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1. RESUMO 

A pressão seletiva causada pelos antibióticos utilizados em animais de 

produção é uma preocupação atual no mundo todo. Recentemente, vários trabalhos 

demonstraram que cepas de bactérias resistentes são selecionadas no contexto da 

produção animal. Dentre os antibióticos que mais têm apresentando aumento nos 

níveis de resistências estão as quinolonas. O mecanismo de resistência às quinolonas 

mais eficiente é o desenvolvimento de mutações na “região determinante de 

resistência às quinolonas” (QRDR) dos genes da DNA girase (gyrA) e topoisomerase 

IV (parC). O objetivo desse estudo foi avaliar a presença de mutações em QRDR em 

isolados de Escherichia coli proveniente de frangos de corte, perus e poedeiras. 100 

isolados de E. coli foram submetidos à determinação da concentração inibitória 

mínima (CIM) à quinolonas de 1a a 3a geração. Foram selecionados 20 isolados com 

diferentes perfis de resistência às quinolonas para amplificação por PCR e 

sequenciamento dos genes gyrA e parC. Dos 100 isolados estudados, 79 foram 

resistentes à quinolonas de primeira geração (ácido nalidíxico), 54 resistentes às 

fluoroquinolonas (ciprofloxacino e enrofloxacino) e 49 resistentes ao marbofloxacino, 

uma fluoroquinolona de 3ª geração. Foram encontradas diversas mutações nos genes 

estudados e um isolado apresentou um novo ponto de mutação nunca relatado. A 

identificação de um novo ponto de mutação em gyrA demonstra que novas mutações 

continuam a aparecer e o uso de quinolonas em avicultura tem um papel no 

surgimento de isolados bacterianos resistentes a fluoroquinolonas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O Brasil ocupa posição de destaque na avicultura mundial. Segundo a 

Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2016 a receita gerada pela exportação 

de carne de frangos, suínos e perus ultrapassou os U$S 7 bilhões. Em 2016 o Brasil 

produziu 12.900 mil toneladas de carne de frango e 368 mil toneladas de carne de 

perus (ABPA, 2017). Esses dados ratificam a importância da avicultura no 

agronegócio brasileiro, fazendo dela um dos pilares da economia nacional. 

Diversos estudos apontam para o consumo de alimentos de origem animal, 

principalmente de aves e suínos, como elemento fundamental na cadeia 

epidemiológica das infecções humanas por bactérias multirresistentes a antibióticos 

(Manges e Johnson, 2012). 



A pressão seletiva causada pelos antibióticos utilizados na produção animal é uma 

preocupação atual no mundo todo. Recentemente, vários trabalhos demonstraram 

que cepas de bactérias patogênicas e/ou multirresistentes são selecionadas no 

contexto da produção animal. Dentre os antibióticos que mais têm apresentando 

aumento nos níveis de resistências estão as quinolonas e fluoroquinolonas. As 

quinolonas são moléculas sintéticas com amplo espectro de ação. A primeira geração 

de quinolonas iniciou com a introdução de ácido nalidíxico em 1962 para o tratamento 

de infecções do trato urinário em seres humanos (Ball, 2000). Nos anos 80, a adição 

um átomo de flúor ligado ao sistema de anel central, tipicamente na posição 6 ou na 

posição C-7 deu origem à fluoroquinolonas, ou quinolonas de segunda geração (Ball, 

2000). 

Até o começo da década de 90, a resistência às (fluoro)quinolonas era raro 

entre as bactérias gram-negativas. A partir dessa data, a comunidade médica tem se 

alarmado com o crescimento constante nos níveis de resistência à essa classe de 

antibióticos em todo mundo (Dalhoff, 2012; Robicsek et al., 2006).  

A resistência às quinolonas em bactérias gram-negativas é gerada por 

mutações pontuais que resultam em substituições de aminoácidos nos genes que 

codificam a DNA girase (gyrA) e topoisomerase IV (parC); pela diminuição da 

expressão de porinas da membrana externa; por genes plasmidiais que codificam 

proteínas que protegem a DNA girase ou bombas de efluxo. Dentre esses 

mecanismos, o mais eficiente, devido à resistência à altas concentrações dessas 

drogas, e mais disseminado em bactérias de humanos e animais são mutações em 

gyrA e parC. Essas mutações ocorrem em posições  específicas desses genes, em 

uma região denominada QRDR (do inglês quinolone-resistance–determining region).  

Escherichia coli é um bastonete gram-negativo, não esporulado e pertencente 

à família Enterobacteriaceae. Esta espécie é um dos principais comensais do trato 

gastrointestinal de humanos e animais, nicho que colonizam poucas horas após o 

nascimento (Sussman, 1997). No entanto, algumas estirpes de E. coli apresentam um 

comportamento biológico distinto das linhagens comensais. Essas cepas apresentam 

atributos de virulência específicos, o que lhes permite causar doença.  

Em aves de produção, linhagens de E. coli que causam doença são denominadas 

Escherichia coli patogênica para aves (APEC). Infecções por APEC resultam em 



significante morbidade e mortalidade na indústria de produção de aves em todo 

mundo e resultam em perdas multimilionárias em todas as áreas de criação de aves 

(Barnes et al., 2008; Dho-Moulin e Fairbrother, 1999).  

Estima-se que 4% das aves abatidas no Brasil sejam condenadas por lesões 

provocadas por APEC (Cunha et al., 2013). Além do impacto de linhagens APEC na 

avicultura, a similaridade genética entre as APEC e linhagens que causam doença 

extra-intestinal em humanos  trouxe a hipótese de que as aves sirvam de reservatório 

de cepas com potencial zoonótico (Ewers et al., 2007; Mellata, 2013; Singer, 2015).  

Além das perdas econômicas e o risco de transmissão para humanos, cepas 

de E. coli isoladas de aves de produção, como as APEC, apresentam alto índice de 

resistência aos antimicrobianos (Manges e Johnson, 2012; Mellata, 2013). Outro fato 

que também deve ser considerado são os níveis alarmantes de contaminação por 

cepas de E. coli com perfil de multiresistência (MDR) na carne de aves (Manges e 

Johnson, 2012; Mellata, 2013). 

 

3. OBJETIVOS 

Este estudo teve como objetivo determinar a ocorrência de resistência às 

quinolonas de 1ª, 2ª e 3ª geração em isolados fecais e clínicos de Escherichia coli, 

assim como determinar a presença de mutações nos genes codificadores da DNA 

girase e topoisomerase IV.  

 

4. METODOLOGIA 

4.1 Isolados de Escherichia coli 

Para esse estudo foram selecionados 60 isolados fecais de E. coli de aves 

saudáveis e 40 isolados APEC da coleção de cultura do Laboratório de Medicina 

Aviária (FMVZ-USP). Essas cepas eram provenientes de frangos de corte, perus e 

poedeiras e foram coletados entre 2015 e 2017 nos estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul e foram identificados previamente utilizando 

testes bioquímicos (EPM, Mili,Citrato).  

 



4.2 Determinação do fenótipo de suscetibilidade antimicrobiana.  

A determinação da suscetibilidade antimicrobiana frente os antibióticos da 

classe das quinolonas foi realizado utilizando o método de difusão em disco (método 

de Kirby-Bauer) e a determinação inibitória mínima (CIM) foi realizada utilizando o 

método de diluição em ágar (CLSI, 2013). Foram selecionados antimicrobianos que 

representassem a 1ª geração de quinolonas (ácido nalídíxico), 2ª geração 

(ciprofloxacino e enrofloxacino) e 3ª geração (marbofloxacino). A cepa Escherichia coli 

ATCC 2242 foi utilizada como controle de qualidade.  

 

4.3 Amplificação por PCR e sequenciamento de gyrA e parC  

A amplificação da região QRDR de gyrA e parC foi realizada pela técnica de 

PCR. Foram utilizados os primers GyrA1 5’-CGACCTTGCGAGAGAAAT-3’ e GyrA2 

5’GTTCCATCAGCCCTTCAA-3’ e ParC1 5’-AGCGCCTTGCGTACATGAAT-3’ e 

ParC2 5’GTGGTAGCGAAGAGGTGGTT-3’ conforme descrito por  (Mammeri et al., 

2005). Os tamanhos esperados dos fragmentos amplificados foram 630 pb para gyrA 

e 940 pb para parC, respectivamente. O DNA amplificado foi visualizado em gel de 

agarose 1,5% corado SyBR Safe® (Invitrogen, Brasil). Para determinação das 

mutações nos genes amplificados foi realizado o sequenciamento de ambas as fitas 

dos produtos de PCR utilizando o sistema ABI 3730 DNA Analyser (Life Technologies 

– Applied Biosystems). As reações de sequenciamento foram feitas utilizando 

o BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit . As corridas foram feitas em 

capilares de 36cm utilizando o polímero POP7.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foi realizado o antibiograma nos 100 isolados. Após essa etapa, foram 

selecionados 20 isolados de diferentes origens (tipo de ave, criação e estado) para 

caracterização molecular das mutações nos genes gyrA e parC por PCR e 

sequenciamento. O DNA desses isolados foi extraído utilizando a técnica de Boom et 

al. (Boom et al., 1990) e em seguida foram submetidas à técnica de PCR para 

amplificação dos genes. Após a amplificação, as sequências foram analisadas pelo 

software Sequencing Analysis 5.3.1 utilizando o Base Caller KB. O alinhamento, 

https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=catNavigate2&catID=600533
https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=catNavigate2&catID=601943


edição e análise das sequências foram realizadas utilizando o Geneious v.9.1 

(Biomatters). Cada sequência foi comparada com sequências dos genes gyrA e parC 

da cepa E. coli K12, isolado selvagem que não possui mutações nesses genes (No. 

Acesso Genbank U00096) utilizando o software BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/).  

 

6. RESULTADOS 

Dos 100 isolados estudados, 79 foram resistentes à quinolonas de 1ª geração 

(ácido nalidíxico), 54 resistentes às fluoroquinolonas de 2ª geração (ciprofloxacino e 

enrofloxacino) e 49 resistentes ao marbofloxacino, uma fluoroquinolona de 3ª geração. 

Esses resultados mostram uma alta prevalência de resistencia às quinolonas dentre 

isolados de E. coli de aves de produção.  

Foram selecionadas 20 cepas com diferentes perfis de resistência às quinolonas e 

origem para análise da sequência de QRDR e utilizamos a sequência da cepa 

Escherichia coli K12 como base para suscetibilidade e suas sequências de gyrA e 

parC como modelo de genes que não possuem mutação. Foram encontradas 

diferentes mutações em QRDR nos isolados que apresentaram altos índices de 

resistência a fluoroquinolonas de segunda e terceira geração 

(enrofloxacino/ciprofloxacino e marbofloxacino, respectivamente).  

A maioria dos isolados apresentou duas mutações em gyrA, sendo as 

mutações nos códons 83 e 87 as mais prevalentes. Mutações nos aminoácidos de 

posição 83 (serina) e 87 (ácido aspártico) são as mutações mais comuns e, juntas, as 

que conferem maior resistência as fluoroquinolonas em Escherichia coli (Fabrega et 

al., 2008; Fàbrega et al., 2009). A maioria dos isolados apresentou mutação no códon 

83 de serina para leucina (Ser83Leu), sendo que a cepa FA27 apresentou a mutação 

nesse códon de serina para tirosina (Ser83Tyr) (Tabela 1). Essa mutação é rara em 

Escherichia coli  e  foi descrita em isolados com altos índices de resistência a 

quinolonas de terceira geração em isolados clínicos de enterobactérias de humanos 

(Fu et al., 2013). A mutação Ser83Tyr também já foi descrita em cepas de Salmonella 

spp. Dez cepas acumularam mais uma mutação em gyrA, além do códon 83. Oito 

desses isolados apresentaram a clássica mutação de ácido aspártico para asparagina 

na posição 87 (Asp87Asn), uma cepa clínica (APEC) apresentou a mutação menos 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/


comum Asp87Tyr. A cepa FA27 apresentou um novo ponto de mutação nunca 

descrito na posição 99 (Arg99Ser).  

 

Tabela 1. Mutações em gyrA e parC e CIM a quinolonas em 20 isolados de E. coli de 

aves e na cepa K12. Na descrição da CIM valores em negrito indicam resistência.  

 

Isolado Origem (ave) 
Estado Mutações 

 
CIM 

gyrA parC NAL CIP ENR MAR 

FA15 Fezes (frango) 
PR Ser83Leu 

Asp87Asn 

Ser80Ile 

Glu84Ala 
 >256 >32 >32 >32 

FA27 Fezes (frango) 
PR Ser83Tyr 

Arg99Ser 
-  >256 >32 >32 32 

FA46 Fezes (frango) 
PR Ser83Leu 

Asp87Asn 
Ser80Arg  >256 >32 >32 >32 

FA48 Fezes (frango) 
PR Ser83Leu 

 
Ser80Ile  >256 32 32 16 

FA56 Fezes (frango) 
PR Ser83Leu 

Asp87Asn 
Ser80Arg  >256 >32 >32 

 

>32 

FA62 Fezes (frango) 
PR Ser83Leu 

Asp87Asn 

Ser80Ile 

Glu84Gly 
 >256 >32 >32 >32 

PA203 Fezes (frango) 
SP Ser83Leu 

Asp87Asn 
Ser80Ile  >256 >32 >32 16 

PA213 Fezes (frango) SP Ser83Leu Ser80Ile  >256 32 32 8 

A55 APEC GO - -  64 0,25 0,25 0,5 

A26 APEC GO Ser83Leu Ser80Ile  >256 >32 >32 32 

A209  GO Ser83Leu   >256  >32 32 

A320 APEC 
SP Ser83Leu 

Asp87Asn 
Ser80Ile  >256 >32 >32 >32 

A456 APEC 
SP Ser83Leu 

Asp87Asn 
Ser80Ile  >256 >32 >32 >32 

FP11 Fezes (peru) 
RS Ser83Leu 

Asp87Asn 
Ser80Ile  >256 >32 >32 >32 

FP39 Fezes (peru) GO Ser83Leu   >256 32 16 8 

FP71 Fezes (peru) GO - -  32 0,12 0,25 0,12 

FP119 Fezes (peru) 
GO Ser83Leu 

Asp87Asn 
-  >256 >32 >32 >32 

IT31 Fezes (poedeira) MG Ser83Leu -  >256 32 32 32 

IT6 Fezes (poedeira) MG - -  32 1 2 1 

IT48 Fezes (poedeira) 
MG Ser83Leu 

 
Ala56Thr  >256 >32 >32 >32 

K12 ATCC  - - - 2  >0.03 >0.03 



Apesar dessa cepa não acumular uma mutação em parC, ela apresentou altos 

níveis de resistência no ensaio de concentração inibitório mínima a ácido nalidíxico, 

enrofloxacino, ciprofloxacino e marbofloxacino. Isso indica que esse novo ponto de 

mutação pode levar a altos níveis de resistência. Em relação a mutações em parC, 12 

isolados apresentaram mutações, sendo que todos esses também tinham mutações 

em gyrA (Tabela 1). Nove apresentaram a mutação Ser80Ile, enquanto dois tinham 

mutações Ser80Arg. Além disso, dois isolados de frango acumulavam mais uma 

mutação na posição 84, Glu84Ala e Glu84Gly. Esses dois isolados acumularam no 

total quatro mutações, sendo que a mutação de ácido glutâmico para alanina 

(Glu84Ala) é mais rara em E. coli, mas já foi descrita em uma cepa clinica isolada de 

humanos no Brasil (Minarini, et al. 2012). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O amplo uso de quinolonas na criação de aves para o consumo humano é 

apontado como responsável pelo aparecimento e disseminação ambiental de E. coli 

resistentes às quinolonas. Nossos resultados demonstraram que E. coli resistentes a 

fluoroquinolonas isoladas de frangos de corte, poedeiras e perus apresentam um 

variado perfil de mutações em gyrA e parC. Dentre as mutações apresentadas foi 

possível identificar um novo ponto de mutação no códon de posição 99 em gyrA, o 

que demonstra que novas mutações continuam a aparecer e o uso de quinolonas em 

avicultura tem um papel no surgimento de isolados bacterianos resistentes a 

fluoroquinolonas.  
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