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RESUMO

Contaminantes emergentes são de grande preocupação para a população mundial devido aos
seus potenciais efeitos e risco ecotoxicológico. Dentre os contaminantes emergentes se
destacam os desreguladores endócrinos que são compostos químicos que podem modificar ou
interagir com os sistemas endócrinos de vertebrados e invertebrados, como por exemplo
17β–estradiol. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar o perfil de crescimento de
enterobactérias expostas ao hormônio 17β–estradiol (E2) isoladas de diferentes eventos
hidrológicos e a resistência destas bactérias a diferentes antimicrobianos. Foram avaliadas 9
enterobactérias (Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae; Serratia liquefaciens;
Citrobacter murliniae, Citrobacter Braakii; Klebsiella oxytoca; Raoultella ornithinolytica;
Kluyvera ascorbata, Salmonella cholerae-suis) previamente isoladas de amostras de água
coletadas em diferentes eventos hidrológicos. O perfil de crescimento das enterobactérias foi
avaliado in vitro com diferentes concentrações de E2: 1, 10 e 100 ηg L-1. A resistência a
antimicrobianos foi avaliada para as classes das penicilinas (ampicilina), cefalosporinas
(cefoxitina), carbapenêmicos (imepenem), fluoroquinolonas (norfloxacina) e
aminoglicosídeos (gentamicina). Os resultados mostraram que a cepa E. cloacae teve seu
crescimento estimulado na concentração de 1 ηg L-1 de E2. C. murliniae apresentou
crescimento de 2 log10 nas concentrações de 10 e 100 ηg L-1 de E2, em relação ao grupo
controle (sem hormônio). As cepas E. aerogenes e K. ascorbata tiveram perfil de crescimento
similar ao controle negativo. S. liquefaciens teve seu crescimento estimulado quando exposta
na concentração de 10 e 100 ηg L-1 de E2. C. Braakii apresentou diminuição de crescimento
de 1 log10 na concentração de 1ηg L-1 de E2. K. oxytocae e R. ornithinolytica mostraram
inibição no perfil de crescimento de 1 log10 nas concentrações de 10 e 100 ηg L-1 de E2. Os
resultados dos testes de antibiograma indicaram que todas as cepas foram resistentes para
ampicilina e oito cepas de enterobactérias foram resistentes a gentamicina. Concluiu-se que
existe uma influência do E2 no crescimento das enterobactérias em diversas concentrações,
evidenciando um aumento na carga patogênica. As enterobactérias estudadas mostraram
resistência a vários dos antimicrobianos aplicados.

Palavras-chave: Antimicrobianos, Enterobactérias, Hormônio 17β-estradiol.



ABSTRACT

Emerging contaminants are a great concern to the world population due to their potential
effects and ecotoxicological risk. Among the emerging contaminants, endocrine disruptors
stand out, which are chemical compounds that can modify or interact with the endocrine
systems of vertebrates and invertebrates, such as 17β–estradiol. In this sense, the aim of this
study was to evaluate the growth profile of Enterobacteriaceae exposed to the hormone 17β
–estradiol (E2) isolated from different hydrological events and the resistance to different
antibiotics. Were evaluated nine enterobacteriaceae (Enterobacter aerogenes and
Enterobacter cloacae; Serratia liquefaciens; Citrobacter murliniae and Citrobacter Braakii;
Klebsiella oxytoca; Raoultella ornithinolytica; Kluyvera ascorbata and Salmonella
cholerae-suis) previously isolated from water samples collected in different hydrological
events. The growth profile of enterobacteria was performed in vitro with different
concentrations: 1, 10 and 100 ηg∙L-1 of E2. Antimicrobial resistance was evaluated for the
classes of penicillins (ampicillin), cephalosporins (cefoxitin), carbapenems (imepenem),
fluoroquinolones (norfloxacin) and aminoglycosides (gentamicin). The results showed that
the E. cloacae strain was stimulated at a concentration of 1 ηg∙L-1. C. murliniae showed
growth of 2 log 10 at concentrations of 10 and 100 ηg∙L-1, compared to the control group
(without hormone). The E. aerogenes and K. ascorbata strains had a similar profile to the
negative control. S. liquefaciens was stimulated to grow when exposed to a concentration of
10 and 100 ηg∙L-1. C. Braakii showed a decrease of 1 log10 in the concentration of 1ηg∙L-1.
K. oxytocae R. ornithinolytica showed inhibition in the growth profile of 1 log10 at
concentrations of 10 and 100 ηg∙L-1. The results of antibiogram tests indicate that all strains
were resistant to ampicillin and eight strains of enterobacteria were resistant to gentamicin. It
was concluded that there is an influence of E2 on the growth of Enterobacteriaceae at
different concentrations, showing an increase in the pathogenic load. The enterobacteria
studied showed resistance to several of the antimicrobials applied.

Keywords: Antimicrobials, Enterobacteriaceae, 17β-estradiol hormone.
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1 INTRODUÇÃO

A água é um recurso natural indispensável à vida humana e para o equilíbrio dos

ecossistemas do planeta, no entanto há muito tempo existe uma preocupação mundial em

relação a poluição ambiental, uso insustentável dos recursos naturais e riscos de escassez

hídrica (WHO, 2011). Estima-se que no mundo 4,5 bilhões de pessoas não possuem

saneamento básico adequado e mais de 2,2 bilhões de pessoas necessitam de acesso a um

sistema seguro de gestão de recursos hídricos, fatores estes que influenciam na qualidade de

vida da população (WHO, 2014).

Uma das grandes preocupações deste cenário está na conexão entre estes dois

problemas: a contaminação da água por poluentes presentes nos efluentes humanos não

tratados. A poluição dos corpos hídricos pelos efluentes têm como consequência, por

exemplo, a introdução de contaminantes emergentes no ambiente, levando a uma série de

consequências negativas ao ecossistema aquático e à saúde humana. Esses contaminantes

incluem substâncias de origem antrópica ou natural (hormônios, medicamentos) e vêm sendo

introduzidas no ambiente há muito tempo, mas atualmente tem recebido maior atenção devido

à capacidade de estarem biologicamente ativos mesmo em baixas concentrações, e

apresentarem consequências indesejáveis reconhecidas nas últimas décadas (MEFFE; DE

BUSTAMANTE, 2014).

Assim, as estações de tratamento de esgoto são a fonte mais relevante para se fazer

alterações e minimizar a contaminação dos cursos d’água, uma vez que os processos

convencionais de tratamento apresentam baixa eficiência na eliminação dos contaminantes

emergentes (ESTEBAN et al., 2014; MAIER et al., 2015; ZHA et al., 2017).

Nos contaminantes emergentes estão incluídos os desreguladores endócrinos, no

entanto, estes compostos não possuem normas regulatórias ou conhecimento satisfatório dos

efeitos sobre o ambiente ou saúde humana. Esses contaminantes podem ser encontrados na

água e/ou sedimentos em baixas concentrações, variando de ηg L-1 a μg L-1 (GHISELLI;

JARDIM, 2007). Os desreguladores endócrinos são compostos hormonais ou sintéticos que

podem intervir no funcionamento do sistema endócrino afetando a saúde, o crescimento e a

reprodução dos seres. Essas substâncias chegam aos corpos hídricos, pois ainda que os

esgotos sejam tratados, a maioria das estações de tratamento não são projetadas para retirada

desses contaminantes (ZHA et al., 2017).

Dentre os desreguladores endócrinos estão os hormônios estrogênios naturais e

sintéticos e os que são comumente encontrados em águas residuais são, estrona (E1),
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17β-estradiol (E2) e estriol (E3), que são hormônios naturais e 17α-etinilestradiol (EE2) que é

um estrogênio sintético amplamente utilizado em pílulas anticoncepcionais (ARAUJO, 2013).

Devido à falta de conhecimento abrangente sobre os possíveis efeitos sinérgicos dos

desreguladores endócrinos com outros compostos químicos (SHI et al., 2018), os seres vivos

estão sendo desafiados no cenário natural com substâncias influenciadoras dos seus

metabolismos. Neste sentido, diariamente concentrações significativas de resíduos de

desreguladores endócrinos e enterobactérias atingem o ambiente aquático, onde podem

interagir com o ambiente.

Juntamente com contaminantes emergentes, os efluentes contém micro-organismos da

microbiota intestinal humana, tais como enterobactérias, que podem ser potencialmente

patogênicas (NASCIMENTO; ARAUJO, 2013). Assim, deve-se considerar a possibilidade da

influência dos contaminantes emergentes no desenvolvimento destes patógenos (VOM

STEEG; KLEIN, 2017).

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

Avaliar o perfil de crescimento de enterobactérias expostas ao hormônio 17β –estradiol

(E2) isoladas de diferentes eventos hidrológicos e a resistência à antibióticos.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Identificar o efeito de estimulação e/ou inibição de enterobactérias expostas a diferentes

concentrações de E2;

- Analisar o comportamento espécie-específico em relação a respostas à exposição ao E2;

- Avaliar a resistência de enterobactérias às diferentes classes de antibióticos.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 SANEAMENTO BÁSICO

O saneamento básico consiste em medidas que visam melhorar e conservar as

condições do meio ambiente, tendo como objetivo, promover a saúde pública e melhorar a

qualidade de vida da população (PASTERNAK, 2016). É definido como o conjunto dos

serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento

sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais

(BRASIL, 2007). O saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e é definido

pela Lei nº. 11.445/2007, cujos princípios se baseiam na universalização dos serviços de

saneamento básico, para que todos tenham acesso ao abastecimento de água de qualidade e

em quantidade suficiente às suas necessidades (BRASIL, 2007).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento é o controle de todos

os fatores do meio físico que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar

físico, mental e social. É o conjunto de medidas adotadas em um local para melhorar a vida e

a saúde dos habitantes, impedindo que fatores de efeitos nocivos possam prejudicar as pessoas

no seu bem-estar físico mental e social (ARAUJO, 2013). Também, é o conjunto de medidas

que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir

doenças e promover a saúde, à produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica.

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre saneamento, o índice de

atendimento com rede coletora de esgotos no Brasil é de 54,1%. Já o índice de tratamento dos

esgotos gerados varia de 49,1% e 78,9% dos esgotos coletados. Na região Sul o índice de

tratamento dos esgotos gerados é de apenas 47%, sendo a terceira região com o pior índice de

tratamento (SNIS, 2020). O Estado de Santa Catarina aponta valores médios de 20% a 40%

de atendimento urbano com rede coletora de esgotos (SNIS, 2020).

2.2 CONTAMINANTES EMERGENTES

Os contaminantes emergentes (CEs) ou produtos químicos de preocupação emergente

são considerados produtos químicos de ocorrência natural, manufaturados ou sintéticos, cuja

toxicidade ou persistência podem afetar o metabolismo dos seres vivos e incluem, produtos

farmacêuticos e de cuidados pessoais, compostos de desregulação endócrina, compostos
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perfluorados, surfactantes, aditivos alimentares, toxinas de cianobactérias, compostos

organometálicos, subprodutos de desinfecção, retardadores de chama organofosforados e

bromados, plastificantes e nanopartículas (TOLBOOM et al., 2019). As características

adversas dos CEs incluem alta polaridade, bioacumulação e biodegradação persistente que

representam uma séria ameaça aos recursos aquáticos e à saúde humana (SINGH et al., 2020).

A presença nos recursos hídricos dá-se principalmente por meio de águas residuais não

tratadas e/ou oriundas de estações de tratamento de esgotos (ETEs) ineficientes. Uma vez que,

a maioria das ETEs convencionais não são projetadas com o objetivo de remover ou

promover a biorremediação desses CEs (CHANG et al., 2011).

Adicionalmente, as emissões destes contaminantes podem ser pontuais ou difusas. As

pontuais são através de descargas diretas no corpo d’água; e as fontes difusas são pontos

dispersos de emissões no meio ambiente, podendo ser de percolados/lixiviados e atividades

antrópicas (PERES, 2011).

Dentre estas fontes, os efluentes domésticos são importantes fontes de lançamento de

substâncias estrogênicas no ambiente aquático. Pesquisas demonstraram que os estrogênios

naturais 17β-estradiol (E2) e estrona (E1), e o sintético 17α-etinilestradiol (EE2), são

responsáveis pela maior parte da atividade estrogênica detectada e continuamente lançados

nos sistemas de esgotamento sanitário (BILA; DEZOTTI, 2007; REIS FILHO et al., 2006).

2.3 DESREGULADORES ENDÓCRINOS

Na literatura, diversos termos têm sido utilizados para designar desreguladores

endócrinos como: perturbadores endócrinos, interferentes endócrinos, agentes hormonalmente

ativos, disruptores endócrinos, interferentes hormonais, modeladores e estrogênios ambientais

(AQUINO et al., 2013). Os desreguladores endócrinos podem ser agentes exógenos ou

misturas de compostos químicos, que interferem na síntese, secreção, transporte, ligação, ação

ou eliminação de hormônios naturais (ZOELLER et al., 2012). Estas substâncias, mesmo em

concentrações baixas (ηg e µg), podem apresentar bioatividade em diferentes organismos

(HAMILTON et al., 2015).

Os hormônios estrogênicos naturais como o estrona, 17β-estradiol, estriol e o sintético

17α-etinilestradiol (EE2), são comumente encontrados no meio ambiente, e apresentam alta

adsorção no solo e sedimentos. Além disso, nos últimos 50 anos tem aumentado o consumo

mundial de estrogênios sintéticos, devido ao seu uso como método contraceptivo ou terapia de
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reposição hormonal. Com isso, esses hormônios têm se tornado cada vez mais presentes em

ecossistemas aquáticos (JARDIM et al., 2012; GUEDES-ALONSO et al., 2014).

A presença de E2 já foi reportada em diversas regiões do mundo. Nos EUA em água

superficial foi detectado uma concentração de 17 ηg-E2 L-1 (BENOTTI et al., 2009). Em

Taiwan, foi detectado em águas superficiais concentrações de 1,4 a 33,9 ηg-E2 L-1 (CHEN et

al., 2007). Já no Brasil foi quantificado em água de abastecimento humano concentrações de

0,78 a 36,8 ηg-E2 L-1 (GEROLIN, 2008; MIERZWA et al., 2009).

Adicionalmente, assim como em humanos, O E2 pode ser excretado por animais, em

alguns casos, até em quantidades superiores das encontradas em efluentes domésticos. Na

área rural, com a maior concentração de animais confinados, os níveis de E2 podem variar de

30 a 2.500 ηg-E2 L-1 (WISE; O’BRIEN; WOODRUFF, 2011), uma vez que, as concentrações

de E2 em dejetos bovinos e suínos pode ser 10 vezes maior do que às encontradas em dejetos

de humanos (ADEEL et al., 2017).

Nas últimas décadas, diversos estudos apontam impactos à exposição ao 17β-estradiol

em animais e humanos. Os efeitos nos animais vão desde alterações sutis na fisiologia e

comportamento sexual de espécies, a mudanças permanentes na diferenciação sexual. A

maioria dos estudos apontam que as espécies aquáticas são as mais afetadas. Adicionalmente,

os compostos estrogênicos com concentrações de 0,1 à 1,0 ηg-E2 L-1 são capazes de induzir

respostas biológicas em organismos aquáticos, afetando a reprodução, desenvolvimento e

crescimento destes organismos (ALTMANN et al., 2012). Em peixes foi reportado a

feminização, hermafroditismo, indução da síntese de vitelogenina (VTG) no plasma

sanguíneo, alteração nas gônadas, declínio na reprodução e mudanças de comportamento no

acasalamento (BILA; DEZOTTI, 2007).

Em humanos, os efeitos a exposição ao 17β-estradiol tem sido indicados como uma

das causas de diminuição da qualidade/quantidade de esperma, aumento do risco de câncer

(testículo, próstata, ovários e mama), má formação congênita em crianças (anormalidades na

uretra dentro do pênis, escrotos, etc), defeitos no sistema reprodutivo feminino (ovários

policísticos, endometriose) e disfunção da tireoide, atraso no desenvolvimento sexual,

distúrbios no comportamento neurológico e endometriose (MANICKUM; JOHN, 2014).

Com isso, vários processos de tratamento tem sido reportados objetivando a remoção de

desreguladores endócrinos em águas de abastecimento e/ou efluentes domésticos, como os

processos oxidativos avançados (UV/O3, H2O2/UV e TiO2, cloração, UV/Fe(III)/H2O2 e a

ozonização); processos com membranas de nanofiltração e osmose reversa (BOLONG et al.,

2009; SILVA et al., 2012); adsorção (carvão ativado) (WESTERHOFF et al., 2005); e
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processos biológicos como biorreatores e biofiltros (CORDEIRO, 2009; BILA et al., 2007).

No entanto, essas tecnologias têm um elevado custo operacional para o tratamento, além do

custo adicional das instalações de uma nova etapa de tratamento (MARGOT et al., 2013).

Em um estudo aplicando o processo de coagulação/floculação com sulfato de alumínio (5

mg L-1), foi observado uma remoção de 30 a 50% de 17β-estradiol. Neste mesmo estudo, após

a filtração rápida, a remoção foi de 31 a 42% (filtro apenas com areia) (CHEN et al., 2007).

Desta maneira, o tratamento mais recomendado em ETAs, para a remoção de 17β-estradiol

seria a remoção por carvão ativado, pois apresenta uma elevada eficiência de remoção com

até 97% após 4 h de contato com 5 mg L-1 (WESTERHOFF et al., 2005). No entanto, é um

tratamento caro e que necessita de um tratamento posterior para o resíduo gerado e,

adicionalmente, o tempo de detenção de 4 h é elevado para ser utilizado em ETAs

(WESTERHOFF et al., 2005).

2.4 CONTAMINAÇÃO HÍDRICA POR MICRO-ORGANISMOS PATOGÊNICOS

As águas residuais não tratadas e/ou tratadas de forma inadequada podem conter além

dos ECs, patógenos que podem provocar diversas infecções (NASCIMENTO; ARAUJO,

2013). Tais infecções, são um dos maiores problemas de saúde no mundo, encontrados

principalmente em países em desenvolvimento. Os agentes causadores são na grande maioria

de origem fecal, dentre este grupo, destacam-se as enterobactérias (LUCAS; CABRAL;

COLFORD, 2011).

As enterobactérias compreendem um grupo heterogêneo de bacilos gram-negativos

fermentadores de glicose, constituído por 42 gêneros e mais de 100 espécies (MURRAY,

2007). Algumas espécies são patogênicas, causando enteroinfecções no homem e animais,

outras são patógenos oportunistas (TORRES-GONZALEZ et al., 2015). Dentro desse

contexto, destacam-se os gêneros Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter

e Proteus que apresentam importante papel no que diz respeito a qualidade hídrica, estando

relacionadas a diversas doenças (ANVISA, 2021).

A presença desses micro-organismos é um importante indicador de contaminação em

ambientes e efluentes aquáticos, apontando contaminação de origem fecal nesses locais.

Pumbwe et al. (2007) demonstraram a relação entre a presença de compostos com anel

benzênico, presente em fármacos como o ibuprofeno, e o aparecimento de cepas

multirresistentes de bactérias.
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2.4.1 Enterobacter aerogenes e cloacae

Enterobacter spp. são bacilos gram-negativos, anaeróbios facultativos, e não

formadores de esporos, pertencentem à família Enterobacteriaceae, podem ser encontrados no

solo, na água e em vegetais e são constituintes da microbiota intestinal da maioria dos animais

(DAVIN-REGLI; PAGES, 2015). Entre as 13 espécies reconhecidas como membros do

gênero Enterobacter, E. aerogenes e E. cloacae são as espécies mais frequentemente

associadas a doenças em humanos (GONÇALVES et al., 2000). Enterobacter cloacae

também ocorre como microbiota comensal no trato intestinal de animais, sendo patogênica em

plantas e insetos (GARCÍA-GONZÁLEZ et al., 2018). Essa diversidade de habitats é

espelhada pela variedade genética de E. cloacae (MEZZATESTA et al., 2012).

2.4.2 Serratia Liquefaciens

A Serratia é um gênero de bactéria gram negativa, anaeróbia facultativa. Essa bactéria

é considerada oportunista na maioria das vezes associada a infecções nosocomiais. É uma

bactéria emergente que produz as enzimas lipase, gelatinase e Dnase que são importantes

fatores de sua patogenicidade (KONEMAN et al., 2008).

Espécies do gênero Serratia existem em ambientes microbianos normais, na

microbiota do solo, água, e nos órgãos e intestinos de peixes. Uma das bactérias deste gênero,

Serratia liquefaciens, é considerada patogênica para peixes também, e causa infecção levando

a massivas mortalidades. As infecções de Serratia liquefaciens devem ser levadas em

consideração na indústria da aquicultura devido ao fato que, a doença pode causar perdas

econômicas, por menor que seja o número de casos de infecção, bem como os amplos

prejuízos para a saúde humana (AYDIN, ERMAN, BILGIN, 2001).

2.4.3 Citrobacter

As espécies de Citrobacter são bacilos gram-negativos, anaeróbios facultativos e

normalmente móveis por meio de flagelos. São comumente encontradas na água, solo,

alimentos e no trato intestinal de animais e humanos (BAE et al., 2010).

Citrobacter spp. pode ser um dos responsáveis pela causa de doenças associadas ao

consumo de alimentos e água contaminados (IFEADIKE et al., 2012). Estudos relatam que

Citrobacter foram isoladas de uma variedade de alimentos (TASSEW et al., 2010; KOUAME
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et al., 2013), com relatos de intoxicação alimentar e diarreia causada por alimentos

contaminados pela cepa em questão (DOULGERAKI et al., 2011; GIAMMANCO et al.,

2011). O gênero Citrobacter é taxonomicamente mais relacionado com Salmonella e

Escherichia coli (KWAK et al., 2015).

2.4.4 Klebsiella oxytoca

As bactérias do gênero Klebsiella possuem como características o fato de serem

bacilos gram-negativos, aeróbias e anaeróbias facultativas, catalase positiva, oxidase negativa,

não-movéis, capsuladas (HERRIDGE et al., 2020). Ocorrem normalmente no trato entérico,

em isolamentos clínicos, água, solo, trato gastrointestinal, vegetais, frutas e nos cereais

(ALMEIDA, 2005; FREITAS, 2007).

A patogenia da Klebsiella sp. é amplamente afetada pelo crescimento de várias

bactérias e suas formações de biofilme em tecidos vivos e diferentes materiais de superfície.

Devido à sua resistência a vários agentes antimicrobianos e à capacidade de adquirir algumas

novas características genéticas de resistência, as células microbianas que crescem em

biofilmes desempenham um grande papel na disseminação da resistência antimicrobiana e

constituem um massivo problema em casos médicos (DONLAN, 2002).

2.4.5 Raoultella ornithinolytica

R. ornithinolytica (anteriormente K. ornithinolytica) é um bacilo aeróbio, encapsulado,

imóvel e gram-negativo. O gênero Raoultella é composto por bactérias que apresentam um

comportamento distinto como crescer em baixas temperaturas, e por utilizar a sorbose como

fonte de carbono (DRANCOURT et al., 2001). É uma bactéria patogênica emergente que

apresenta alguns fatores de virulência como cápsula, fatores de colonização, além de

produção de sideróforos, histamina e bacteriocinas (KAMANDA et al., 2007).

2.4.6 Kluyvera ascorbata

A K. ascorbata é uma bactéria gram-negativa, móvel, oxidase negativa, catalase

positiva e fermenta a glicose (FARMER et al., 1981; CARTER; EVANS, 2005). Não possui

fator de virulência específico, mas a camada de lipopolissacarídeos e os antígenos superficiais

são responsáveis   pela virulência (SARRIA et al., 2005). K. ascorbata pode ser encontrado em
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água, plantas e efluentes, lavatórios hospitalares e alimentos de origem animal (BROOKS;

FELDMAN, 2003). Também pode ser isolado de várias amostras de origem humana

(frequentemente escarro, urina, fezes, garganta e sangue) (ÖNCEL et al., 2015).

2.4.7 Salmonella cholerae-suis

O gênero Salmonella é formado por bastonetes gram-negativos, anaeróbios

facultativos, oxidase negativos, catalase positivos, que fermentam glicose e raramente lactose.

Podem sobreviver a uma ampla variação de pH (entre 3,8 e 9,5), sendo um pH ótimo de

6,5-7,5 (RYAN et al., 2017). Salmonella é bastante resistente e capaz de sobreviver por meses

em substratos orgânicos frios em ambientes aeróbios ou anaeróbios (SCHWARTZ, 2006).

A Salmonella cholerae-suis causa na maioria dos casos de salmonelose em suínos. A

infecção e a doença causada por este organismo se limitam quase exclusivamente aos suínos,

e infecções persistentes podem ocorrer em suínos sem sinais de doença. Embora a infecção de

outras espécies de animais (e humanos) seja rara, S. cholerae-suis pode causar uma septicemia

generalizada com risco de vida (SCHWARTZ, 2006).



18

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 ISOLAMENTO DE ENTEROBACTÉRIAS

As enterobactérias que foram utilizadas neste estudo foram previamente isoladas de

amostras de água coletadas em diferentes eventos hidrológicos do Rio dos Queimados

(Concórdia, SC, Brasil). Brevemente, as coletas foram realizadas em quatro pontos na bacia

hidrográfica do Rio dos Queimados (FONSECA, et al., 2021). As coletas foram realizadas

com uma taxa de pluviosidade de 341 mm, com temperaturas entre 16 a 25,7º C. Já no

período seco, a pluviosidade foi de 135 mm, com temperaturas entre 19,3 e 31,4º C. Foi

executada uma terceira coleta, com índices pluviométricos de 51 mm e temperatura média de

21,1º C (FONSECA, et al., 2021).

3.2 AVALIAÇÃO IN VITRO DA RELAÇÃO DE DESREGULADORES ENDÓCRINOS

COM ENTEROBACTÉRIAS

Para avaliar o efeito do hormônio E2 no perfil de crescimento das enterobactérias,

foram realizados testes in vitro com diferentes concentrações, 1, 10 e 100 ηg∙L-1 de E2 (pureza

≥ 98% - Infinity Pharme®) dissolvido em DMSO. As concentrações adotadas mimetizam aos

valores deste contaminante quantificados no ambiente. A concentração final de DMSO no

meio de cultura foi abaixo dos níveis tóxicos para células bacterianas.

As enterobactérias isoladas foram avaliadas após estímulo com E2 quanto ao

crescimento por até 24h. Todos os testes foram realizados em duplicatas e réplicas técnicas e

foi utilizado controle negativo bacteriano não estimulado com o E2.

3.3 AVALIAÇÃO DE CRESCIMENTO BACTERIANO

As cepas bacterianas foram inicialmente cultivadas em caldo BHI (Brain Heart

Infusion) durante 18 h a 37 °C em estufa bacteriológica. Após este período as culturas foram

diluídas em solução salina 0,9% até atingir uma densidade de turvação do tubo 0,5 da escala

de McFarland (LENNETTE et al., 1985).

Posteriormente 1 mL do inóculo foi transferido para caldo nutriente acrescido de 1, 10

ou 100 ng∙L-1 de E2, sendo novamente incubadas a 37°C durante 18 h. Para cada bactéria
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avaliada, foram crescidas também em meio de cultura sem adição de hormônio, sendo assim o

controle negativo. Todos os testes foram realizados em triplicata. 

Após a incubação, 100 µL do crescimento bacteriano foi semeado em ágar nutriente e

incubadas por 18 h a 37°C em estufa bacteriológica. Após este período quantificou-se as

respectivas unidades formadoras de colônia (UFC).

3.4 ANTIBIOGRAMA 

Para os testes de sensibilidade aos antibacterianos foram utilizados ágar Mueller

Hinton de acordo o método de Difusão em Disco de Kirby Bauer (LENNETTE et al., 1985).

Foram testados os antimicrobianos das classes das penicilinas (ampicilina – 10 μg),

cefalosporinas (cefoxitina – 30 μg), carbapenêmicos (imepenem – 10 μg), fluoroquinolonas

(norfloxacina – 10 μg) e aminoglicosídeos (gentamicina – 10 μg). Estes foram escolhidos com

base na recomendação do Comitê Europeu de Testes de Susceptibilidade Antimicrobiana

(EUCAST). A classificação como sendo sensível ou resistente foi seguido o recomendado

pelo EUCAST de acordo com o tamanho do halo de inibição.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 ENTEROBACTER AEROGENES

Os resultados do perfil de crescimento da cepa de E. aerogenes quando desafiadas com

diferentes concentrações de hormônio 17β-estradiol estão apresentados na Figura 1A.

Observa-se que não houve diferença no crescimento bacteriano nas concentrações de

hormônio quando comparadas ao controle negativo, demonstrando que as concentrações do

hormônio 17β-estradiol não influenciaram o crescimento dessa cepa de bactéria no período de

24h. Os resultados dos testes de antibiograma indicam que a cepa de E. aerogenes foi

resistente para imepenem, ampicilina, cefoxitina e gentamicina (Figura 1B).

Figura 1 - Perfil de crescimento de E. aerogenes com diferentes concentrações de 17β-estradiol (A);
halo de inibição formado frente a antimicrobianos (B). Breakpoint: halos de diâmetros inferiores
representam resistência bacteriana ao respectivo antibiótico, onde: Imp (imepenem), amp (ampicilina),
CFO (cefoxitina) Nor (norfloxacina) e Gen (gentamicina).
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Diferentes espécies de bactérias, tais como: Aeromonas hydrophila, Bordetella

bronchiseptica, Campylobacter jejuni, Enterobacter sp., Citrobacter freundii, Klebsiella sp.,

Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Salmonella sp., Shigella sp.,

Staphylococcus sp. e Yersinia enterocolitica demonstraram resposta aos hormônios do estresse

que induziram alterações no crescimento e nas características biológicas destas bactérias

(FREESTONE et. al 2007).

Bactérias afetadas por hormônios sexuais foram relatados desde a década de 1980.

Neste sentido, a P. intermedius absorve ou utiliza estradiol e progesterona, que aumentam seu

crescimento (KORNMAN; LOESCHE, 1982). Já Clostridium scindens converte

glicocorticóides em andrógenos, um grupo de hormônios esteróides masculinos (RIDLON et

al., 2013). As bactérias intestinais também desempenham um papel significativo no

metabolismo do estrogênio, porque o uso de antibióticos leva a níveis mais baixos de

estrogênio (ADLERCREUTZ et al., 1984).

E. aerogenes foi isolada de humanos, do trato respiratório, urinário, sanguíneo e

gastrointestinal. A epidemiologia desta espécie tem sido particular na Europa e tem estado

regularmente envolvida em surtos de infecções nosocomiais desde 1993, particularmente na

Europa Ocidental (SANTAJIT; INDRAWATTANA, 2016).

Até 2003, E. aerogenes era considerado um importante patógeno emergente

particularmente em UTIs. A situação na Europa na década de 1990 apontava para a dispersão

de um clone epidêmico e, desde então, tem sido amplamente detectado em hospitais e

unidades de saúde europeus. O evento se encaixou com as β-lactamases de espectro estendido

(Extended-spectrum β -lactamases - ESBL) abrigado por um plasmídeo epidêmico (CABRAL

et al., 2017).

A prevalência de infecções causadas por Enterobacter sp. em enfermarias clínicas

também aumentou devido à introdução de cefalosporinas de espectro estendido e

carbapenêmicos na antibioticoterapia. A consequência dessa antibioterapia é o surgimento de

“isolados pan-droga de E. aerogenes” resistentes a antibióticos de última linha como os

carbapenêmicos e à colistina, para os quais não havia opção terapêutica disponível (DIENE et

al., 2013).

O estudo de Hussain e Alammar (2013) indicou um aumento notável da prevalência de

um mecanismo de efluxo (mecanismo comum dentre isolados gram-negativos, e a sua

hiperexpressão associada a outros mecanismos que contribui para um fenótipo de

multirresistência, restringindo as opções terapêuticas), suscetível ao inibidor de bomba (os

inibidores da bomba de prótons (IBPs) são uma das classes de medicamentos mais utilizadas
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no mundo, incluindo o omeprazol, esomeprazol, lansoprazol), em isolados clínicos. Após o

surgimento de ESBL em E. aerogenes a caracterização de mutações de porina, destaca um

novo passo na evolução adaptativa em E. aerogenes.

A potencial resistência da família Enterobacteriaceae contra a terceira geração de

cefalosporinas tem sido relatado na literatura (ARIKAN; AYGAN, 2009). E. aerogenes, E.

coli e K. pneumonia apresentaram resistência à ceftizoxima, ceftriaxona e cefotaxima.

4.2 ENTEROBACTER CLOACAE

Neste estudo foi observado que a concentração de 1 ng L-1 de hormônio apresentou um

aumento no crescimento bacteriano da E. cloacae de 1 log10 (90%) (Figura 2A), no entanto, o

aumento na concentração de hormônio para 10 e 100 ηg L-1 não demostrou mudança no perfil

de crescimento quando comparada ao controle negativo, no período de 24h. Quanto ao perfil

de resistência a antimicrobianos (Figura 2B) observou-se que a cepa de E. cloacae apresentou

resistência a ampicilina, cefoxitina e gentamicina.

E. cloacae é considerado um patógeno nosocomial bem conhecido que contribui para

bacteremia, endocardite, artrite séptica, osteomielite e infecções de pele/tecidos moles, e

infecções do trato respiratório inferior- trato urinário e infecções intra-abdominais. A E.

cloacae tende a contaminar vários dispositivos médicos, intravenosos e outros dispositivos

hospitalares. Surtos nosocomiais também foram associados à colonização de certos

equipamentos cirúrgicos e soluções de limpeza cirúrgica (PESTOURIE et al., 2014).
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Figura 2 - Perfil de crescimento de E. cloacae com diferentes concentrações de 17β-estradiol (A); halo
de inibição formado frente a antimicrobianos (B). Breakpoint: halos de diâmetros inferiores
representam resistência bacteriana ao respectivo antibiótico, onde: Imp (imepenem), amp (ampicilina),
CFO (cefoxitina) Nor (norfloxacina) e Gen (gentamicina).

Similar resultado foi reportado por Reis (2020) ao avaliar o crescimento de E.

gergoviae expostas com diferentes concentrações de hormônio 17 β- estradiol, onde observou

um aumento do crescimento com a concentração de 1 ηg L-1 de hormônio. Hussein e Razzaq

(2018) investigaram o efeito dos níveis de hormônios sexuais (estrogênio, progesterona e

prolactina) na infecção do trato genital de mulheres (grávidas e não grávidas). A presença de

Candida albicans, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, Klebsiella

pneumonia, Streptococcus agalactiae e Trichomonas vaginalis no estudo foi associada a

níveis elevados de estrogênio e progesterona, exceto o crescimento de Staphylococcus

epidermids, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloaceae foi associado

à faixa normal de cada hormônio.



24

Martins et al. (2019) ao avaliar enterobactérias resistentes a antimicrobianos de águas

para consumo humano, observaram que mais da metade das amostras de enterobactérias

foram resistentes a pelo menos uma classe de antimicrobianos (incluindo penicilinas,

cefalosporinas, carbapenêmicos, fluoroquinolonas e aminoglicosídeos).

E. cloacae tem uma resistência intrínseca à ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas de

primeira geração e cefoxitina devido à produção de AmpC β-lactamase. Apresenta alta

frequência de resistência enzimática às cefalosporinas de amplo espectro. Resistência de

Enterobacter sp. às cefalosporinas de terceira geração é mais tipicamente causada pela

superprodução de AmpC β-lactamases e, portanto, o tratamento com cefalosporinas de

terceira geração pode selecionar mutantes superprodutores de AmpC. A superprodução de

AmpC é devido à repressão existente contra de um gene cromossômico ou pela aquisição de

um ampC transferível gene de plasmídeos ou outros elementos móveis. A resistência mediada

pelo plasmídeo AmpC distingue-se da produção de enzimas cromossômicas porque não são

induzíveis (POTRON et al., 2013).

4.3 SERRATIA LIQUEFACIENS

O perfil de crescimento da cepa de S. liquefaciens no controle negativo e na

concentração de 1 ηg∙L-1 de hormônio foram semelhantes (Figura 3A), entretanto, nas

concentrações de hormônio de 10 e 100 ηg∙L-1 observou-se um crescimento bacteriano de 1

log10. Os resultados dos testes com as cinco antimicrobianos testados (figura 3B) revelaram

que a cepa de S. liquefaciens foi resistente a imepenem, ampicilina e gentamicina.
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Figura 3 - Perfil de crescimento de S. liquefaciens com diferentes concentrações de 17β-estradiol (A);
halo de inibição formado frente a antimicrobianos (B). Breakpoint: halos de diâmetros inferiores
representam resistência bacteriana ao respectivo antibiótico, onde: Imp (imepenem), amp (ampicilina),
CFO (cefoxitina) Nor (norfloxacina) e Gen (gentamicina).

S. liquefaciens pode colonizar as mãos e os tratos respiratório, gastrointestinal e

urinário. Além disso, S. liquefaciens podem causar infecções em hospedeiros

imunocomprometidos, incluindo neonatos. Cateteres ou tubos aumentam o risco de infecção

associada a este patógeno. Endocardite infecciosa causada por este organismo já foi relatada

assim como casos pediátricos causado por S. liquefaciens (MOMOSE et al., 2018).

Cepa de S. nematodiphila DH-S01 foi isolada de efluentes e demonstrou que, após

cultivo da bactéria, expostas aos hormônios E1 e E2 e a taxa de degradação foi de 93,4 % e

93,2%, respectivamente; passando a utilizar o E1 e E2 como fontes de carbono e energia para

o crescimento e metabolismo (ZHAO et al., 2020). Ainda os autores afirmam a que

capacidade do gênero Serratia em degradar os estrogênios está presente em nível genético,

presentes nos mecanismos de degradação e enzimas.
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No estudo de Lépesováa et al. (2019), onde analisaram a resistência de 77 cepas de S.

marcescens e 41 cepas de S. Liquefaciens a diferentes antibióticos, concluiram que todas as

espécies foram resistentes a benzilpenicilina, oxacilina, cefaclor, cefazolina, cefuroxima,

macrolídeos, lincosamidas, estreptograminas, glicopeptídeos, rifampicina e ácido fusídico e

sensiveis para a maioria dos aminoglicosídeos, penicilinas, ticarcilina, cefalosporinas,

carbapenêmicos, aztreonam, quinolonas e antifolatos. Espécies do grupo S. liquefaciens foram

naturalmente resistentes e intermediárias ou naturalmente intermediárias.

O estudo sugeriu que todas as espécies examinadas provavelmente expressam

β-lactamases AmpC cromossomicamente codificadas, mas a quantidade de enzima pode

variar de espécie para espécie. A expressão de baixo nível de ocorrência natural do

aminoglicosídeo 6'-acetiltransferase AAC(6')-Ic de S. marcescens e sua ausência em outras

Serratia spp. Todas as espécies do complexo S. liquefaciens devem ser consideradas como

prováveis agentes de doenças humanas (LÉPESOVÁA et al. 2019).

4.4 CITROBACTER MURLINIAE

Os resultados do crescimento da cepa de C. murliniae quando desafiadas com

diferentes concentrações de hormônio 17β-estradiol está apresentado na Figura 4. Para a cepa

de C. murliniae (Figura 4A) observa-se que com as concentrações de 1 e 10 ηg L-1 de

hormônio houve um aumento no crescimento bacteriano de 2 log10 em comparação com o

controle. Na concentração de hormônio de 100 ηg L-1 observou-se um aumento de 1 log10

quando comparado ao controle negativo. Em relação ao perfil de resistência a antimicrobianos

(Figura 4B) observa-se que a cepa de C. murliniae apresentou resistência a todas as classes de

antibióticos testadas.
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Figura 4 - Perfil de crescimento de C. murliniae com diferentes concentrações de 17β-estradiol (A);
halo de inibição formado frente a antimicrobianos (B). Breakpoint: halos de diâmetros inferiores
representam resistência bacteriana ao respectivo antibiótico, onde: Imp (imepenem), amp (ampicilina),
CFO (cefoxitina) Nor (norfloxacina) e Gen (gentamicina).

Em humanos, várias espécies do gênero Citrobacter são consideradas patógenos

oportunistas e têm sido associadas a várias infecções, incluindo infecções do trato urinário,

infecções de feridas, pneumonia, abscessos, septicemia, meningite, endocardite e diarreia

(CHOWDHRY; COHEN, 2012). Em todo o mundo, estão associados à sepse neonatal e cepas

multirresistentes estão sendo detectadas com frequência crescente (ARANA et al., 2017).

Gümüş et al. (2019), avaliaram o efeito da norepinefrina e estradiol no crescimento e

níveis de expressão de genes de virulência de E. coli uropatogênica. E observaram que o

crescimento das bactérias pode ser afetado na presença de hormônios e que são variáveis de

acordo com o período de incubação e as concentrações dos mesmos. Nishikawa e Baba (1985)

mostraram a redução na capacidade de aderência de cepas de E. coli às células endometriais

de ratas nas quais foram administradas doses de estradiol.
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4.5 CITROBACTER BRAAKII

No crescimento da C. Braakii (Figura 5A), observou-se que na concentração de 1 ηg

L-1 de hormônio houve uma redução de 1 log10, em relação ao controle. Já o perfil de

crescimento bacteriano nas concentrações de 10 ηg L-1 e 100 ηg L-1 de hormônio foram

semelhantes ao controle negativo. Os resultados dos testes com as cinco classes de

antimicrobianos (Figura 5B) revelaram que a cepa de C. Braakii foi resistente a ampicilina,

norfloxacina e gentamicina.

Figura 5 - Perfil de crescimento de C. Braakii com diferentes concentrações de 17β-estradiol (A); halo
de inibição formado frente a antimicrobianos (B). Breakpoint: halos de diâmetros inferiores
representam resistência bacteriana ao respectivo antibiótico, onde: Imp (imepenem), amp (ampicilina),
CFO (cefoxitina) Nor (norfloxacina) e Gen (gentamicina).

A bactéria C. braakii tem sido associada a infecções, como bacteremia hospitalar e

UTIs, tornando-se um patógeno oportunista. Foi relatado que C. braakii causou uma
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peritonite aguda em pacientes em diálise peritoneal (BAI et al., 2012). Reis Jr (2020)

observou um aumento no crescimento das cepas de C. amalonaticus quando foram expostas a

concentração de 10 ηg L -1 de 17β-estradiol. As bactérias deste mesmo gênero, a C. rodentium

apresentaram alteração no crescimento em resposta ao estresse de exposição a hormônios

quando avaliados em camundongos estressados.

Foram isoladas 62 amostras de Citrobacter e investigadas quanto à suscetibilidade a

22 antibióticos. Todos foram resistentes à cefoxitina e sensíveis ao imipenem, meropenem e

amicacina. Entre os isolados de Citrobacter testados para os antibióticos, seis isolados de C.

youngae, sete de C. freundii e quatro de C. braakii foram altamente resistentes a ácido

nalidíxico, com concentração inibitória mínima > 128 μg mL-1 e foram multirresistentes, com

resistência a ≥ 3 antibióticos (LIU et al., 2017).

4.5 KLEBSIELLA OXYTOCA

Os resultados do perfil de crescimento da cepa de K. oxytoca quando desafiadas com

diferentes concentrações de hormônio 17β-estradiol estão apresentados na Figura 6. Os

resultados para as concentrações de 10 e 100 ηg L-1 de E1 demonstraram inibição no perfil de

crescimento da K. oxytoca. Já na concentração de 1 ηg L-1 não houve diferença se comparadas

ao controle negativo (Figura 6A). Em relação ao perfil de resistência aos antimicrobianos

(Figura 6B) observou-se que a cepa de K. oxytoca apresentou resistência ao antibiótico

imepenem, ampicilina, cefoxitina e gentamicina.
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Figura 6 - Perfil de crescimento de K. oxytoca com diferentes concentrações de 17β-estradiol (A); halo
de inibição formado frente a antimicrobianos (B). Breakpoint: halos de diâmetros inferiores
representam resistência bacteriana ao respectivo antibiótico, onde: Imp (imepenem), amp (ampicilina),
CFO (cefoxitina) Nor (norfloxacina) e Gen (gentamicina).

Klebsiella spp. são reconhecidas como bactérias oportunistas que podem ser isoladas

de várias espécies animais e de humanos (PODSCHUN; ULLMANN, 1998; SILVEIRA et al.,

2018). São descritas como causadoras de infecções nosocomiais graves, incluindo pneumonia

e infecções primárias da corrente sanguínea, sendo encontradas no meio ambiente e em

superfícies de mucosas de mamíferos.

A K. oxytoca é responsável por infecção humana na maioria das vezes adquirida

nosocomialmente em hospitais. É o agente causador da colite hemorrágica associada a

antibióticos pediátricos, causada pelo crescimento excessivo da bactéria com a liberação de

citotoxina quando a microbiota intestinal é perturbada pelo tratamento com antibióticos

(YOUN et al., 2018).

Vários micro-organismos são capazes de formar biofilmes e, com a ajuda dessa

camada, conseguem se prevenir da resposta imune das células hospedeiras e de diversos
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agentes antimicrobianos. Dentre os patógenos produtores de biofilme, observa-se que a

formação de biofilme continua sendo uma etapa importante na patogênese das espécies

Klebsiella, em virtude de ter Adesinas fimbriais que aumenta a sua ligação à célula

hospedeira, simplificando assim a formação de biofilme (ABDEL-AZIZ; AERON, 2014).

A interação entre os hormônios gonadais (5α-dihidrotestosterona (DHT) e

17β-estradiol (E2) e o estresse oxidativo afetou diferencialmente a sobrevivência de

camundoηgos machos e fêmeas após infecção pulmonar por Klebsiella pneumoniae

(DURRANI et al., 2012).

De acordo com Singh et al (2016) Klebsiella oxytoca está emergindo como um

importante isolado bacteriano que causa infecção hospitalar em adultos e possui resistência a

múltiplas drogas aos antibióticos comumente usados. Onde isolados desta espécie

apresentaram 58% de resistência ao imipenem e meropenem. A resistência à gentamicina,

amicacina e ceftriaxona foi maior em 72%.

4.6 RAOULTELLA ORNITHINOLYTICA

Os resultados para a cepa de R. ornithinolytica quando expostos a diferentes

concentrações de 17β-estradiol estão mostradas na Figura 7A. Observa-se que na

concentração 1 ηg L-1 de E2 o perfil de crescimento da cepa de R. ornithinolytica foi similar

ao controle negativo (sem hormônio), no entanto, com a concentração de 10 e 100 ηg L-1 de

hormônio houve redução no crescimento bacteriano de 1 log10 em comparação ao controle. Os

resultados dos testes com as cinco classes de antimicrobianos (Figura 7B) revelaram que a

cepa foi resistente a quatro antibiótico investigado.
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Figura 7 - Perfil de crescimento de R. ornithinolytica com diferentes concentrações de 17β-estradiol
(A); halo de inibição formado frente a antimicrobianos (B). Breakpoint: halos de diâmetros inferiores
representam resistência bacteriana ao respectivo antibiótico, onde: Imp (imepenem), amp (ampicilina),
CFO (cefoxitina) Nor (norfloxacina) e Gen (gentamicina).

Segundo De Petris e Ruffini (2018), a R. ornithinolytica é um agente causal de

infecção humana não muito comum, mas emergente, e sua expressão de β-lactamase fornece

resistência aos antibióticos comumente usados. Por isso tem se tornado cada vez mais

importante devido ao potencial patogenético de isolados de R. ornithinolytica em doenças

humanas.

Infecções humanas causadas por R. ornithinolytica têm aumentado. Por exemplo, Seng

et al. (2016) relataram uma série de casos e revisão da literatura identificando 86 casos

relatados de R. ornithinolytica. Curiosamente, metade desses casos foi publicada após 2015,

incluindo infecção do trato urinário, pneumonia, abscessos de pele e mama, bacteremia,

infecção de cateter, meningite e infecções gastrointestinais, incluindo colangite, pancreatite e

peritonite. Os fatores de risco para infecções por R. ornithinolytica são procedimentos
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invasivos (cateteres urinários, ventilação mecânica, cateteres venosos centrais), câncer,

imunodeficiência, diabetes, alcoolismo, e doença renal crônica (SENG et al., 2016; HAJJAR

et al., 2018).

Os resultados apresentado por Reis Jr (2020) que, avaliando bactérias do mesmo

gênero, demonstrou que com o aumento da concentração de hormônio 17β-estradiol de 1, 10 e

100 ηg L-1, houve aumento de 1 log10 da K. pneumoniae, indicando assim que houve

estimulação do crescimento se comparado ao controle negativo (sem adição de hormônio).

A presença de mutações (OmpK35 e OmpK36 porins) em diferentes espécies de

bactérias pode estar associada ao aumento da resistência (VRANCIANU et al., 2021). Miao et

al. (2019) avaliaram 67 isolados de carbapenem-resistantes enterobacterias consistindo de K.

pneumoniae, K. oxytoca, K. aerogenes, S. marcescens, E. cloacae, R. ornithinolytica e E. coli,

e concluíram que a resistência aos carbapenêmicos pode ser mediada pela acumulação de

mecanismos enzimáticos e não enzimáticos na mesma cepa. Adicionalmente, isolados

produtores de ESBLs mais comuns foram encontradas em: K. pneumoniae, E. cloacae e E.

coli a partir de uma estação de tratamento de esgoto hospitalar (CHAGAS et al., 2011).

4.7 KLUYVERA ASCORBATA

O perfil de crescimento da cepa de K. ascorbata quando desafiada com diferentes

concentrações de hormônio 17β-estradiol está apresentado na Figura 8A. Observou-se que

não houve diferença no perfil de crescimento da K. ascorbata se comparadas ao controle

negativo nas concentrações de hormônio estudas, no período de 24h. Quanto ao perfil de

resistência a antimicrobianos (Figura 8B) observou-se que a cepa de K. ascorbata apresentou

resistência aos antibióticos ampicilina, norfloxacina e gentamicina.
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Figura 8 - Perfil de crescimento de K. ascorbata com diferentes concentrações de 17β-estradiol (A);
halo de inibição formado frente a antimicrobianos (B). Breakpoint: halos de diâmetros inferiores
representam resistência bacteriana ao respectivo antibiótico, onde: Imp (imepenem), amp (ampicilina),
CFO (cefoxitina) Nor (norfloxacina) e Gen (gentamicina).

As infecções causadas por Kluyvera não são muito comuns. Mas, podem causar várias

infecções, incluindo no trato respiratório, gastrointestinal, urinário e bacteremia (ALFREIJAT,

2017). Essas bactérias são geralmente consideradas comensais (SHARMA et al., 2015). As

infecções nosocomiais representam ameaças significativas para pacientes hospitalizados,

especialmente pacientes imunocomprometidos (ZOU et al., 2019).

K. ascorbata tornou-se cada vez mais significativa devido ao seu potencial para causar

uma ampla gama de infecções, bem como sua capacidade de transferir genes que codificam

β-lactamases de espectro estendido do tipo CTX-M para outras Enterobacteriaceae. Assim,

evidências moleculares e genéticas indicam que ESBLs do tipo CTX-M encontrados em E.

coli e outras Enterobacteriaceace evoluíram de genes cromossômicos de K. ascorbata

(MOONAH et al., 2010).
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Segundo Öncel et al. (2015), as informações sobre a sensibilidade aos antibióticos das

espécies Kluyvera e o tempo de tratamento são limitadas. Esses autores demonstraram uma a

taxa de resistência para ampicilina e cefalosporinas de primeira e segunda geração é de cerca

de 50% para a Kluyvera, quando avaliadas em crianças.

4.8 SALMONELLA CHOLERAE-SUIS

O perfil de crescimento da cepa de S. cholerae-suis quando desafiada com diferentes

concentrações de hormônio 17β-estradiol está apresentada na Figura 9A. Observou-se uma

redução no crescimento bacteriano de 1 log10 nas concentrações de 1 e 10 ηg L-1 de hormônio

em comparação com o controle negativo. E na concentração de 100 ηg L-1 de hormônio

houve um aumento no crescimento bacteriano de 1 log10 em relação ao controle negativo. Os

resultados dos testes com as cinco classes de antimicrobianos (Figura 9B) revelaram que a

cepa de S. cholerae-suis foi resistente a apenas uma delas.

Figura 9 - Perfil de crescimento de S. cholerae-suis com diferentes concentrações de 17β-estradiol (A);
halo de inibição formado frente a antimicrobianos (B). Breakpoint: halos de diâmetros inferiores
representam resistência bacteriana ao respectivo antibiótico, onde: Imp (imepenem), amp (ampicilina),
CFO (cefoxitina) Nor (norfloxacina) e Gen (gentamicina).
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No presente estudo a concentração de 100 ηg L-1 de hormônio apresentou maior

crescimento da S. cholerae-suis. Diferente do observado por Reis Jr (2020) que, ao avaliar

bactérias do mesmo gênero, observou que houve um aumento no crescimento de S. enteritidis

com a concentração de 1 ηg L-1 de hormônio e que aumentar os as concentrações para 10 e

100 ηg L-1 ocorreu uma redução no crescimento. Demonstrando uma tendência de inibição

conforme são aumentadas as concentrações de hormônio no meio de cultura. As bactérias do

gênero S. cholerae-suis não apresentaram crescimento quando expostas a hormônios como

norepinefrina e catecolaminas (BELAY et al., 2003).

Um estudo realizado com camundongos fêmeas tratadas com doses fisiológicas ou

farmacológicas de estrogênios (ou seja, 17-βestradiol e dietilestilbestrol, respectivamente)

foram mais suscetíveis a infeções causadas por L. monocytogenes, S. typhimurium, T. gondii e

infecção gonocócica disseminada do que fêmeas ou machos não tratados (PUNG et al., 1986;

KITA et al., 1985; PUNG et al., 1985; KITA et al., 1989). O aumento da suscetibilidade a

essas infecções em camundongos tratados com estes estrogênios pode ser devido à redução da

imunidade inata (por exemplo, células NK e atividade de macrófagos) e respostas mais baixas

de citocinas (por exemplo, produção de IL-2 e TNFα), pelo menos em resposta a L.

monocytogenes e T. gondii.

Neste sentido, os estrogênios modulam a função imune em mulheres e podem

contribuir para a resistência contra infecções. Os estrogênios geralmente aumentam as

respostas imunes mediadas por células tumorais (SEAMAN et al., 1979; KALLAND, 1980;

LUSTER et al. 1984). Camundongos fêmeas infectadas com P. brasiliensis durante o proestro

(ou seja, quando as concentrações de estrogênio são altas) são menos suscetíveis à infecção do

que as fêmeas infectadas durante outros estágios do ciclo estral ou os machos (SANO et al.

1992).

Em humanos, após infecção por C. albicans, os níveis de fungos são mais altos e as

respostas de anticorpos são mais baixas em homens e em mulheres infectadas na fase lútea

(ou seja, baixas concentrações de estradiol) em comparação com mulheres infectadas na fase

folicular (ou seja, altas concentrações de estradiol) do ciclo menstrual (MATHUR et al. 1978).

Adicionalmente, a S. cholerae-suis é capaz de se multiplicar em melanomas primários

e metastáticos via administração sistêmica. S. cholerae-suis tem como alvo preferencial os

tumores para crescimento, com números em tumores muito superiores aos do fígado, que é o

local normal de replicação de Salmonella em camundongos não portadores de tumor. Além

disso, a expressão do transgene específico do tumor pode ser alcançada através da

transferência de genes mediada por S. choleraesuis (CHRITCHLEY et al., 2004).
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CONCLUSÃO

As bactérias apresentaram diferentes efeitos no perfil de crescimento quando expostas

ao hormônio 17β-estradiol. Algumas cepas testadas foram capazes de crescer mais de 1log10,

enquanto outras apresentaram inibição de crescimento. Estes efeitos são principalmente

dependentes da concentração de hormônio e da espécie de enterobactéria. Adicionalmente, as

enterobactérias estudadas mostraram resistência a várias classes de antimicrobianos.

Os resultados verificados nesse estudo, não apenas fornecem informações sobre a

patogênese bacteriana, mas também sobre a interação hormônio-bactéria. Ademais, o estudo

evidencia uma melhor compreensão da interação das bactérias com 17β-estradiol em

concentração em miméticas similares a sistemas ambientais.
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