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1. RESUMO 

Muita atenção tem sido dada à questão dos animais de produção servirem como 

potencial fonte de bactérias resistentes aos antimicrobianos para seres humanos. O 

uso indiscriminado de antimicrobianos como promotores de crescimento e como 

terapêuticos tem levado ao aumento no nível de resistência aos antibióticos tanto nas 

bactérias patogênicas, quanto nas comensais. O problema da resistência 

antimicrobiana em criações animais é observado em todo mundo. As cefalosporinas 

são um grupo de antibióticos beta-lactâmicos dentre os mais prescritos no mundo, 

apresentando grande importância clínica. A disseminação de genes de resistência à 

essa classe em Escherichia coli representa uma ameaça ao controle e tratamento de 

infecções causadas por esse agente. Considerando o acima exposto, o objetivo desse 

trabalho foi determinar a ocorrência de genes codificadores da beta-lactamases CMY-

2 em Escherichia coli isoladas de frangos de corte. Foram utilizados 100 isolados de 

E. coli de origem aviária. Essas cepas foram submetidas à testes de suscetibilidade 

antimicrobiana e pesquisa do gene blaCMY-2 por PCR e sequenciamento, além da 

análise genotípica por ERIC-PCR. Foram identificados 25 isolados produtores de 

CMY-2. Os isolados positivos apresentaram perfil de multirresistência, sendo 

resistentes a outras classes de antibióticos. A presença do gene blaCMY-2 não esteve 

relacionada a uma linhagem específica, sendo que a maioria dos isolados 

apresentaram diferentes perfis na análise genotípica por ERIC-PCR.  

 

 

2. INTRODUÇÃO  

A criação de aves no Brasil representa uma das principais atividades que 

sustentam a economia nacional. Há mais de uma década o Brasil se posiciona em 

primeiro lugar como maior exportador de carne de frango do mundo e segundo maior 

produtor (ABPA, 2017). Atualmente, a criação nacional se baseia na medicina 

veterinária preventiva, que consiste na atuação para prevenir doenças, modo de 

criação que implica na utilização de antimicrobianos. Estimativas apontam que a 

quantidade de antimicrobianos utilizados em criações animais no mundo todo seja 

quatro vezes maior que o uso em medicina humana (Aarestrup, 2015).  



A utilização de antibióticos na produção de aves é responsável por um fenômeno 

denominado pressão seletiva, que leva à eliminação de bactérias sensíveis aos 

antibióticos, restando somente cepas resistentes (Guardabassi e Kruse, 2008). A 

pressão seletiva causada pelo uso abusivo de antimicrobianos na produção animal é 

atualmente uma preocupação em saúde pública no mundo todo (Liebana et al., 2013).  

A classe dos antibióticos beta-lactâmicos é a categoria a qual pertencem os 

antimicrobianos mais utilizados no mundo, sendo considerada a de maior importância 

clínica para o tratamento de infecções causadas por bactérias multirresistentes tanto 

em humanos quanto em animais (Mühlemann, 2015).  Dentre os mecanismos de 

resistência desenvolvidos pelas bactérias para resistir à ação dos antibióticos, está a 

produção de enzimas que causam a inativação desses agentes (Mühlemann, 2015).  

Em bactérias Gram-negativas, o mais importante e estudado mecanismo é a 

hidrólise de antibióticos beta-lactâmicos pelas enzimas beta-lactamases (LIEBANA et 

al., 2013). Dentre várias classes de beta-lactamases identificadas, está a classe das 

AmpC, enzimas que conferem altos níveis de resistência às subclasses das 

penicilinas, cefalosporinas e cefamicinas (Jacoby, 2009).  

 

São descritas vários genes de AmpC, no entanto a enzima desta classe mais 

disseminada em todo mundo e relacionada à bactérias de origem clínica humana e 

animal é CMY-2  (Liebana et al., 2013). Essa enzima é codificada pelo gene blaCMY-2, 

normalmente presente em plasmídeos, o que torna a disseminação desse beta-

lactamase ainda mais ampla.  

 

3. OBJETIVOS 

Diante do acima exposto, o objetivo desse trabalho foi determinar a ocorrência de 

gene blaCMY-2 em isolados de Escherichia coli provenientes de aves de produção e 

investigar se essa enzima está relacionada a linhagens específicas.  

 

4. METODOLOGIA  

4.1 Isolados de Escherichia coli 

Foram coletadas fezes de 100 frangos de corte e encaminhadas em sacos 

plásticos estéreis. As amostras foram pré-enriquecidas em água peptonada e 

semeadas em ágar MacConkey, incubadas a 37°C por 24 horas em aerobiose. Após 



o isolamento as colônias foram identificadas por série bioquímica, utilizando o Kit 

EPM, MiLi e citrato (Probac®). Todas as colônias com padrão bioquímico de E. coli 

foram selecionadas (1 colônia de E. coli por ave).  

 

4.2 Suscetibilidade Antimicrobiana. 

  A suscetibilidade aos antimicrobianos foi avaliada pela difusão de disco 

(Método de Kirby-Bauer), utilizando 14 antibióticos: ampicilina, amoxacilina + ácido 

clavulânico, ceftiofur, cefotaxima, cefoxitina, tetraciclina, sulfonamidas, sulfa + 

trimetoprim, ácido nalidíxico, enrofloxacino, ciprofloxacino, estreptomicina e 

gentamicina (CLSI, 2013).  

 

4.3 Detecção do gene blaCMY-2 por PCR e sequenciamento.  

Isolados que apresentaram resistência aos antibióticos da classe dos beta-

lactâmicos foram submetidos à caracterização molecular por PCR, utilizando primers 

para o gene blaCMY-2 descritos por Pérez-Pérez & Hanson (2002). Após a extração do 

DNA as amostras foram submetidas à PCR em misturas contendo: 2,5 µL do DNA, 

tampão para PCR 1X, MgCl2 (1,5 mM), 10 mM de cada desoxiribonucleotídeo (dATP, 

dCTP, dGTP, dTTP), 10 μM de cada primer, 1 U da enzima Taq polimerase (Thermo 

Fisher Scientific) e água ultrapura autoclavada totalizando 25 µL por reação. Os 

produtos de PCR foram submetidos a eletroforese em gel de agarose (1,5%) a 100 V 

durante 2 horas e corados com SYBR® Safe DNA Gel Stain (Invitrogen).  

Para determinação das variantes dos genes amplificados foi realizado o 

sequenciamento 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 36 cm utilizando o polímero POP7. 

 

4.4 Análise genotípica da clonalidade por ERIC-PCR  

Os isolados positivos para blaCMY-2 foram submetidos à análise genotípica por 

ERIC-PCR utilizando os primers ERIC-1 e ERIC-2, como descrito por Versalovic et al. 

(1991). Os padrões de banda foram comparados utilizando o software ImageLab® 

(BioRad). 

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


 

5. DESENVOLVIMENTO 

Após a incubação das amostras, foram selecionadas colônias de E. coli para 

realização do antibiograma. Dentre os 100 isolados de E. coli foram selecionados os 

resistentes aos antibióticos beta-lactâmicos para pesquisa do gene blaCMY-2 por PCR. 

Os produtos obtidos pela técnica de PCR foram sequenciados. O alinhamento, edição 

e análise das sequências foram realizadas utilizando os softwares Geneious v.9.1.8 

(Biomatters). As sequências foram comparadas por alinhamentos múltiplos utilizando 

o software BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/). Após essa etapa, foi realizada a 

análise genotípica por ERIC-PCR nos isolados positivos, com objetivo de pesquisar 

se o gene era carreado por linhagens específicas.  

 

6. RESULTADOS 

Houve crescimento de E. coli em todas as 100 amostras de fezes. Dentre os 100 

isolado pesquisados, 25 apresentaram o gene blaCMY-2. Todos os isolados produtores 

de CMY-2 apresentaram resistência às penicilinas e cefalosporinas, incluindo as de 

3ª geração. Além disso, os 25 isolados apresentaram perfil de multirresistência, ou 

seja, foram resistentes a antibióticos de três diferentes classes. A presença do gene 

blaCMY-2 não esteve relacionada a uma linhagem específica, sendo que a maioria dos 

isolados apresentaram diferentes perfis na análise genotípica por ERIC-PCR.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nosso estudo mostrou que E. coli resistentes às cefalosporinas e produtoras da beta-

lactamase CMY-2 circulam nas criações de aves do Brasil. Além disso, esses isolados 

estiveram relacionados a resistência múltipla aos antibióticos e a maior parte dos 

isolados pertenciam à diferentes padrões ERIC-PCR, o que demonstra várias 

linhagens de E. coli carreando esse gene.  
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