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RESUMO

O uso de antimicrobianos na produção animal contribui com a pressão
seletiva e colabora na expansão de cepas multirresistentes em diferentes ambientes.
Já é relatado que os animais de produção atuam como potenciais reservatórios de
microrganismos produtores de genes de resistência (ARGs). Dentro deste contexto,
a resistência as polimixinas mediada por plasmídeos já foi bem reportada no mundo
todo  e  a  habilidade  de  disseminação  do  gene  mcr-1 precisa  ser  melhor
compreendida. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a epidemiologia molecular
de isolados de  Escherichia coli mcr-1  positivos e  mcr-1 negativos provenientes de
diferentes  hospedeiros  através  de  três metodologias:  MLST,  CH Typing  e  SNPs
(Single Nucleotideo Polymorphism). Além disso, buscamos relacionar como o uso de
antimicrobianos pode influenciar na expansão clonal de isolados produtores de mcr-
1 nos  diferentes  nichos  ecológicos. Isolados  de  E.  coli  mcr-1 positivos  (n=6)
recuperados de frangos de corte e suínos provenientes de granjas no Rio Grande do
Sul  tiveram seus genomas comparados com isolados recuperados de bancos de
dados públicos (n = 37), sendo 19 produtores de mcr-1 e 18 negativos para o gene,
totalizando uma população de 43 isolados. A tipagem MLST apresentou 35 STs ,
sendo  a  ST-10  e  a  ST-101  as  de  maior  frequência  com  11,63%  e  6,98%,
respectivamente. Já a tipagem molecular por CH Typing, apresentou 32 CHs, sendo
os tipos mais  frequentes  as CH 11-25  com 9,30% de frequência,  CH 11-0 com
6,98% e CH 29-38 com 6,98%. A análise filogenética utilizando as três metodologias
apresentou uma distribuição diversa e concordante ao longo das árvores, onde foi
possível  observar  isolados  produtores  de  mcr-1 intimamente  relacionados  com
isolados negativos para o gene. Além disso, isolados com uma diferença de tempo
de 60 anos foram intimamente relacionados, podendo indicar uma disseminação não
clonal  entre  as  cepas,  sugerindo  que  a  pressão  seletiva  e  eventos  recentes  de
recombinação estão agindo sobre a população. Com base nos dados apresentados
acima,  e  reforçando  a  ideia  de  que  a  permanência  de  características  em uma
população  depende  das  forças  evolutivas  que  atuam  sobre  ela,  afirmamos  que
medidas integrativas apoiadas na abordagem One Health devem ser adotadas como
estratégia para reduzir a disseminação de cepas multirresistentes.

Palavras-chave:  Escherichia  coli;  mcr-1;  epidemiologia  molecular;  expansão  clonal;  animais  de
produção.
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ABSTRACT

The  use  of  antimicrobials  in  animal  production  can  act  as  selective
pressure and corroborate with the expansion of multidrug-resistant strains in different
environments.  It  has  already  been  reported  that  production animals  are  potential
reservoirs of ARGs (antimicrobial resistance genes) and in spreading these genes
by the food chain.  In this context, plasmid-mediated colistin resistance has already
been reported worldwide and the dispersal ability of the mcr-1 gene must be better
understand.  So,  the  objective  of  this  study  was  to  determine  the  molecular
epidemiology of  mcr-1 positive and negative  Escherichia coli isolates from different
hosts through three different methodologies: MLST, CH Typing, and SNPs (Single
Nucleotide  Polymorphism).  Furthermore,  it  was  observed  how  the  use  of
antimicrobials  could  impact  the  clonal  expansion  of  mcr-1 producing  isolates  in
different  ecological  niches. mcr-1 positive  E.  coli isolates  (n=6)  recovered  from
broilers and pigs from farms in the Rio Grande do Sul had their genomes compared
with isolates recovered from public databases (n = 37), being 19 mcr-1 positive and
18 mcr-1 negative totaling a population of 43 isolates. The MLST typing presented 35
single STs,  being ST-10 and ST-101 the most frequent, with 11.63% and 6.98%,
respectively. The molecular typing by CH Typing presented 32 unique CH, being CH
11-25 9.30%, CH 11-0; 6.98%, and CH 29-38; 6.98% the most frequent types among
the 43 isolates. The phylogenetic analysis using the three methodologies showed a
heterogeneous  and  concordant  distribution  along  with  the  trees,  where  it  was
possible to observe mcr-1 producing isolates closely related to negative isolates for
the gene. Furthermore, the SNP tree demonstrated that the central genome of these
isolates is well conserved, as isolates with a time difference of 60 years were closely
related, which may indicate a non-clonal dispersion among the strains, suggesting
that selective pressure and recent recombination events are acting on the population.
Based on the data presented above, and reinforcing the idea that the permanence of
characteristics in a population depends on the evolutionary forces that act on it, we
highlight that integrative measures supported by One Health approaches should be
adopted  as  a  strategy  to  minimize  the  antimicrobial  resistance  spread.

Key  words:  Escherichia  coli;  mcr-1,  molecular  epidemiology;  antimicrobials;  clonal  expansion;
production animals.
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1.  INTRODUÇÃO

O  tratamento  de  doenças  infecciosas  com  antibióticos  trouxe  muitos

benefícios  clínicos  desde  a  sua  descoberta.  Porém,  o  uso  extensivo  de

antimicrobianos desencadeou o que pode ser uma das maiores ameaças à saúde

humana, animal e ambiental no século XXI: a resistência microbiana (UDAONDO;

HUERTAS, 2020).

Sabemos que os compostos antibióticos são essenciais e muito utilizados

na terapia clínica humana, na profilaxia, e também como promotor de crescimento,

na produção animal (SHEN et al., 2020b). A exposição a quantidades substanciais

desses compostos em animais de produção tornou os produtos pecuários potenciais

reservatórios de genes de resistência a antimicrobianos (ARGs), aumentando assim

as  chances  de  disseminação  entre  diferentes  nichos  ecológicos  através  da

transferência  horizontal  gênica  (HGT).  Quando  falamos  de  ARGs  é  importante

destacar  a  disseminação  de  genes  que  conferem  resistência  a  antimicrobianos

utilizados  como  último  recurso  no  tratamento  de  infecções  clínicas,  como  as

polimixinas  (colistina),  utilizadas  no  tratamento  de  doenças  causadas  por

microrganismos multirresistentes (MDR) (SUN et al., 2018).

Desde  2016,  com  a  descoberta  do  gene  mcr-1,  capaz  de  conferir

resistência à colistina, sendo mediada por plasmídeo, muitos estudos têm relatado

variantes do gene com perfil semelhante de resistência, sendo a variante mcr-10 a

mais recente descoberta, em 2020 (LIU et al., 2016a; WANG et al., 2020). O gene

mcr-1 já foi relatado em vários tipos de plasmídeos, como IncX4, IncI2 e IncHI2,

expressando outras variantes do gene no mesmo plasmídeo e também conferindo

uma  resistência  adicional  a  isolados  que  já  expressavam  genes  relacionados  a

produção de betalactamases de espectro estendido ESBL, como blaCTXM-8, blaCMY-2,

além  de  carbapenemases  do  tipo  blaNDM e  blaKPC,  entre  outras  classes  de

antimicrobianos, como quinolonas e sulfonamidas (CASELLI et al., 2018; IGWARAN;

IWERIEBOR;  OKOH,  2018;  MARTINS-SORENSON  et  al.,  2020;  NANG;  LI;

VELKOV, 2019; REBELO  et al., 2018; WANG  et al., 2018a; YANG  et al., 2018a).
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Esses  dados  são  extremamente  preocupante,  uma  vez  que  a  disseminação  de

clones  MDR  são  comumente  disseminados  através  da  cadeia  alimentar,  pelo

contato direto com animais ou através do meio ambiente.

O uso de antibióticos como agente promotor do crescimento em animais

de produção contribui para a pressão seletiva e, consequentemente, o surgimento

de infecções bacterianas MDR na comunidade. O destino de todos os antibióticos

administrados  que  não  são  absorvidos  pelo  animal  são  despejados  no  meio

ambiente na forma de fezes e urina. Essa situação, juntamente com o tratamento

insuficiente de resíduos industriais, residenciais e agrícolas, também contribui para a

expansão da resistência microbiana ambiental (UDAONDO; HUERTAS, 2020).

Uma das espécies produtoras de  mcr-1 mais relatadas na literatura é a

Escherichia  coli,  um  microrganismo  ubíquo  da  microbiota  intestinal  normal  em

humanos e animais, mas também encontrada como diversos patotipos associados a

infecções  graves  (KAPER;  NATARO;  MOBLEY,  2004b).  Apoiando  a  abordagem

One Health, que reconhece que os humanos, os animais e a saúde ambiental estão

intimamente  ligados,  consideramos  esse  microrganismo  como  um  potencial

marcador  de  resistência  na  comunidade.  Sabendo  que  o  conjunto  de  genes

associados  à  resistência  antimicrobiana  em  um  ambiente  (resistoma)  não  está

relacionado apenas com o influxo de ARGs entre esses três setores, mas também

na  transferência  horizontal  desses  genes  entre  bactérias  comensais  e  cepas

patogênicas  (TÜMMLER,  2020),  destacamos  a  importância  do  estudo

epidemiológico  de  isolados  MDR  em  diferentes  tipos  de  hospedeiros.  A

epidemiologia molecular é uma ferramenta poderosa na prática de estudos deste

tipo, pois a observação de variantes genômicas, como as variantes de nucleotídeo

único SNVs (Single Nucleotide Variants) e suas relações na transmissão, evolução e

expansão  clonal  de  cepas  emergentes  conferem  uma  melhor  compreensão  da

propagação da resistência (SABAT et al., 2013; TÜMMLER, 2020).

Tendo em vista que os animais de produção podem ser reservatórios de

ARGs com potencial disseminação entre humanos e ambiente, a genotipagem de

cepas de  Escherichia coli e o estudo genômico comparativo,  através de análises

filogenéticas,  proporcionam  um  melhor  entendimento  da  disseminação  desses
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isolados  na  população,  possibilitando  a  criação  de  políticas  públicas,  medidas

integrativas de inspeção,  vigilância e implementação de abordagens  One Health,

com o intuito de minimizar a transmissão de cepas MDR e prever possíveis surtos e

desequilíbrio econômico.



15

2. OBJETIVOS

2.1  OBJETIVO GERAL

Comparar genotipicamente cepas de Escherichia coli, produtoras de mcr-

1, isoladas de frangos de corte e suínos, provenientes do Rio Grande do Sul com os

dados de isolados disponíveis em bancos de dados públicos, a fim de identificar a

diversidade  genética  e  a  disseminação  das  cepas  em  diferentes  tipos  de

hospedeiros.

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.2.1 Determinar o tipo de sequência (ST) e o complexo clonal (CC) dos

isolados de  Escherichia coli mcr-1 positivos, provenientes de frangos de

corte e suínos (deste estudo), utilizando ferramentas  online de tipagem

molecular, como MLST e CHTyper.

2.2.2  Caracterizar  os  isolados  sequenciados  neste  estudo  quanto  a

presença  de  genes  de  resistência,  genes  codificadores  de  fatores  de

virulência, sorotipo e tipo de plasmídeo.

2.2.3  Comparar  filogeneticamente,  os  isolados  sequenciados  nesse

estudo e os obtidos do banco de dados público, através da inferência de

árvores filogenéticas a partir dos resultados do MLST.

2.2.4  Comparar  filogeneticamente,  os  isolados  sequenciados  nesse

estudo e os obtidos do banco de dados público, através da inferência de

árvores filogenéticas a partir dos resultados do CHTyper.

2.2.5  Comparar  filogeneticamente,  os  isolados  sequenciados  nesse

estudo e os obtidos do banco de dados público, através da inferência de

árvores  filogenéticas baseada na  análise  de variantes  de nucleotídeos

únicos.
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2.2.6  Construir  rede  de  abrangência  mínima  a  partir  dos  7  genes

housekeeping,  bem  como  dos  genes  fumC e  fimH  para  análise  de

microevolução em um modelo reticulado.

2.2.7 Comparar os resultados obtidos através dos 3 métodos de tipagem

utilizados:  Multilocus Sequence Typing MLST, CHTyping e chamada de

variantes SNVs no genoma total.
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3.  REVISÃO DA LITERATURA

3.1 EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR

Epidemiologia  é  o  estudo  da  distribuição  e  prevalência  de  uma

determinada  doença,  assim  como  os  fatores  de  risco  associados  a  ela.  Essa

disciplina apresenta  um importante papel  na manutenção da saúde pública  e no

controle  de  doenças,  através  do  esclarecimento  das  interações  entre  patógeno-

hospedeiro  e  a  transmissibilidade  da  doença  em  uma  determinada  população

(WANG; KING JORDAN; MAYER, 2014). Quando o estudo da etiologia da doença

envolve fatores genéticos e ambientais, e como esses fatores se relacionam, esse

estudo  passa  a  ser  chamado  de  epidemiologia  molecular  (KENRAD  NELSON;

MASTERS WILLIAMS, 2007).

A  epidemiologia  molecular  se  baseia  na  observação  de  marcadores

moleculares ou genéticos, que se relacionam ao desenvolvimento, transmissão e a

evolução de patógenos microbianos causadores de doenças em um grupo (RAVEN

et al., 2019). A metodologia utilizada para tal observação é a tipagem molecular.

Essa metodologia é capaz de medir diferenças genéticas entre cepas bacterianas e,

em conjunto com as análises filogenéticas, essas diferenças podem ser classificadas

em  grupos  ou  complexos  clonais,  que  são  baseados  na  relação  e  diversidade

genética de cada isolado (SCHÜRCH et al., 2018; WANG; KING JORDAN; MAYER,

2014).  Sabemos  que  a  clonalidade  de  uma  cepa  está  relacionada  às  forças

evolutivas exercidas sobre o seu genoma, como a seleção natural e a recombinação

(DIDELOT; MAIDEN, 2010). O efeito da recombinação sobre a clonalidade é direto,

e quanto maior o número de recombinações menor a clonalidade. Já o efeito da

seleção natural é mais complexo, mas pode ser definido como a força que favorece

as  expansões  clonais  de  mutações  adaptativas  em uma  população  (SHAPIRO,

2016).

Desta forma, análises de tipagem molecular podem determinar a relação
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genética de cepas de diferentes fontes de isolamento; diferentes locais geográficos

e/ou  diferentes  períodos  de  tempo,  inferindo  assim  a  relação  evolutiva  desses

dados.

3.2 TIPAGEM MOLECULAR

Como mencionado anteriormente, a tipagem molecular é a metodologia

utilizada  para  discriminação  de  cepas  a  partir  da  sua  variabilidade  genética.  A

diversidade genética, dentro de um táxon bacteriano, é associada a variantes de

nucleotídeo  único,  a  composição  variável  do  genoma acessório  e  a  distribuição

espacial de repetições e oligonucleotídeos dentro do genoma (SABAT et al., 2013;

TÜMMLER,  2020).  Desta  forma,  essa  metodologia  pode  ser  empregada  de

diferentes maneiras, mas sempre seguindo o mesmo princípio, o de comparação a

nível  genético.  Com  o  objetivo  de  fundamentar  e  facilitar  o  entendimento

epidemiológico de um conjunto de amostras, algumas técnicas podem ser utilizadas,

como a análise  de padrões  de fragmentos  de tamanhos diferentes,  gerados por

enzimas de restrição, como a Macrorestrição do DNA seguida de eletroforese em gel

de  campo  pulsado  PFGE  (Pulsed  Field  Gel  Electrophoresis)  (GROTHUESI;

TÜMMLER,  1991);  através  da  análise  de  sequências  de  um conjunto  de  genes

específicos, como MLST (Multilocus Sequence Typing) (URWIN; MAIDEN, 2003) e

CH  Typing  (WEISSMAN  et  al.,  2012),  e  também  através  da  aplicação  do

Sequenciamento Completo do Genoma (Whole Genome Sequencing – WGS) o qual

possibilita a análise de variantes com um poder discriminatório maior. Algumas das

técnicas  que  utilizam  esta  abordagem  são:  a  tipagem  molecular  do  genoma

completo  e  ou  genoma  central,  como  whole  genome wgMLST  e  core  genome

cgMLST, onde a comparação é feita gene por gene em todo o genoma (SCHÜRCH

et al., 2018), além do mapeamento do genoma total contra um genoma de referência

para identificação de variantes SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) (TÜMMLER,

2020). Essas técnicas serão elucidadas abaixo.

3.2.1  Eletroforese em gel em campo pulsado PFGE
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A eletroforese em gel de campo pulsado é globalmente aplicável a todas

as bactérias e, portanto, tem sido o método de referência para tipagem de cepas em

bacteriologia (TÜMMLER, 2020).  Essa técnica se baseia na digestão do genoma

bacteriano  por  endonucleases  de  restrição,  onde  a  distribuição  do  tamanho dos

fragmentos gerados pela digestão, representam a distribuição espacial dos sítios de

clivagem no genoma (GROTHUESI; TÜMMLER, 1991).

Os fragmentos gerados são então separados por eletroforese em gel de

campo pulsado (WANG; KING JORDAN; MAYER, 2014). Uma vez que os locais de

reconhecimento  da  maioria  das  endonucleases  de  restrição  são  distribuídos

aleatoriamente no cromossomo, os padrões de fragmentos representam impressões

digitais  genômicas  imparciais  (fingerprinting  genomic) e  podem,  portanto,  ser

utilizados na atribuição de relações clonais entre cepas (GROTHUESI; TÜMMLER,

1991). Essas variações no padrão de fragmentos de restrição são indicativos de

variações no genoma, podendo estar relacionados a inserções, deleções, rearranjos,

incorporação ou perda de elementos do genoma acessório. (GINARD et al., 1997;

WANG; KING JORDAN; MAYER, 2014).

A comparação dos padrões de PFGE de várias cepas bacterianas fornece

informações para saber se essas cepas são ou não geneticamente relacionadas. As

cepas com padrões idênticos são consideradas clonais e provavelmente originadas

do mesmo ancestral. Por outro lado, as cepas com padrões distintos podem ou não

ser geneticamente relacionadas, dependendo do número de bandas diferentes que

apresentam (MARTAK et al., 2020).

Embora seja um método muito utilizado, é laborioso e despende bastante

tempo. Sendo assim, os métodos baseados em sequência têm se tornado cada vez

mais  atrativos,  pois  permitem  o  depósito  e  armazenamento  da  informação  em

bancos  de  dados,  contribuindo  para  a  acessibilidade  e  estudo  global  da

epidemiologia molecular (KOTŁOWSKI et al., 2020; MACIUCA et al., 2019).

3.2.2  Tipagem de Sequência Multilocus MLST

A tipagem de sequência multilocus é uma técnica capaz de caracterizar

isolados  de espécies bacterianas usando sequências de fragmentos  internos de,
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geralmente,  sete  genes  de  manutenção,  chamados  de  housekeeping  genes

(MAIDEN  et al., 1998). A cada fragmento de gene, é atribuído um número inteiro

correspondente ao alelo.  Para cada cepa analisada,  a combinação de alelos em

cada locus define sua sequência tipo (ST) (WANG; KING JORDAN; MAYER, 2014).

Logo, uma ST é definida pelo perfil alélico (combinação dos números inteiros) dos

sete  loci.  Assim,  as  cepas  que  têm,  pelo  menos,  quatro  alelos  em comum são

geralmente definidas como o mesmo complexo clonal (FEIL et al., 2004; TÜMMLER,

2020).

Anteriormente, os genes de manutenção de uma (ou mais) cepas eram

amplificados por (multiplex) PCR e os amplicons de cada alelo eram sequenciados.

Com o sequenciamento de nova geração se tornando um método cada vez mais

acessível,  o  MLST  atualmente  pode  ser  facilmente  extraído  in  silico através  da

comparação dos dados de sequenciamento do genoma completo contra um banco

de  dados  online,  como  pubMLST  (https://pubmlst.org/)  onde  milhares  de

combinações de loci,  também conhecidos como esquemas,  estão disponíveis  de

acordo com a espécie bacteriana (KIMURA, 2018).

Para  Escherichia  coli,  podemos  utilizar  a  EnteroBase

(https://enterobase.warwick.ac.uk/) que dispõe gratuitamente os esquemas de alelos

para  esta  espécie,  os  quais  são  compostos  por  7  genes  housekeeping:  adk

(adenilato quinase),  fumC (fumarato hidratase),  gyrB (DNA girase),  icd (isocitrato /

isopropilmalato  desidrogenase),  mdh (malato  desidrogenase),  purA

(adenilossuccinato  desidrogenase)  e  recA (ATP  /  GTP-binding  motif)

(https://enterobase.warwick.ac.uk/species/ecoli/allele_st_search). 

3.2.3  CH Typing

Outra  ferramenta,  desenvolvida  especialmente  para  tipagem  desta

espécie é o CH Typer, o qual utiliza o mesmo princípio de tipagem MLST (WIRTH et

al., 2006).

Em 2012, WEISSMAN et al., desenvolveu a tipagem CH, um esquema de

tipagem baseado em sequenciamento de dois loci gênicos, para uma determinação

rápida dos grupos clonais de E. coli patogênica extraintestinal (WIRTH et al., 2006).
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A tipagem de CH é baseada na comparação de sequências de fumC, um dos genes

housekeeping usados no esquema MLST, e em um fragmento interno do gene que

codifica a adesina fimbrial do tipo 1, fimH (WEISSMAN et al., 2012).

Em 2018, o Center of Genomic Epidemiology CGE (https://cge.cbs.dtu.dk/

services/chtyper/)  apresentou  uma  nova  ferramenta  online  para  este  tipo  de

caracterização de cepas, chamada CH Typer, a qual permite a tipagem molecular de

isolados  a  partir  de  sequências  brutas  do  sequenciamento  WGS  (fastq)  ou  do

genoma já  montado (.fasta) (ROER  et al.,  2018a).  Desta  maneira,  o genoma de

diversos isolados de E. coli foram recuperados da base de dados EnteroBase para

estudo  comparativo  entre  as  técnicas  de  tipagem  MLST  e  CH.  Os  resultados

mostraram  que  a  combinação  de  fumC e  fimH teve  um  poder  discriminatório

ligeiramente maior do que o poder discriminatório obtido com o MLST (ROER et al.,

2018a). Consequentemente, o CH Typer é considerado uma ferramenta adequada,

que pode atuar como uma alternativa  rápida  para a vigilância epidemiológica de

surtos provocados por E. coli. (ROER et al., 2018a; TCHESNOKOVA et al., 2013).

3.2.4  Tipagem de Sequência Multilocus do genoma completo e do genoma 

central wgMLST/cgMLST

Uma abordagem alternativa para caracterizar cepas filogeneticamente é a

tipagem de sequência multilocus do genoma total (whole genome) wgMLST ou a

tipagem de sequência multilocus do genoma central (core genome) cgMLST. Essas

metodologias  possuem o mesmo princípio descrito para a tipagem de sequência

multilocus tradicional  (MLST)  mas oferece uma resolução muito maior  ao utilizar

porções significativamente maiores do genoma (SCHÜRCH et al., 2018; TÜMMLER,

2020). Uma comparação entre as técnicas pode ser visualizada na Tabela1.

As comparações genômicas de centenas a milhares de genes permite a

atribuição de alelos quando estes são comparados a um conjunto de genes centrais

conservados.  Desta  forma,  regiões  homólogas  entre  os  genomas  comparados,

podem  ser  agrupadas  em  clusters  de  genes  através  de  ferramentas  de

bioinformática (PEARCE et al., 2018). Para E. coli são utilizados 2.513 loci de genes

para análise wgMLST e 25.002 loci para cgMLST (EnteroBase, último acesso em: 26
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de out. de 2020).

Embora seja uma metodologia com um alto poder discriminatório e muito

utilizada na tipagem molecular baseada em sequências do genoma total, também

possui  suas  limitações,  pois  regiões  recombinantes  com uma alta  densidade  de

SNPs não poderão ser filtradas, podendo colapsar e sub-representar as variações

alélicas do genoma (SCHÜRCH et al., 2018).

Tabela 1: Diferença entre as metodologias baseadas em MLST (multilocus 
sequence typing).

MLST clássico
Core genome MLST

(cgMLST)

Whole genome MLST

(wgMLST)

7 loci 2.513 loci 25.002 loci

Genes conservados –

housekeeping genes
Genes centrais

Qualquer sequência

codificante

Regiões conservadas –

baixo poder discriminatório

Regiões variáveis – alto

poder discriminatório

Regiões altamente

variáveis – altíssimo poder

discriminatório

Esquemas diferentes para

cada espécie/gênero

Esquemas diferentes para

cada espécie/gênero

Esquemas diferentes para

cada espécie/gênero

3.2.5 Tipagem de Polimorfismo de Nucleotídeo Único (SNP)

Através do sequenciamento de alto rendimento é possível explorar todas

as  variantes  de  nucleotídeo  único,  além  da  composição  do  genoma  acessório

(SCHÜRCH  et  al.,  2018).  Essas  abordagens  mais  abrangentes,  são  úteis  para

rastrear a diversidade intra-clonal  a fim de compreender a microevolução de um

clone ou para acompanhar a aquisição e perda de características de interesse, como

virulência ou determinantes de resistência antimicrobiana (TÜMMLER, 2020).

O  polimorfismo  de  nucleotídeo  único  provavelmente  representa  as

variações genéticas mais abundantes no genoma. Logo, SNPs de todo o genoma

Fonte:  EnteroBase.  Disponível  em:
https://enterobase.readthedocs.io/en/latest/enterobase-tutorials/deeper-
lineages.html. Acesso em: 26 de out. de 2020.
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podem ser  identificados  e  validados  para discriminar  cepas bacterianas  (WANG;

KING JORDAN; MAYER, 2014).

A tipagem de cepas por sequenciamento do genoma completo, a partir de

SNPs, pode ser executada através de mapeamento dos arquivos de leitura (reads)

contra  um  genoma  de  referência  ou  a  partir  do  genoma  montado  (contigs)

(SCHÜRCH et al., 2018). Sendo assim, se uma sequência de referência intimamente

relacionada estiver disponível, uma abordagem de mapeamento de leitura pode ser

usada para auxiliar na identificação das diferenças entre ela e a sequência recém-

gerada. O mapeamento se refere ao alinhamento de cada leitura a uma posição em

um genoma de referência. Para cada nucleotídeo de referência, várias leituras são

normalmente alinhadas e a base correta para a posição é inferida do nucleotídeo de

consenso derivado das leituras sobrepostas (LI;  DURBIN, 2010). Os mapeadores

registram a posição de cada leitura na referência e conferem uma pontuação de

alinhamento  para  cada  leitura;  as  sequências  de  leituras  emparelhadas  são

frequentemente geradas no formato de arquivo Sequence Alignment Map (SAM) (LI

et al., 2009). O arquivo SAM pode então, ser processado para chamar os sítios de

variantes de nucleotídeo único (SNVs), também chamados de SNPs. Os SNVs são

geralmente  relatados  em um arquivo  Variant  Calling  Format (VCF),  que  contém

informações  sobre  SNVs  e  possíveis  inserções  /  exclusões  curtas  (Indels)  em

comparação com a referência. É importante observar que a escolha da sequência de

referência  pode  ter  um grande  impacto  na  variação  relatada  pelo  software.  Por

exemplo,  se as leituras de um organismo relacionado de maneira distante  forem

comparadas com uma referência, apenas as regiões semelhantes serão mapeadas;

quaisquer  dados  de  sequências  exclusivos  ou  suficientemente  divergentes  não

serão mapeados e, portanto, serão omitidos do relatório de variantes. Quanto mais

distante a sequência de referência usada, mais regiões serão excluídas da análise

(CARRIÇO et al., 2018).

Uma  vantagem  das  abordagens  de  mapeamento  de  leitura  sobre  as

abordagens de gene por gene é a capacidade de analisar regiões não codificantes,

que tem o potencial de revelar mudanças nas regiões reguladoras de genes que

podem ser  traduzidas  em diferenças  fenotípicas,  embora isso  seja  limitado  pelo
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genoma de referência usado (THORPE et al., 2017).

3.3 ANÁLISE FILOGENÉTICA

À medida que o sequenciamento de nova geração (NGS) se torna cada

vez mais rápido e econômico, a tipagem molecular baseada no genoma total e a

reconstrução filogenética se tornarão cada vez mais frequentes. A reconstrução da

árvore filogenética é uma abordagem poderosa e visualmente intuitiva para inferir

relações  evolutivas  entre  sequências  microbianas  (FELSENSTEIN,  2004),  sendo

uma  ferramenta  extremamente  útil  na  epidemiologia  molecular  (WANG;  KING

JORDAN; MAYER, 2014).

A reconstrução filogenética de todo o genoma consiste em alinhamentos

de sequências do genoma inteiro, chamados de alinhamento de sequência múltipla

(WANG;  KING  JORDAN;  MAYER,  2014;  YANG;  RANNALA,  2012).  Estes

alinhamentos serão usados para inferir distâncias evolutivas entre os genomas das

cepas analisadas e, a partir deles, uma árvore filogenética será inferida. As regiões

de duplicação no genoma e a capacidade de transferência horizontal gênica entre

cepas bacterianas,  pode interferir na inferência das distâncias e,  para evitar este

problema,  a  reconstrução  filogenética  de  todo  o  genoma  é  frequentemente

conduzida usando alinhamentos concatenados dos chamados “genes centrais”, que

estão  presentes  entre  todas  as  cepas  analisadas.  Esse  conjunto  de  genes,

geralmente,  se  apresentam de forma mais  conservada no genoma,  sendo muito

utilizados neste tipo de análise (WANG; KING JORDAN; MAYER, 2014).

A inferência de árvores filogenéticas pode ser descrita, basicamente, por

três  tipos  de  metodologias:  fenética,  cladística  e  probabilística  (FELSENSTEIN,

1981;  HALL,  1988).  As  árvores  inferidas  por  métodos  fenéticos  se  baseiam no

cálculo  das  distâncias,  de  acordo  com  a  similaridade  entre  as  sequências

observadas. Os cálculos das distâncias entre as sequências seguem vários modelos

de  substituição  de  nucleotídeos,  que  vão  se  basear  na  taxa  de  transição  e

transversão  entre  as  bases  nitrogenadas  dos  genomas  e  também  em  outros
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parâmetros,  como  a  quantidade  GC  ou  a  posição  dos  nucleotídeos  no  códon

genético (YANG; RANNALA, 2012). Esses métodos atribuem valores às diferenças

existentes entre duas sequências comparadas e geram uma matriz de distância a

partir do alinhamento. A matriz então, será utilizada para a construção da árvore

através de um algoritmo de agrupamento,  como Neighbor Joining (SAITOU; NEI,

1987). Baseado no princípio de evolução mínima (CAVALLI-SFORZA; EDWARDS,

1967),  o  algoritmo  Neighbor  Joining  identifica  os  vizinhos  que  sequencialmente

minimizam o tamanho total da árvore. É um dos algoritmos mais usados, eficiente e

rápido, mas não considera dados originais das sequências, apenas as distâncias.

Os métodos cladísticos são calculados levando em consideração todos os

caminhos  evolutivos  possíveis,  onde  a  metodologia  de  parcimônia  é  utilizada

(FELSENSTEIN, 2004). Essa metodologia usa a informação do alinhamento como

uma informação evolutiva para inferir a árvore com menor mudança evolutiva que

explique  os  dados  observados  (FITCH,  1971;  HARTIGAN,  1973).  Uma  das

desvantagens é a formação de dados errôneos pela quantidade de homoplasias que

podem  ser  encontradas  no  genoma,  assim  como  substituições  de  bases  em

velocidades diferentes  entre  as  cepas  e  o tempo computacional  exigido para  os

cálculos (YANG; RANNALA, 2012).

Já os métodos probabilísticos, utilizam cálculos para inferir a árvore que

melhor  represente  a  variação  de  um  determinado  conjunto  de  sequências

(FELSENSTEIN,  1981).  A  Máxima  verossimilhança  (Maximum  Likelihood)  é  um

método baseado na construção da árvore mais provável,  estatisticamente, o qual

utiliza estatística Bayesiana para o teste de hipóteses (RANNALA; YANG, 1996).

Isso é uma vantagem em relação aos outros métodos, pois a probabilidade máxima

permite muito mais flexibilidade do que outras abordagens, como taxas variáveis de

evolução, entre locais e linhagens, e também é particularmente sensível a questões

evolutivas,  como  recombinação,  seleção  e  homoplasia.  Ainda  assim,  algumas

desvantagens,  como  a  apresentação  não  adequada  das  taxas  naturais  de

substituição e frequências, caso a amostragem não for significativa, e a dificuldade

em avaliar  todas  as  árvores  possíveis,  devido  ao  tempo  computacional  exigido,

devem ser consideradas. (YANG; RANNALA, 2012).
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Sabemos  que  a  evolução  microbiana  frequentemente  tende  a  se

diversificar  via  recombinação  e  transferência  horizontal  gênica.  Este  tipo  de

evolução, em que sequências que foram separadas ao longo do tempo evolutivo

são,  posteriormente,  reintroduzidas  no  mesmo  fundo  genético,  é  considerado

reticulado,  e  existem  métodos  filogenéticos  desenvolvidos  para  capturar  e

representar  este  processo evolutivo,  como as redes filogenéticas.  O uso de tais

métodos  reticulados  pode  render  uma  visão  mais  sutil  e  precisa  das  relações

evolutivas entre um grupo de cepas microbianas (HUSON; BRYANT, 2006; WANG;

KING  JORDAN;  MAYER,2014).

3.4 CARACTERÍSTICAS DE E.COLI

A caracterização de bactérias a nível de cepa pode se tornar um desafio

quando estas apresentam uma alta variabilidade genética, principalmente quando

apresentam diferenças  importantes  no  potencial  de  virulência,  mas  também são

comuns  no  ambiente,  como  a  Escherichia  coli e  outras  Enterobacteriaceae

(KOTŁOWSKI et al., 2020).

E.  coli é  um  membro  ubíquo  da  microbiota  bacteriana  intestinal

permanente em humanos, outros animais de sangue quente e répteis. O ambiente

natural dessas bactérias é a camada mucosa do ceco e cólon (KAPER; NATARO;

MOBLEY, 2004; LEIMBACH; HACKER; DOBRINDT, 2013). No entanto, no curso da

evolução,  alguns  clones  de  E.  coli adquiriram  elementos  genéticos  que  os

permitiram colonizar diferentes nichos ecológicos e expressar diversos mecanismos

de virulência e patogenicidade (JAVADI; BOUZARI; OLOOMI, 2017).

Dependendo da localização da infecção, as cepas patogênicas de E. coli

podem ser divididas em dois grupos básicos: E. coli patogênica intestinal (InPEC) e

E.  coli patogênica  extraintestinal  (ExPEC)  (KAPER;  NATARO;  MOBLEY,  2004a;

LEIMBACH;  HACKER;  DOBRINDT,  2013).  Dentro  do  grupo  do  InPEC,  os  mais

importantes  são  E.  coli enteroagregativa  (EAEC),  E.  coli entero-hemorrágica

(EHEC),  E.  coli enteroinvasiva  (EIEC),  E.  coli enteropatogênica  (EPEC),  E.  coli
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enterotoxigênica (ETEC),  E. coli difusamente aderente (DAEC) e  E. coli invasiva

aderente  (AIEC).  E.  coli uropatogênica  (UPEC),  E.  coli associada  à  meningite

(MNEC),  E.  coli associada  à  septicemia  (SEPEC)  e  E.  coli patogênica  aviária

(APEC) são os patótipos ExPEC mais comuns (CROXEN; FINLAY, 2010; KAPER;

NATARO;  MOBLEY,  2004a;  KOTŁOWSKI  et  al.,  2020;  LEIMBACH;  HACKER;

DOBRINDT, 2013).

Além disso, a classificação de E. coli pode ser feita através da divisão em

subgrupos filogenéticos sendo, pelo menos, oito grupos filogenéticos reconhecidos

dentro da espécie, denominados A, B1, B2, C, D, E, F e G. Os filogrupos diferem

entre  si  a  nível  de  nucleotídeo,  sendo  o WGS um grande  aliado  no  estudo  de

estrutura e classificação populacional e também quanto a características fenotípicas,

como  tamanho  do  genoma  e  frequência  e  variedade  de  genes  de  virulência.

(CLERMONT et al., 2019). 

 

3.4.1 Plasticidade do Genoma e Variação Fenotípica

O genoma de  E. coli apresenta uma estrutura muito dinâmica, podendo

ser dividida em dois tipos básicos: genoma central e genoma acessório. Definimos o

genoma central como o conjunto de genes que estão presentes em todas as cepas

de  uma  espécie  bacteriana,  como  genes  housekeeping,  genes  envolvidos  na

replicação,  transcrição  e  tradução,  ou  seja,  genes  envolvidos  em  funções

metabólicas básicas do microrganismo (LEIMBACH; HACKER; DOBRINDT, 2013;

VERRAES et al., 2013). No genoma central, eventos de inserção, deleção ou troca

de nucleotídeos são observados,  sendo  a taxa de mutação,  por  nucleotídeo por

geração entre 10-6 a 10-9 em bactérias. Por outro lado, o genoma acessório/flexível

apresenta altas taxas de variabilidade da sequência de nucleotídeos, e é composto

de genes que estão presentes apenas em algumas cepas ou que são únicos para

determinados isolados (LEIMBACH; HACKER; DOBRINDT, 2013). Esse conjunto de

genes é responsável  por diversos fenótipos e adaptações a condições ambientais

específicas em uma população ou espécie (MEDINI et al., 2005). Exemplos para o

pool genético flexível são os elementos genéticos móveis (MGE), como plasmídeos,
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fagos,  ilhas  genômicas,  transposons,  elementos  de  inserção,  bem  como  o

mecanismo de recombinação de DNA exogeno no DNA do hospedeiro (DIXIT et al.,

2015).  No  contexto  da  patogenicidade,  esse  pool genético  codifica  fatores  de

virulência e resistência, que dão ao patógeno o potencial de colonizar o hospedeiro

e causar doenças. Desta forma, a combinação do genoma central  e do genoma

flexível constitui o pangenoma (LEIMBACH; HACKER; DOBRINDT, 2013; MEDINI et

al., 2005).

Para  cromossomos  bacterianos,  a  recombinação  preferencial  entre

genomas intimamente relacionados foi invocada como a principal força que mantém

a coerência  genômica,  mas isso não garante um conjunto fixo de características

fenotípicas (REDONDO-SALVO  et  al.,  2020a). Estudos  relataram que as regiões

sintênicas de DNA conservado, quando comparadas entre quaisquer duas cepas de

E. coli, mostram apenas 3% de divergência de nucleotídeos. Resultados diferentes

foram observados ao relatar uma diversidade intra espécie. Estima-se que apenas ~

40% das proteínas de E. coli combinadas são conservadas entre todas as cepas, um

conjunto  de  ~  2.200  genes  com  alta  homologia  constituindo  o  genoma  central

(CHAUDHURI;  HENDERSON, 2012;  TENAILLON  et  al.,  2010;  TOUCHON  et  al.,

2009). Os 60% residuais constituem o pool genético acessório de parálogos, alelos e

singletons,  frequentemente  co-localizados  em  elementos  móveis.  Os  resultados

apresentados exemplificam a alta plasticidade do genoma de E. coli, que resulta nas

diversas estratégias de adaptação de diferentes cepas (TENAILLON et al., 2010).

3.4.2 Transferência Horizontal Gênica e suas Consequências

Como  mencionado  acima,  a  diversidade  do  genoma  bacteriano  e  a

capacidade  de  trocar  material  genético,  possibilita  a  esses  microrganismos  a

aquisição  de  genes  importantes  para  sua  sobrevivência  ou  dispensar  genes

acessórios que não estão sendo utilizados. Tanto a aquisição de genes através da

transferência  horizontal  gênica,  quanto  a  redução  do  genoma  com  o  intuito  de

economizar energia, é refletido nos tamanhos variáveis do genoma de E. coli, que

varia de ~ 4,6 a ~ 5,7 Mb (LEIMBACH; HACKER; DOBRINDT, 2013).

Mutações  pontuais  e  rearranjos  genéticos  apenas  levam  ao

desenvolvimento evolutivo, principalmente sem a criação de novos determinantes
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genéticos,  enquanto a HGT produz  genomas extremamente dinâmicos.  Assim, a

troca de material genético pode alterar efetivamente o estilo de vida das espécies

bacterianas  (JAVADI;  BOUZARI;  OLOOMI,  2017) e,  consequentemente,

desempenhar um papel importante na propagação, de determinantes de virulência e

resistência  antimicrobiana,  entre  diferentes  cepas  e  espécies  bacterianas

(LEIMBACH; HACKER; DOBRINDT, 2013).

Um estudo de vias de transferência horizontal  de genes em bactérias,

Santiago Redondo-Salvo demonstrou que,  embora os plasmídeos tendem a uma

recombinação preferencial,  em relação a tipos de incompatibilidade,  exibem uma

diferença chave em relação ao cromossomo bacteriano, operando além da barreira

de  espécie/gênero  do  hospedeiro.  A  troca  de  plasmídeos  entre  a  família

Enterobacteriaceae é maior em relação às outras famílias bacterianas, e as espécies

como,  Escherichia coli,  Salmonella e  Klebsiella são capazes de trocar plasmídeos

com a  maioria  das  bactérias  clinicamente  relevantes  da  ordem  Enterobacterales

(REDONDO-SALVO et al., 2020a) destacando ainda mais a importância dos MGEs

na disseminação da resistência.

3.5 RESISTÊNCIA MICROBIANA

O uso extensivo de antimicrobianos desencadeou o que poderia ser uma

das  maiores  ameaças  à  saúde  humana,  animal  e  ambiental  no  século  21:  a

resistência  antimicrobiana  (AMR)  (OMS,  2015).  Na  verdade,  algumas  previsões

estimam que as mortes atribuíveis à AMR podem aumentar  de 700.000 para 10

milhões  de  vidas  anualmente  até  2050  (BRODRICK  et  al.,  2017;  BROGAN;

MOSSIALOS, 2016; UDAONDO; HUERTAS, 2020; VERRAES et al., 2013).

A resistência  antimicrobiana  pode  ser  intrínseca ou adquirida.  Onde a

resistência intrínseca é característica inerente de uma espécie bacteriana ou gênero

para  um  determinado  antibiótico  (GUARDABASSI;  COURVALIN,  2006).  Já  a

resistência  adquirida  é  quando  uma  cepa  suscetível  tornou-se  resistente,  como

consequência de uma alteração genética evolutiva.

A  plasticidade  do  genoma  bacteriano  e  a  troca  de  material  genético
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através dos MGEs, como plasmídeos,  é decorrente da pressão seletiva exercida

sobre uma população, favorecendo a expansão clonal de características fenotípicas

adaptativas, como a resistência aos antibióticos (SHAPIRO, 2016).

Infecções causadas por cepas MDR foram relatadas pela primeira vez em

ambientes  hospitalares,  onde  o  uso  de  antimicrobianos  era  mais  prevalente.  No

entanto, hoje em dia, os compostos antibióticos são muito utilizados não só para a

terapia  humana,  mas  também  na  terapia,  profilaxia,  metafilaxia  e  promoção  do

crescimento na produção animal (CASTANON, 2007; UDAONDO; HUERTAS, 2020).

A exposição a quantidades substanciais de compostos antimicrobianos em animais

de produção, como ilustrado na  Figura 1, tornou os produtos de origem animal,

assim como o ambiente das fazendas e abatedouros, potenciais reservatórios de

ARGs  (GARCÍA  et  al.,  2018;  WANG  et  al.,  2019).  Com  isso,  as  chances  de

transmissão aos humanos através da cadeia alimentar, pelo contato direto com os

animais e pelo meio ambiente (águas residuais), são aumentadas e contribuem para

a disseminação da resistência  aos antibióticos (IGWARAN; IWERIEBOR; OKOH,

2018; MAESTRE-CARBALLA et al., 2019). Sabendo que o uso de antibióticos atua

como  pressão  seletiva  e  contribui  para  a  diversidade  do  genoma  bacteriano,  o

monitoramento epidemiológico de genes que conferem resistência aos antibióticos,

principalmente  aqueles  utilizados  como  último  recurso  terapêutico,  como  os

carbapenêmicos e as polimixinas, é de extrema importância (SUN,2018).
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3.5.1 Resistência às Polimixinas

As  polimixinas  (polimixina  B  e  E)  foram  introduzidas  no  arsenal  de

antibióticos  em  1950,  porém,  tendo  em  vista  sua  alta  neurotoxicidade  e

nefrotoxicidade  foram  retiradas  do  mercado.  Contudo,  devido  ao  aumento  de

isolados  resistentes  aos  carbapenêmicos  na  década  de  90,  elas  tornaram-se  o

último recurso para o tratamento de infecções graves causadas por bacilos gram-

Figura 1: Definição One Health sobre a disseminação da resistência bacteriana nos
três  setores:  saúde  humana,  ambiental  e  animal.  Figura  adaptada  do  artigo
(Udaondo; Huertas., 2020).
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negativos,  para os quais outras opções de tratamento são limitadas (SUN  et al.,

2018). Já na medicina veterinária, as polimixinas, principalmente do tipo E (colistina)

são largamente utilizadas para o controle da diarreia em suínos e aves de produção,

além de funcionarem como promotor de crescimento e melhoramento animal (SHEN

et al., 2020a).

A resistência às polimixinas até novembro de 2015 era caracterizada por

mutações  cromossomais  e  não  representava  risco  quanto  à  disseminação

horizontal. Entretanto, a identificação de um mecanismo de resistência mediada por

plasmídeo, através do gene  mcr-1,  entre isolados  da família  Enterobacteriaceae,

proveniente  de humanos e animais, causou preocupação (LIU et al., 2016b).

MCR-1  é  uma  fosfoetanolamina  transferase,  que  modifica  o

lipopolissacarídeo microbiano, adicionando fosfoetanolamina ao lipídeo A, levando a

resistência às polimixinas (colistina), através da diminuição da afinidade do fármaco

com a parede bacteriana (Liu et al.,  2016). Desde o relato do primeiro gene  mcr

(mcr-1) (LIU et al., 2016b), algumas variantes do gene, incluindo mcr-2 (XAVIER et

al.,  2016),  mcr-3 (YIN  et  al.,  2017),  mcr-4 (CARATTOLI  et  al.,  2017),  mcr-5

(BOROWIAK  et  al.,  2017),  mcr-6  (ABUOUN  et  al.,  2017),  mcr-7  (YANG  et  al.,

2018b),  mcr-8 (WANG  et  al.,  2018b),  mcr-9  (CARROLL et  al.,  2019)  e  mcr-10

(WANG et al., 2020) têm sido descritas em isolados da família Enterobacteriaceae.

Além disso, o gene mcr-1 já foi relatado em mais de 70 países em cinco continentes,

em várias  espécies  (CASELLI  et  al.,  2018;  MARTINS-SORENSON  et  al.,  2020;

REBELO et al., 2018), diferentes nichos ecológicos e em associação com diversos

plasmídeos,  como por  exemplo,  IncX4,  IncI2  e  IncHI2 (IGWARAN; IWERIEBOR;

OKOH, 2018; NANG; LI; VELKOV, 2019; SHEN et al., 2020b; YANG et al., 2017).

A co-localização de variantes distintas do gene mcr em um único isolado

já  foi  descrita  (HERNÁNDEZ  et  al.,  2017;  XIANG  et  al.,  2018) e  plasmídeos

conjugativos carreando mcr-1 e genes de resistência do tipo blaCMY-2 (MACIUCA et

al., 2019), blaCTX-M-8 (SACRAMENTO et al., 2018a) e carbapenemases do tipo blaNDM

(WANG et al., 2018b) também já se tornou uma realidade.

No Brasil, vários estudos já relataram a presença de  mcr-1 em isolados

de  pacientes  clínicos  (AIRES  et  al.,  2017;  CONCEIÇÃO-NETO  et  al.,  2017;
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DALMOLIN  et al.,  2017; FERNANDES  et al., 2016b; ZAMPARETTE  et al., 2020),

isolados  ambientais  (SACRAMENTO  et  al.,  2018a) e  isolados  de  animais

(FERNANDES et al., 2016a; LENTZ et al., 2016; MONTE et al., 2017; MORENO et

al.,  2019;  PALMEIRA  et  al.,  2018;  SAIDENBERG  et  al.,  2020;  SELLERA  et  al.,

2017). Esses achados ressaltam a capacidade de disseminação do gene  mcr-1 e,

consequentemente,  a  escassez  de  alternativas  de  tratamento  de  infecções

bacterianas MDR na comunidade.

A  abordagem  One  Health reconhece  que  humanos,  animais  e  saúde

ambiental estão intimamente ligados e, portanto, o controle e a vigilância de ARGs

precisam ser considerados em todos os três setores (JAVADI; BOUZARI; OLOOMI,

2017).

3.5.2 Animais de Produção como Reservatórios de Genes de Resistência

A  Office  International  des  Epizooties  —  OIE (Organização  Mundial  de

Saúde Animal), responsável pelo Relatório Anual de Antimicrobianos para Uso em

Animais,  mostrou  uma  redução  de  25%  no  uso  de  colistina  como  fator  de

crescimento, nos países participantes do relatório, durante o ano de 2018 a 2020.

Embora  alguns  países  estejam  banindo  o  uso  de  antimicrobianos  na  produção

animal (SHEN et al., 2020a), antibióticos como a Colistina, Bacitracina e Polimixina

B  ainda  representam 73%  do  uso  profilático  total  de  antibióticos  utilizados  nos

países participantes do relatório (OIE-ARA., 2020).

No  Brasil,  o  monitoramento  da  quantidade  de  antibióticos  usados  na

pecuária ainda é precário. Esses dados estão disponíveis qualitativamente e com

pouca vigilância.  Em 2016, o Brasil  deixou de usar a colistina como promotor de

crescimento na pecuária, dando prazo para adequação a lei de 2 anos, entrando em

vigor  apenas  em  2018.  Contudo,  a  proibição  não  abrange  o  uso  profilático  da

colistina na produção animal (IN-45 Diário Oficial da União., 2016).

Dados indicam que o uso global de antibióticos na produção de animais

destinados a alimentação foi de 131.109 toneladas em 2013 e pode aumentar para

200.235 toneladas até 2030 (WANG et al., 2019). Sendo os animais de produção,

um dos principais reservatórios de genes que conferem resistência à colistina e que,

tanto a transmissão clonal, quanto a horizontal, contribuem para a disseminação da
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resistência (SHEN et al., 2020a), o monitoramento do uso de antimicrobianos deste

tipo se torna cada vez mais urgente.

No final de 2019, o Food and Drug Administration dos EUA, disponibilizou

o relatório anual de distribuição de antimicrobianos com importância clínica humana,

utilizados  em animais  de produção,  destinados  a  alimentação,  onde  foi  possível

observar um aumento de 9% entre os anos de 2017 e 2018 (CVM; FDA; DS, 2018).

Dados mais recentes serão disponibilizados no relatório de 2023, onde o FDA, junto

ao CMV dos Estados Unidos (Centro de Medicina Veterinária), atuam em um plano

de ação de cinco anos para monitoramento da administração de antimicrobianos em

ambientes  veterinários

(https://www.fda.gov/animal-veterinary/safety-health/antimicrobial-resistance).  Como

já sabemos, a utilização de antimicrobianos neste setor, contribui para o surgimento

de ARGs em bactérias, que transitam a cadeia alimentar, proporcionando a seleção

de  cepas  resistentes,  patogênicas  e  comensais,  no  trato  intestinal  de  animais

destinados à alimentação humana (BARLAAM et al., 2019).

Além de animais de produção e humanos sintomáticos ou não, o gene

mcr-1 já  foi  encontrado  em bactérias gram negativas,  principalmente  E.  coli,  em

vários tipos de carnes disponíveis em supermercados e vegetais (BARLAAM et al.,

2019; GUENTHER et al., 2017; HASMAN et al., 2015; PERRIN-GUYOMARD et al.,

2016).  Portanto,  bactérias  resistentes  podem contaminar  produtos  alimentares  e

colonizar a microbiota humana através da cadeia alimentar pelo manuseio e /  ou

consumo de alimentos contaminados, como demonstrado na Figura 2.  (BARLAAM

et al., 2019; HOELZER et al., 2017; VAN DEN BOGAARD; STOBBERINGH, 1999;

WITTE, 1998).

A microbiota intestinal tem um papel importante no combate à infecções

por  bactérias  resistentes  a  antibióticos,  pois  atua  como  uma  barreira  natural

envolvida  na  homeostase  da  saúde  de  humanos  e  animais  (CLEMENTE  et  al.,

2012); entretanto, o uso de antibióticos de amplo espectro causa um desequilíbrio

geral da microbiota residente (disbiose) que pode ter consequências para a saúde

de ambas as espécies (CLEMENTE et al.,  2012; CULLY M., 2019). Uma dessas

consequências  é  um  aumento  desproporcional  na  abundância  de  bactérias
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específicas que podem carregar  elementos móveis  contendo  ARGs (UDAONDO;

HUERTAS, 2020).

O  estudo  de  Dobrzanska  et  al.,  realizado  em  2020,  correlacionou

mudanças  na  composição  da  microbiota  intestinal,  após  antibioticoterapia

preventiva,  com ganho de peso e doença em bezerros. Neste trabalho,  bezerros

tratados  com  florfenicol  tiveram  a  composição  da  microbiota  intestinal  alterada,

observado-se  um  enriquecimento  de  Proteobactérias  anaeróbias  facultativas,

principalmente  da  espécie  E.  coli.  A  presença  dessa  espécie  mediando  ARGs

carreados  por  elementos  móveis,  forneceram a  resistência  a  outras  drogas  não

administradas  aos  bezerros.  Os  animais  tratados  com  antibióticos  também

mostraram um aumento no peso corporal em comparação com o grupo não tratado,

embora ambos os grupos seguissem a mesma dieta  (DOBRZANSKA et al., 2020).

Esses resultados indicam que a administração de antibióticos em animais saudáveis

leva a uma microbiota desequilibrada, que está relacionada a doenças e ao aumento

de  peso  dos  animais.  Além  disso,  a  disbiose  promove  o  crescimento  de

microrganismos  portadores  de  elementos  móveis  carreando  ARGs  clinicamente

relevantes,  e  potencialmente  aumentando  o  risco  de  transmissão  de  bactérias

resistentes  a  antibióticos  em  diversos  ambientes  (DOBRZANSKA  et  al.,  2020;

UDAONDO; HUERTAS, 2020).
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As  complexidades  dos  mecanismos  pelos  quais  os  microrganismos

podem adquirir ARGs são impulsionadas não apenas por processos biológicos, mas

também por fatores socioeconômicos, que devem ser levados em consideração na

construção de estratégias para combater esta ameaça à saúde pública.  Medidas

integradas de inspeção, vigilância, sequenciamento de última geração e ferramentas

de bioinformática avançadas, são necessárias para monitorar e controlar melhor o

uso  de  antibióticos  na  produção  animal  e,  consequentemente,  reduzir  a

Figura 2 : Principais vias de seleção e disseminação de Escherichia coli carregando
o gene  mcr-1 em animais, humanos e o ambiente. Demonstração de como pode
ocorrer  a  transmissão  na  cadeia  alimentar:  1-  fazenda;  2-  matadouro;  3-  águas
residuais;  4-  animais  domésticos  e  silvestres;  5-   intestino;  6-  ambientes
hospitalares. Figura adaptada (BARLAAM. et al.,2019).
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contaminação e transmissão de cepas MDR ao longo da cadeia alimentar (JAVADI;

BOUZARI; OLOOMI, 2017) .
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 AMOSTRAGEM DO ESTUDO

4.1.1 Características dos Isolados 

Um total de 6 cepas de E. coli portadoras do gene mcr-1 foram isoladas

de swab cloacal de aves de corte (n = 3) e swab retal de suínos (n = 3) recuperados

de fazendas de produção, em 2015 e 2018 no estado do Rio Grande do Sul. As

coletas foram realizadas de acordo com os protocolos éticos previamente aprovados

para os referidos estudos CEUA UFRGS 29445 e 33494.

Os isolados foram selecionados a partir do resultado positivo para o gene

mcr-1 que serviu como um critério de inclusão na escolha das amostras a serem

sequenciadas.

4.1.2 Sequenciamento Completo do Genoma

O sequenciamento completo do genoma dos 6 isolados foi realizado no

Laboratório  de  Resistência  Bacteriana  (LABRESIS-Hospital  de  Clínica  de  Porto

Alegre).  Para fins de descrição estes isolados serão chamados de RS-BR neste

documento.

O  DNA  genômico  foi  extraído  usando  o  Wizard®  Genomic  DNA

Purification  Kit  Manual  Técnico  (Promega  Itália,  Milan,  Italy)  de  acordo  com as

instruções do fabricante. As bibliotecas de sequenciamento foram preparadas com o

Nextera XT DNA Sample Preparation Kit (Illumina) de acordo com o protocolo do

fabricante. O sequenciamento das cepas foi realizado na plataforma Illumina MiSeq

(Illumina, San Diego, CA, Estados Unidos) utilizando MiSeq Reagent Kit  V2 (500

ciclos) e cobertura de 100x, produzindo leituras de extremidades emparelhadas de

150 bp.
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4.1.3  Isolados selecionados a partir de Banco de Dados Públicos

As  sequências  do  genoma  completo  dos  isolados  utilizados  para  fins

comparativos no presente estudo, foram retiradas do banco de dados de Arquivos

de  Leituras  de  Sequências  do  NCBI  (SRA)  (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra),

digitando-se no campo de busca os seguintes termos: “Escherichia coli AND mcr-1”.

A  busca  resultou  em  417  isolados  de  E.  coli,  em  maio  de  2020.  Os  critérios

utilizados para a escolha dos arquivos foram: arquivos de sequências referente ao

genoma completo; submetidos a sequenciamento pela plataforma Miseq Illumina e

provenientes  de  diferentes  países  e  isolados  de  diferentes  hospedeiros.  Após  a

seleção,  dezenove  arquivos  de  sequência  foram  baixados  no  formato  fastq  e

utilizados em análises posteriores como grupo de isolados E. coli mcr-1 positivo.

Para fins de comparação genômica e validação dos métodos, um novo

grupo de arquivos de sequências foi  baixado do mesmo banco de dados citado

acima.  Um  grupo  de  18  sequências  de  isolados  de  E.coli,  já  utilizados  como

outgroup em  estudos  anteriores  (JOENSEN  et  al.,  2015) foi  escolhido  pelos

seguintes  critérios  de  inclusão:  arquivos  de  sequências  referente  ao  genoma

completo;  submetidos  a  sequenciamento  pela  plataforma  Miseq  Illumina;

provenientes  de diferentes países;  isolados de diferentes tipos de hospedeiros e

com data de isolamento anterior ao ano 2000. Esses isolados não foram escolhidos

com base no seu perfil de resistência e, de forma não proposital, nenhum dos 18

isolados, pertencentes a este grupo, foi positivo para o gene mcr-1.

Deste  modo,  37  isolados  foram  selecionados  dos  bancos  de  dados

públicos  os  quais,  posteriormente,  foram  comparados  a  nível  filogenético  aos

isolados  RS-BR.  As  características  gerais  de  todos  os  isolados  utilizados  neste

estudo,  bem  como  os  números  de  acesso  das  respectivas  sequências,  estão

representados na Tabela 1A do apêndice A..

4.2 ANÁLISES DE BIOINFORMÁTICA

Os arquivos de sequências dos quarenta e três (n=43) isolados, foram

submetidos  a  análise  in  silico.  A  genotipagem  dos  43  isolados,  foi  realizada
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utilizando-se três metodologias diferentes: MLST, CHTyping e SNPs.

O tipo de arquivo fastq foi utilizado como arquivo de entrada em todas as

metodologias utilizadas. As leituras brutas foram filtradas de acordo com a qualidade

phred das sequências e submetidas a análise in silico através de ferramentas online

e  também  através  do  software  CLC  Genomic  Workbench  20.0.4

(https://digitalinsights.qiagen.com).

Para  a  identificação  de  ARGs  no  genoma,  o  banco  de  dados  online

ResFinder 4.0 (https://cge.cbs.dtu.dk/services/ResFinder/)  e o banco de dados de

resistência  QIAGEN Microbial Insight-Antimicrobial (QMI-AR) foram utilizados.

Para melhor caracterização dos seis isolados sequenciados no presente

estudo, a identificação do sorotipo, dos genes codificadores de fatores de virulência

e os tipos de plasmídeos, foram analisados usando as seguintes ferramentas online:

SerotypeFinder  2.0  (https://cge.cbs.dtu.dk/services/SerotypeFinder/),

VirulenceFinder  2.0  (https://cge.cbs.dtu.dk/services/VirulenceFinder/)  e

PlasmidFinder 2.1 (https://cge.cbs.dtu.dk/services/PlasmidFinder/), respectivamente.

O  workflow da metodologia utilizada está representado na  Figura 3. As

ferramentas  e  softwares,  assim como  os  critérios  adotados  serão  descritos  nas

próximas seções.
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4.3 TIPAGEM MOLECULAR

A tipagem molecular MLST, dos 43 isolados, foi avaliada in silico usando

o  banco  de  dados  para  E.  coli EnteroBase

(https://enterobase.warwick.ac.uk/species/index/ecoli) seguindo o esquema de sete

locus Achtman (CLERMONT; GORDON; DENAMUR, 2015; WIRTH et al., 2006) e a

plataforma  MLST  do  Center  for  Genomic  Epidemiology

(https://cge.cbs.dtu.dk/services/MLST/).  As  sequências  tipo  (ST)  referente  aos  7

alelos dos genes housekeeping foram utilizadas para posterior análise filogenética.

Já  a  tipagem  molecular  baseada  nas  sequências  internas  de  469

nucleotídeos (nt) e 489-nt dos genes fumC e fimH, respectivamente, (WEISSMAN et

al.,  2012) foi  avaliada  através  da  ferramenta  CH  Typer

(https://cge.cbs.dtu.dk/services/chtyper/). As sequências do tipo CH também foram

utilizadas para análises filogenéticas.

A tipagem baseada no sequenciamento do genoma total foi realizada no

Figura 3: Fluxograma da metodologia utilizada no trabalho. 
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software  CLC Genomic  Worckbench  20.0.4  (https://digitalinsights.qiagen.com).  As

sequências de leitura (reads), dos 43 isolados, foram mapeadas contra um genoma

de referência de Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 (n°  de acesso GenBank

NC_000913.3) para a chamada das variantes SNVs. Cada variação do tipo SNV

identificada no genoma foi filtrada de acordo com a qualidade de base phred 20.

Tanto o mapeamento das sequências, quanto os arquivos referentes as variantes,

foram utilizados para a construção da árvore de SNPs. O número de SNVs e a

porcentagem do genoma coberto pelo mapeamento serão apresentados na seção

de resultados.

4.4 ANÁLISES FILOGENÉTICAS

Análises filogenéticas foram realizadas com o intuito de comparar os 43

isolados de  E. coli quanto ao seu perfil  clonal,  distribuição das cepas  mcr-1 e a

relação destas com o tipo de hospedeiro.

Todas as árvores foram construídas e visualizadas utilizando o software

CLC Genomic Worckbench 20.0.4 (https://digitalinsights.qiagen.com).

A árvore de SNPs foi inferida a partir dos arquivos de mapeamento das

reads e da chamada de variantes de nucleotídeo único. Os parâmetros utilizados na

construção seguiram o padrão recomendado pelo software, com um Z-score mínimo

=  1,96.  As  SNVs  que  não  obedeceram os  critérios  de  filtro  foram descartadas,

totalizando 127.788 posições cobertas em todos os genomas analisados e utilizadas

na construção da árvore filogenética. O método utilizado para a inferência da árvore

foi  Máxima  Verossimilhança  (ML)  com  100  replicatas  bootstrap.  O  modelo  de

substituição  de  nucleotídeos  usado  foi  o  Hasegawa-Kishino-Yano  (HKY)

(HASEGAWA; KISHINO; YANO, 1985) e a árvore foi enraizada no seu ponto médio. 

A análise filogenética baseada nas STs consistiu no alinhamento múltiplo

das sequências concatenadas dos 7 genes  housekeeping  (adk,  fumC,  gyrB, icd,

mdh,  purA e  recA).  A árvore  não  enraizada  foi  inferida com o algoritmo Neibor

Joinning (SAITOU; NEI, 1987), com 1000 replicatas bootstrap e modelo evolutivo
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Jukes-Cantor (Jukes e Cantor., 1969).  Já a análise referente às sequências do tipo

CH foi  baseada no  alinhamento múltiplo  das sequências concatenadas dos  dois

genes  fumC e  fimH.  A  árvore  não  enraizada  também  foi  inferida  utilizando  o

algoritmo  de  agrupamento  Neibor  Joinning (SAITOU;  NEI,  1987),  com  1000

replicatas bootstrap e modelo evolutivo Jukes-Cantor (Jukes e Cantor., 1969).

Para  fins  de  observação  da  distribuição  evolutiva  em  um  modelo

reticulado,  duas  redes  de  abrangência  mínima  foram  criadas  com  o  software

PopART (LEIGH; BRYANT, 2015), utilizando o alinhamento múltiplo das sequências

tipo ST e das sequências tipo CH no formato .phylip.



63

6. DISCUSSÃO

Em relação a caracterização dos isolados RS-BR, podemos observar que

cepas intimamente relacionadas exibiram perfis de virulência semelhantes, mas não

idênticos, como no caso dos isolados de frango 249M02423 e 279M02423, ambos

de ST-2491, e entre os isolados de suíno 249M05549 e 914M05549, ambos ST-101.

Esses resultados estão de acordo com os resultados apresentados por Reid et. al.,

em que ao analisar os fatores de virulência para um grupo de isolados clonalmente

relacionados observou perfis de virulência semelhantes,  mas raramente idênticos

(REID et. al., 2019). Observamos também que o gene mcr-1 estava sendo carreado

por um plasmídeo do tipo IncX4. Nenhum outro gene de resistência foi encontrado

no  mesmo  plasmídeo,  apoiando  resultados  já  observados  em  outros  estudos

(NANG; LI; VELKOV, 2019; SHEN et al., 2020b). Além disso, é possível observar

uma prevalência do gene blaCMY-2 presente nos 3 isolados de frango e do gene  floR

nos 3 isolados de suínos.

Maiuca  et  al.,  já  haviam relatado  isolados  de  E.  coli provenientes  de

frangos,  na  Romênia,  que  além  de  transportarem  o  gene  mcr-1,  também

transportavam o  gene  blaCMY-2,  capaz  de  conferir  resistência  a  cefalosporinas  de

terceira  geração.  Além  dos  isolados  de  suínos,  a  grande  maioria  dos  isolados

recuperados  do  banco  de  dados  público,  apresentaram resistência  a  classe  de

antimicrobianos fenicol,  Tabela 3. Resultados semelhantes já foram relatados por

Matamoros  et.  al.,  onde  foram detectados  genes:  floR,  conferindo  resistência  a

florfenicol  e  genes  baeR  e  baeS,  que  conferem  resistência  a  novobiocina,

antimicrobianos utilizados apenas no setor pecuário. 

Com base nesses achados, podemos explicar o fato de todos os isolados

recuperados do banco de dados público, com data de isolamento inferior  ao ano

2000, não apresentarem resistência ao fenicol. Podemos sugerir que a presença do

gene  floR é proveniente de uma transmissão mais recente, pois foi observada em

diferentes tipos de hospedeiros, inclusive de origem humana. Esses dados reforçam

a  ideia  de  que  os  animais  de  produção  servem  como  reservatórios  de  ARGs

(MATAMOROS et al., 2017) e podem ser disseminados para outros nichos através
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da cadeia alimentar ou contato direto com as fezes desses animais (BARLAAM et

al., 2019). 

A  partir  das  análises  de  tipagem  molecular,  baseadas  nos  7  genes

housekeeping MLST e nos genes fumC e fimH CHTyping, foi possível observar 35

STs e 32 clonotipos CH entre todos os isolados analisados. Sendo a ST-10 e o

CH11-25 os mais prevalentes dentre os 43 isolados. Este resultado é consistente

com achados em outros estudos,  onde 688 cepas de  E.coli,  portadoras do gene

mcr-1, foram atribuídas a 198 tipos distintos de STs, sendo a ST-10 e ST-101 o tipo

de  sequência  mais  representativa  na  amostra,  principalmente  relacionada  a

hospedeiros do tipo animal e ambiental (SHEN et al., 2020b). Já os isolados ST-10

representados  no  presente  estudo,  foram  mais  prevalentes  em  hospedeiros  de

origem humana e animal. Matamoros et al., com o intuito de entender a dinâmica por

trás da disseminação mundial do gene mcr-1, propôs um estudo para determinar a

estrutura da população de E. coli utilizando 312 isolados proveniente de 69 estudos

recuperados em bancos de dados públicos. Neste estudo, foi possível observar 112

tipos  de  STs  únicas,  sendo  a  ST-10  a  mais  comum na  população  em estudo,

compreendendo 12,8% dos isolados originários da África, Ásia, Europa e América do

Sul. Podemos observar um comportamento semelhante em nossos resultados, onde

11,63% dos 43 isolados apresentaram ST-10, recuperados da Europa, América do

Norte e América do Sul. A ausência de isolados com esse perfil clonal em outros

continentes pode ser explicada pelo pequeno grupo depositado no banco de dados

SRA NCBI que atendesse aos critérios de inclusão deste estudo.

Na árvore  de  abrangência  mínima,  inferida  com as  sequências  dos  7

genes housekeeping, disponível na Figura 5, podemos observar isolados ST-10 de

origem humana e animal  formando um pequeno  cluster com poucos  eventos de

mutações entre si. Isso sugere uma disseminação clonal em cepas representadas

por esta ST. Sabemos que cepas ST-10, pertencentes ao complexo clonal CC10,

são globalmente distribuídas e associadas a uma ampla variedade de ambientes

(MACIUCA et al., 2019; REID et al., 2017; REID; DE MAERE; DJORDJEVIC, 2019).

Embora isolados de E. coli pertencentes a este complexo, sejam atribuídos ao grupo

de  bactérias  comensais  presentes  no  intestino  de  suínos  e  outros  animais  de
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produção,  cepas  com  esse  perfil  clonal  também  são  conhecidas  pela  sua

promiscuidade entre os hospedeiros e pela sua capacidade de carregar genes de

resistência  e  causando  infecções  intestinais  (REID;  DE  MAERE;  DJORDJEVIC,

2019).  Essa  característica  foi  observada  no  isolado  RS-BR 651M05549  ST-10,

recuperado de suínos em fazendas do Rio Grande do Sul que além do gene mcr-1,

também  apresentou  gene  de  resistência  blaCTX-M-8. Isolados  expressando  beta-

lactamases de espectro estendido ESBL do tipo  blaCTX-M  já foram relacionados a

cepas com o mesmo perfil clonal (FAM et al., 2011; FOUNOU et al., 2018; MANGES;

JOHNSON, 2012; MATAMOROS et al., 2017; OTEO et al., 2009) fato que pode ser

atribuído à capacidade de isolados ST-10 em adquirir genes ARGs, além da sua alta

prevalência  em  humanos  e  animais  de  produção  (MATAMOROS  et  al.,  2017).

Resultados semelhantes foram observados na árvore filogenética  baseada nos 7

genes housekeeping e representada na  Figura 4, e na árvore filogenética baseada

em SNPs da  Figura 8, sugerindo uma disseminação clonal em isolados com esta

sequência tipo (SHAPIRO, 2016).

Dois dos isolados  RS-BR de origem suína,  649M05549 e 914M05549,

apresentaram tipo de sequência ST-101 e complexo clonal  101,  pelo método de

tipagem MLST.  E. coli do tipo ST-101 é considerado um clone patogênico, que foi

recentemente associado a infecções do trato urinário e da corrente sanguínea, em

humanos, no Brasil e na China (FERNANDES et al., 2016b; ZHONG; LIU; ZHENG,

2019b),  em  aves  migratórias,  na  Tailândia  (AEKSIRI  et  al.,  2019),  em  amostra

ambiental,  incluindo  matadouros,  na China  (SHEN  et  al.,  2020a) e  em produtos

alimentícios de origem animal, no Egito (SADEK et al., 2020).

Essa  característica  promíscua  em isolados  deste  tipo  pode  explicar  a

distribuição observada na árvore filogenética de STs da Figura 4. Onde os isolados

914M05549 e  649M05549  foram relacionados  com o  isolado  SRR10392137,  de

mesma ST e de origem alimentícia, representando um grupo com maior distância

genética  em  relação  as  outras  STs.  Um  resultado  distinto foi  observado  na

metodologia CHTyping, onde as duas cepas foram separadas em dois clonotipos CH

diferentes: 649M05549 CH41-158 e 914M05549 CH41-23. Na árvore filogenética de

clonotipos  CH,  representada  na  Figura  6,  podemos  perceber  que  esses  dois
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isolados se relacionam com os isolados vizinhos de forma distinta da árvore de STs

da Figura 4. O isolado 649M05549 se relacionou com o isolado ERR1010284 e o

isolado 914M05549 com o isolado ERR1010247, ambos de origem animal e STs

distintas. Essa diferença pode ser relacionada ao número de genes utilizados na

tipagem  e  a  variabilidade  das  sequências,  embora  o  método  CH  Typing  utilize

apenas 2 genes,  fumC e fim H,  para a distinção clonal, essa metodologia tende a

discriminar  as  cepas  de  mesma  ST  em  sub-STs,  pois  o  gene  fumC tem  uma

variabilidade  maior  em  relação  aos  outros  6  genes  housekeeping utilizados  na

tipagem MLST (WIRTH  et  al.,  2006).  Além disso,  resultados  semelhantes  foram

observados por Roer et.al., onde a tipagem de 243 isolados de E. coli resistentes a

cefalosporina apresentou 18 STs únicas, pelo método MLST e 70 clonotipos CH,

pelo método CHTyping (ROER et al., 2018b).

Na árvore de SNPs, quando analisamos a diversidade no genoma total,

percebemos  a  tendência  de  agrupamento  entre  os  isolados  649M05549,

914M05549, SRR10392137 e DRR138478, todos de complexo clonal CC 101. Neste

mesmo  cluster,  também  observamos  uma  sub-árvore  composta  por  isolados

pertencentes ao CC 156, sendo este complexo já descrito em isolados de  E. coli

produtora de blaNDM-5, provenientes de animais de produção na China (TANG et al.,

2019).  Embora os  isolados  pertencentes  a  esse  cluster sejam,  na  sua  maioria,

isolados de origem suína,  não podemos afirmar que existe uma dispersão clonal

entre  as  cepas  de  acordo  com  o  tipo  de  hospedeiro,  pois  para  a  metodologia

utilizada, apenas cepas que apresentam um número de variações SNPs ≤ 10, são

consideradas  clonalmente  relacionadas  (DEKKER;  FRANK,  2016;  ROER  et  al.,

2017;  SCHÜRCH  et  al.,  2018).  Contudo,  podemos  considerar  que  isolados

pertencentes a estes complexos clonais podem estar sendo disseminados entre os

diferentes hospedeiros (humanos, suínos e de origem alimentícia) através da cadeia

alimentar (VERRAES et al., 2013).

Com base nesses resultados, podemos dizer que a recombinação tem um

papel importante na disseminação de cepas deste tipo, garantindo variabilidade e

promiscuidade entre diferentes hospedeiros, destacando-se assim a importância dos

MGEs — profagos,  ilhas genômicas,  transposons e  plasmídeos  codificadores de
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genes de virulência, genes de resistência e genes de DNA metil transferase (Mtase)

–  na  disseminação  clonal  (ASHCROFT  et  al.,  2020).  Observamos também,  que

estes isolados foram mais bem separados nesta metodologia em relação as outras

metodologias  utilizadas  (MLST  e  CH  Typing),  indicando  um  genoma  central

conservado em cepas deste tipo.  Isso reforça a ideia de que isolados deste tipo

podem se disseminar de forma clonal, comumente dentro de um mesmo complexo

clonal e mesma ST, mas também através de recombinação por MGEs (ASHCROFT

et al.,  2020). Sabendo que a ST-101 e a ST-156 representam um dos principais

clones emergentes de  E.coli associada ao transporte de genes  blaNDM-1 e  blaNDM-5

causando resistência a carbapenem (ZHONG; LIU; ZHENG, 2019a;  TANG  et al.,

2019), resultados deste tipo servem como alerta do potencial risco de contaminação

entre  diferentes  nichos  ecológicos,  incluindo  a  disseminação  através  da  cadeia

alimentar de cepas com esse perfil clonal.

Os isolados  RS-BR provenientes de frangos, apresentaram dois tipos de

STs  únicas:  215M02423  ST-58  e  complexo  clonal  CC155;  249M02423  e

279M02423, ambas de ST-2491 e complexo clonal desconhecido. Diferentemente

da ST-2491, que não é bem documentada na literatura, a ST-58 já foi bem descrita e

tem uma importância clínica e um perfil clonal que deve ser destacado. J. McKinnon

et. al., identificaram um isolado de E.coli ST-58 resistente a múltiplas drogas (MDR),

recuperado de urina e sangue,  de um paciente  com infecção do trato urinário e

urosepse,  na  Austrália  (MCKINNON;  ROY CHOWDHURY;  DJORDJEVIC,  2018).

Além disso, cepas ST-58 foram isoladas de vegetais e solo na Tunísia (BEN SAID et

al., 2015), podendo ser um potencial transmissor de genes ARGs através da cadeia

alimentar. No Brasil, isolados com mesmo perfil clonal foram relatados em humanos,

aves,  animais  em  extinção  e  em  ecossistema  de  mangue  poluído  (BORGES;

TARLTON; RILEY, 2019; DE CARVALHO et al. -, 2020; FUENTES CASTILLO et al.,

2020; SACRAMENTO et al., 2018b). Como podemos observar, assim como a ST-10

e ST-101, isolada de suínos,  a  ST-58 CC 155 também tem um perfil  zoonótico,

podendo migrar entre diferentes nichos e transportar outros genes de resistência,

pois  cepas  com  esse  perfil  clonal  compartilham  padrões  de  resistência

antimicrobiana idênticos em populações de animais e humanos (DE CARVALHO et
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al.,  2020).  Tais  evidências  podem  explicar  significativamente  o  estabelecimento

bem-sucedido dessa linhagem de forma internacional (BORGES; TARLTON; RILEY,

2019).

Em todas as árvores filogenéticas inferidas neste trabalho,  foi  possível

observar  o  isolado  215M02423  ST-58  intimamente  relacionado  com  o  isolado

SRR10521259 ST-683, positivo para o gene mcr-1, recuperado de água costeira no

Brasil e resistente a várias classes de antimicrobianos, representado na  Tabela 3.

Na árvore de STs da Figura 4, além do isolado ambiental SRR10521259, o isolado

215M02423 se relaciona com outros de diferentes hospedeiros e diferentes STs.

Esse comportamento também foi observado na rede de abrangência mínima de STs,

na Figura 5, onde isolados de origem animal, ambiental e humana se relacionaram

com poucos eventos de mutações. Com base nesses dados, podemos supor uma

origem ou ancestral  comum cuja  relação  evolutiva  é mediada  por  recombinação

entre esses isolados. Sabemos que a diversidade genotípica também é refletida pelo

genoma  acessório  das  cepas  e  a  maior  parte  da  divergência  entre  pares  de

genomas, dentro de um grupo evolucionário, se deve ao acúmulo de transferência

recombinante de genomas divergentes, desde seu último ancestral comum  (DIXIT

et al., 2015).

Ao  observar  os  nossos  resultados  de  maneira  geral,  levando  em

consideração  os  três  métodos  de  tipagem utilizados:  MLST,  CHTyping  e  SNPs,

podemos  destacar  que  as  metodologias  foram  concordantes  entre  si.  As

metodologias  baseadas  em  sequências  de  apenas  alguns  genes,  apresentam

resultados  discriminatórios  e  satisfatórios  na  diferenciação  clonal  e  tipagem  de

cepas.  Contudo,  para uma análise  mais  robusta,  envolvendo  genes do  genoma

central e também do genoma acessório, a tipagem baseada em SNPs a partir de

dados de sequenciamento WGS, apresentam resultados mais completos sobre a

distribuição dessas cepas, não apenas referente ao seu perfil clonal, mas também

referente a contribuição dos eventos de recombinação na população. 

No modelo reticulado,  para observação de microevolução baseado em

sequências dos genes fumC e fimH na Figura 6, os isolados foram distribuídos entre

os grupos centrais da rede com poucos eventos de mutação entre eles, indicando
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que  a  tipagem  por  CH  Typing  é  capaz  de  distinguir  variações  mínimas  nas

sequências, mesmo utilizando um número menor de genes, em relação aos 7 genes

housekeeping utilizados  para  tipagem MLST.  Portanto,  a  tipagem  CH  pode  ser

usada para estudar a diversidade clonal sub-ST ou como teste de triagem antes da

seleção  para  sequenciamento  WGS  de  cepas  de  interesse.  É  uma  ferramenta

altamente adequada que pode atuar como uma alternativa rápida para a vigilância

MLST convencional e para a detecção de surtos.

Por outro lado, a árvore filogenética de SNPs se comportou de maneira

um  pouco  diferente,  onde  a  distribuição  de  isolados  com  diferentes  tipos  de

hospedeiros,  diferentes  STs,  diferentes  clonotipos  CH  e  diferentes  complexos

clonais se distribuíram na extensão da árvore. Isso ocorre porque, embora o número

de SNVs entre o genoma dos isolados e o genoma de referência utilizado para a

chamada de variantes, seja um número considerável (dados disponíveis na Tabela 3

do apêndice 9.3), a maioria do genoma central é conservado. Jain et al., mostraram

que a conservação no cromossomo bacteriano é representada com uma identidade

de nucleotídeo média ANI  ≥ 90% em isolados da mesma espécie,  mas isso não

garante um conjunto fixo de características fenotípicas (REDONDO-SALVO  et al.,

2020b).  Sabemos que bactérias mantêm a identidade genômica de uma espécie

através  de  recombinação  preferencial  com  genomas  intimamente  relacionados,

garantindo assim a diferenciação entre as espécies (VARGHESE et al., 2015), mas

será  que  esse  comportamento  também é  observado  em plasmídeos?  Redondo-

Salvo et al., demonstraram que os plasmídeos também mantêm sua identidade por

meio  de  recombinação  preferencial  (incompatibilidade  de  plasmídeos),  mas

apresentam uma diferença fundamental quando comparados ao DNA cromossomal

das bactérias, pois são capazes de permear a barreira entre espécies / gêneros de

hospedeiros diferentes. Essa característica foi  observada na troca de plasmídeos

entre bactérias da família  Enterobacteriaceae, sendo em uma proporção maior do

que  em  outras  famílias  de  bactérias.  Consequentemente,  espécies  como

Escherichia coli,  Salmonella e  Klebsiella são capazes de trocar plasmídeos com a

maioria  das  bactérias  clinicamente  relevantes  da  ordem  Enterobacterales.  Esse

dado ressalta a importância de estudos epidemiológicos sobre a disseminação de
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genes que conferem resistência a antimicrobianos utilizados como último recurso no

tratamento de infecções.

Em nenhuma das metodologias utilizadas  foi possível relacionar o tipo de

sequência  ST,  clonotipos  CH  ou  complexo  clonal  com  um  tipo  de  hospedeiro

específico.  Também não foi possível  relacionar o perfil  de resistência ao tipo de

hospedeiro, mas observamos que isolados mais antigos apresentavam resistência a

um  número  menor  de  antimicrobianos,  como  observado  no  isolado  651M05549

representado na  Figura 8, que estava intimamente relacionado com isolados mais

antigos  e,  na  maioria  das  vezes,  resistentes  apenas  a  classe  de  macrolídeos,

antimicrobiano este muito utilizado no tratamento de infecções comuns em vários

animais de produção (PYÖRÄLÄ  et  al.,  2014).  Esse tipo de resultado destaca a

influência dos antimicrobianos atuando como pressão seletiva na disseminação de

ARGs e clones resistentes,  como foi  observado na história evolutiva de  isolados

MRSA (Staphylococcus aureus resistente à meticilina). O MRSA foi observado pela

primeira  vez  em 1960,  um ano após  a  introdução dos  β-lactâmicos  de segunda

geração,  como  a  meticilina,  na  prática  clínica.  No  entanto,  a  reconstrução

filogenética mostrou que o MRSA realmente surgiu na década de 1940 via HGT do

SCC mec (chromosome staphylococcal cassette mec), como consequência do uso

inicial  em massa de penicilina (HARKINS  et al.,  2017). Isso sugere que além da

pressão seletiva causada pelo uso dos antimicrobianos, a presença de elementos

que conferem resistência,  como os ARGs transportados por MGEs, possuem um

papel  importante na expansão clonal  e  são capazes de determinar  quais clones

serão estabelecidos em uma população (BAKER et al., 2018).

Alguns  ARGs  móveis  têm  desempenhado  esse  papel  em  vários

organismos e clones, por exemplo, o gene blaCTX-M-15 contribuiu na expansão clonal

de  Escherichia coli ST-131 e vários clones de  Klebsiella pneumoniae (CG14 / 15,

ST-101)  (MATHERS;  PEIRANO;  PITOUT,  2015;  WYRES;  HOLT,  2016).  Outra

observação recorrente e muito comum é o acúmulo de mecanismos adicionais de

resistência em um clone já estabelecido, como a resistência à fluoroquinolona em

EMRSA-15 (Epidemic methicillin-resistant Staphylococcus aureus 15) (HOLDEN et

al.,  2013).  Este  fenômeno é  provavelmente  impulsionado  pelo  uso  crescente  de
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antimicrobianos  para  combater  infecções,  acompanhado  de  um  aumento  do

tamanho  da  população  efetiva  do  clone  bem-sucedido  (MATHERS;  PEIRANO;

PITOUT,  2015;  WYRES;  HOLT,  2016).  Esse  comportamento  é  particularmente

comum  em  organismos  que  podem acumular  múltiplos  ARGs  através  de  HGT,

principalmente dentro da família  Enterobacteriaceae, como discutido anteriormente

por Redondo et. al. Dados deste tipo geram um alerta na disseminação de genes

mcr-1 em diferentes  hospedeiros,  pois  além de  conferir  resistência  mediada  por

plasmídeos, já foram observados juntamente com outros genes de resistência em

um mesmo isolado (MACIUCA et al., 2019; SACRAMENTO et al., 2018a; WANG et

al., 2018a).

Isolados  positivos  para  o  gene  mcr-1 distribuídos  ao  longo  da  árvore

filogenética e relacionados com isolados mais antigos indicam uma disseminação

não clonal,  onde  a  pressão  seletiva  e  eventos  recentes  de  recombinação  estão

agindo sobre a população.  Um número maior  de variações ou SNPs é um forte

indicativo de que estão sob pressão seletiva. Com o passar do tempo, o número de

SNPs tende a estabilizar e apenas aquelas mutações que conferem características

essenciais  para a  bactéria  permanecem no genoma (DIDELOT; MAIDEN,  2010).

Sendo assim, isolados com pouca diferença de SNPs são considerados clonais. Isso

foi  observado com os isolados de frangos 249M02423 e 279M02423, ambos ST-

2491, que apresentaram um número de SNPs ≤ 10 no genoma central e, portanto,

foram  consideradas  clonalmente  relacionadas  (SCHÜRCH  et  al.,  2018).  A

clonalidade dos dois isolados pode ser observada em todas as árvores filogenéticas

inferidas no presente estudo.

Sabendo que a emergência e disseminação da resistência antimicrobiana

ocorre  quando  clones  bem-sucedidos  emergem  em  resposta  ao  uso  de

antimicrobianos  locais  e,  em  seguida,  expandem  em  disseminação  pandêmica

(BAKER et al., 2018; BAYM et al., 2016), podemos dizer que a exposição sustentada

dos animais de produção aos antimicrobianos ao longo do tempo, pode seguir  a

mesma trajetória evolutiva para o gene mcr-1, como observado na árvore de SNPs

da Figura 8.

Com base nos dados apresentados acima, e reforçando a ideia de que a
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permanência de características em uma população depende das forças evolutivas

que atuam sobre ela (DIDELOT; MAIDEN,  2010),  afirmamos que a utilização de

antibióticos  com  importância  clínica  não  devem  ser  utilizados  em  animais  de

produção, tendo como exemplo a lista de antibióticos liberados para esta prática,

redigida pelo Food and Drug Administration FDA.

Um  estudo  investigativo  observou  as  mudanças  subsequentes  na

prevalência  do  gene  mcr-1 em  isolados  de  origem  animal,  humana,  alimentícia

ambiental, após a proibição do uso da colistina na produção animal, em 2017, na

China.  Dados de 2017 e 2018 foram comparados com dados de 2016, antes da

proibição do uso de colistina. Shen et al., observaram a diminuição da prevalência

do  gene  mcr-1,  sendo  45%  das  amostras  em  2016,  comparadas  a  19%  das

amostras em 2018. Uma diminuição semelhante ocorreu em amostras recuperadas

de fazendas,  onde 19% das amostras de 2016 foram comparadas  com 5%, em

2018. Além disso, SNPs observados em 63 genomas centrais e 30 genes acessórios

também foram  significativamente  diferentes  após  a  proibição.  Esses  dados  são

consistentes a adaptação rápida em resposta às mudanças nas pressões seletivas,

principalmente  a  exercida  pelo  uso  da  colistina.  Os  pesquisadores  também

perceberam que isolados recuperados de pacientes com infecções e internados em

hospitais eram geneticamente distintos dos isolados de outras fontes e foram menos

afetados pela  proibição do  uso do antimicrobiano.  Isso  pode ser  explicado  pela 

grande  proporção  de  genes  mcr-1,  em  isolados  clínicos,  estar  associada  a

plasmídeos do tipo IncI2 e IncHI2. A proporção de IncI2 foi significativamente maior

após  a  intervenção,  comparada  a  outros  tipos  de  plasmídeos  que  comumente

transportam o gene  mcr-1. Esse resultado sugere que, talvez, plasmídeos do tipo

IncI2 sejam mais estáveis na ausência de pressões seletivas exercidas pelo uso de

colistina.  No  entanto,  descobriram  que  a  proporção  de  mcr-1 localizado  no

cromossomo  diminuiu  pela  metade  após  a  proibição,  sendo  4,8%  em  2016

comparado a 2,3% em 2018 (SHEN et al., 2020b).

Estudos deste tipo encorajam a criação e prática  de políticas públicas

que, não apenas proíbam a utilização de antimicrobianos com importância clínica no

setor  pecuário  como  promotor  de  crescimento,  mas  também fiscalize  a  compra,
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venda e distribuição dos mesmos na população.
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7. CONCLUSÃO

• Os seis isolados RS-BR apresentaram quatro sequências tipo ST distintas

(ST-10, ST-101, ST-58 e ST-2491) e cinco clonotipos CH distintos (CH 4-32,

CH 11-25, CH 11-0, CH 41-158 e CH 41-27). 

• Os isolados  RS-BR apresentaram genes de  resistência  para as  seguintes

classes  de  antimicrobianos:  tetraciclinas,  trimetoprim,  fenicol,  macrolídeos,

quinolonas, aminoglicosídeos, sulfonamidas, colistina e beta-lactâmicos.  Os

genes  relacionados  a  fatores  de  virulência  mais  observados  foram:  astA

(heat-stable enterotoxin  1);  hly  (hemolysin  F);  lpfA  (fimbrial  major  protein);

iroN  (iron  transport);  iss  (increased  serum  survival);  gad  (glutamate

decarboxylase alpha); traT (complement resistance protein) e cma (colicin). 

• O gene mcr-1, presente nos  isolados RS-BR, estava sendo carreado em plasmídeos

do tipo IncX4.

• A comparação filogenética utilizando a ferramenta CHTyper apresentou uma

tendência maior a clusterização em relação a metodologia MLST e foi capaz

de distinguir isolados de mesma ST em clonotipos diferentes.

• A árvore filogenética baseada em SNPs apresentou uma disseminação não

clonal entre os isolados.

• Através  da  genômica  comparativa,  observou-se  que  Escherichia  coli

produzindo o gene mcr-1 é altamente diversa e se apresentou em diferentes

sequências  tipo  ST,  clonotipos  CH  e  hospedeiros.  Não  sendo  possível

relacionar  a  ST,  o  CH  ou  complexo  clonal  com  um  tipo  de  hospedeiro

específico  em nenhuma das  metodologias de  tipagem utilizadas.  Também

não foi possível relacionar o perfil de resistência ao tipo de hospedeiro, mas

observamos  que  isolados  mais  antigos  apresentavam  resistência  a  um

número  menor  de  antimicrobianos,  geralmente  resistentes  a  macrolídeos.

Esse tipo de resultado sugere a influência dos antimicrobianos atuando como

pressão seletiva na disseminação de ARGs.

• As  árvores  de  abrangência  mínima  foram  concordantes  às  árvores
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filogenéticas  inferidas  utilizando  as  metodologias  MLST  e  CH  Typing,

apresentando  poucos  eventos  de  mutação  entre  isolados  provenientes  de

diferentes hospedeiros, sugerindo a propagação da resistência em diferentes

ambientes.
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10. APÊNDICE

Tabela 1A: Porcentagem do genoma mapeado e número de variantes de 
nucleotídeo único SNV.

Amostra
Genoma

mapeado (%)

 N° de variantes

detectadas
215M02423* 71 52.921
249M02423* 78 34.504
279M02423* 79 33.295
649M05549* 85 55.017
651M05549* 81 14.569
914M05549* 82 56.147
DRR065948 70 95.860
DRR138478 75 54.995
ERR1360256 77 13.872
ERR1407279 75 54.671
ERR3479038 78 52.921
ERR3479039 79 43.091

SRR10099927 82 56.346
SRR10099929 81 55.753
SRR10099933 69 14.739
SRR10099940 73 14.452
SRR10099942 71 58.492
SRR10099945 80 55.708
SRR10392137 75 54.003
SRR10521259 79 54.256
SRR5328644 81 28.010
SRR5350657 90 17.624
SRR6750074 77 31.851
SRR6791684 70 100.531
SRR6791870 86 11.776
ERR1010266 86 38.566
ERR1010278 82 144.842
ERR1010283 80 55.970
ERR1010284 79 95.118
ERR1010246 90 51.176
ERR1010252 88 54.282
ERR1010255 93 36.961
ERR1010277 86 22.427
ERR1010280 83 140.551
ERR1010215 90 33.608
ERR1010216 93 20.271
ERR1010285 89 103.764
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ERR1010184 89 104.305
ERR1010185 80 56.597
ERR1010187 80 14.307
ERR1010188 81 13.906
ERR1010247 88 35.076
ERR1010248 90 52.312

Dados  retirados  da  análise  de  mapeamento  realizada  no  software  CLC  Genomic  Workbench,

disponível  em:https://digitalinsights.qiagen.com.  Os  isolados  sequenciados  neste  estudo  e

provenientes do Laboratório de Microbiologia Molecular e Saúde estão destacados com *.
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Figura 1A: Matriz utilizada na inferência da árvore de SNPs baseada no alinhamento de todos os 43 isolados utilizados na

inferência da árvore de SNPs. A árvore foi inferida pelo método de Maxima Verossimilhança, com 100 replicatas bootstrap. A

parte inferior esquerda da figura representa o número de SNVs entre as diferentes amostras, sendo a cor azul o valor mínimo e a

cor vermelha o valor máximo. A parte superior direita representa a porcentagem de identidade entre as diferentes amostras,

sendo a cor azul o valor mínimo e a cor vermelha o valor máximo.


