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RESUMO 

Introdução: Staphylococcus aureus é um dos principais agentes de infecções 

nosocomiais e comunitárias, sendo de grande importância clínica. A adesão e 

consequente formação de biofilme em dispositivos médicos e tecidos do 

hospedeiro, desempenham um importante papel nas infecções crônicas. Além 

disso, a emergência de diversos clones de S. aureus resistentes à meticilina 

(MRSA), torna esse patógeno um desafio ainda maior para a terapêutica atual, tal 

como o clone de MRSA USA 300 (ST8-SCCmec IV-PVL+), que foi inicialmente 

associado à comunidade e se tornou uma estirpe responsável por causar epidemias 

em todo o mundo. Diversas estratégias têm sido utilizadas para desativar genes 

específicos, a fim de determinar os efeitos desses genes na função dos 

microrganismos. Sendo assim, o entendimento dos mecanismos que coordenam a 

formação dos biofilmes estafilocócicos, como por exemplo, o gene atl que codifica 

uma autolisina com um papel comprovado na divisão celular bacteriana, é de grande 

relevância. Objetivo: avaliar, através de ensaios in vitro e in vivo, a importância dos 

genes que controlam a expressão das proteínas que compõem a superfície 

microbiana e reconhecem moléculas de adesão da matriz (MSCRAMMs) e de 

outros genes relacionados com a formação e/ou manutenção dos biofilmes. 

Material e Métodos: foram realizados ensaios in vitro com o objetivo de avaliar a 

capacidade de formação dos biofilmes e a Microscopia Eletrônica de Varredura das 

estirpes selvagem e mutantes selecionadas para o estudo. Em seguida, foi realizado 

um modelo de sepse com 14 grupos (12 mutantes, 1 selvagem e 1 controle 

negativo) de 6 camundongos para a avaliação de sobrevida, macroscopia e peso 

dos órgãos, colonização tecidual, hemograma e bioquímica. Finalmente, foi 

realizado um modelo de implantação de cateteres no dorso dos camundongos, com 

a inoculação de uma suspensão bacteriana contendo as diferentes estirpes do 

estudo. Foi avaliada a macroscopia do dorso dos camundongos e os cateteres 

foram explantados e processados para a contagem de UFC.  Resultados: No 

ensaio de força do biofilme, a estirpe Δatl demonstrou produção mais intensa de 

biofilme em relação às outras estirpes do estudo, incluindo a estirpe selvagem. A 

Microscopia Eletrônica de Varredura revelou que o biofilme formado pela estirpe 

selvagem apresentou um número muito reduzido de células e a presença de muitas 

células isoladas nos campos, enquanto no biofilme formado pela cepa Δatl, as 

células estavam intimamente aderidas e em maior número. No modelo de sepse, 

 vii 
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apenas o baço da maioria das estirpes apresentou uma diferença significativa de 

peso em relação ao grupo controle negativo. Não houve diferença na colonização 

dos órgãos entre os grupos inoculados com as estirpes selecionadas para este 

estudo. O experimento de sobrevida demonstrou que 100% dos camundongos 

inoculados com a estirpe Δatl morreram nas primeiras 20 horas após a infecção. As 

análises bioquímicas comprovaram um quadro de insuficiência renal e hepática, 

com aumento significativo na avaliação dos níveis séricos de GGT apenas para o 

grupo inoculado com a estirpe Δatl. O modelo de cateter demonstrou que a estirpe 

Δatl causou lesões de maior gravidade no dorso dos animais, interessantemente, 

as contagens das bactérias não revelaram diferenças significativas entre os grupos 

estudados. Conclusão: O biofilme formado pela estirpe Δatl apresentou produção 

mais intensa em comparação com as outras estirpes mutantes e a estirpe selvagem 

nos ensaios in vitro e apresentou um importante aumento da virulência no 

experimento de sepse e implantação de cateteres, por isso novos estudos sobre os 

mecanismos de patogenicidade dessa estirpe mutante precisam ser realizados.  

 

Palavras-Chaves: MRSA, sepse, biofilme, patogenicidade, MSCRAMM  
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ABSTRACT 

Introduction: Staphylococcus aureus is a major cause of nosocomial and 

community-acquired infections, being of great clinical importance. Adhesion and 

consequent biofilm formation in medical devices and host tissues play an important 

role in chronic infections. In addition, the emergence of several methicillin-resistant 

S. aureus (MRSA) clones makes this pathogen an even greater challenge for current 

therapy, such as the MRSA USA 300 clone (ST8-SCCmec IV-PVL +), initially 

associated with the community and has become a strain responsible for causing 

epidemics worldwide. Several strategies have been used to disable specific genes 

in order to determine the effects of these genes on the function of microorganisms. 

Thus, the understanding of the mechanisms that coordinate the formation of 

staphylococcal biofilms, such as the atl gene that encodes an autolysin with a proven 

role in bacterial cell division, is of great relevance. Objective: To evaluate, through 

in vitro and in vivo assays, the importance of genes that control the expression of 

proteins that make up the microbial surface and recognize matrix adhesion 

molecules (MSCRAMMs) and other genes related to formation and / or maintenance 

of biofilms. Material and Methods: In vitro assays were performed in order to 

evaluate the biofilm formation capacity and Scanning Electron Microscopy of wild 

and mutant strains selected for the study. Subsequently, a sepsis model with 14 

groups (12 mutants, 1 wild and 1 negative control) of 6 mices was performed to 

assess survival, macroscopy and organ weight, tissue colonization, blood count and 

biochemistry. Finally, a model of catheter implantation in the back of the mice was 

performed, with the inoculation of a bacterial suspension containing the different 

strains of the study. Macroscopy of the back of the mice was evaluated and the 

catheters explanted and processed for CFU counting. Results: In the biofilm 

strength test, the Δatl strain demonstrated more intense biofilm production compared 

to the other study strains, including the wild strain. Scanning Electron Microscopy 

revealed that the biofilm formed by the wild strain had a very small number of cells 

and the presence of many isolated cells in the fields, while in the biofilm formed by 

the Δatl strain, the cells were closely adhered and in larger numbers. In the sepsis 

model, only the spleen of most strains showed a significant weight difference 

compared to the negative control group. There was no difference in organ 

colonization between the groups inoculated with the strains selected for this study. 
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The survival experiment showed that 100% of mice inoculated with the Δatl strain 

died within the first 20 hours after infection. Biochemical analyzes showed renal and 

hepatic insufficiency, with a significant increase in the evaluation of serum GGT 

levels only for the group inoculated with the Δatl strain. The catheter model showed 

that the Δatl strain caused more severe injuries to the back of the animals. 

Interestingly, the bacterial counts did not reveal significant differences between the 

groups studied. Conclusion: The biofilm formed by the Δatl strain showed more 

intense production compared to the other mutant strains and the wild strain in the in 

vitro assays and showed a significant increase of virulence in the sepsis and catheter 

implantation experiment, therefore new studies on the mechanisms pathogenicity of 

this mutant strain need to be performed. 

 

Keywords: MRSA, sepsis, biofilm, pathogenicity, MSCRAMM 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Staphylococcus aureus é uma bactéria comensal que coloniza principalmente 

pele e nasofaringe humanas, mas que frequentemente causa infecções superficiais 

como foliculite e furunculose, até infecções mais graves como pneumonia 

necrosante, fasciíte necrosante, endocardite infecciosa e sepse (SANTOS et al., 

2007). O tratamento dessas infecções se tornou um desafio em todo o mundo, 

principalmente devido à disseminação de estirpes de S. aureus resistentes à 

meticilina (do inglês Methicillin-resistant Staphylococcus aureus - MRSA) (LOWY, 

2003). O uso empírico e indiscriminado de antimicrobianos, sem a adequação aos 

padrões de resistência, muitas vezes, ocasiona a emergência de novos clones 

resistentes (LOWY, 2003; LYON; SKURRAY, 1987). O Clone Epidêmico Brasileiro 

(BEC) foi amplamente estudado por se tratar de um clone de MRSA associado aos 

ambientes de assistência à saúde no Brasil (HA-MRSA) (OLIVEIRA et al., 2001). 

No entanto, nas últimas décadas outras linhagens de MRSA têm demonstrado uma 

maior prevalência quando comparadas com esse clone (CHAMON et al., 2017). 

USA300, um clone de MRSA, originalmente associado à comunidade (CA-MRSA), 

que quase sempre carrega o gene que codifica a leucocidina Panton-Valentine 

(PVL) e o Cassete Cromossômico Estafilocócico mec (do inglês Staphylococcal 

cassette chromosome mec - SCCmec) tipo IV, foi uma estirpe de MRSA circulante 

somente nos Estados Unidos até 2011 (CARREL; PERENCEVICH; DAVID, 2015; 

DIEKEMA et al., 2014). Desde então, essa linhagem tem sido identificada como 

responsável por causar epidemias em todo o mundo, e vem sendo recentemente 

relatada em hospitais do Brasil (BRIDE et al., 2019).   

Além de sua resistência em níveis planctônicos, essa espécie pode ter a 

capacidade de se tornar séssil, formando comunidades complexas que são 

denominados biofilmes. Muitos tipos de infecções humanas progridem com o 

envolvimento de biofilmes ou se originam de infecções primárias associadas aos 

biofilmes (COSTERTON; STEWART; GREENBERG, 1999; METO et al., 2019). A 

capacidade de S. aureus formar biofilme, confere a essas estirpes mecanismos de 

resistência e virulência, podendo tornar crônicas, as infecções causadas pela 

mesma (ARCHER et al., 2011). Portanto, mecanismos relacionados à formação de 

biofilmes estafilocócicos têm recebido muita atenção nas últimas décadas; e muitos 

resultados importantes, principalmente relacionados à genética e regulação do 
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biofilme estafilocócico, tem sido avaliados através de ensaios in vitro (BEENKEN et 

al., 2010; HANDKE et al., 2007; TAMBER; CHEUNG, 2009; VALLE et al., 2003). No 

entanto, tornou-se claro que as observações in vitro acerca dos biofilmes muitas 

vezes não se reproduzem em ensaios in vivo, devido à aspectos substanciais, como 

a interação com proteínas da matriz hospedeira e defesas imunológicas (OTTO, 

2018).  

Diversas estratégias de eliminação de genes têm sido utilizadas para desativar 

genes específicos, a fim de determinar os efeitos desses genes na função dos 

microrganismos (TANG et al., 2015). A estratégia de nocaute genético pode causar 

a exclusão ou inativação de genes que, por sua vez, podem limitar ou eliminar a 

expressão de certas proteínas e suas funções. Por meio dessa estratégia, um gene 

excluído com função associada pode ser identificado a partir da rede metabólica 

(BAE; SCHNEEWIND, 2006). 

O presente estudo, pretende contribuir para uma melhor compreensão dos 

efeitos dos genes relacionados aos processos de formação dos biofilmes, de modo 

a identificar alvos adequados para o desenvolvimento de uma nova terapêutica 

antimicrobiana ou vacinal, pelo desenvolvimento de anticorpos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Staphylococcus aureus 

 

S. aureus foi descrito por Rosembach em 1884, como membro da família 

Micrococcaceae (SKERMAN; MCGOWAN; SNEATH, 1989) e posteriormente, 

caracterizado como pertencente à família Staphylococcaceae. São bactérias Gram-

positivas que se distinguem de outras espécies estafilocócicas com base na 

pigmentação amarelada das colônias, fermentação no meio ágar Manitol Salgado e 

resultado positivo nos testes de coagulase (KATEETE et al., 2010).  

Os seres humanos são um reservatório natural de S. aureus, que comumente 

colonizam as narinas (KLUYTMANS; WERTHEIM, 2005; WILLIAMS, 1963), sendo 

cerca de 20 à 30% da população humana portadora nasal permanente e 60% 

portadora intermitente de S. aureus (KLUYTMANS; VAN BELKUM; VERBRUGH, 

1997; VAN BELKUM et al., 2009). A colonização nasal por S. aureus é um dos 

maiores fatores de risco para infecção por este microrganismo (LOWY, 2003). 

Pacientes que apresentam fatores de risco tais como: faixa etária, síndrome da 

imunodeficiência adquirida, pós-operatório, doenças renais, doença hepática, 

diabetes, entre outros, podem desenvolver vários tipos de infecções causadas por 

S. aureus (KLUYTMANS et al., 1995; TUAZON et al., 1975; YU et al., 1986). Sua 

capacidade de causar diversos processos infecciosos se dá principalmente pelo fato 

de apresentarem muitos fatores de virulência. Entre eles, a produção de inúmeras 

toxinas, incluindo superantígenos que causam doenças específicas, como a 

síndrome do choque tóxico e a escarlatina estafilocócica (OMOE et al., 2005). No 

entanto, a principal preocupação quanto a infecções por S. aureus está relacionada 

à grande taxa de aquisição de resistência antimicrobiana desse microrganismo 

através de transferência horizontal de genes (LOWY, 2003; VESTERGAARD; 

FREES; INGMER, 2019). 

 Desse modo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou em 2017 uma 

lista de prioridade de bactérias resistentes aos antimicrobianos (“WHO | Global 

priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and 

development of new antibiotics”, [s.d.]), sendo S. aureus classificada como 

prioridade 2, definida como prioridade alta. 
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2.2 Mecanismos de patogenicidade 

 

A capacidade de colonização e a patogenicidade de S. aureus são 

consequências de diversos fatores de virulência que promovem sua adesão, 

obtenção de nutrientes, invasão das células e tecidos do hospedeiro, e de sua 

evasão à resposta imunológica (SANTOS et al., 2007).  

S. aureus possui um extenso arsenal de fatores de virulência sendo os 

principais fatores classificados em basicamente, três categorias: a) fatores de 

adesão inicial à células do hospedeiro ou à matriz extracelular, como a produção de 

moléculas de ligação ao fibrinogênio (FbPs), fibronectina (FnBA, FnBB), colágeno 

(Cna) ou fatores de aglomeração (ClfA, ClfB); b) a produção de moléculas que 

causam danos ao tecido do hospedeiro, relacionadas com a invasão na célula e a 

penetração nos tecidos, como as toxinas alfa, beta, gama e delta hemolisinas, as 

enterotoxinas estafilocócicas (SEs) e a toxina da síndrome do choque tóxico 

(TSST); c)  fatores relacionados com a evasão à resposta imunológica do 

hospedeiro como a proteína A, lipases, polissacarídeos capsulares e a leucocidina 

Panton-Valentine (PVL) (LEE et al., 2018; OLIVEIRA; BORGES; SIMÕES, 2018; 

TAKIGAWA et al., 2019; TAM; TORRES, 2019).   

A adesão às proteínas da matriz extracelular do hospedeiro como fibrinogênio, 

fibronectina e colágeno é importante para dar início à infeção. Esta adesão é 

mediada por proteínas associadas à parede celular bacteriana chamadas 

MSCRAMMs (do inglês Microbial Surface Components Recognizing Adhesive 

Matrix Molecules) que estão ancoradas por uma ligação covalente ao 

peptideoglicano pela ação de uma transpeptidase denominada sortase (FOSTER, 

2019). 

Além disso, a maioria dos isolados de S. aureus secreta um grupo de enzimas 

e citotoxinas, cuja principal função seria a conversão dos tecidos dos hospedeiros 

em nutrientes necessários para o crescimento bacteriano, como as toxinas 

hemolíticas, nucleases, proteases, lipases, hialuronidase e colagenase (DINGES; 

ORWIN; SCHLIEVERT, 2000; TAM; TORRES, 2019).  

Algumas toxinas foram denominadas de hemolisinas por sua propriedade de 

causar a lise de eritrócitos pela liberação do grupo heme presente na hemoglobina 

e mioglobina desses eritrócitos, através de um sistema múltiplo de componentes 

que permitem importar o grupo heme e extrair o ferro (TORRES et al., 2006). As 
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hemolisinas alfa, beta, gama e delta são produzidas por diferentes isolados de S. 

aureus com efeito citotóxico frente a várias células do hospedeiro, incluindo as 

células que compõem o sistema imunológico (OLIVEIRA; BORGES; SIMÕES, 

2018; SEILIE; WARDENBURG, 2017; TAM; TORRES, 2019).  

A capacidade de resistir à fagocitose é um importante fator que favorece a 

progressão da infecção por esta bactéria, interferindo na deposição de anticorpos e 

na formação de complemento por vias clássicas e alternativas através da expressão 

de proteínas anti-opsônicas associadas à superfície e de uma cápsula de 

polissacarídeo (FOSTER et al., 2014).  

Algumas bactérias podem ser fagocitadas pelos polimorfonucleares (PMNs). 

No entanto, existem mecanismos que permitem sua sobrevivência, não apenas 

contrariando os mecanismos de morte desses leucócitos, mas também atuando 

sobre eles gradualmente com a ajuda de toxinas citolíticas, e promovendo, assim, 

sua destruição (CHAMBERS; DELEO, 2009; LÖFFLER et al., 2010). Esse processo 

ocorre através da produção de peptídeos formadores de poro (modulinas solúveis 

em fenol - PSMs), toxinas proteicas (α - hemolisinas) e várias leucocidinas 

bicomponentes como a leucocidina de Panton-Valentine (PVL). Estas se ligam às 

membranas leucocitárias do hospedeiro, levando à formação de poros e causando 

a morte das células, aumentando a virulência bacteriana (SPAAN et al., 2013). A 

inflamação maciça provocada por PMNs necróticos ou ativados é aumentada ainda 

mais pelas toxinas do superantígeno de S. aureus, que se ligam às células 

apresentadoras de antígenos, MHC de classe II (Complexo principal de 

histocompatibilidade, do inglês Major Histocompatibility Complex), e ativam uma 

grande porcentagem de células T não específicas, causando hiperinflamação 

sistêmica, denominada “tempestade de citocinas” (SPAULDING et al., 2013). 

Outro importante fator de virulência está relacionado a capacidade de 

formação de biofilme por essas bactérias, aumentando ainda mais a complexidade 

das infecções e sendo uma eficiente estratégia de evasão imunológica através do 

simples bloqueio físico e de outros mecanismos moleculares associados à essas 

comunidades (FIGUEIREDO et al., 2017; MOORMEIER; BAYLES, 2017; OTTO, 

2018). As bactérias em biofilmes se tornam menos susceptíveis ao tratamento com 

agentes antimicrobianos, o que colabora na manutenção das infecções crônicas 

(MOHAMMED et al., 2018). 
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Tais fatores de virulência contribuem para a patogenicidade da bactéria, 

garantindo assim êxito em sua instalação e manutenção nos tecidos do hospedeiro. 

Além disso, a invasão de células epiteliais potencializa a habilidade bacteriana de 

persistir no organismo do hospedeiro, aumentando, consequentemente, a 

morbidade e o estado de portador (HORN et al., 2018). 

Os múltiplos fatores de virulência produzidos por este microrganismo foram 

listados no quadro a seguir (Quadro 1) (SANTOS et al., 2007). Tais fatores variam 

em sua presença ou especificidade entre os diferentes clones; uma variabilidade 

que é refletida em sua alta diversidade de infecções (THAMMAVONGSA et al., 

2015). 
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                        Quadro 1 – Fatores de virulência de S. aureus relacionados aos mecanismos de patogenicidade 

Tipo de 
fator de 

virulência 

Fator de virulência Definição/função 

Antígenos 
associados 
à superfície 

Ácido teicóico Polissacarídeo específico de cada espécie constituído de fosfato de ribitol e N-acetilglucosamina, capas de ativar a via alternativa 
do complemento e estimular a produção de citosinas. 

Proteína A Proteína ligada ao peptideoglicano presente em mais de 90% das estirpes de S. aureus e que se liga à porção Fc da molécula de 
IgG, contribuindo para a geração de efeitos anticomplementares, quimiotáticos, antifagocitários, com liberação de histamina, reações 
de hipersensibilidade e lesão plaquetária. 

Adesinas Moléculas que fazem parte da estrutura gelatinosa do glicocálix (que envolve a célula bacteriana) e que se ligam aos receptores 
químicos encontrados na superfície das células epiteliais do hospedeiro, promovendo a aderência da bactéria a essas células 

Enzimas 

β-lactamases Inativam os antimicrobianos do grupo b-lactâmico  

Coagulase Converte o fibrinogênio em fibrina, provocando a deposição de fibrina em torno do microrganismo e dificultando a fagocitose celular 

Catalase Converte o peróxido de hidrogênio (tóxico) em água e oxigênio 

Hialuronidase Despolimeriza o ácido hialurônico, facilitando a propagação do microrganismo 

DNAse, lipase, 
protease e esterase 

A DNAse catalisa a clivagem hidrolítica de ligações fosfodiéster na estrutura do DNA. As lipases atuam sobre lipídeos promovendo 
a catalisação de reações químicas. As proteases quebram ligações peptídicas entre aminoácidos das proteínas que corresponde a 
um mecanismo de ativação ou inativação de enzimas.  

Toxinas 

Alfa-hemolisina Lisa as hemácias e causa danos às plaquetas 

Beta-hemolisina Degrada a esfingomielina, provocando lesões na membrana dos eritrócitos e hemólise 

Gama-hemilisina Possui atividade hemolítica, relacionada as enfermidades ósseas em humanos 

Delta-hemolisina São responsáveis por efeitos sobre as membranas de eritrócitos, macrófagos, linfócitos, neutrófilos e plaquetas (propriedades 
detergentes). Pode inibir a absorção de água pelo íleo, devido à alteração do mecanismo de AMPcíclico, desencadeando diarreia 
aguda 

PVL Os seus componentes lukS-PV e lukF-PV alteram a permeabilidade da membrana permitindo a entrada de cátions, promovendo 
degranulação celular em leucócitos polimorfonucleares e macrófagos através de citólise 

Esfoliatina Clivam o extrato granuloso da epiderme (síndrome da pele escaldada e impetigo bolhoso) 

TSST-1 Promove febre, choque e envolvimento de sistemas orgânicos múltiplos com erupção cutânea descamativa 

Enterotoxinas A, B, 
C, D, E, G e H 

Responsáveis pela intoxicação alimentar, vômitos e diarreias 

Fonte: Modificado de SANTOS et al, 2007 
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2.3 Resistência aos beta-lactâmicos 

 

Até a introdução da penicilina no início dos anos 40, a mortalidade de pacientes 

com bacteremia por S. aureus era maior que 80%, sendo mais de 70% com 

progressão para infecções metastáticas (SKINNER; KEEFER, 1941). A descoberta da 

penicilina em 1928 e sua introdução em 1941, promoveu um grande avanço no 

tratamento dessas infecções e melhorou drasticamente o prognóstico de pacientes 

com infecção estafilocócica. Porém, logo após a sua introdução, as primeiras estirpes 

resistentes à penicilina foram descobertas no ambiente hospitalar e em seguida, em 

ambientes comunitários (RAMMELKAMP; MAXON, 1942). A capacidade bacteriana 

de sintetizar uma enzima com propriedades de inativação da penicilina, a penicilinase, 

foi descrita por Kirby, em 1944 (KIRBY, 1944). 

Ao final dos anos 1960, estimava-se que mais de 80% dos isolados 

estafilocócicos adquiridos na comunidade e no hospital eram resistentes à penicilina 

(LOWY, 2003). Diante disso, iniciou-se uma busca por novas alternativas ao 

tratamento dessas infecções e alguns derivados semissintéticos foram então 

desenvolvidos, e juntamente com a penicilina, compõem o grupo de antimicrobianos 

chamado β-lactâmico. 

Os derivados semissintéticos amplamente difundidos na clínica foram a 

meticilina e a oxacilina, que causaram uma redução nas taxas de mortalidade ao final 

da década de 1960 (LYON; SKURRAY, 1987). Porém, pouco mais de um ano após a 

introdução das penicilinas semissintéticas, a primeira estirpe de MRSA foi descrita na 

Inglaterra (JEVONS, 1961). 

Os mecanismos de resistência antimicrobiana podem ser 1- intrínsecos do 

microrganismo, 2- adquiridos através de mutação do cromossoma ou 3- adquiridos 

por transferência horizontal de genes. Essa transferência pode ser através de 

elementos genéticos móveis ou plasmídeos de outro microrganismo. O SCCmec é um 

elemento genético móvel integrado ao cromossomo de estirpes de MRSA, que aloca 

o gene mecA ou o mecC (ITO et al., 2004; PATERSON; HARRISON; HOLMES, 2014; 

SHORE et al., 2011), que são responsáveis pela expressão de PBP2a, ou PBP2’. A 

Penicillin-binding protein (PBP) é a proteína de ligação à penicilina, e através de 

variações polimórficas passam a apresentar afinidade reduzida aos β-lactâmicos, 

conferindo à estirpe resistência a estes antimicrobianos (MATSUHASHI et al., 1986). 

Diversos genes que estão contidos na ilha genômica desse cassete também podem 
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conferir resistência a outros antimicrobianos como a bleomicina, macrolídeos, 

lincosamidas, estreptogramina B, aminoglicosídeos e espectinomicina, o que o 

diferencia em seus diversos alótipos (KURODA et al., 2001). O Grupo Internacional 

de Estudos dos Elementos do Cassete Cromossômico Estafilocócico (IWG-SCC), 

classificou 11 alótipos de SCCmec (I a XI). O SCCmec tipo XI carreia um gene mecA 

divergente, 70% homólogo ao gene mecA, posteriormente classificado como mecC 

(PATERSON; HARRISON; HOLMES, 2014). 

A vancomicina é uma droga conhecida desde 1958, sendo eficiente no 

tratamento de MRSA, porém é uma droga ototóxica e nefrotóxica (FILIPPONE; 

KRAFT; FARBER, 2017). Apesar de sua eficiência, estirpes de S. aureus com 

resistência intermediária à vancomicina (do inglês Vancomycin Intermediate Resistant 

Staphylococcus aureus - VISA), foram identificadas em 1997 no Japão (FRYMOYER 

et al., 2009), seguido por outros relatos em diversos países. Todos os pacientes 

acometidos por VISA foram previamente identificados como portadores de infecções 

causadas por MRSA. Posteriormente, foram relatadas estirpes de S. aureus resistente 

à vancomicina (do inglês Vancomycin Resistant Staphylococcus aureus - VRSA) com 

características diferentes às VISA. A aquisição da resistência por essas estirpes 

acontece por transferência do operon de resistência vanA, de um Enterococcus 

faecalis, tornando a disseminação dos genes de resistência mais eficaz (LOWY, 

2003). 

A resistência aos antimicrobianos é apenas um dos mecanismos que aumentam 

a dificuldade da terapêutica antimicrobiana encontrada no contexto clínico atual. Os 

mecanismos de tolerância e persistência (HENRIQUES NORMARK; NORMARK, 

2002; LEWIS, 2007) têm ganhado cada vez mais atenção na literatura, já que 

juntamente com a resistência, esses mecanismos levam à falha do tratamento e à 

recorrência da infecção. 

A união de todos esses mecanismos vem sendo descrita em um fenômeno 

denominado recalcitrância e é uma propriedade característica do estilo de vida do 

biofilme (LEBEAUX; GHIGO; BELOIN, 2014).  

 

2.4 Bases moleculares dos biofilmes 

 

Os microrganismos estão presentes nos mais diversos habitats e são capazes 

de desenvolver comportamentos bastante complexos. As células planctônicas são 
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importantes para a rápida proliferação e propagação dos microrganismos para novos 

territórios, enquanto as células sésseis caracterizam a cronicidade (YEE et al., 2019). 

Os biofilmes foram definidos por Costerton e colaboradores (1995) como uma 

comunidade complexa e estruturada de microrganismos, envoltos por uma matriz 

extracelular de polissacarídeos, aderidos entre si e a uma superfície (COSTERTON 

et al., 1995). A formação dos biofilmes é um processo dinâmico e que envolve diversas 

etapas (COSTERTON et al., 1995). As principais são: adesão à superfície, ligação 

célula-célula, proliferação e desagregação celular.  

A adesão estafilocócica a uma superfície biótica ou abiótica é o primeiro evento 

crítico no estabelecimento de uma infecção com esses patógenos graves 

(HEILMANN, 2011), sendo facilitada pela expressão de diferentes componentes da 

Superfície Microbiana que Reconhecem as Moléculas da Matriz Adesiva 

(MSCRAMMs), e podem se ligar a diferentes fatores da matriz extracelular tais como 

elastina, fibronectina A e B, laminina, colágeno, fibrinogênio e fatores aglutinantes 

(STEPANOVIĆ et al., 2001). As forças atrativas e repulsivas entre a superfície e os 

microrganismos representam a primeira fase da adesão, são reversíveis e incluem as 

forças de van der Waals e forças eletrostáticas, além de ligações iônicas e forças 

hidrofóbicas (DUNNE, 2002; PAVITHRA; DOBLE, 2008). Em seguida, a adesão 

irreversível acontece, se as forças atrativas forem maiores do que as forças de 

repulsão.  

As adesinas, conhecidas como MSCRAMMs, fatores de virulência de S. aureus, 

são o grupo de proteínas de superfície mais prevalente dentro do grupo de proteínas 

ancoradas à parede celular CWA (CWA – Cell wall-Anchored Proteins), sendo 

covalentemente ligadas ao peptideoglicano. A denominação representada pelo 

acrônimo MSCRAMM foi definida para uma família de proteínas com base em suas 

semelhanças estruturais e em seus mecanismos comuns para adesão 

(MCCORMACK; FOSTER; GEOGHEGAN, 2014). Existem duas proteínas ligadoras 

de fibronectina (FnBPA e FnBPB) e três ligadoras de fibrinogênio (Fatores clumping A 

e B e a proteína 20 ligadora de fibrinogênio Fib) (VANCRAEYNEST et al., 2004). Em 

2000, foi relatado que as FnBPs também podem se ligar ao fibrinogênio (FOWLER et 

al., 2000). Essas proteínas são mediadoras da adesão bacteriana e, em algumas 

cepas, elas medeiam a fase de acumulação da formação de biofilme, além de 

promoverem a internalização da bactéria em células epiteliais e endoteliais (FOSTER 

et al., 2014).  Os genes clfA e clfB codificam os fatores clumping A e B que são 
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importantes na adesão e na evasão do sistema imune. ClfA promove a adesão 

bacteriana aos coágulos plasmáticos e ClfB promove a aglutinação celular na 

presença do fibrinogênio solúvel, sendo mediador da adesão ao fibrinogênio 

imobilizado (NÍ EIDHIN et al., 1998).  

Atl é uma hidrolase bifuncional de peptidoglicano de 1.256 aminoácidos e 

ancorada na parede, que desempenha um papel importante na separação das células 

filhas após a divisão celular. A proteína precursora Atl contém domínios amidase (Ami) 

e glucosaminidase (GL) separados por três repetições diretas, R1, R2 e R3 

(HEILMANN et al., 1997; KLUJ et al., 2018; OSHIDA et al., 1995). Os domínios de 

repetição de Atl direcionam as enzimas Ami-R1,2 e R3-GL para a região septal da 

superfície celular, localizando assim a hidrólise de peptideoglicano no local (BABA; 

SCHNEEWIND, 1998). Além de seu papel na divisão celular, vários estudos 

identificaram a importância dos produtos dos genes atl (AtlA e AtlE em S. aureus e S. 

epidermidis, respectivamente) nos estágios iniciais da formação do biofilme (BISWAS 

et al., 2006; HEILMANN et al., 1997; HOUSTON et al., 2011; PORAYATH et al., 2018). 

Após a adesão inicial dos biofilmes, as microcolônias que se formam, iniciam o 

processo de proliferação. Durante esse estágio, as células secretam moléculas 

poliméricas para formar a matriz do biofilme. Os polímeros da matriz de biofilme são 

de natureza química divergente e incluem polissacarídeos, proteínas e ácidos 

teicóicos (MACK et al., 1996). Além dessas moléculas ativamente secretadas, as 

substâncias poliméricas de células mortas contribuem para a matriz do biofilme, como 

o DNA extracelular (DNAe), que é liberado por essas células (OKSHEVSKY; MEYER, 

2015). 

Em muitas bactérias formadoras de biofilme, os exopolissacarídeos representam 

os componentes da matriz mais predominantes e participantes na formação do 

biofilme (MACK et al., 1996). Os estafilococos produzem um exopolissacarídeo 

chamado de polissacarídeo de adesão intercelular (do inglês Polysaccharide 

intercellular adhesin - PIA) ou, em função de sua composição química, poli-N-

acetilglucosamina (PNAG) (VUONG et al., 2004). O PIA é biossintetizado pelos 

produtos do operon icaADBC que compreende os genes icaA, icaD, icaB e icaC 

(HEILMANN et al., 1996). IcaA é a N-acetilglucosamina transferase que, juntamente 

com IcaD, demonstrou produzir um oligômero de N-acetilglucosamina (GERKE et al., 

1998). IcaC é uma proteína de membrana responsável pelo crescimento da cadeia, 

atuando como exportadora de PIA. O IcaB, localizado na superfície bacteriana, é o 
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promotor da desacetilação da PIA, que é crucial para a retenção de PIA na superfície 

e as várias funções que a PIA desempenha na fisiologia estafilocócica (VUONG et al., 

2004). O produto do gene icaR, externo ao operon, funciona como um regulador 

(CONLON; HUMPHREYS; O’GARA, 2002). No entanto, alguns biofilmes foram 

identificados como ica-independentes, embora os mecanismos envolvidos nesses 

biofilmes sejam multifatoriais e ainda não totalmente compreendidos (FIGUEIREDO 

et al., 2017). 

Nos últimos estágios, as bactérias presentes no biofilme maduro através de um 

sistema de detecção de quorum codificado pelo locus do gene regulador acessório 

(agr), são capazes de serem autoinduzidas a usar mecanismos ativos para deixar os 

biofilmes e retornar ao estado planctônico (BOLES; HORSWILL, 2008). A molécula 

de comunicação é chamada de peptídeo autoindutor (AIP), que é um peptídeo de oito 

resíduos, tendo os últimos cinco resíduos restringidos em um anel cíclico de tiolactona 

(JI; BEAVIS; NOVICK, 1997).   

Desse modo, a investigação das bases moleculares dos biofilmes tem sido 

objeto de vários estudos, sendo de grande valia para obter uma compreensão 

abrangente da fisiologia estafilocócica do biofilme nos estados comensais e 

infecciosos. 

 

2.5 Infecção e sepse 

 

As infecções podem ativar uma resposta inflamatória em consequência da 

invasão de microrganismos em tecidos normalmente estéreis. A bacteremia é a 

invasão das bactérias na corrente sanguínea do hospedeiro e pode gerar a Síndrome 

da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) (BONE, 1991). 

Os abscessos gerados pela infecção por S. aureus podem ser interrompidos em 

estágios posteriores, liberando secreção purulenta e bactérias em direção à superfície 

da pele ou em direção à corrente sanguínea causando uma bacteremia (CHAVAKIS 

et al., 2005). No interior do vaso sanguíneo S. aureus pode aderir às superfícies 

endoteliais e às plaquetas, causando endocardite, promovendo a formação de 

abscessos metastáticos ou induzindo a captação bacteriana nas células endoteliais, 

o que torna mais difícil a atuação dos antimicrobianos e de moléculas de defesa do 

hospedeiro (WEIDENMAIER et al., 2005).  
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A bacteremia causada por S. aureus está associada a uma variedade de 

manifestações clínicas, como sintomas não específicos de febre e hipotensão. A 

apresentação de sintomas pode estar associada ao foco primário de infecção, do qual 

resultou a bacteremia (HABIB et al., 2015). Os focos clínicos primários mais comuns 

são infecções intravasculares relacionadas a cateteres, infecções teciduais, infecções 

osteoarticulares, infecções pleuro-pulmonares, e infecções associadas aos 

ventiladores mecânicos pulmonares (BISHARA et al., 2012; HEWAGAMA; SPELMAN; 

EINSIEDEL, 2012); sendo cerca de 60% das bacteremias hospitalares associadas a 

algum dispositivo intravascular (O’GRADY et al., 2011). 

A sepse, também conhecida como septicemia, é uma das 10 principais causas 

de morte no mundo (HAWIGER; VEACH; ZIENKIEWICZ, 2015; OTTO, 2017), sendo 

S. aureus um microrganismo muito propenso a causar esse tipo de infecção, levando 

a formação de lesões e abcessos em muitos tecidos de diferentes órgãos (BERGIN et 

al., 2017). Essa condição está relacionada com a falência de múltiplos órgãos, sendo 

uma combinação de escores para os aspectos respiratório, cardiovascular, hepático, 

condições renais e neurológicas, culminando na morte do indivíduo (NAPOLITANO, 

2018).  

Segundo a Associação Nacional de Biossegurança (ANBio), as infecções 

hospitalares são responsáveis por mais de 100.000 mortes no Brasil a cada ano. Um 

estudo do Instituto Latino-Americano de Sepse (ILAS) aponta que, em algumas 

regiões brasileiras, a taxa de mortalidade por sepse pode chegar a 70% (MACHADO 

et al., 2017). Além disso, estima-se que 400 mil novos casos sejam diagnosticados 

por ano e 240 mil pessoas morram anualmente em Unidades de Terapia Intensiva 

(UTI) brasileiras, após agravamento dos sintomas de infecção, causando mais vítimas 

que o infarto agudo do miocárdio e alguns tipos de câncer. A cada segundo, um 

paciente morre de sepse, e a cada ano, 30 milhões de pessoas são afetadas no 

planeta, com mais de seis milhões de casos neonatais e na primeira infância, e mais 

de 100 mil casos de sepse materna (CECCONI et al., 2018; MACHADO et al., 2017).  

As infecções bacterianas, além de um problema financeiro, sobrecarregam o 

sistema de saúde, e as infecções patogênicas podem resultar em mortalidade por 

sepse e amputações de membros (LIPSKY et al., 2004; REIBER; PECORARO; 

KOEPSELL, 1992). A incidência de sepse vem aumentando, e com isso há um 

consequente aumento de hospitalizações e utilização de recursos na prestação de 

cuidados aos pacientes (DREIHER et al., 2012; KUMAR et al., 2011).  
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As manifestações clínicas da sepse decorrem do processo infeccioso primário, 

processo inflamatório subjacente e das disfunções orgânicas instaladas ou em 

instalação. Os critérios de diagnóstico incluem um patógeno documentado ou 

suspeito, além de duas ou mais anormalidades SIRS listadas no APÊNDICE 1 

(ISKANDER et al., 2013).  

Compreender a patogênese da sepse é o primeiro passo importante para reduzir 

as taxas de mortalidade relacionadas a esse processo infeccioso. Vários modelos 

animais de sepse imitam os sinais e achados laboratoriais presentes em pacientes 

sépticos. Tais modelos incluem a administração intravenosa de 

endotoxina/lipopolissacarídeo (LPS) ou de bactérias vivas (WICHTERMAN; BAUE; 

CHAUDRY, 1980). A variabilidade genética dos seres humanos pode ser parcialmente 

simulada utilizando camundongos swiss heterogênicos criados para aumentar a 

aplicabilidade do modelo a uma população clínica diversa.  

 

2.6 Técnicas de deleção de genes (knockout) 

 

A estratégia de deleção genética é utilizada para inativar genes específicos com 

o objetivo de determinar o efeito que o mesmo tem sobre a função do organismo. A 

técnica de deleção de genes tem sido tradicionalmente usada em metodologias in 

vivo, mas muitas vezes enfrenta a questão de custo e tempo para elaboração da 

técnica (TANG et al., 2015). 

A substituição alélica tem sido amplamente utilizada para gerar mutações nos 

genes cromossômicos (RUVKUN; AUSUBEL, 1981). Nas células bacterianas, através 

de deleções do gene ou inserções de um gene de resistência à antibióticos 

conhecidos, alelos de um gene de interesse são modificados, e sob condições não 

permissivas, a integração do plasmídeo no cromossomo ocorre via recombinação 

homóloga (TANG et al., 2015). 

O primeiro uso da engenharia genética in vitro para deleção de genes em outros 

organismos foi feito convencionalmente para alterar genes contidos em plasmídeos 

ou cromossomos artificiais bacterianos (BACs). Em seguida, essas construções 

modificadas foram transferidas para o organismo de interesse pelas técnicas de 

cultura de células (SAWITZKE et al., 2013). 
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Em muitas espécies bacterianas, as substituições alélicas podem ser eventos 

pouco frequentes, exigindo a inserção de marcadores antibióticos para a seleção 

(FOSTER, 1998).  

Mutantes com defeitos genéticos têm sido mapeados através da biblioteca de 

mutantes Phoenix (BAE et al., 2004). No entanto, as estratégias atuais para gerar 

substituições alélicas requerem a seleção de marcadores de antibióticos e muitas 

vezes não são bem-sucedidas porque faltam marcadores contra-selecionáveis. Neste 

estudo, foram utilizadas amostras mutadas pelo uso de pKOR1, um plasmídeo de 

substituição que emprega expressão anti-sense de RNA secY para contra-seleção 

(BAE; SCHNEEWIND, 2006). SecY, uma proteína de membrana e componente da 

translocase SecYEG, transporta proteínas precursoras portadoras de peptídeos de 

sinal através da membrana citoplasmática (MANTING; DRIESSEN, 2000). Como a 

secreção protéica e secY são essenciais para o crescimento e a sobrevivência 

bacteriana, a expressão do RNA antisense secY inibe a formação de colônias em 

placas de ágar (JI et al., 2001). O cassete de recombinação lambda é outra 

característica do pKOR1 que permite a rápida clonagem de alelos mutantes sem o 

uso de enzimas de restrição e ligases (HARTLEY; TEMPLE; BRASCH, 2000). Em 

conclusão, pKOR1, um novo vetor de substituição alélica, foi construído e sua utilidade 

foi testada pela exclusão de sequências do gene rocA (BAE; SCHNEEWIND, 2006). 

A Universidade da Califórnia em São Francisco (UCSF) utilizou essa metodologia 

previamente para a obtenção das estirpes com deleção dos genes escolhidos para o 

presente estudo.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Avaliar a importância de genes que codificam a expressão das proteínas que 

compõem a superfície microbiana e reconhecem moléculas de adesão da matriz 

(MSCRAMMs) e de outros genes relacionados com a formação e/ou manutenção dos 

biofilmes. 

 

3.2  Específicos 

 

1.  Avaliar através de ensaios in vitro a formação de biofilme das estirpes com 

deleção de genes relacionados à formação dos biofilmes, comparadas com a 

estirpe selvagem; 

2. Avaliar através de um modelo de sepse em camundongos os parâmetros 

hematológicos e bioquímicos, macroscopia e a colonização tecidual dos órgãos 

através de infecção por via intravenosa, comparando, assim, a importância dos 

genes deletados no processo patogênico durante a sepse; 

3. Verificar a taxa de mortalidade, por cada grupo após o desafio de 96 horas; 

4. Avaliar o efeito da deleção dos genes sobre a formação do biofilme in vivo, 

através da inoculação de bactérias selvagens e mutantes próximo aos 

cateteres implantados no dorso de camundongos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1  Comitê de Ética 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Animais 

(CEUA/UFF) protocolado sob o CEUA nº 8968290518 (ID 000265) na reunião do dia 

11/10/2018. Os procedimentos de eutanásia foram supervisionados pela médica 

veterinária Responsável Técnica pelo biotério, Dr.ª Cristina Barbosa da Silva seguindo 

todas as Diretrizes da Prática de Eutanásia do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (Concea) (Brasil,2018).  

 

4.2  Amostras Bacterianas 

 

Todas as amostras foram gentilmente cedidas pelo Prof. Binh Diep do 

Laboratório de patogênese bacteriana da Escola de Medicina da Universidade da 

Califórnia em São Francisco (UCSF) (Tabela 1). As amostras foram cultivadas em 

infusão de cérebro e coração (BHI - Brain Heart Infusion), em seguida foram 

semeadas por esgotamento em Tryptic Soy Ágar  (TSA) e incubadas à 37°C por 24h. 

Colônias bem isoladas foram selecionadas e cultivadas em BHI  na concentração de 

37% (p/v) acrescido de 15% (v/v) de glicerol e armazenadas a -80 ºC. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos isolados e do controle negativo em grupos do estudo 

 

Grupos Nome do Gene                           Descrição 

1 WT* Estirpe selvagem 

2 Controle negativo Soro fisiológico estéril 

3 icaA intercellular adhesion protein A 

4 icaB intercellular adhesion protein B 

5 fnbA fibronectin binding protein A 

6 icaC intercellular adhesion protein C 

7 fnbB fibronectin binding protein B 

8 atl Autolysin 

9 aur zinc metalloproteinase aureolysin 

10 clfA clumping factor A 
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11 clfB clumping factor B 

12 agrC accessory gene regulator protein C 

13 agrB accessory gene regulator protein B 

14 agrA accessory gene regulator protein A 

 

      *  Estirpe selvagem (wild type)  

 

4.3  Ensaios in vitro 

 

4.3.1 Avaliação qualitativa in vitro da formação dos biofilmes 

 

A capacidade de produção de biofilmes in vitro foi determinada de acordo com o 

método de Stepanovic et al. (2007), com algumas modificações como descrito abaixo. 

Todas as amostras foram retiradas do estoque (-80°C) e semeadas em TSA à 

37°C/24h (STEPANOVIĆ et al., 2007). Após o período de incubação, algumas 

colônias bem isoladas foram selecionadas e inoculadas em 5mL de solução salina 

estéril (escala McFarland 0,5). Uma alíquota de 60µL foi adicionada em 540µL de BHI 

suplementado com 1% de glicose (1:10). Essa suspensão bacteriana foi então 

aplicada em triplicata nos poços de uma placa de 96 poços Nunclon Delta (Thermo 

Scientific™) e em seguida incubada novamente à 37ºC/24h. Foram utilizados 6 poços 

da placa de microtitulação para os brancos do teste (BHI + solução salina estéril). 

Após o período de incubação, o sobrenadante foi cuidadosamente retirado e os 

poços foram lavados 3 vezes com solução salina estéril. Prosseguiu-se com a fixação 

dos biofilmes formados no fundo da placa por desidratação em estufa à 60ºC/1h. Em 

seguida, foi adicionado 150µL do corante cristal violeta (1%) e incubado em 

temperatura ambiente por 15 minutos. A placa foi então levada para lavagem com um 

fio de água corrente num ângulo de aproximadamente 90°, até que todo o corante que 

não fixou no biofilme tivesse sido lavado da placa. Após a secagem completa da placa 

em estufa à 60ºC, adicionou-se 150 µL de álcool PA (95%) e observou-se, durante 30 

minutos, a difusão do corante através do álcool. A placa foi levada ao leitor de 

espectrofotometria (BMG FLUOstar ® OPTIMA) para leitura à 570 nm e obtenção da 

densidade ótica (DO) relacionada a cada um dos biofilmes formados. Cada estirpe foi 

testada em triplicata, duas vezes. O valor de corte (DOc) foi estabelecido como a 

média de DO do controle negativo acrescido de três vezes o desvio padrão (DP). Os 
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valores de DO e DOc foram comparados segundo os critérios a seguir: a intensidade 

da produção de biofilme foi escalonada como não produtora (DO ≤ DOc), fraca (DOc 

< DO ≤ 2x DOc), moderada (2x DOc < DO ≤ 4x DOc) e forte (4x DOc < DO). 

 

4.3.2 Unidades Formadoras de Colônia dos biofilmes 

 

A análise da proliferação do biofilme foi realizada de acordo com a metodologia 

proposta por Pereira et al. (2011). As cepas foram semeadas em ágar BHI e incubadas 

a 37 ºC/24 h. Após este período, colônias de cada estirpe estudada foram suspensas 

em solução fisiológica estéril e ajustadas para uma turbidez de 0,5 na escala de 

McFarland (1,5 × 108 UFC/mL). Foram utilizadas lamínulas de vidro redondas como 

superfície para o crescimento dos biofilmes. As lamínulas foram colocadas em placas 

de 24 poços com 2 mL de caldo BHI suplementado com sacarose a 5% e inoculados 

com 0,1 mL da suspensão bacteriana. As amostras foram incubadas a 37ºC/48 h, e o 

meio foi trocado após 24 h. Após esse período, os discos foram lavados com 2 mL de 

solução fisiológica estéril e colocados em tubos com 10 mL de solução fisiológica 

estéril. Logo após, foram sonicados por 30 segundos para dispersar os biofilmes, 

obtendo-se uma suspensão com um fator de diluição de 10-1, a partir da qual foram 

feitas diluições adicionais com a adição de solução fisiológica estéril a até o fator         

10-8. Alíquotas de 0,1 mL foram semeadas em placas de ágar BHI e incubadas por 24 

h a 37ºC. O número de colônias foi contado, em UFC/mL e transformado em Log10. 

Os dados são apresentados como média ± erro padrão da média. Os cálculos se 

basearam nos dados obtidos por 6 lamínulas de vidro utilizadas em cada ensaio. 

 

4.3.3 Microscopia eletrônica de varredura dos biofilmes 

 

 A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi usada para ilustrar 

comparativamente os biofilmes formados nas lamínulas de vidro por duas estirpes 

estudadas, a amostra selvagem e a estirpe com deleção do gene atl (por apresentar 

um maior acúmulo de biofilme in vitro e uma elevada taxa de mortalidade nos 

experimentos in vivo). Os discos foram fixados por 1 h em glutaraldeído a 2,0% e 

desidratados em várias lavagens com etanol (10, 25, 50, 75 e 90% por 20 minutos e 

álcool absoluto por 1 h). As amostras foram secas durante 24h à 37 ° C e, 

posteriormente, foram revestidos com ouro em atmosfera de baixa pressão com um 
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revestimento de pulverização de íons. As topografias de superfície dos biofilmes foram 

visualizadas em microscópio eletrônico de varredura (Carl Zeiss® Evo MA 15). 

 

4.4  Experimentos in vivo 

 

4.4.1 Modelo de infecção animal 

 

Foram utilizados um total de quatorze grupos de seis camundongos Swiss, adultos 

jovens, com seis a oito semanas de vida, sem distinção de gênero (machos pesando 

aproximadamente 30 g ou fêmeas 25 g) para o experimento de sepse; e sete grupos 

de seis camundongos para o experimento de cateter (Figura 1). Os camundongos 

foram obtidos do Núcleo de Animais de Laboratório (NAL) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e os experimentos foram realizados no Biotério Experimental do 

departamento de Microbiologia e Parasitologia do Instituto Biomédico da UFF. Os 

animais foram mantidos durante todo o experimento em microisoladores em rack 

ventilado, iluminação artificial (fotoperíodo 12h claro/12h escuro) e alimentados com 

ração padrão comercial (Nuvilab®) e água filtrada ad libitum. 

Todos os procedimentos realizados nos animais que poderiam resultar em ansiedade 

e/ou dor foram conduzidos sob anestesia em campânula fechada por saturação de 

Isoflurano BioChimico® (2-cloro-2-(difluorometoxi) -1,1,1-trifluoro-etano), por inalação 

(STOKES; FLECKNELL; RICHARDSON, 2009). Os critérios observados para aferir 

os planos de profundidade anestésica foram os movimentos respiratórios (profundos 

e regulares) e a ausência de reflexo podal à estímulos (STOKES; FLECKNELL; 

RICHARDSON, 2009). Os animais foram inoculados com suspensão bacteriana sub 

letal (estirpe selvagem) de 1,0 x 107 UFC/mL em solução salina estéril (0.9 % de NaCl), 

com exceção do grupo controle que recebeu somente soro fisiológico estéril. 
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Figura 1 - Distribuição dos camundongos swiss por grupo em cada 

experimento 

 

 

 

4.4.2 Padronização da concentração do inóculo 

 

Um experimento prévio foi realizado para a determinação da concentração ideal 

do inóculo para os experimentos de sepse e do dorso dos camundongos. Foram 

preparadas suspensões bacterianas com a estirpe selvagem em solução salina com 

diferentes concentrações. Sendo o primeiro experimento realizado com 4 grupos de 5 

camundongos (cada grupo inoculado com concentrações de 70%, 80%, 90% e 100% 

do inóculo); e o segundo experimento com 3 grupos de 5 camundongos (inoculados 

com as concentrações de 10%, 20% e 30%). Todos os animais inoculados com as 

concentrações de 70 a 100% vieram à óbito em menos de 24h, não sendo aceitas 

essas concentrações para os experimentos. Os camundongos dos grupos inoculados 

com 10 e 20% não apresentaram manifestações clínicas importantes que indicassem 

o estabelecimento da infecção desejadas para os experimentos. Já os animais 

inoculados com 30% apresentaram sinais clínicos evidentes do estabelecimento da 

infecção como febre, arqueamento dorsal e os sinais de dor moderada à forte segundo 

a escala de Grimace (LANGFORD et al., 2010), sem que os animais viessem à óbito 

antes de 96 horas de desafio. Essa concentração foi considerada a ideal para os 

experimentos já que dessa forma seria possível avaliar o curso da infecção e assim 

realizar as eutanásias através da coleta de sangue por punção cardíaca seguida da 

necrópsia e retirada dos órgãos para as análises comparativas dos diferentes grupos 

do estudo.  

Sepse

14 grupos de 6 camundongos

Tempo de sobrevida: 2 
grupos de 8 camundongos

Total 100

Infecção no dorso

7 grupos de 6 camundongos

Total 42
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4.4.3 Preparo do inóculo 

 

Cada estirpe a ser estudada foi retirada do estoque (-80°C), semeada por 

esgotamento em meio TSA e incubada à 37ºC/24h. Após o período de incubação 5-

10 colônias bem isoladas foram adicionadas em 10 mL de meio BHI e incubadas à 

150 RPM em shaker à 37°C/12h. Após esse período cada uma das culturas foi agitada 

em vortex por 30 segundos e mantida intocada por 15 minutos. Uma alíquota de 60 

µL foi transferida para um novo tubo falcon estéril contendo 12 mL de BHI e incubada 

novamente à 150 RPM/37°C/12h. Os inóculos foram igualmente divididos em 2 tubos 

(cada tubo contendo 6mL) centrifugados à 4200 RPM/16°C/10 minutos. O 

sobrenadante foi cuidadosamente retirado e o pellet foi ressuspendido em 10 mL de 

solução salina estéril. Em seguida foi realizada uma nova centrifugação nas mesmas 

condições e o pellet foi ressuspendido em 4 mL de solução salina estéril. Os dois tubos 

contendo as células bacterianas da mesma estirpe lavadas foram então combinados 

(8 mL). Após homegeização, foi retirado 4 mL dessa suspensão e adicionado em 6 

mL de solução salina estéril (chamada de FINAL Temp – 100%). A FINAL Temp foi 

diluída para 30% (3 mL de FINAL Temp e 7 mL de solução salina estéril). Tanto a 

suspensão à 100% quanto à 30% foram levadas ao leitor de ELISA e sua DO foi 

conferida e ajustada para a padronização dos inóculos (DO30% = 0.800). A 

concentração de 30% foi utilizada já que foi a concentração ideal para o desafio dentro 

de 96h após a inoculação.  

 

4.4.4 Modelo de Sepse 

Os camundongos foram anestesiados e suas caudas foram levemente 

aquecidas sob o calor de uma lâmpada de aquecimento para a vasodilatação da veia 

lateral da cauda. Foi realizada assepsia local com álcool à 70% e com auxílio de uma 

seringa descartável (Ultra Fine BD, agulha 1/2”, 29G) foi injetado um volume de 100µL 

(1 x 107 UFC/mL) da suspensão bacteriana previamente preparada (descrita acima) 

com a estirpe de cada um dos grupos e o grupo controle com solução fisiológica 

estéril. Ao final da venoinoculação, o local foi pressionado com uma gaze para evitar 

o refluxo da solução e estancar o sangramento.  
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4.4.4.1 Método de eutanásia 

 

Os animais foram primeiramente anestesiados com uma diluição de cloridrato de 

quetamina 10% e xilazina 2% em solução salina à 0,9% (1 mL de quetamina, 0,5 mL 

de xilazina e 8,5 mL de solução salina) (STOKES; FLECKNELL; RICHARDSON, 

2009). Foi aplicado 0,1 mL dessa solução para cada 10 gramas de peso vivo pela via 

intraperitoneal. A inalação de isoflurano foi utilizada como um método de manutenção 

dos efeitos anestésicos para execução da coleta de sangue por punção intracardíaca 

e aprofundamento do plano anestésico para a eutanásia do animal (BRASIL,2018; 

BRASIL, 2012). Parte do sangue coletado foi colocado em um microtubo a vácuo 

contendo EDTA (Ethylenediamine tetraacetic acid) para a realização do hemograma 

e o restante foi colocado em um microtubo sem anticoagulante para a análise 

bioquímica.  

 

4.4.4.2 Hemograma e análise bioquímica 

 

As amostras de sangue foram transportadas ao Laboratório de Pesquisa Clínica 

e Diagnóstico Molecular Professor Marcilio Dias do Nascimento (LAMADIN) da 

Faculdade de Veterinária da UFF, sob refrigeração, em até uma hora após a coleta. 

Após identificação e registro, verificou-se a viabilidade das amostras para cada 

exame. Amostras com EDTA com coágulo foram descartadas.  As amostras com 

EDTA selecionadas foram então processadas em contador hematológico 

automatizado (Sysmex modelo Poch 100 Iv diff).  

Foram processados microhematócritos em microcentrífuga (11000 RPM/5 min) 

e esfregaços sanguíneos corados com corante instantâneo (panótico rápido ®) para 

certificação dos resultados da leucometria específica. A dosagem de proteínas 

plasmáticas totais foi realizada por refratometria. Amostras de sangue coletadas sem 

EDTA foram centrifugadas a 3000 RPM por 10 minutos para separação do soro, que 

foi congelado para posteriores dosagens bioquímicas no aparelho automatizado 

Labmax 240 Premium, utilizando-se kits Labtest segundo orientação do fabricante. 
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4.4.4.3 Pesagem e macroscopia dos órgãos 

 

Após a realização da eutanásia dos animais que sobreviveram após o desafio 

de 96h, foi realizada a necrópsia para a extração dos órgãos de forma asséptica. O 

ventre dos camundongos foi descontaminado com álcool 70% com gaze estéril e 

aberto com o auxílio de tesoura e pinça cirúrgicas. Foi feita uma incisão vertical para 

a coleta do coração, fígado, baço e rins. Os órgãos foram fotografados para a análise 

morfológica e pesados em uma balança de precisão. Cada órgão foi analisado de 

forma comparativa para os critérios de forma, volume ou tamanho, coloração, 

presença de lesões e qualquer outra alteração aparente comparada ao grupo controle. 

Baço, fígado e rins foram pesados e uma amostra de aproximadamente 0,3 gramas 

foi colocada em um tubo estéril para a análise da colonização tecidual.  

 

4.4.4.4 Colonização tecidual 

 

Os fragmentos dos tecidos (amostras de 0,2 - 0,3 g) dos órgãos que foram 

destinados à determinação de colonização tecidual foram triturados e 

homogeneizados em 1 mL de solução salina estéril com o auxílio de um triturador de 

tecido (Tissue-tearor, Biospec Products, Inc. Model 985370). Após a homogeneização 

do extrato obtido, uma diluição seriada foi realizada em placa de 96 poços estéril. Foi 

adicionado 180µL de solução salina estéril em todos os poços da microplaca e o 

extrato de cada órgão foi titulado em uma das 12 colunas. No primeiro poço foi 

adicionado 20µL do extrato, homogeneizado e transferido para o próximo poço da 

coluna, até o final da coluna, obtendo-se as diluições de 10-1 a 10-8. Uma placa de 

Petri contendo TSA foi dividida em 8 campos e uma alíquota de 20µL referente a cada 

uma das diluições da coluna foi aplicada. As placas foram incubadas à 37ºC/24h e 

fotografadas para a contagem de Unidades Formadoras de Colônia (UFC).  

 

4.4.5 Tempo de sobrevida 

 

Para calcularmos o tempo de sobrevida de cada grupo, os animais foram 

observados após a inoculação a cada 2 horas e foram anotados hora, dia e mês em 

que ocorreu a morte pela infecção até o prazo de 96h após a infecção. Os animais 
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que foram considerados em estado severo de sofrimento foram eutanasiados e a hora 

da eutanásia foi anotada. Os dados obtidos foram necessários para a montagem de 

uma curva de sobrevivência, que foi analisada estatisticamente. 

 

4.5  Experimento com cateter no dorso do camundongo 

 

4.5.1 Método cirúrgico de inserção de fragmento de cateter no dorso dos 

camundongos 

 

Os animais foram anestesiados com Isoflurano BioChimico® (2-cloro-2-

(difluorometoxi) -1,1,1-trifluoro-etano), por inalação em campânula fechada. Após a 

observação de ausência de reflexos à dor (anestesia), foi realizada a tricotomia com 

lâmina cirúrgica do dorso do camundongo e a região foi descontaminada com álcool 

70 %. Através de incisão, foi feita uma bolsa subcutânea medindo aproximadamente 

1,5 cm. Um fragmento estéril de catéter (Becton Dickinson - Arentina S.R.L) medindo 

0,5 cm (previamente embalado individualmente e autoclavado) foi introduzido na bolsa 

de forma asséptica. A incisão foi fechada com cola cirúrgica sintética Glubran® 2 (GEM 

S.r. I – Itália). Para a inoculação da suspensão bacteriana o animal foi contido 

manualmente, apoiado sobre uma superfície descontaminada. Uma agulha de seringa 

de insulina descartável foi inserida sob a pele solta, apreendida com o polegar e o 

indicador, e, em seguida, injetada 100 µL da suspensão contendo a bactéria em 

estudo com distância de 1 cm do local onde foi inserido o fragmento de cateter. A 

administração intradérmica possui a velocidade de absorção inferior à das vias 

intraperitoneal e intramuscular. A suspensão bacteriana foi preparada uma hora antes 

da inoculação. Os isolados de S. aureus em estudo foram semeados em meio TSA 

24 horas antes de sua preparação e as colônias desenvolvidas foram coletadas e 

ressuspendidas em solução salina estéril (0,9 % de NaCl) em tubo de ensaio estéril. 

A concentração foi definida por diluição seriada e contagem de unidades formadoras 

de colônias em meio TSA, de acordo com protocolo previamente definido (KONEMAN 

et al., 2001). A diluição teve prosseguimento em outro tubo de ensaio com solução 

salina estéril, até obter a concentração de 1,0 x 107 UFC/mL.  
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4.5.2 Macroscopia do dorso dos camundongos 

 

Após 120h de desafio os animais foram eutanasiados através de sobredosagem 

anestésica com a injeção por via intraperitoneal de 1 mL de diluição de cloridrato de 

quetamina 10% e xilazina 2% em solução salina à 0,9% (1 mL de quetamina, 0,5 mL 

de xilazina e 8,5 mL de solução salina) (STOKES; FLECKNELL; RICHARDSON, 

2009). Confirmada a morte pelos sinais descritos no item 4.4.4.1, os animais foram 

encaminhados para uma bancada previamente descontaminada para a análise 

macroscópica do dorso. Os dorsos foram analisados de forma comparativa utilizando 

como padrão o grupo controle positivo (estirpe selvagem), buscando a presença de 

alterações morfológicas compatíveis com infecção como: edema, hiperemia, necrose 

e exsudato. Cada região onde foi inserido o fragmento de cateter foi fotografada para 

uma posterior análise comparativa. 

 

4.5.3 Macroscopia do fragmento de cateter 

 

Os fragmentos de cateter foram explantados do dorso dos camundongos através 

de uma incisão feita no mesmo local onde foi realizada a sua inserção. Com o auxílio 

de uma pinça cirúrgica estéril os fragmentos foram retirados preservando todo o 

material adjacente a ele. Em seguida, foram encaminhados para uma bancada 

descontaminada para a análise macroscópica. Os aspectos observados foram 

presença de material aderido à superfície interna e externa, se o material aderido é 

de consistência líquida ou espessa e se é transparente ou opaca. Os cateteres foram 

fotografados para uma posterior comparação.  

 
4.5.4 Colonização e formação de biofilme em cateter 

 

Os cateteres explantados foram colocados separadamente em microtubos com 

capacidade de 1,5 mL para cultura quantitativa. Este método consiste na lavagem da 

superfície interna do catéter utilizando 1,0 mL de solução salina estéril (0,9 % de 

NaCl), com auxílio de uma pipeta tipo Pasteur descartável, seguida de agitação em 

vórtex por um minuto. Uma alíquota de 100 μL foi retirada e foi realizada a partir dessa 

alíquota uma diluição seriada (1:10, 1:100 e 1:1000). Em seguida foi retirado 100 μL 

de cada diluição com uma pipeta automática e transferida para uma placa de Petri (90 
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x 15 mm), contendo meio TSA. A semeadura foi realizada sobre toda a superfície do 

meio de cultura de forma homogênea com auxílio de uma alça de Drigalski. Em 

seguida as placas foram incubadas em estufa bacteriológica em aerobiose à 37° C e 

a foram examinadas diariamente por até 48 horas. A contagem das unidades 

formadoras de colônias foi correlacionada com a diluição inicial (1:10). O resultado da 

cultura quantitativa foi expresso como UFC/mL e um crescimento ≥ 103 UFC/mL foi 

considerado confirmativo de colonização do cateter (ORGANIZATION, W. H., 2011). 

 

4.6 Estatística 

 

Todos os resultados deste estudo foram analisados através do software 

GraphPad Prism® 8.0.2. 

 

4.6.1 Análise estatística do experimento de sepse 

 

A análise dos resultados obtidos pelo peso dos órgãos foi realizada utilizando o 

teste t não pareado e significância estatística determinada pelo método de Holm-

Sidak, com alfa = 0,05. Cada órgão foi individualmente comparado ao grupo controle 

utilizado como padrão de normalidade. 

Para a variável de tempo de sobrevida foi utilizado o teste de comparação 

múltipla log rank. E para os resultados obtidos pela quantificação das colônias dos 

órgãos foi utilizado o teste de Análise de Variância One-Way (ANOVA One-Way). 

 A significância estatística foi considerada para p-valor ≤ 0,05. 

 

4.6.2 Análise estatística do experimento de biofilme 

 

Foi realizada a Análise da Variância utilizando como variável de interesse a 

quantificação de colônias nos extratos obtidos através dos cateteres explantados após 

o desafio, utilizando o teste de comparação múltipla. A significância estatística foi 

considerada para p-valor ≤ 0,05. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1 Ensaios in vitro 

 

5.1.1 Avaliação qualitativa in vitro da formação dos biofilmes 

 

O ensaio de força do biofilme em placa de 96 poços (Nunclon, Delta) apresentou 

um crescimento em geral de biofilmes moderados, exceto pelo biofilme formado pela 

estirpe com a deleção para o gene atl, que apresentou um biofilme forte (Figura 2). 

 

Figura 2 - Caracterização dos biofilmes formados pela estirpe selvagem [WT 

(Wild Type)] e das estirpes que sofreram deleção dos genes relacionados à 

formação de biofilmes 

A. 

 

B. 

  

A. Gráfico de força do biofilme da estirpe selvagem e das estirpes com deleção de genes relacionados 

às etapas de formação dos biofilmes. B. Fenótipo dos biofilmes formados pela estirpe com deleção do 

gene atl (Δatl) e da estirpe selvagem [WT (Wild Type)] em placa Nunclon Delta em triplicata. 
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5.1.2 Unidades Formadoras de Colônia (UFC) dos biofilmes 

 

A estirpe com deleção para o gene atl apresentou uma importante diferença em 

relação às demais estirpes, tanto no ensaio in vitro quanto nos primeiros testes in vivo. 

Por isso, foi dado um enfoque maior nos estudos sobre essa estirpe.  

A contagem de UFC foi realizada com os biofilmes formados por WT e Δatl em 

uma lamínula de vidro, sendo duas lamínulas realizadas no mesmo teste 

encaminhadas para a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). O resultado 

mostrou que o biofilme formado por Δatl apresentou um maior número de UFC/mL 

(Log10) em relação à WT (p-valor ≤ 0,05) (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Unidades Formadoras de Colônia por mL (Log10) dos biofilmes 

formados em superfície de lamínulas pela estirpe selvagem (WT) e Δ atl 

 

Coluna em preto mostra a contagem de UFC/mL da estirpe selvagem e a coluna em branco 

mostra a contagem de UFC/mL da estirpe com deleção do gene atl 
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5.1.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A Microscopia Eletrônica de Varredura obtida pelo biofilme formado pelas 

estirpes selvagem e Δatl apresentaram diferenças significativas. A presença de 

biofilme foi confirmada nos campos com maior aumento, através da visualização de 

eletronluscência no entorno das células (característica da presença de uma matriz 

produzida pelas células bacterianas) diferentes dos campos eletrondensos ao fundo. 

A adesão entre às células também confirmou a formação de biofilme de ambas as 

estirpes.  

Quando comparadas, foi possível diferenciar os biofilmes principalmente pelo 

número de células e o espaçamento entre elas.  

No biofilme formado pela estirpe selvagem vemos um número muito reduzido de 

células e a presença de muitas células isoladas nos campos, enquanto no biofilme 

formado por Δatl, as células estavam intimamente aderidas e em maior número 

(Figura 3). 
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Figura 3 – Microscopia Eletrônica de Varredura do biofilme formado por WT e 

Δatl em lamínula 

 

 
 

A e B. Microscopia Eletrônica de Varredura dos biofilmes formados pela estirpe selvagem (A) e pela 

estirpe Δatl em lamínula (B) no aumento 1800x. C e D. Microscopia Eletrônica de Varredura dos 

biofilmes formados pela estirpe selvagem (C) e pela estirpe Δatl (D) no aumento 3000x. E e F. 

Microscopia Eletrônica de Varredura dos biofilmes formados pela estirpe selvagem (E) pela estirpe Δatl 

(F) no aumento 10000x. 

Wild Type Δatl 

A B 

C D 

E F 
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5.2 Ensaios in vivo 

5.2.1  Avaliação comparativa do peso dos órgãos dos camundongos  

 

O peso dos órgãos de cada um dos grupos inoculados com as estirpes selvagem 

e com deleção de genes foi comparado aos órgãos dos animais inoculados com salina 

estéril. Apenas o baço demonstrou haver um aumento significativo do seu tamanho (p 

≤ 0,05) em quase todos os grupos comparados ao grupo controle (Gráficos 2 a 5). 

Somente o grupo inoculado com a estirpe com deleção do gene fnbA não apresentou 

aumento significativo do baço (Gráfico 3). As diferenças de peso encontradas nos 

demais grupos não apresentaram significância estatística. 

 

Gráfico 2 - Comparação entre o peso dos órgãos dos grupos inoculados com as 

estirpes selvagem e com deleção de icaA, icaB e icaC com o controle negativo 
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Gráfico 3 - Comparação entre o peso dos órgãos dos grupos inoculados com as 

estirpes selvagem e com deleção de fnbA e fnbB com o controle negativo 

 

 

Gráfico 4 - Comparação entre o peso dos órgãos dos grupos inoculados com as 

estirpes selvagem e com deleção de atl e aur com o controle negativo 
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Gráfico 5 - Comparação entre o peso dos órgãos dos grupos inoculados com as 

estirpes selvagem e com deleção de clfA, clfB e agrC com o controle negativo 

 

 

 

5.3 Macroscopia dos órgãos 

 

Após a eutanásia, foi realizada a necrópsia sendo feita uma incisão vertical 

(mentopubiana) no ventre dos camundongos. Com a exposição dos órgãos in situ, foi 

feita uma foto de cada um dos animais (Figuras 4A, 4B e 4C). Os grupos de maior 

interesse da macroscopia para comparação, foram os grupos inoculados com a 

estirpe selvagem, a estirpe nocauteada para o gene atl e o grupo controle com solução 

salina estéril.  

O fígado observado no grupo inoculado com a estirpe selvagem apresentou uma 

coloração mais pálida e alaranjada (Figura 5A). No grupo mutante de atl, houve uma 

maior variação dos aspectos morfológicos do fígado, sendo a característica mais 

frequentemente observada a coloração vinhosa e aumento do volume (Figura 5E). O 

grupo inoculado com solução salina tinha todos os órgãos com coloração, volume e 

aspectos normais e preservados (Figuras 5I, 5J, 5K e 5L). 

A avaliação do baço do grupo inoculado com a estirpe selvagem, demonstrou 

que os mesmos apresentaram cor e forma preservadas, com um significativo aumento 

do volume quando comparados aos mesmos órgãos no grupo controle (Figura 5B). 
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Os rins apresentaram uma redução de volume comparados ao grupo controle, além 

de irregularidade da região côncava e perda da homogeneidade na coloração do 

tecido. Observou-se a presença de abscessos de consistência friável na superfície de 

ambos os rins (Figura 5C). Análises do coração mostraram redução de forma e 

volume, quando comparados ao grupo controle (Figura 5D). 

O grupo Δatl apresentou os baços com coloração e volume preservados (Figura 

5F), os rins com volume levemente menor que o grupo controle, cor um pouco mais 

escura e aspectos preservados (Figura 5G). Análises do coração mostraram 

preservação de forma, volume e coloração (Figura 5H). 

No entanto, foi observado um sintoma clínico em todos os camundongos do 

grupo Δatl, que não foi observado nos demais grupos. A partir de aproximadamente 

18 horas após a inoculação foi observado a presença de sinais característicos de 

infecção nos globos oculares (direito e esquerdo) apresentando secreção composta 

por material purulento espesso cobrindo as escleras e intenso edema palpebral 

(Figuras 6A, 6B e 6C). 
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Figura 4 – Visualização dos órgãos dentro da cavidade peritoneal e da caixa 

torácica dos camundongos após a inoculação 

 

                              

                                                

                            

A. Visualização dos órgãos do camundongo swiss após inoculação com solução salina estéril. 

B. Visualização dos órgãos do camundongo swiss após a infecção pela estirpe selvagem. C. 

Visualização dos órgãos do camundongo swiss após infecção pela estirpe Δatl.   

 

 

 

 

 

A B

 

C
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Figura 5 – Macroscopia dos órgãos coletados dos camundongos swiss após 

infecção pela via endovenosa (WT e Δatl) e do grupo controle 

                  
 

                

 

 

A. Fígado, B. baço, C. rins e D. Coração coletado de camundongo pós infecção com a estirpe 

selvagem após a morte (~50h pós inoculação). E. Fígado, F. baço, G. rins e H. coração coletados 

de um camundongo swiss pós infecção com a estirpe nocauteada para o gene atl após a morte 

(~20h pós inoculação). I. Fígado, J. baço, K. rins e L. coração coletados de um camundongo 

inoculado com solução salina estéril (Controle negativo). 

 

A B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

G

 

H

 

I

 
J

 

K

 

L

 

D

 



56 
 

Figura 6 – Imagens mostrando os globos oculares direito e esquerdo dos 

camundongos inoculados com a estirpe Δatl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A e B. Globos oculares (Direito e esquerdo) apresentando secreção e edema palpebral 

observado após a morte dos camundongos do grupo Δatl. C. Globo ocular esquerdo de um 

diferente camundongo inoculado com a estirpe com deleção do gene atl, apresentando um 

acentuado edema palpebral 

C

 

A
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5.4  Colonização tecidual 

 

Os resultados mostraram que não houve diferenças em relação a colonização 

dos órgãos entre os grupos inoculados com as diferentes estirpes deste estudo (p 

≤ 0,05) (Gráfico 6 a 9). Apesar disso, foi observado que o grupo inoculado com a 

estirpe com deleção do gene atl apresentou menor variação nas contagens.  

 

 

Gráfico 6 – Concentração de bactérias através da contagem de Unidade 

Formadora de Colônia (UFC) no baço, fígado e rim pela estirpe selvagem e 

pelas estirpes com deleção de icaA e icaB (Log10) 
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Gráfico 7 - Concentração de bactérias através da contagem de Unidade 

Formadora de Colônia (UFC) no baço, fígado e rim pela estirpe selvagem e 

pelas estirpes com deleção de fnbA e icaC (Log10) 

 

 

 

Gráfico 8 – Concentração de bactérias através da contagem de Unidade 

Formadora de Colônia (UFC) no baço, fígado e rim pela estirpe selvagem e 

pelas estirpes com deleção de atl, aur e fnbB (Log10) 

 

 



59 
 
Gráfico 9 – Concentração de bactérias através da contagem de Unidade 

Formadora de Colônia (UFC) no baço, fígado e rim pelas estirpes com deleção 

de genes clfA, clfB e agrC (Log10) 

 

 

 

5.5  Tempo de sobrevida 

 

O tempo de sobrevida dos grupos foi avaliado e comparado ao grupo controle. 

Nos grupos inoculados com as estirpes ΔfnbA, ΔfnbB, Δaur e Δatl as mortes 

ocorreram antes das 96 horas de desafio (Gráfico 10). 

No grupo inoculado com Δatl o maior número de mortes ocorreu após a 

inoculação e logo nas primeiras horas de desafio (~17 horas após a infecção). 

Em função de tais resultados, um novo experimento foi realizado para avaliar 

a cinética de morte no grupo inoculado com Δatl, de modo comparativo aos 

resultados do grupo selvagem e controle negativo (Gráfico 11). Todos os 

camundongos do grupo Δatl morreram nas primeiras horas após a infecção (~ 20 

horas após a infecção) enquanto apenas um camundongo do grupo selvagem 

morreu (48h após a infecção) e nenhum no grupo controle negativo.  
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Gráfico 10 – Tempo de sobrevida dos grupos inoculados com as estirpes 

mutantes e a estirpe selvagem em dose sub letal (30% do inóculo) 

 

 

Gráfico 11 – Tempo de sobrevida dos grupos inoculados com a estirpe Δatl e 

a estirpe selvagem em dose sub letal, observados por 120 horas (30% do 

inóculo)  
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5.6  Parâmetros hematológicos e bioquímicos 

5.6.1 Hemograma 

 

Os hemogramas dos camundongos dos grupos inoculados com as estirpes 

com deleção de genes e a estirpe selvagem apresentaram alterações no 

eritrograma para os testes de VGM e CHGM, assim como no leucograma, na 

contagem de segmentados, apresentando um aumento do número de neutrófilos 

(neutrofilia) em todos os grupos, exceto o grupo inoculado com salina (controle 

negativo) (Tabela 2 e Gráfico 12). Além disso, alguns grupos também apresentaram 

valores absolutos de monócitos acima dos valores de referência e do grupo 

inoculado com solução salina estéril (Gráfico 13) (Anexo 3).  

 

Tabela 2 – Dados obtidos a partir dos hemogramas dos camundongos 

dos grupos com deleção de genes e da estirpe selvagem (valores de VGM, 

CHGM e segmentados) 

Grupo selvagem VGM* CHGM** Segmentado*** 

S1 70,0 33,3 39 (3.510) 

S2 70,0 33,3 43 (3.999) 

S3 48,3 32,5 74 (7.548) 

S4 70,0 33,3 50 (3.050) 

S5 - - - 

S6 - - - 

 

ΔicaA VGM* CHGM** Segmentado*** 

S7 70,0 33,3 45 (3.285) 

S8 70,0 33,3 55 (3.135) 

S9 48,3 32,5 74 (7.548) 

S10 - - - 

S11 - - - 

S12 - - - 

 

ΔicaB VGM* CHGM** Segmentado*** 

S13 70,0 33,3 63 (7.938) 

S14 70,0 33,3 67 (4.690) 

S15 70,0 33,3 45 (3.150) 
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S16 - - - 

S17 - - - 

S18 - - - 

 

ΔfnbA VGM* CHGM** Segmentado*** 

S19 47,2 31,2 73 (4.672) 

S20 70,0 33,3 76 (26.752) 

S21 70,0 33,3 79 (19.592) 

S22 70,0 33,3 74 (8.436) 

S23 48,9 31,2 44 (5.280) 

S24 - - - 

 

ΔicaC VGM* CHGM** Segmentado*** 

S25 47,4 31,6 55 (4.895) 

S26 - - - 

S27 70,0 33,3 50 (3.600) 

S28 70,0 33,3 66 (7.458) 

S29 - - - 

S30 70,0 33,3 59 (10.738) 

 

Δatl VGM* CHGM** Segmentado*** 

S31 49,7 30,8 64 (4.992) 

S32 70,0 33,3 68 (7.344) 

S33 70,0 33,3 58 (5.916) 

S34 70,0 33,3 72 (6.696) 

S35 - - - 

S36 - - - 

 

Δaur VGM* CHGM** Segmentado*** 

S37 48,7 31,1 71 (994) 

S38 48,3 30,8 56 (6.216) 

S39 70,0 33,3 56 (5.320) 

S40 47,4 31,5 70 (6.020) 

S41 70,0 33,3 77 (6.930) 

S42 - - - 

 

ΔfnbB VGM* CHGM** Segmentado*** 
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S43 48,8 30,9 53 (4.452) 

S44 48,4 31,6 58 (5.510) 

S45 48,8 30,8 66 (4.290) 

S46 70,0 33,3 39 (3.900) 

S47 49,6 30,7 55 (5.500) 

S48 - - - 

 

ΔclfA VGM* CHGM** Segmentado*** 

S49 49,5 31,1 42 (2.394) 

S50 48,9 31,7 50 (2.650) 

S51 70,0 33,3 56 (5.376) 

S52 48,8 31,2 55 (4.345) 

S53 70,0 33,3 54 (5.670) 

S54 - - - 

 

ΔclfB VGM* CHGM** Segmentado*** 

S55 70,0 33,3 28 (2.128) 

S56 48,4 30,8 47 (2.632) 

S57 70,0 33,3 45 (2.880) 

S58 50,4 30,5 21 (777) 

S59 70,0 33,3 72 (4.824) 

S60 47,4 31,5 46 (4.094) 

 

ΔagrC VGM* CHGM** Segmentado*** 

S55 47,4 31,5 46 (4.094) 

S56 49,2 31,2 60 (3.840) 

S57 50,4 30,8 52 (4.576) 

S58 70,0 33,3 60 (3.300) 

S59 51,7 29,3 59 (2.714) 

S60 49,3 30,8  49 (2.989) 

 

* Volume Globular Médio (VGM) - valores expressos em fL (valor de referência - 13,2 a 15,9).  

**Concentração de Hemoglobina Globular Média (CHGM) - valores expressos em % (valor de 

referência - 22,5 a 26,9). ***Contagem de leucócitos segmentados - valor relativo em porcentagem 

(%) e valor absoluto (entre parênteses) por µL (Valores de referência – relativo: 9,82 a 31,50 e 

absoluto: 810 a 2840). – Hemograma indisponível devido à morte do animal antes da coleta, amostra 

insuficiente ou coagulada 
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Gráfico 12 – Valores absolutos (médias) de segmentados das amostras de 

sangue coletadas dos camundongos inoculados com a estirpe selvagem e as 

estirpes com deleção para os genes do estudo 

 

 

 

Gráfico 13 – Valores absolutos (médias) de monócitos das amostras de 

sangue coletadas dos camundongos inoculados com a estirpe selvagem e as 

estirpes com deleção para os genes do estudo 
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5.6.2 Bioquímica 

 

5.6.2.1 Parâmetros renais 

 

A análise bioquímica apresentou níveis de proteínas totais aumentados em 

todos os grupos com deleção de genes e no grupo selvagem em comparação com 

os níveis avaliados no grupo controle inoculado com solução salina estéril. Porém, 

não houve diferenças significativas nos níveis séricos apresentados entre esses 

grupos (p valor ≥ 0,05) (Gráfico 14). 

As dosagens de ureia de todas as amostras ficaram acima dos valores de 

referência e das amostras do grupo controle. Apenas os grupos com deleção dos 

genes icaA e clfB não apresentaram aumentos com significância estatística (p valor 

≥ 0,05) (Gráfico 15). 

Os níveis de creatinina ficaram aumentados na maioria dos grupos, exceto no 

grupo inoculado com a estirpe selvagem e nos grupos inoculados com as estirpes 

com deleção dos genes icaA, clfA e clfB (p valor ≥ 0,05) (Gráfico 16). 

 

Gráfico 14 – Dosagem de proteínas totais das amostras de sangue coletadas 

dos camundongos inoculados com a estirpe selvagem e as estirpes com 

deleção para os genes do estudo 
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Gráfico 15 – Dosagem de ureia das amostras de sangue coletadas dos 

camundongos inoculados com a estirpe selvagem e as estirpes com deleção 

para os genes do estudo 

 

Gráfico 16 – Dosagem de creatinina das amostras de sangue coletadas dos 

camundongos inoculados com a estirpe selvagem e as estirpes com deleção 

para os genes do estudo 
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5.6.2.2 Parâmetros hepáticos 

 

Os valores de alanina aminotransferase (ALT) ficaram abaixo do valor de 

referência nos camundongos dos grupos WT e com deleção de genes (p valor ≥ 

0,05). Somente alguns camundongos dos grupos ΔfnbA e ΔicaC apresentaram 

valores mais altos que os valores de referência e que os valores referentes ao grupo 

inoculado com solução salina estéril (Gráfico 17) (Anexo 4). 

Na avaliação dos níveis de gama-glutamil transferase (GGT) foi observada 

uma maior variação nos valores dentro dos grupos, apresentando significância 

estatística apenas para o grupo com deleção do gene de atl (p valor ≤ 0,05), o qual 

apresentou valores aumentados em comparação com o grupo inoculado com 

solução salina (Gráfico 18). 

 

 

Gráfico 17 – Dosagem de ALT das amostras de sangue coletadas dos 

camundongos inoculados com a estirpe selvagem e as estirpes com deleção 

para os genes do estudo 
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Gráfico 18 – Dosagem de gama-glutamiltransferase (GGT) das amostras de 

sangue coletadas dos camundongos inoculados com a estirpe selvagem e as 

estirpes nocauteadas para os genes do estudo 

 

 

 
 

5.7 Colonização e formação de biofilmes em cateter 

 

5.7.1 Macroscopia do dorso 

 

Todos os grupos apresentaram um ou mais camundongos com lesões 

cutâneas no local da inoculação das suspensões bacterianas, próximas à inserção 

dos cateteres. No entanto, o grupo inoculado com as estirpes com deleção de icaB 

(Figuras 7M à 7R), apresentou um quadro geral mais atenuado, com poucos 

animais do grupo apresentando lesões, sendo estas lesões de baixa gravidade. 

O grupo inoculado com a estirpe selvagem apresentou diversas lesões com 

limites imprecisos, edema acentuado, e a maioria das vezes apresentando aspecto 

ulcerativo (Figuras 7A à 7F). 

Os camundongos do grupo inoculado com a estirpe com deleção de icaA 

apresentou lesões de gravidade parecida com o grupo WT, com lesões ulcerativas 

apresentando muitas vezes edema e secreção característica de um sítio de infecção 

(Figuras 7G à 7L). Os grupos inoculados com as estirpes ΔfnbA e ΔfnbB 
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apresentaram lesões eritematosas e com bordas imprecisas e edemaciadas no 

dorso dos camundongos (Figuras 8A à 8L). Já o grupo inoculado com a estirpe Δatl 

apresentou maior gravidade das lesões sendo estas de maior extensão e 

profundidade; de aspecto ulcerativo, demonstrando perda da continuidade da 

epiderme e derme com colorações diversas desde lesões eritematosas, lesões 

amareladas até lesões com coloração marrom (Figuras 9G à 9L). 
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Figura 7 – Macroscopia da região dorsal tricotomizada em que foi inserido o cateter, exibindo infecção após o desafio de 120 

horas dos grupos inoculados com a estirpe selvagem (WT), a estirpe com deleção de icaA e a estirpe com deleção de icaB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens A, B, C, D, E e F foram obtidas do dorso dos camundongos inoculado com a estirpe selvagem próximo ao local de implantação dos cateteres. 

Imagens G, H, I, J, K e L foram obtidas dos camundongos do grupo inoculado com a estirpe com deleção de icaA. Imagens M, N, O, P, Q e R foram 

obtidas do dorso dos camundongos do grupo inoculado com a estirpe com deleção do gene icaB 
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Figura 8 – Macroscopia da região dorsal tricotomizada em que foi inserido o cateter, exibindo infecção após o desafio de 120 

horas dos grupos inoculados com a estirpe com deleção de fnbA e a estirpe com deleção de fnbB   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens A, B, C, D, E e F foram obtidas do dorso dos camundongos inoculado com a estirpe com deleção do gene fnbA próximo ao local de 

implantação dos cateteres. Imagens G, H, I, J, K e L foram obtidas dos camundongos do grupo inoculado com a estirpe com deleção de fnbB.  
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Figura 9 - Macroscopia da região dorsal tricotomizada em que foi inserido o cateter, exibindo infecção após o desafio de 120 

horas dos grupos inoculados com a estirpe com deleção de icaC e a estirpe com deleção de atl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens A, B, C, D, E e F foram obtidas do dorso dos camundongos inoculado com a estirpe com deleção do gene icaC próximo ao local de 

implantação dos cateteres. Imagens G, H, I, J, K e L foram obtidas dos camundongos do grupo inoculado com a estirpe com deleção de atl.  
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5.7.2 Análise macroscópica dos fragmentos de cateter explantados após 

desafio 

 

Após o desafio de 120 horas, a macroscopia dos cateteres explantados dos 

dorsos dos camundongos foi feita, observando-se o material aderido na superfície 

interna e externa.  

O cateter do grupo inoculado com a estirpe selvagem apresentou material de 

coloração avermelhada aderido à superfície interna (Figura 10A). O cateter extraído 

do camundongo inoculado com a estirpe com deleção do gene icaA apresentou 

material de coloração esbranquiçada localizado tanto na superfície externa como 

na superfície interna do cateter (Figura 10B). Já o grupo inoculado com estirpe com 

deleção de icaB apresentou um cateter com material de coloração amarelada 

aderido à sua superfície interna (Figura 10C). O cateter explantado do camundongo 

do grupo inoculado com a estirpe ΔfnbA também apresentou um material 

esbranquiçado aderido à superfície interna e externa (Figura 10D). Os cateteres do 

grupo inoculado com a estirpe ΔfnbB e a estirpe ΔicaC apresentaram um material 

esbranquiçado aderido apenas à superfície interna (Figura 10E e 10F). E por fim, o 

cateter explantado do grupo inoculado com a estirpe mutante atl apresentou um 

material opaco com coloração branca e alguns pontos avermelhados aderidos à sua 

superfície interna (Figura 10G). 
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Figura 10 – Macroscopia dos fragmentos de cateter explantados dos dorsos dos camundongos após desafio de 120 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Cateter explantado de um camundongo inoculado com a estirpe selvagem. B. Cateter do grupo inoculado com a estirpe ΔicaA. C. Cateter 

explantado de um camundongo do grupo inoculado com ΔicaB. D. Cateter extraído de um camundongo inoculado com a estirpe com deleção de 

fnbA.   E. Cateter do grupo inoculado com a estirpe ΔfnbB. F. Cateter explantado de um camundongo do grupo inoculado com ΔicaC. G. Cateter 

retirado de um camundongo após o desafio de 120 horas com a inoculação da estirpe com deleção do gene atl.
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5.7.3 Contagem de Unidades formadoras de colônia nos cateteres 

 

Os cateteres retirados dos camundongos dos diferentes grupos após o desafio 

de 120h foram avaliados com relação à quantidade de UFC obtidas desses 

cateteres (Gráfico 19). Todos os grupos avaliados apresentaram colonização do 

cateter, porém algumas lesões foram de maior gravidade e por isso não foi possível 

recuperar o cateter implantado no dorso desses animais.  

 

Gráfico 19 – Comparação da colonização bacteriana nos fragmentos de 

cateter dos diferentes grupos avaliados 
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6. DISCUSSÃO  

 

Nossos estudos foram pautados na importância em se estudar os aspectos 

moleculares relacionados às infecções causadas por S. aureus, principalmente 

quanto a sua capacidade de formar biofilmes. Os genes escolhidos para o estudo 

possuem alguma participação já descrita na literatura associados à formação de 

biofilmes. A maioria deles está intimamente ligado à interação com a matriz do 

hospedeiro, como fibronectina, fibrinogênio e colágeno (FOWLER et al., 2000; 

HOUSTON et al., 2011; NÍ EIDHIN et al., 1998). Por isso, o modelo animal de 

camundongos swiss foi escolhido para os experimentos, podendo-se observar os 

efeitos da deleção de genes relacionados à expressão de proteínas que se ligam 

às moléculas presentes nesses organismos. 

Nossos ensaios in vitro demonstraram diferenças na formação de biofilme por 

uma das estirpes com deleção de gene (Δatl), que demonstrou promover um maior 

acúmulo de biofilme, sendo classificada como forte formadora de biofilme no ensaio 

empregado. De modo contrário, alguns autores têm apresentado resultados 

indicando que a proteína autolisina AtlA desempenha um papel fundamental na 

formação do biofilme de S. aureus. (HOUSTON et al., 2011) e, com resultados 

diferentes dos nossos, descreveram que após mutações de atl de isolados clínicos, 

as estirpes tinham sua capacidade de formar biofilme reduzidas em comparação à 

estirpe selvagem (BOSE et al., 2012). Dados anteriores sugerem que Atl inicia a 

ligação primária por meio de interações hidrofóbicas inespecíficas com superfícies 

não revestidas; e por autólise regulada, promove a liberação de DNA extracelular 

(DNAe) (BOSE et al., 2012; HOUSTON et al., 2011). Além disso, a proteína Atl pode 

se ligar a uma variedade de proteínas da matriz extracelular do hospedeiro, como 

fibrinogênio, fibronectina e células endoteliais (HIRSCHHAUSEN et al., 2010). 

Estudos realizados por Houston e colaboradores mostraram que a deleção de Atl 

reduziu drasticamente a quantidade de DNAe produzido por S. aureus (HOUSTON 

et al., 2011). Porém, alguns autores têm discutido a dificuldade em se determinar 

se a mutação do gene atl realmente altera o crescimento dos biofilmes in vitro 

(TAKAHASHI et al., 2002). Uma explicação para os nossos resultados poderia se 

pautar no fato de os biofilmes formados pela estirpe com deleção de atl crescer 

formando aglomerados e sedimentar quando cultivada em caldo, principalmente 
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pelo fato de atl estar relacionado à divisão celular dessas bactérias. Dessa forma, 

os aglomerados poderiam ser confundidos com biofilmes pré-formados nessas 

placas após a fixação e método de coloração com cristal violeta e resultar em 

elevação da DO avaliada. Entretanto, a hipótese de que essas estirpes sejam 

capazes de formar biofilmes foi comprovada por nossos resultados de MEV, 

quitando nossas dúvidas com relação à um resultado falso positivo.  

Além disso, um estudo demonstrou que embora esses mutantes não 

apresentassem expressão completa dos produtos do gene atl, não foi possível 

excluir a possibilidade de expressão em níveis menores de uma forma truncada C-

terminal de Atl. E como os produtos do gene atl exibiram atividades de separação 

de células muito altas, é possível que uma atividade expressa por outros genes 

tenha afetado o fenótipo mutante (TAKAHASHI et al., 2002). Isso sugere que podem 

existir outras enzimas bacteriolíticas envolvidas na separação celular ou que certas 

enzimas bacteriolíticas podem compensar o déficit da função de atl (TAKAHASHI et 

al., 2002).   

Embora esses dados sejam conflitantes, nossos estudos mostraram que a 

estirpe com deleção de atl e a estirpe selvagem apresentaram diferenças 

significativas na formação do biofilme avaliadas através de Microscopia Eletrônica 

de Varredura. A estirpe Δatl formou um biofilme mais denso, com maior número de 

células intimamente aderidas; muito diferente do que foi observado no biofilme 

formado pela estirpe selvagem, confirmando o comportamento dessa estirpe vista 

no ensaio de força do biofilme. Ainda, a contagem de Unidades Formadoras de 

Colônia demonstrou que havia um número maior de células presentes nos biofilmes 

formados pela estirpe com deleção do gene atl.  

Para estudarmos as infecções causadas por S. aureus em um modelo animal, 

escolhemos inicialmente realizar um experimento com um modelo de sepse 

utilizando camundongos swiss com aproximadamente 6 semanas de vida. Dessa 

forma, seria possível comparar as diferenças associadas às manifestações clínicas 

e as observações acerca da patogênese nos órgãos dos animais inoculados com 

as estirpes do estudo.  

A sepse continua sendo um desafio clínico significativo em Unidades de 

Terapia Intensiva (UTIs), pois frequentemente resulta em disfunção de múltiplos 

órgãos e alta morbidade (HAGEL et al., 2019). Vários modelos de roedores foram 

desenvolvidos para mimetizar o curso da sepse humana. Esses modelos podem ser 
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classificados em três tipos principais: administração exógena de endotoxina 

(tratamento com lipopolissacarídeo - LPS), administração exógena de patógenos 

viáveis (inoculação da bactéria) e interrupção da barreira protetora endógena 

(modelo de ligação e punção cecal - CLP) (SEEMANN; ZOHLES; LUPP, 2017).  

 O modelo de sepse usando bactérias vivas possui diversas vantagens em 

relação a outros modelos, como por exemplo, a padronização da cepa e a dose 

infectante de bactérias. Além disso, a resposta imune do hospedeiro é totalmente 

direcionada ao microrganismo inoculado no animal. Apesar de haver algumas 

limitações, como não imitar muitas das características importantes da sepse clínica 

humana, esses modelos se mostraram úteis e fornecem informações relevantes 

sobre os mecanismos da resposta do hospedeiro aos patógenos (BURAS; 

HOLZMANN; SITKOVSKY, 2005). 

Nossos experimentos, utilizando o modelo de sepse, demonstraram que todos 

os grupos inoculados com as estirpes escolhidas para o estudo adoeceram. Os 

sinais clínicos observados foram: febre, arqueamento dorsal, e outros sinais de dor 

leve à dor forte segundo a escala de Grimace (LANGFORD et al., 2010). Contudo, 

observamos diferenças importantes nos sinais clínicos e na virulência apresentada 

pelo grupo inoculado com a estirpe Δatl, confirmando novamente a existência de 

diferenças entre essa estirpe e as outras estirpes avaliadas.  

Apesar de nossos ensaios in vitro terem apresentado resultados diferentes aos 

que foram vistos por diversos autores, a literatura descreve que em estudos in vivo 

a mutação atl não afeta significativamente a capacidade de S. aureus provocar uma 

infecção aguda quando inoculadas por via intraperitoneal em um modelo de sepse 

de camundongo (TAKAHASHI et al., 2002). 

Além disso, em um modelo murino de infecção relacionada ao dispositivo, a 

estirpe de S. aureus associada à comunidade USA 300 LAC JE2 estabeleceu uma 

infecção bem-sucedida na ausência do gene atl, indicando que a atividade de Atl 

não é necessária para a produção de biofilme nesse modelo de infecção 

(FERNÁNDEZ et al., 2017). Esses resultados, confirmam a capacidade de formação 

de biofilme em modelos in vivo por essa estirpe, porém nossos resultados indicam 

que há um aumento dessa capacidade, revelando a importância de se caracterizar 

a contribuição dos fenótipos de biofilme para a virulência em condições in vivo e 

realizar novos estudos acerca da expressão de outros genes que podem ter tido 

sua expressão aumentada após a mutação do gene atl. 
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A avaliação da colonização dos tecidos revelou que as estirpes promoveram 

colonização de forma igualitária em todos os grupos, sem que houvesse diferença 

na contagem de UFC nos órgãos dos camundongos desses grupos. Apesar disso, 

foram observadas diferenças de volume, coloração e aspectos avaliados na 

macroscopia e diferenças encontradas também na manifestação clínica pelas 

diferentes estirpes. Outros fatores envolvidos na patogênese precisam ser 

investigados para avaliar a influência das deleções no curso das infecções através 

da sepse, demonstrando que a quantidade de bactérias presentes nos órgãos não 

está necessariamente relacionada com a gravidade do processo infeccioso. 

A variação de peso dos órgãos observada nos grupos foi significativa apenas 

para o baço. Todos os grupos do estudo apresentaram os baços dos camundongos 

com peso e tamanho aumentados, caracterizando hipertrofia deste órgão 

(esplenomegalia), exceto o grupo ΔfnbA (p valor ≤ 0,05), e o grupo Δatl, que apesar 

de apresentar o aumento do peso, não apresentou um aumento do tamanho do 

órgão. Alguns estudos também demonstraram a presença de esplenomegalia em 

camundongos após um quadro de sepse, avaliando também a composição celular 

imune através de citometria de fluxo e demonstrando que após o processo 

infeccioso houve um importante aumento de leucócitos e esplenócitos (BOMANS et 

al., 2018; VALDÉS-FERRER et al., 2013). O baço é um órgão rico em elementos do 

sistema retículo-endotelial pela produção de linfócitos e monócitos, sendo de 

grande importância na defesa do organismo contra agentes infecciosos. Durante o 

processo infeccioso, na impossibilidade da função medular, ele também assume a 

função de hematopoiese, produzindo eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Na 

macroscopia do grupo selvagem (WT) ficou evidente a hipertrofia do baço quando 

comparado ao baço do grupo controle, ou até mesmo comparado ao grupo Δatl. 

Essa observação pode se dar pelo fato das infecções dos animais do grupo Δatl 

terem sido extremamente agudas, ocasionando a morte dos animais em menos de 

24 horas após a infecção. Enquanto isso, os animais do grupo WT ficaram doentes 

por mais tempo, possibilitando uma resposta imunológica mais prolongada, 

estimulando as funções de defesa do baço desses camundongos. 

Os rins de todos os grupos apresentaram diferenças na forma, coloração, 

volume e aspectos, quando comparados aos rins do grupo inoculado com solução 

salina estéril. Foi observado, principalmente a redução do volume dos rins, 

possivelmente ocasionado pela atrofia causada pelo processo infeccioso. Os 
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grupos WT e Δaur foram os mais frequentemente observados com lesões de 

superfície dos rins e alteração na coloração, com alternância entre a cor vermelha 

até a cor acastanhada. Os rins dos camundongos inoculados com WT apresentaram 

pontos multifocais de abscedação por toda a superfície do órgão, com diversos 

pontos de inflamação e infecção, ultrapassando o córtex renal.  

Os néfrons são responsáveis pela filtração do sangue para excreção de 

substâncias do organismo, exercendo sua principal função, que é a de 

desintoxicação. Desta maneira, elimina substâncias tóxicas como ureia e creatinina, 

substâncias exógenas, além de manter o equilíbrio hidroeletrolítico, manter o 

equilíbrio ácido-básico do sangue que é alcalino, regular a pressão e o volume do 

líquido corporal; e produzir hormônios (SOUZA; ELIAS, 2006). Tais funções dos rins 

são realizadas através de sua alta vascularização, sendo a via hematogênica uma 

das principais vias causadoras de Infecção do Trato Urinário (ITU) (GUPTA; 

YASSIN, 2013). Através da corrente sanguínea as bactérias atingem os vasos 

sanguíneos dos rins, podendo se aderir à parede dos vasos, ocluir sua luz, e muitas 

vezes, invadir os tecidos causando um processo inflamatório intenso, podendo 

ocasionar a oclusão dos glomérulos e causar, assim, uma glomerulonefrite. O 

aparecimento de abscessos na superfície do rim representa um avanço do quadro 

de infecção, com as bactérias selvagens, atingindo tanto regiões mais internas 

(região medular), assim como regiões mais externas (cortical).  

A infecção da corrente sanguínea acarretando um comprometimento renal 

pode gerar dois quadros: Insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica. A 

primeira é caracterizada por ter um início e evolução de maneira abrupta, enquanto 

a segunda, já possui um início e uma evolução longa (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). 

Para avaliarmos a função renal nós realizamos dosagens bioquímicas de ureia, 

creatinina, albumina e proteínas totais, porém não foi possível detectar a albumina 

em todos os grupos. 

 A dosagem da ureia se mostrou aumentada na maioria dos casos. Apenas os 

grupos ΔicaA e ΔclfB não apresentaram um aumento significativo nos níveis séricos 

de ureia. O grupo inoculado com ΔfnbA apresentou um camundongo com níveis 

séricos aumentados para todos os parâmetros de avaliação renais e hepáticos em 

relação aos demais grupos. Isto pode ser relacionado com a avaliação da curva de 

sobrevivência dos animais deste grupo, em que 50% dos camundongos inoculados 
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com estirpes com deleções de fnbA vieram à óbito entre o terceiro e quarto dia após 

a inoculação.  

 O aumento dos níveis séricos da ureia pode ser ocasionado por um quadro 

de desidratação, ou significar que uma quantidade alta de proteína está sendo 

metabolizada pelo fígado, e por isso, os rins não estão eliminando com eficiência. 

Esta observação pode ser confirmada quando avaliamos os níveis séricos de 

proteínas totais, que ficou aumentado em todos os grupos quando comparados ao 

nosso controle negativo.  

Além disso, avaliamos os níveis séricos de creatinina, que juntamente com os 

níveis de ureia, fornece indicação de lesão renal (KEIR; KELLUM, 2015; SULLIVAN; 

ULETT, 2020). A creatinina é um produto do metabolismo da creatina que aparece 

no soro em quantidades proporcionais à massa muscular corpórea. Os níveis de 

creatinina ficaram aumentados na maioria dos grupos, exceto no grupo de animais 

inoculados com a estirpe selvagem e nos grupos de animais inoculados com as 

estirpes com deleção dos genes icaA, clfA e clfB (p valor ≥ 0,05). Esse aumento 

confirma que a maioria dos animais apresentou um quadro de insuficiência renal, 

com tendência para um quadro de insuficiência renal crônica, em que as lesões são 

irreversíveis. 

O fígado é um dos maiores órgãos sólidos do corpo humano, sendo sua massa 

de aproximadamente 1,5 kg (NEMETH; BAIRD; O’FARRELLY, 2009). No modelo 

roedor esse órgão pesa em torno de 1,3 g. Cerca de 80% de seu volume é composto 

pelos hepatócitos e o restante do órgão é constituído de células não parenquimais, 

incluindo células endoteliais, células de Ito, células de Kupfer e linfócitos (GAO; 

JEONG; TIAN, 2008). O fígado é responsável pela síntese de proteínas séricas, 

metabolismo de aminoácidos, lipídeos e carboidratos, secreção de bile e 

desintoxicação de compostos xenobióticos (DUNCAN; DORRELL; GROMPE, 

2009). A avaliação da macroscopia do fígado dos animais apresentou variações de 

consistência, volume e coloração. Foi dado um maior enfoque na observação da 

macroscopia do fígado dos camundongos inoculados com as estirpes selvagem e 

com deleção de atl, por terem apresentado variações consideradas importantes. O 

fígado observado no grupo inoculado com a estirpe selvagem apresentou uma 

coloração mais pálida e alaranjada. Essa coloração pode ser ocasionada por dois 

quadros diferentes: um quadro relacionado à uma esteatose hepática e um quadro 

associado à degeneração hidrópica detectada nos animais desnutridos, pois nesse 
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tipo de alteração ocasiona um aumento de volume das células que comprimem os 

capilares prejudicando a circulação de sangue no órgão (PEREIRA, 2006).  No 

grupo mutante de atl, houve uma maior variação dos aspectos morfológicos do 

fígado, sendo a característica mais frequentemente observada a coloração vinhosa 

e aumento do volume. Essa coloração pode ser relacionada à ocorrência de hipóxia 

associada à um quadro de hepatite necrosante. 

Os parâmetros bioquímicos hepáticos avaliados foram alanina 

aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), fosfatase alcalina (FAL) 

e gama-glutamiltransferase (GGT). Porém, somente os parâmetros AST e GGT 

sofreram variações importantes, sendo detectados pelos testes bioquímicos em 

todos os grupos. A enzima ALT é encontrada no plasma e em vários tecidos 

corpóreos, mas é geralmente associada às atividades hepáticas. Estas enzimas são 

liberadas no sangue em grandes quantidades quando há dano à membrana do 

hepatócito, resultando em aumento da permeabilidade. Os valores de ALT ficaram 

abaixo dos valores de referência nos camundongos dos grupos WT e com deleção 

de genes (p valor ≥ 0,05). Somente alguns camundongos dos grupos ΔfnbA e ΔicaC 

apresentaram valores mais altos que os valores de referência e que os valores 

referentes ao grupo inoculado com solução salina estéril. Os níveis de ALT 

geralmente não são altos na hepatite crônica, mantendo-se abaixo de valores 

normais ou apresentando valores ligeiramente aumentados (VROON; ISRAILI, 

1990).  

Outro parâmetro observado foi de gama-glutamiltransferase, que é uma 

enzima encontrada em membranas celulares, estando envolvida na transferência 

de aminoácidos através da membrana celular (WHITFIELD, 2001). A mesma está 

presente nos microssomos de hepatócitos e vias biliares, e embora o tecido renal 

tenha maiores níveis de GGT, a enzima presente no soro parece originar-se do 

sistema hepato-biliar e sua atividade está aumentada em todas as formas de 

doença hepática (WHITFIELD, 2001).  Os níveis de GGT tiveram uma maior 

variação nos valores dentro dos grupos, apresentando significância estatística 

apenas para o grupo com deleção do gene atl (p valor ≤ 0,05), o qual apresentou 

valores aumentados em comparação com o controle negativo. Com isso, confirmou-

se um quadro de falência hepática nos animais desse grupo. Vale a pena lembrar 

que os animais deste grupo vieram a óbito em menos de 20 horas após a infecção. 
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A avaliação bioquímica dos camundongos swiss é essencial para o 

entendimento do curso da infecção gerada pelas estirpes avaliadas neste estudo. 

No entanto o modelo swiss tem uma limitação, pois grandes volumes de sangue 

não podem ser coletados sem exsanguinação, e a obtenção de inúmeras amostras 

repetidas nessas espécies requer reposição de fluidos. Essas desvantagens 

complicam a execução de alguns ensaios e análises; e impossibilita a realização de 

análises longitudinais de parâmetros de interesse. 

O coração dos camundongos inoculados com a estirpe selvagem apresentou 

sua forma e volume reduzidos, comparado ao grupo controle. Nas fases iniciais da 

infecção, normalmente há a ocorrência de edema e consequente aumento do órgão, 

porém em fases seguintes pode ocorrer a perda de tecido devido à necrose ou 

perda da estrutura das fibras musculares relacionada ao processo infeccioso. Já o 

coração dos camundongos do grupo Δatl, manteve sua forma e volume 

preservados, mostrando que nas fases iniciais de uma infecção aguda os órgãos 

mais afetados são os rins e o fígado desses animais.  

O grupo inoculado com solução salina tinha todos os órgãos com coloração, 

volume e aspectos normais e preservados, além disso, todos os parâmetros 

bioquímicos renais e hepáticos estavam dentro dos limites de normalidade, segundo 

os valores de referência.  

Além das análises bioquímicas, os hemogramas dos animais dos grupos 

estudados também foram avaliados. Os hemogramas dos camundongos de todos 

os grupos apresentaram alterações no eritrograma para o Volume Globular Médio 

(VGM) e a Concentração de Hemoglobina Globular Média (CHGM). O índice VGM 

serve para avaliar o tamanho médio dos glóbulos vermelhos e diagnosticar anemias, 

enquanto o índice CHGM serve para avaliar a quantidade média de hemoglobina 

na célula. Os valores aumentados desses índices indicam uma anemia macrocítica 

e hipercrômica em todos os grupos. Apesar disso, um camundongo do grupo 

inoculado com solução salina estéril, apresentou valor aumentado de ambos os 

índices (Anexo 5), gerando dúvidas acerca da consideração do aumento desses 

valores. 

No leucograma, a contagem de segmentados, apresentou um aumento do 

número de neutrófilos (neutrofilia) em todos os grupos, exceto o grupo inoculado 

com salina. Quando há uma infecção bacteriana, a medula óssea aumenta a sua 

produção, fazendo com que sua concentração sanguínea se eleve. O grupo ΔfnbA 



84 
 
foi o que apresentou a maior média relacionada aos valores absolutos de 

segmentados. Esse aumento provavelmente está relacionado ao aumento de todos 

os outros parâmetros bioquímicos também avaliados no mesmo camundongo deste 

grupo, o que demonstra uma infecção aguda mais grave observada nesse animal. 

Porém, um único camundongo não foi suficiente para determinar que a infecção 

causada por ΔfnbA possa ter sido mais grave em relação aos demais grupos. 

Além disso, alguns grupos também apresentaram valores absolutos de 

monócitos acima dos valores de referência e do grupo inoculado com solução salina 

estéril. Os monócitos são normalmente ativados nos processos infecciosos, tanto 

virais quanto bacterianos. Quando um tecido está sendo invadido por algum 

microrganismo, o sistema imune encaminha os monócitos para o local infectado. 

Este se ativa, transformando-se em macrófago, que é capaz de fagocitar estes 

microrganismos invasores. Os monócitos tipicamente se elevam nos casos de 

infecções, principalmente naquelas mais crônicas (CHARLES A JANEWAY et al., 

2001). Assim, como visto anteriormente para os valores de neutrófilos, o grupo 

ΔfnbA foi o que apresentou a maior média relacionada aos valores absolutos dos 

monócitos. 

Todas essas observações geram dados importantes relacionados à 

patogênese das estirpes avaliadas neste estudo, mostrando que todas elas 

apresentaram a capacidade de gerar infecções bem estabelecidas mesmo após a 

deleção dos diferentes genes estudados. Dessa forma, demonstrou-se que 

nenhuma das deleções gerou uma atenuação na virulência de S. aureus. No 

entanto, ficou evidente que a deleção do gene de atl promoveu um aumento da 

virulência dessas estirpes no modelo de sepse em camundongos, com 100% dos 

animais do grupo vindo a óbito em aproximadamente 20 horas após a inoculação. 

Além disso, sintomas diferentes foram observados no grupo inoculado com Δatl, 

tendo alguns animais apresentado labirintite e infecção do globo ocular.  

 Visto isso, novos estudos acerca das características dessa estirpe são 

necessários para a compreensão dos mecanismos que levam ao aumento da 

virulência e da formação do biofilme in vitro e in vivo. Pretendemos avaliar através 

de métodos moleculares se as alterações genômicas realizadas previamente pelo 

grupo da Universidade da Califórnia em São Francisco se mantêm na estirpe no 

local correto e se o gene atl está realmente inativado. Além disso, pretendemos 
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observar se ao inativar o gene atl ocorreu a super expressão de outros genes 

gerando, assim, o aumento da virulência dessas estirpes.  

Para identificar alvos terapêuticos eficazes, a pesquisa sobre sepse deve 

avaliar principalmente a causa da falência de múltiplos órgãos e a causa da morte 

ocasionada pela infecção. Como a sepse é uma síndrome inflamatória, a 

abordagem das respostas celulares localizadas, bem como os mediadores que 

geram efeitos mais distantes, podem gerar dados importantes para avaliação da 

patogênese das estirpes estudadas. As citocinas pró-inflamatórias nos rins dos 

camundongos inoculados com as estirpes com deleção de atl são um tipo de 

mediador que pretendemos avaliar em estudos posteriores. Além disso, 

pretendemos realizar a metodologia de complementação do mutante com o gene 

atl para verificar se após a complementação dessa estirpe, a virulência aos níveis 

da estirpe selvagem é reestabelecida.   

O impacto na saúde pública da colonização microbiana e formação de biofilme 

em dispositivos médicos recebeu considerável atenção na última década. De 

acordo com um dado do National Institutes of Health (NIH) de 2002, 80% de todas 

as infecções humanas são atribuíveis aos microrganismos nos biofilmes, e uma 

melhor compreensão dos atributos genéticos, bioquímicos e fisiopatológicos dos 

biofilmes são necessários para o desenvolvimento de medidas eficazes contra 

essas comunidades microbianas (PHILLIPS; PATWARDHAN; JAYAN, 2015). 

Nosso experimento, realizado com a introdução de fragmentos de cateter no 

dorso dos camundongos, buscou diferenciar a macroscopia do dorso dos animais 

nos locais em que as estirpes foram inoculadas; a macroscopia dos fragmentos de 

cateter explantados dos camundongos e a colonização dos cateteres através da 

contagem de UFC dos biofilmes formados em cada um dos cateteres.  

Ao analisarmos o tecido epitelial dorsal que revestia o fragmento de cateter 

nos camundongos, observamos que os grupos apresentaram diferentes formas de 

lesões com variação na gravidade, relacionadas à inflamação local. A observação 

mais importante se deu no grupo inoculado com a estirpe Δatl, que apresentou 

lesões de maior gravidade, com lesões mais extensas, de maior profundidade; 

apresentando ulceração com perda da continuidade da epiderme e derme e 

apresentando colorações diversas, desde lesões eritematosas, lesões amareladas 

até lesões com coloração mais escura. A administração intradérmica possui a 

velocidade de absorção inferior as vias intraperitoneal e intramuscular (DIEHL et al., 
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2001); apesar disso a administração do inóculo de Δatl apresentou uma infecção 

local mais virulenta que as demais estirpes, como o que foi observado quando essa 

estirpe foi administrada pela via intravenosa. Isso demonstrou que independente da 

via de administração a estirpe com deleção do gene atl, demonstrou um aumento 

da virulência em relação as demais estirpes do estudo, nos diferentes modelos de 

infecção propostos.  

Todos os cateteres apresentaram películas na superfície interna 

características de um biofilme. As diferentes colorações observadas nesses 

materiais provavelmente têm relação com o material adjacente ao cateter que foi 

gerado pelo processo inflamatório local. Como por exemplo, a coloração amarela 

do material presente no cateter explantado do grupo ΔicaB, que pode estar 

relacionada à uma lesão ulcerativa com a presença de afluxo inflamatório no local.   

Um problema enfrentado na realização dessa metodologia foi que devido ao 

aparecimento de diversas lesões no dorso dos animais, alguns cateteres não 

puderam ser recuperados para a análise de UFC, tendo saído do local onde foi 

inserido após o aparecimento da lesão, e antes do término do desafio de 120 horas.  

Aqueles cateteres que puderam ser recuperados, foram avaliados quanto à 

quantidade de UFC dos biofilmes formados. A estirpe ΔfnbA foi a que demonstrou 

formar um biofilme com maior quantidade de UFC, porém não existem estudos que 

tenham relacionado mutações desse gene em infecções relacionadas à um modelo 

de cateter no dorso de camundongos. Novos ensaios são necessários para a 

recuperação de mais cateteres para que essa colonização seja, então, avaliada. 
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7. CONCLUSÃO  

 

A estirpe mutante Δatl demonstrou um maior acúmulo de biofilme em 

comparação com as outras estirpes mutantes e a estirpe selvagem nos ensaios in 

vitro. 

A colonização bacteriana nos órgãos estudados não apresentou diferença 

relacionada às estirpes selvagem e mutantes inoculadas, com os grupos do estudo 

tendo apresentado colonização quantitativamente semelhante de Staphylococcus 

aureus nos órgãos avaliados. 

Foram observadas importantes alterações anatomopatológicas nos órgãos 

dos camundongos inoculados com a estirpe Δatl, verificando-se que o quadro clínico 

gerado por essa estirpe mutante apresentou diferenças em relação as demais 

estirpes mutantes do estudo. 

A estirpe com deleção para o gene atl apresentou um importante aumento da 

virulência no experimento de sepse, refletido pela morte de todos os animais em 

menos de 20 horas após a infecção; além disso, apresentou sintomas clínicos como 

inflamação do globo ocular e labirintite. 

Os parâmetros renais e hepáticos mostraram que todos os animais 

apresentaram quadros de insuficiência renal e hepática, tendendo para um quadro 

crônico. 

O modelo utilizado para avaliação do crescimento dos biofilmes em cateteres 

não permitiu inferir diferenças entre os grupos analisados, necessitando de novos 

estudos que permitam avaliar a influência das mutações no crescimento dos 

biofilmes nesses dispositivos. 
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APÊNDICE 1 

 

Critérios para o diagnóstico de sepse 

Um patógeno documentado ou suspeito, mais duas ou mais das seguintes 
anormalidades SIRS: 

    1. Temperatura > 38.5°C ou <35°C 

    2. Frequência cardíaca > 90 batimentos / min 

    3. Frequência respiratória > 20 respirações / min ou PaC02 < 32 
mmHg 

    4. Leucócitos > 12.000 células / mm3, ou < 4000 células / mm3 ou> 
10% de formas imaturas (banda) 

           SIRS, síndrome de resposta inflamatória sistêmica; Leucócitos, glóbulos brancos. 
 

Fonte: Tabela 1 modificada de Iskander et al., 2013. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1- DOCUMENTAÇÃO DE APROVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE 

PESQUISA NO BIOTÉRIO DO INSTITUTO BIOMÉDICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE 
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ANEXO 2 – CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA PELO COMITÊ DE 

ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA) 
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ANEXO 3 – LAUDO DO HEMOGRAMA DO CAMUNDONGO SWISS DO GRUPO INOCULADO 

COM A ESTIRPE COM DELEÇÃO DO GENE fnbA (APRESENTANDO MONÓCITOS 

AUMENTADOS) 
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ANEXO 4 – LAUDO DOS TESTES BIOQUÍMICOS DO CAMUNDONGO SWISS DO GRUPO 

INOCULADO COM A ESTIRPE NOCAUTEADA PARA O GENE fnbA
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ANEXO 5 – LAUDO DO HEMOGRAMA DE UM CAMUNDONGO SWISS DO GRUPO INOCULADO 

COM SOLUÇÃO SALINA ESTÉRIL 

 


