
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Instituto de Ciências Básicas da Saúde 

Departamento de Microbiologia 

Avaliação in vitro da expressão de genes de virulência de 

Enterococcus faecalis Resistentes à Vancomicina isolados de 

Infecção do Trato Urinário 

Dejoara Zvoboda¹, Tiane Martin de Moura¹, Ana Paula Guedes Frazzon¹ 

¹ Departamento de Microbiologia, ICBS, UFRGS, Porto Alegre, RS 

Introdução 

 Enterococcus são bactérias residentes comuns da microbiota do trato gastrointestinal humano e consideradas patógenos 
oportunistas, sendo uma das principais causas de infecções hospitalares no mundo, principalmente em pacientes com 
infecções no trato urinário (ITU) e usuários de catéteres. Enterococcus faecalis é a espécie predominante devido aos 
inúmeros fatores de virulência associados. A capacidade do E. faecalis em aderir e desenvolver biofilme é 
reconhecidamente um fator importante para causar ITU. Uma relevante característica dessa espécie é a vasta resistência a 
diferentes agentes antimicrobianos. Os glicopeptídeos como a vancomicina e teicoplanina são empregadas no tratamento 
de bactérias Gram-positivas resistentes ou no caso de alergias a outros antimicrobianos. Hoje em dia já existem  relatos de 
enterococos resistentes à vancomicina (ERV) em diversas partes do mundo. 

Objetivo 

Avaliar a expressão de alguns genes envolvidos no processo de adesão e formação de biofilme em uma cepa ERV 
crescendo em meio com urina na presença e na ausência do antimicrobiano vancomicina por PCR em tempo-real. 

Materiais e Métodos 

500µL 

500µL 
A cepa ERV-2389 foi pré-
inoculada em caldo 2xYT 

e incubado sob agitação a 
37° C overnight  

(i) 45 mL de meio 2xYT 
e 5 mL de urina estéril  

(ii) 45 mL de meio 2xYT  e 
5 mL de urina estéril  +  

vancomicina [64 μg/mL]  

Agitação a 37° C até OD(600nm) 0,3 

3mL 

O RNA total foi extraído com TRIzol® e 
previamente tratado com DNAse I  

 
O cDNA foi sintetizado a partir de        

1 μg de RNA total utilizando o High 
Capacity cDNA Reverse Transcription 

Kit® 

1x Fast-Plus Eva Green Master Mix (Biotium®) 
0,4 μM de cada primer 

100 pg de cDNA  
água deionizada (MilliQ plus, Millipore®)  

qPCR em termociclador EcoTM Real Time PCR 
System (Illumina®) utilizando placas de 48 poços. 
Os genes de referência utilizados foram 23S e tuf 

20µL 

Resultados 

A presença de vancomicina no meio resultou em uma 
superexpressão significativa dos gene bopA, fur e vanA e 
repressão na expressão dos genes ace e  não alterou a 
expressão dos genes asc e oxyR. 

Figura 1- Expressão de genes de relacionados à virulência de VRE em caldo 2xYT/Urina 
tratados com vancomicina em comparação ao controle (sem vancomicina) (* p ≤ 0,05). 

Conclusão 

Conclui-se que a presença da vancomicina induziu 
significativamente o aumento na expressão de bopA/fur e a 
diminuição na expressão de ace. Portanto, a administração 
de vancomicina contribuiria para o aumento da virulência em 
isolados clínicos, assim sendo, faz-se necessária cautela na 
prescrição deste antimicrobiano.  
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A análise dos dados referentes à expressão 
relativa foi feita pelo método de Pfaffl. 
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