giridhara, Umapathy e Ravikumar (2010), em que 

não foram observadas diferenças na presença de genes de virulência entre as 

amostras resistentes ou não à vancomicina, no nosso trabalho foi visualizado que 

houve um maior número de amostras VRE carreando os genes esp e hyl em 

comparação às amostras não-VRE, podendo ser explicado pelo fato de ter muitas 

amostras VREfm. No estudo de Rice et al. (2003), foi observada uma alta associação 

entre amostras VRE e a presença dos genes esp e hyl, em que mais de 90% das 

amostras que possuíam o gene esp também carreavam o gene hyl. 

 O gene asa1 parece estar envolvido também na formação de biofilme 

(COMERLATO et al., 2013), já que codifica uma proteína de superfície com 

propriedade de adesina. Em nosso trabalho, o gene asa1 esteve presente em 45,3% 

das amostras da espécie E. faecalis e em 31,2% de E. faecium. De forma semelhante, 

o gene gelE esteve mais presente em E. faecalis (54,7%) do que em E. faecium 

(32,5%). Por outro lado, Sieńko et al. (2015) observaram menor prevalência (<15%; 

n=<13) dos genes gelE e asa1 entre as amostras de E. faecium. Não houve diferença 

significativa em relação a presença do gene asa1 entre as amostras VRE e não-VRE.  

 Não houve diferença entre as amostras com o gene cylA nos grupos VRE e 

não-VRE. Nossos achados diferem dos resultados encontrados por Vankerckhoven et 

al. (2004) e Strateva et al. (2016), em que nenhum (n=110) E. faecium apresentava o 

gene cylA enquanto neste trabalhho detectamos nove (11,7%) amostras de E. faecium 

carreando o gene cylA. E. faecium geralmente está descrito como uma espécie que 

possui menos fatores de virulência que a espécie E. faecalis (LINDENSTRAUß et al. 

2011). 

Vários determinantes genéticos de virulência de enterococos podem 

apresentar tanto localização plasmidial quanto cromossômica, nesse último caso 
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normalmente associados a uma ilha de patogenicidade (PAI - Pathogenicity Islands), 

embora haja a possibilidade de ocorrência de plasmídios integrativos (PALMER; KOS; 

GILMORE, 2010; MCBRIDE et al., 2009; VANKERCKHOVEN et al., 2004; SHANKAR; 

BAGHDAYAN; GILMORE, 2002). Por exemplo, o gene esp normalmente apresenta 

localização cromossômica, estando associado a uma PAI de aproximadamente 150kb 

em E. faecalis, que contém ainda o gene da citolisina entre outros fatores de virulência 

(MCBRIDE et al., 2009). A transferência dessa PAI para E. faecium a partir de E. 

faecalis já foi demonstrada in vitro (GOMEZ et al., 2011). O gene gelE também é 

normalmente encontrado no cromossomo (VANKERCKHOVEN et al., 2004). Por sua 

vez, o gene hyl está presente em megaplasmídios (>150kb) observados em E. 

faecium (FREITAS et al., 2010). 

Cabe ressaltar que plasmídios contendo o Tn1546, que carreia o gene vanA, 

são frequentemente co-transferidos com o megaplasmídio do gene hyl (que também 

alberga o gene ermB de resistência a eritromicina) de E. faecium, o que representa 

uma grave preocupação global, pois esses EGMs são frequentemente encontrados 

em amostras do Complexo Clonal 17 de E faecium, um grupo de amostras 

geneticamente relacionadas e bem adaptadas ao ambiente hospitalar no mundo 

inteiro (FREITAS et al., 2010). As características conferidas pela aquisição desses 

plasmídios poderiam ajudar no processo de adaptação em hospitais desse clone de 

disseminação global. De maneira similar, o gene esp já foi identificado como um 

marcador de clones de VREfm altamente prevalentes em pacientes hospitalizados, 

embora já tenha sido descrito também em amostras sensíveis à vancomicina 

(VANKERCKHOVEN et al., 2004). 

 A região CRISPR3 foi a mais frequente (35%) entre as 180 amostras. A 

primeira descrição desta região foi durante o estudo de Palmer e Gilmore et al. (2010), 

no qual relatou a presença desta região em 48 amostras da espécie E. faecalis. A 

região CRISPR2 foi a segunda mais frequente (24,4%), seguida pela região CRISPR1 

em 23,9% das 180 amostras. O grupo não-VRE foi o que mais apresentou regiões 

CRISPR.  

 As regiões CRISPR foram mais comuns na espécie E. faecalis e no grupo 

não-VRE. Apesar de Lindenstrauß et al. (2011) não encontrarem nenhuma região 
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CRISPR entre suas amostras da espécie E. faecium, em nosso trabalho 18 (23,4%) 

amostras possuíam ao menos uma região CRISPR.  

Em nosso estudo, foi observada uma relação entre a ausência de CRISPR e 

a presença dos genes de virulência esp e hyl, o que sugere que amostras com sua 

defesa genômica comprometida, ou seja, sem elementos CRISPR, podem ser mais 

permissivas a entrada de elementos genéticos móveis (EGMs) contendo os genes esp 

e hyl. Entretanto, foi visualizado que a presença do gene gelE esteve associada a 

presença de regiões CRISPR, o que pode indicar que esse gene tenha um 

comportamento mais estável, não sendo comum a sua transferência horizontal e, 

portanto, a presença concomitante de regiões CRISPR não influenciaria sua 

existência. 

A existência de enterococos com sua defesa genômica comprometida pode 

favorecer o aparecimento e disseminação de amostras com características 

importantes de resistência (p. ex., VRE) e virulência, tais como os genes esp e hyl, 

que podem contribuir para o aumento da gravidade das infecções causadas por esses 

microrganismos. Em outras palavras, enterococos “imunocomprometidos” oferecem 

um risco ainda maior para aqueles indivíduos que estão sob alto risco de desenvolver 

uma enterococcia grave, os pacientes imuncomprometidos. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Neste trabalho, houve a predominância da espécie E. faecium entre aquelas 

VRE e da espécie E. faecalis no grupo de amostras não-VRE. 

 

 Foram encontrados genes que codificam fatores de virulência em amostras de 

enterococos de todas as origens, destacando-se em ordem de prevalência os 

genes gelE, esp e asa1. 

 

 Os genes fsrB e gelE foram mais associados a espécie E. faecalis, enquanto 

que o gene esp foi significativamente associado a espécie E. faecium. 

 

 Os genes hyl e esp estiveram mais associados às amostras de VRE, entretanto 

no grupo não-VRE não houve discrepância quando comparado ao grupo VRE.  

 

 Elementos CRISPR foram encontrados em amostras de todas as origens e o 

sistema CRISPR3-Cas foi o prevalente.  

 

 Os sistemas CRISPR foram mais comuns em E. faecalis do que E. faecium. 

Portanto, as amostras VRE, predominantemente pertencentes à espécie E. 

faecium, foram mais desprovidas desse sistema de imunidade adaptativa do 

que as amostras não-VRE. 

 

 A ausência de regiões CRISPR foi associada a presença dos genes que 

codificam os fatores de virulência proteína de superfície enterocócica (esp) e 

hialuronidase (hyl). Por outro lado, a presença do gene da gelatinase (gelE) foi 

mais associada a presença de sistemas CRISPR. 
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