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Enterococcus são bactérias residentes comuns da microbiota humana e são considerados 

patógenos oportunistas classificados entre as 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 habilidade do E. faecalis em aderir e desenvolver biofilme é 

reconhecidamente importante para o seu potencial em causar ITU. Uma importante 

característica dessa espécie é a resistência a uma vasta gama de agentes antimicrobianos. Os 

antimicrobianos glicopeptídicos vancomicina e teicoplanina são usados no tratamento de 

bactérias gram-positivas no caso de resistências ou alergias a outros antimicrobianos, 

entretanto, há relatos de cepas de enterococos resistentes à vancomicina (ERV). O objetivo 

desse estudo foi observar e avaliar como alguns genes envolvidos no processo de adesão e 

formação de biofilme em uma cepa ERV são expressos na presença de vancomicina. A cepa 

ERV-2389 foi isolada de infecção do trato urinário (ITU) pelo Laboratório de Cocos Gram 

Positivos da UFCSPA.  Foi realizado um pré-inoculado desta cepa em meio caldo 2xYT e 

incubado sob agitação a 37º C overnight. Após, 500 µL do crescimento overnight foi 

inoculado em (i) 45 mL de meio 2xYT e 5 mL de urina estéril [10% (v/v) de urina] e (ii) 45 

mL de meio 2xYT e 5 mL de urina estéril [10% (v/v) de urina] acrescido de vancomicina (64 

µg/mL). O experimento foi feito em triplicata e incubado sob agitação a 37º C até uma OD 

(600nm) 0,3. O RNA total foi extraído com TRIzol
® 

a partir de uma alíquota de 3 mL. O RNA 

total foi previamente tratado com DNAse I e o cDNA foi sintetizado a partir de 1 µg de RNA 

total utilizando primers aleatórios (Kit de cDNA de Alta Capacidade de Transcrição Reversa, 

Applied Biosystems
®
). As reações de qPCR foram otimizadas em 20 µL contendo1X Fast-

Plus Eva Green Master Mix (Biotium
®

), 0,4 µM de cada primer, 100 pg de cDNA e água 

deionizada (MilliQ plus, Millipore
®
). As reações foram amplificadas em termociclador Eco

TM
 

Real Time PCR System (Illumina
®
) utilizando placas de 48 poços. O cDNA foi amplificado 

com primers específicos para os genes bopA, ace, acs e vanA. Os genes de referência 

utilizados foram 23S, gyrA e tuf. Foi utilizado um padrão de ciclagem universal e a curva de 

dissociação foi medida por um passo adicional de 55 a 95º C (0,5º C/min). A normalização 

dos dados foi realizada usando o método 2
-∆∆Ct

 e para a análise estatística foi utilizado o teste 

T pareado (p ≤ 0,05). Os experimentos foram realizados em triplicata biológica e em 

quadruplicata experimental. A presença de vancomicina no meio resultou em uma 

superexpressão de bopA e uma expressão significativa de vanA não interferindo na expressão 

dos genes ace e asc. Conclui-se que a presença de vancomicina é capaz de estimular a 

regulação parcial do operon bopABCD e induzir a auto-expressão de vanA. Assim sendo, a 

administração de vancomicina poderia estar contribuindo para o aumento da virulência em 

isolados clínicos, portanto é extremamente necessário ter cautela na prescrição deste 

antimicrobiano. 

  


