
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Final de Estágio 

Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 

 

Gaivotas como reservatório e vector de Escherichia coli produtoras 
de ß-lactamases de espectro alargado 

Romeu Luis Rocha Simões 

PORTO 2008/2009 

Orientador: Prof. Paulo Martins da Costa 

Co-orientador: Prof. Patrice Nordmann 



 

Imagem da capa: 
Salvador Dalí, Oiseau, 1928 



 i

Agradecimentos 

 
“Não é porque as coisas nos parecem inacessíveis que nós não ousamos… mas é porque nós 

não ousamos que elas nos parecem inacessíveis” (Séneca). 

 

Por quem me ajudou a seguir este conceito, lema da minha passagem por esta vivência, nunca 

poderei deixar de agradecer: 

 

À minha namorada, Susana, que sempre me apoiou durante o longo percurso que me levou a 

concretizar um dos meus sonhos: a minha vocação em ser Veterinário. Com paciência suportou 

as minhas dúvidas, com ternura acalmou as minhas mágoas, com ânimo divertiu-me. Tantas 

recordações construíram o meu passado, tanta presença motiva o meu presente e tanta felicidade 

empurra-me para o meu futuro. Não há acasos, sempre estivemos destinados a estar juntos, 

apenas faltava juntarmo-nos para restabelecer o equilíbrio que sempre procuramos. 

 

Aos meus Pais que sempre me apoiaram, com insistência, no meu percurso universitária, que 

nunca duvidaram do êxito final, pois nunca me abandonaram. Por terem aturado a minha visão 

peculiar da vida. Por se terem juntado; pois, caso não tivesse acontecido, não estaria aqui! Tenho 

que lhes agradecer por me terem dado a oportunidade de estudar, divagar, errar, continuar e 

agradecer neste bocado de papel.  

 

Os professores que me concederam alguns conhecimentos até ao 12° ano. Queria salientar o meu 

professor de francês do 10° ano, Mr. Carraud; poucos são capazes de deixar ideias que perduram 

durante vários anos com tanta força. Nunca irá ler esta passagem, mas devo-lhe uma 

homenagem. “A vida é feita de ilusões. Destas ilusões, algumas têm êxito. São elas que 

constituem a realidade” (Jaques Audiberti). 

 

Uma Tuna em particular, a Vinicultuna, por termos passado momentos muito diferentes do meu 

habitual, por outra visão. 

 

Os meus colegas de curso, aqueles que se reuniram à volta de uma fogueira na Herdade da 

Abóbada e os que tunantearam comigo em Santarém, agora médicos e veterinários. 

 



 ii 

“Escolhe um trabalho de que gostes, e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida”. 

Confúcio 

 

Andei sempre a procura de liberdade. Sempre achei que a liberdade seria espacial. Mas este final 

de curso deu a volta a este conceito: a liberdade intelectual é muito mais valiosa. Por isso devo 

de agradecer: 

 

Ao Professor Paulo Martins da Costa, que me deixou participar num projecto e acreditou que um 

aluno como eu pudesse vir a ter o desempenho desejado. Agradeço pela sua total 

disponibilidade, a sua permanente paciência e calma ao re-explicar, ensinar e partilhar 

conhecimentos; pelas conversas mais filosóficas partilhadas porque a ciência não é só feita de 

sabedoria técnica mas também de pensamentos mais profundos que têm que despertar 

curiosidade nos mais diversos campos. 

 

Ao professor Patrice Nordmann, que me aceitou na sua equipa sem outra condição que aquela de 

me mostrar interessado naquilo que ia estudar; por me ter ajudado a perceber que o caminho até 

ao resultado seria apenas e unicamente traçado por mim, dando-me apenas os parabéns por ter 

mostrado algo de novo; por ter corrigido o artigo resultante da pesquisa e me ter deixado 

escolher a forma e a revista à qual iria ser submetido. 

 

Ao Laurent Poirel, que me seguiu e indicou quais as melhores maneiras de realizar a minha 

pesquisa; pela sua completa disponibilidade quando me sentia perdido; pela sua simpatia e ajuda 

em desvendar este maravilhoso mundo da biologia molecular. 

 

À Pauline Mugnier, que me transmitiu muitas das técnicas utilizadas e que desde o início fez 

questão de me integrar na equipa de investigação como se fosse um membro desta desde sempre. 

 

À Cécile Fargeat e Rémy Bonnin, juntamente com a Pauline: pela partilha de conhecimentos, de 

conversas filosóficas, conversas sem “nexo”, pelas “pausas” das 11 horas da manhã para tomar 

um café, pela sua amizade. 

 

À toda a equipa do laboratório do INSERM U914: porque cada um tinha a sua particularidade, 

muitas vezes surpreendente, mas decerto enriqueceredora. 

 

À Liliana Martins e Filipa Antunes por me terem ajudado na área de microbiologia, nos meus 

passos balbuciantes em investigação.  



 iii

Lista de abreviaturas 

ADN  Ácido Desoxirribonucléico. 

ARN  Ácido Ribonucléico. 

BPW  Buffered Peptone Water, água peptonada tamponada. 

d-NTP  Desoxirribonucleotídeo. 

dd-NTP Didesoxirribonucleotídeo. 

dd-ATP DidesoxiAdenosina trifosfato. 

dd-CTP DidesoxiCitidina trifosfato. 

dd-GTP DidesoxiGuanina trifosfato. 

dd-TTP DidesoxiTimidina trifosfato. 

e.g.  exempli gracia. 

EIEC  Entero-invasive Escherichia coli. 

ESBL  Extended spectrum β-lactamase, β-lactamase de espectro alargado. 

EPEC  Entero-Pathogenic Escherichia coli. 

et al.   et alii. 

ETEC  Entero-Toxigenic Escherichia coli. 

i.e.  id est. 

LPS   Lipopolissacarídos. 

PCR  Polymerase Chain Reaction, reacção em cadeia da polimerase. 

PFGE  Pulse Field Gel Electroforesis, electroforese de gel em campo pulsado. 

PBP  Penicillin Binding Proteins, Proteínas Ligantes à Penicilina. 

RT-PCR Real Time Polimerase Chain Reaction. 

TBE  Tris, Borate, EDTA. 

TBX   Tryptone Bile X-glucoronide Agar. 

TEMED  N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine. 

TSI  Triple Sugar Iron. 

USA  United States of America. 

UV  Ultra-violeta. 

VTEC   Vero-Toxigenic Escherichia coli. 
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Resumo 

 
Este relatório pretende retratar todo o meu percurso realizado num projecto de investigação 

desde a recolha de uma amostra até a obtenção de resultados e respectiva publicação em revista 

cientifica. O objectivo do projecto era avaliar a prevalência de antibiorresistências em 

Escherichia coli, Enterococcus spp e Salmonella spp. nas fezes de gaivotas presentes na orla 

costeira da cidade do Porto. Após os estudos microbiológicos realizados no ICBAS, a 

investigação dos isolados obtidos prosseguiu realizando estudos na área da Biologia Molecular 

no laboratório do INSERM U914, Hôpital du Kremlin-Bicêtre, Université Paris Sud, França. Foi 

demonstrado que estas aves são portadoras de uma surpreendente diversidade de estirpes multi-

resistentes, entre as quais se detectaram 45 produtoras de β-Lactamases de espectro alargado. 

Trinta e nove por cento possuiam o determinante CTX-M-15 (que coincidentemente é o de maior 

prevalência entre as E. coli isoladas em humanos), verificando-se existir uma grande 

heterogeneidade no génótipo destas estirpes. Dos estudos efectuados para testar a virulencia 

potencial destas estirpes, verificou-se que 37 % das ESBL eram potentialmente virulentas. Em 

suma, este trabalho remete para a necessidade de médicos e médicos veterinários reflectirem 

melhor sobre a forma como têm sido usados os antibióticos, apelando para a necessidade de, 

acessoriamente, se desenvolverem mecanismos (e.g. tratamento de efluentes) que minimizem a 

dispersão ambiental de fenótipos antibiorresistentes, deixando em aberto qualquer conclusão 

definitiva: a ciência traz respostas que acarretam inevitavelmente novas perguntas. 
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1. Apresentação 

No meu ultimo ano do curso em Medicina Veterinária tive muito tempo de livre; decidi, por isso, 

entrar num projecto com o professor Paulo Costa. Esse projecto tinha como finalidade avaliar a 

prevalência de antibioresistências em bactérias entéricas isoladas nas fezes de gaivotas 

frequentadoras das praias de Matosinhos (Anexo 1) e de Leça da Palmeira. Já tendo sido 

relatadas antibioresistências em diversas espécies animais, tanto domésticas (Duan R.S. et al., 

2006. Girlich D. et al., 2007) como selvagens (Cole D. et al., 2005. Costa D. et al., 2006), este 

projecto afigurava-se importante pelo facto de se estudarem as antibio-resistências numa espécie 

com grande amplitude de movimentos e contacto frequente com o Homem. 

O estudo focava essencialmente três espécies bacterianas: Echerischia coli, Salmonella spp. e 

Enterococcus spp. Sendo espectável encontrar resistências aos antibióticos (Poeta P. et al., 2008. 

Sjölund M. et al., 2008. Steele C.M. et al., 2005), a quantidade e o tipo de resistências 

encontradas foram surpreendentes. Dos resultados mais surpreendentes, destaca-se o facto de 

haver uma grande frequência de E. coli que expressavam β-lactamase de espectro alargado 

(Extended Spectrum β-Lactamase; ESBL). As ESBL são enzimas produzidas por bactérias gram-

negativas. Estas enzimas têm a capacidade de degradar ou desactivar antibióticos como as 

Cefalosporinas, as Penicilinas e os Monobâctmicos (e.g. Aztreonam) tornando-os ineficazes. 

Outro resultado de relevo foi o isolamento de uma estirpe de Enterococcus resistente à 

Vancomicina. Podemos ainda salientar que foram encontradas varias estirpes de Salmonella spp. 

resistentes à Gentamicina. 

Atendendo a relevância dos fenótipos de antibioresistencias encontrados, procedeu-se ao estudo 

genético destas estirpes. Foi então decidido prolongar a minha experiência laboratorial com a 

realização de um estágio curricular num laboratório especializado em genética molecular e, 

particularmente, na área de resistências emergentes aos antibióticos. O laboratório “escolhido” 

foi o do INSERM U914, Résistances Emergentes aux Antibiotiques, dirigido pelo Professor 

Patrice Nordmann.O laboratorio situava-se em Paris no Hôpital Kremlin-Bicêtre. 

Este relatório pretende traçar o caminho feito desde o início do trabalho até a realização deste 

relatório, sendo a E. coli a espécie estudada mais pormenorizadamente durante o estágio. 
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2. As gaivotas 

Existe uma grande população de gaivotas (Quadro 1) em Portugal. Por vezes, até podemos falar 

de praga, tão densa é a população e o carácter invasivo destas aves no ambiente urbano. Não 

estranhamos vê-las pelas praias e costas portuguesas, assim como também não estranhamos ver 

os barcos de pesca com os seus cortejos de aves à espera de desperdícios ocasionais. Nas grandes 

cidades costeiras (Porto, Lisboa, Viana do Castelo...), elas já “passeiam” como os vulgares 

pombos (Anexo 2). No entanto, poucas vezes nos apercebemos de várias espécies cohabitarem, 

não só numa mesma região, como também num mesmo espaço. Se algumas espécies são 

facilmente distinguíveis (menor tamanho, cor diferente), as que andam pelas ruas das cidades são 

muitas vezes identificadas como sendo da mesma espécie; erro que, sendo decerto duma 

gravidade mínima, pode-se tornar crucial para certas explicações ou considerações.  

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Sub-filo Gnasthostomata 

Classe  Aves 

Sub-classe Passerae 

Super-ordem Ciconiimorphae 

Ordem Charadriiformes 

Sub-ordem Charadrii 

Família Laridae 

Género Larus 
Quadro 1 - Taxonomia do género Larus. 

 

Em Portugal, existem espécies residentes, espécies invernantes e espécies “de passagem” (Figura 

1). Se considerarmos as seguintes espécies: Larus argentatus, Larus michahellis, Larus 

cachinnans, Larus fuscus e Larus marinus, todas elas encontradas em Portugal, será muito difícil 

distingui-las: Larus michahellis e Larus cachinnans têm até o mesmo nome vulgar: Gaivota-de-

patas-amarelas. Muitas vezes elas convivem no mesmo espaço e a distinção cinge-se a uma 

diferença mínima de tamanho, um ténue contraste de plumagem (mais clara ou mais escura) ou 

cor das patas. Só uma observação mais pormenorizada poderá evidenciar diferenças no tamanho 

e forma do bico, da cabeça, dos olhos e das patas. A cor da plumagem e o guincho também são 

elementos diferenciadores importantes. No entanto, realço que a identificação nem sempre é fácil 
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e exige um profundo conhecimento das características de cada espécie. Podemos ainda 

acrescentar, que os agrupamentos entre diferentes espécies de gaivotas dão origem a híbridos de 

muito difícil classificação (Adriaens Peter). 

 

Figura 1 - Diferentes espécies de gaivotas identificáveis na costa portuguesa: de cima para baixo e da esquerda para 
a direita: Larus argentatus (www.upload.wikimedia.org), Larus fuscus (www.commons.wikimedia.org), Larus 
marinus (www.dic.academic.ru), Larus michahellis (www.femvolarcoloms.blogspot.com), Larus cachinnans 
(www.natureblink.com) e Larus ridibundus (www.avian.pix.free.fr ). 

 

Apesar desta dificuldade em classificá-las, poderemos dizer que as espécies encontradas na zona 

do Porto são essencialmente Larus argentatus, L. fuscus e L. cachinnans. 

Embora não sejam estas as únicas espécies encontradas, consideramos que eram as únicas a 

contribuir para o nosso estudo. Existe ainda a espécie Larus ridibundus (vulgo guincho) que 

ocasionalmente se mistura com as espécies precedentes mas sem, no entanto, conviver com elas. 

São em muito menor número e são de fácil distinção. 
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3. Microbiologia  

3.1. Enterobactérias 

As enterobactérias são bacilos gram negativos, anaeróbios falcutativos presentes nos intestinos 

humanos e animais, no solo e na água expostos a contaminação fecal. A família 

Enterobacteriaeas integra um grande número de géneros e de espécies. A abundância, a 

mobilidade, a rapidez de multiplicação e de aquisição de mecanismos de resistências aos 

antibióticos explicam que algumas destas espécies apareçam muito frequentemente implicadas 

em patologias infecciosas humanas adquiridas em meio hospitalar (Machado E. et al., 2006. 

Mendonça N. et al., 2007). Além de uma resistência natural aos antibióticos activos sobre gram-

positivos (e.g. Benzil-Penicilinas, Macrólidos), as enterobactérias apresentam frequentemente 

resistências adquiridas a antibióticos de largo espectro. Estas resistências são, muitas vezes, 

condicionadas pela presença de plasmídeos, transferíveis a outras bactérias gram-negativas, 

portadores de determinantes de resistências múltiplas. A determinação da sensibilidade 

antibiótica destes isolados é muito importante. 

Podemos, epidemiologicamente, dividir as enterobactérias em dois grupos: 

• Géneros pertencentes à flora comensal habitual no homem e nos animais, muito 

raramente envolvidas em doenças intestinais, mas frequentes em muitas infecções extra-

intestinais, principalmente infecções urinárias: Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, 

Proteus, Morganella, Providencia, Serratia e Citrobacter; 

• Géneros enteropatogénicos e/ou invasivos: Salmonella, Yersinia, Shigella e algumas 

estirpes de Escherichia coli. 

3.2. Escherichia coli 

E. coli, é uma bactéria gram-negativa, pertencente à família Enterobacteriaceae. Foi 

inicialmente descrita pelo médico pediatra alemão Theodor Escherich, que chamou este 

microrganismo de Bacterium coli commune. Faz parte da flora normal do tracto intestinal de 

todos os animais de sangue quente. A espécie E. coli integra estirpes com caracterização 

bioquímica semelhante, mas que podem ser separadas em grupos baseados nos tipos de doença e 

hospedeiros, composição antigénica, perfil plasmídico, produção de hemolisinas e colicinas, 

polimorfismo enzimático e padrão de susceptibilidade a bacteriófagos. Esta bactéria possui os 
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antígeneos O (somáticos), K (capsulares) e H (flagelares). Estes antígeneos são extremamente 

importantes, pois permitem a classificação das diferentes estirpes de E. coli por serotipagem. 

Também produzem toxinas termolábeis (LT), com alto peso molecular e imunogenicidade, e 

termo-estáveis (ST), de baixo peso molecular e não-imunogénicas. Outra característica 

importante consiste na presença frequente de plasmídeos. As fímbrias e as toxinas estão, entre 

outros, classificados como factores de virulência. As diferentes fímbrias são um elemento 

fundamental para possibilitar a adesão aos enterócitos (Quadro 2). É importante salientar que as 

diferentes estirpes de E. coli podem infectar diversos sistemas, e aparelhos como o urogenital ou 

nervoso, e até mesmo causar septicémia. Bioquimicamente, E. coli não possui desaminase 

(diferenciação de Proteus, Morganella e Providencia), é anaeróbia facultativa, oxidase negativa, 

indol positiva, nitrato positiva e fermenta a glucose pela via dos ácidos mistos (Vermelho de 

metilo+, Voges-Proskauer +) (diferenciação de Klebsiella, Enterobacter, Hafnia e Serratia). 

 

Patotipos Lesões 

E. coli entero-patogénica (EPEC) Diarreia do recém nascido, verificando-se um 
aplanamento das velosidades intestinais. 

E. coli entero-toxigénica (ETEC) Diarreia do viajante, quadro clinico 
semelhante ao provocado por V. cholerae. 

E. coli entero-invasiva, (EIEC) Invadem e destroem o epitélio do cólon, 
quadro clínico semelhante ao provocado por 
Shigella. 

E. coli vero-toxigénica (VTEC) Serotipo O157:H7 responsavel pelo síndrome 
de toxémia e uremia. 

Quadro 2 - Quadros nosologicos associados a infecções por E. coli em humanos. 

 

Em síntese, apresentam as seguintes propriedades bioquímicas: 

• fermentam a glucose, lactose e o manitol (há estirpes lactose negativas) (Figura 2); 

• reduzem os nitratos em nitritos; 

• metabolisam o triptofano em índol; 

• não possuem urease; 

• não produzem sulfureto de hidrogénio; 

• incapazes de assimilar citrato como única fonte de carbono em aerobiose; 
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• são β-galactosidases e β-glucuronidases positivas (Figura 3); 

• evidência de actividade da triptofano desaminase; 

• evidência da presença de butanediol e da acetoína (Voges-Proskauer +) ; 

• apresentam mobilidade perítrica (Figura 4). 

 

Figura 5 – Colónias de Escherichia coli no meio Drigalski. (original) 
 

 
Figura 6 – Colónias de Escherichia coli no meio TBX (triptone bile X-glucoronide Agar).(original) 
 

 
Figura 7 – Célula de Escherichia coli em microscopia electrónica. 
(www.wadsworth.org/databank/hirez/shayp2.gif) 
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3.3. Modo de acção das β-lactaminas 

As β-lactaminas são antibióticos que interferem de maneira específica com a síntese da parede 

celular das bactérias. Os seus alvos são as DD-peptidases, enzimas intervenientes na síntese dos 

peptidoglicanos (constituinte da parede). Ligam-se de maneira covalente ao sítio activo das DD-

peptidases, inibem a reacção de trans-peptidação e rompem o equilíbrio entre síntese e 

degradação da parede, gerando a autólise da célula. 

As β-lactaminas contêm um anel β-lactâmico e são classificadas em diferentes famílias (Quadro 

3) em função do hetero-ciclo que lhe é associado.  

Penicilinas • Penicilina G 

• Aminopenicilinas: Ampicilina, Amoxicilina. 

• Carboxipenicilinas: Ticarcilina. 

• Ureidopenicilinas: Mezlocilina, Azlocilina, Piperacilina. 

• Isoxazolpenicilinas: Oxacilina, Cloxacilina, Flucloxacilina. 

• Amidinopenicilina : Mecilinam. 

• Carbapenemes: Imipenem, Meropenem. 

Monobactamicos • Aztreonam. 

Cefalosporinas • Primeira geração: Cefalotina, Cefapirina, Cefazolide. 

• Segunda geração: Cefuroxima, Cefoxitina, Cefotetan. 

• Terceira geração: Cefotiam, Cefotaxime, Ceftazidima, Cefepime, 

Cefpirome. 

• Latamoxef. 

Quadro 4 - Famílias e exemplos de várias β-lactaminas. 

 

A resistências aos β-lactaminas atravês da inactivação enzimática por β-lactamases originou a 

associação desta classe de antibióticos com inibidores das β-lactamases : Ácido Clavulânico, 

Sulbactam e Tazobactam. O Ácido Clavulânico contém um inibidor natural da enzima, i.e. um 

anel β-lactâmico, liga-se covalentemente à enzima junto do, ou mesmo no, local activo desta, 

protegendo o antibiótico β-lactâmico. 
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3.4. Mecanismos de resistências as β-lactaminas 

3.4.1. Resistência natural 
As DD-peptidases, enzimas intervenientes na síntese dos peptidoglicanos são igualmente 

chamadas proteínas ligantes à Penicilina (Penicillin Binding Proteins, PBPs) por terem 

capacidade de fixar as β-lactaminas em virtude destas terem uma estrutura análoga ao substracto 

natural. Nalgumas espécies, as PBPs têm uma baixa afinidade natural relativamente a algumas β-

lactaminas (e.g. P. aeruginosa relativamente à Amoxicilina) sendo assim, a sua eficácia fraca ou 

mesmo nula. 

Com a excepção de Salmonella, Shigella, E. coli e P. mirabilis, as outras espécies de 

enterobactérias são naturalmente resistentes às Aminopenicilinas e até à algumas Cefalosporinas. 

Esta resistência pode ser devida a uma β-lactamase cromossômica cuja produção é constitutiva 

(e.g. SHV na Klebsiella) ou então induzível (e.g. β-lactamase de tipo cefalosporinase em 

Enterobacter, Serratia, Morganella e Providencia). Nestas espécies, a cefalosporinase produzida 

sobre um modo induzível gera resistência natural às Aminopenicilinas e Cefalosporinas de 

primeira geração. 

3.4.2. Resistência adquirida 

3.4.2.1. Impermeabilidade ao antibiótico 
Este mecanismo está ligado à estrutura da parede bacteriana e as propriedades físico-químicas do 

antibiótico. Os bacilos gram-negativos possuem uma parede cuja membrana externa é formada 

de lipopolissacarideos (LPS) que os protegem de substâncias deletérias hidrofóbicas (e.g. sais 

biliares) e de moléculas de peso molecular elevado (e.g. lípase e protease). As moléculas 

hidrofílicas de baixo peso molecular, como os açucares, aminoácidos, mas também os 

antibióticos (β-lactaminas hidrofílicas), podem apesar de tudo atravessar esta barreira por via das 

porinas (proteínas trans-membranares que formam canais cheios de água). Já a Vancomicina 

apresenta dimensões que não permite a penetração através das porinas. 

3.4.2.2. Excreção do antibiótico (sistema de efluxo) 
Este sistema permite à bactéria eliminar para o meio exterior as moléculas tóxicas entre as quais 

se incluem os antibióticos. Funcionam como bombas que utilizam a energia gerada pela força 

protão-motriz e podem gerar a resistência simultânea a famílias de antibióticos não 

estruturalmente relacionados constituindo verdadeiros sistemas de multi-resistência. 
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3.4.2.3. Inactivação enzimática do antibiótico (β-lactamases) 
As β-lactamases degradam os antibióticos da família das β-lactaminas levando a uma perda total 

da sua actividade antibacteriana, impedindo-os assim de se fixarem nos seus alvos, as PBPs. Este 

mecanismo constitui o mecanismo de resistência mais frequentemente identificado nas 

enterobactérias. 

3.4.2.4. Modificação do sítio alvo 
Os mecanismos de resistência adquirida, por modificação do alvo para o antibiótico, são 

frequentemente consequência de mutações no seio dos genes que codificam a molécula alvo, se 

bem que outros mecanismos possam ser consequência de eventos genéticos mais complexos. A 

aquisição de novas resistências pode ser devido a: 

• uma hiper-produção constitutiva da Cefalosporina natural levando à resistência a todas as 

β-lactaminas salvo aos Carbapenemes, quando não esta associada a uma modificação da 

permeabilidade; 

• uma produção de β-lactamases adicionais por aquisição de material genético exógeno. 

3.5. As β-lactamases 

A capacidade de multiplicação rápida das bactérias favorece a selecção de eventos genéticos. A 

possibilidade de troca de informação, mesmo entre espécies filogeneticamente afastadas, 

confere-lhes um grande poder de adaptação. A evolução da resistência às β-lactaminas - pelas β-

lactamases - é um perfeito exemplo disto. 

A primeira β-lactamase foi identificada em 1940 numa estirpe de E. coli antes mesmo da 

utilização terapêutica das β-lactaminas. Depois da introducção da Penicilina G, estirpes de 

Staphylococcus aureus resistentes, através de uma β-lactamase plasmídica hidrolisando 

preferencialmente as Penicilinas, foram isoladas. Assim, depois da introdução de uma nova 

geração de β-lactaminas (e.g. Cefalosporina, Carbapenemes), e muitas vezes muito rapidamente, 

diversos mecanismos de resistência foram descritos tornando ineficazes esses antibióticos. 

Mais de uma centena de β-lactamases foi descrita até hoje. Elas apresentam uma grande 

diversidade, quer estructural quer de actividade catalítica, sendo classificadeas segundo: 

• o fenótipo de resistência as β-lactaminas (Bush et al.,1995); 

• a estrutura primária em quatro classes moleculares A, B, C e D (Ambler et al., 1980). 
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Qualquer que seja a classificação, estas β-lactamases catalisam a mesma reacção, ou seja, a 

abertura do anel β-lactâmico. 

 
4. β-lactamases de espectro alargado do tipo CTX-M  

As ESBL de tipo CTX-M emergiram no início do milénio e têm agora uma distribuição mundial 

(Bonnet R. et al., 2004. Livermore D.M. et al., 2007. Livermore D.M. et al., 2005). Conferem 

capacidade para hidrolisar a Cefotaxima (Figura 8) (através da cefotaximase) e são inibidas pelo 

Ácido Clavulânico. São essencialmente produzidas por estirpes comunitárias de E. coli (Brigante 

G. et al., 2005. Woodford N. et al., 2004) e também por outras enterobactérias (e.g. Klebsiella 

pneumoniae, Salmonella spp.) (Weill F.-X. et al., 2004). 

 

Figura 9 - Antibiograma de uma estirpe ESBL. Notar a total resistência à Cefotaxima (CTX) (contacto das bactérias 
com o disco impregnado com antibiótico) e a inibição na presença de Ácido Clavulânico (❢) (zona de não 
crescimento entre os dois discos onde a concentração de ambos os princípios activos é suficiente para inibir o 
crescimento microbiano). O mesmo se constata para o Cefpirome (CPO). (Original) 

 

4.1. Breve história 
Em 1986, no Japão, uma estirpe E. coli resistente à Cefotaxima foi isolada por Mastsuomoto et 

al. nas fezes de uma cão utilizado em laboratório para estudos farmacocinéticos das β-

lactaminas. Não era nem TEM nem SHV, tendo sido nomeada FEC-1. Em 1989, na Alemanha, 

CTX 

CPO 
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Bauernfeind et al. descreveram numa estirpe clínica de E. coli resistente à Cefotaxima, uma 

ESBL não TEM e não SHV, que chamaram CTX-M-1 em referência à sua actividade hidrolítica 

contra a Cefotaxima. Na mesma época, uma difusão explosiva de estirpes de Salmonella 

resistentes à Cefotaxima (CTX-M-2) foi relatada no sul do continente americano. 

Em 1992, o mesmo tipo de ESBL foi relato numa estirpe clínica de E. coli isolada em 1989 em 

França. Esta enzima (MEN-1), CTX-M-1, foi sequenciada e apresentava 39% de homologia com 

as TEM e SHV. Em 1993, a enzima TOHO-1 (que apresentava 83% de homologia com CTX-M-

1) foi descrita no Japão. Esta enzima era produzida por uma estirpe de E. coli resistente à 

Cefotaxima. Na Polónia, uma variante de CTX-M-1, chamada CTX-M-3, foi identificada em 

diversas enterobactérias isoladas em 1996. Alguns anos mais tarde, o sequenciamento do gene 

codante FEC-1 mostrou que esta enzima diferenciava-se de CTX-M-3 somente em duas 

substituições no péptido sinal. Há dez anos, as CTX-M começaram a difundir-se de maneira 

explosiva à escala mundial e em diversas espécies bacterianas, maioritariamente pertencentes à 

família Enterobacteriaceae (Bonnet R., 2004). 

4.2. Filogenia das CTX-M 

Actualmente a família das CTX-M contem mais de 50 enzimas que podem ser classificadas 

consoante a sua identidade em amino ácidos. 

As CTX-M são classificadas em 5 sub-grupos filogeneticamente diferenciados (têm uma partilha 

de identidade inferior a 90%) (Bonnet R., 2004): 

• Grupo CTX-M-1: CTX-M-1, -3, -10, -11, -12, -15, -22, -23, -28, -29, -30, -32, -33, -34, 

-36, -37, -42, -52, FEC-1; 

• Grupo CTX-M-2: CTX-M-2, -4, -5, -6, -7, -20, -31, -35, -43, -44 (TOHO-1); 

• Grupo CTX-M-8: CTX-M-8, -40, -41; 

• Grupo CTX-M-9: CTX-M-9, -13, -14 (-18), -16, -17, -19, -21, -24, -27, -38, -45 

(TOHO-2), -46, -47, -48, -49, -50, -51; 

• Grupo CTX-M-25: CTX-M-25, -26, -39. 

4.3. CTX-M no mundo animal 

A primeira CTX-M foi encontrada num cão (acima descrito), no Japão. Estas enzimas têm sido 

identificadas em estirpes isoladas tanto em animais de companhia como em animais de 



12 

 

produção. Em Espanha, foram encontradas diversas CTX-M (1, 14, 32) tanto em animais doentes 

como sãos (Briñas L. et al., 2005). Um estudo realizado em Roma entre 2001 e 2003, 

demonstrou que a β-Lactamase CTX-M-1 estava presente em 76 % dos isolados de E. coli ESBL 

obtidos a partir de animais domésticos sãos ou doentes (Carattoli A. et al., 2005). Em França, 

uma estirpe de S. enterica Virchow produtora de CTX-M-9 foi isolada tanto em galinhas como 

em humanos (Weil F.-X. et al., 2004). No Japão, isolados produtores de CTX-M-2 foram 

isolados a partir de fezes de vaca (Shiraki Y. et al., 2004). Foram ainda identificados isolados de 

Kluyvera spp. nas cascas de ovos comercializados nos USA (Musgrove M.T. et al., 2004). Os 

animais poderiam então ser uma fonte de CTX-M não se sabendo ainda, se a transmissão se faz 

do animal para homem ou inversamente. 

 

5. Biologia molecular 

 

 

Figura 10 - A Biologia Molecular como uma disciplina na interface da Bioquímica e da Genética. 
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EsquemaBiologiaMolecular.png) 

 

A biologia molecular é a disciplina que estuda fenómenos biológicos numa escala molecular, 

com especial ênfase no estudo da estrutura e função do material genético e dos seus produtos de 

expressão, as proteínas. Mais concretamente, a biologia molecular investiga as interacções entre 

os diversos sistemas celulares, incluindo a relação entre ADN, ARN e síntese protéica. É um 

campo de estudo alargado, que abrange outras áreas da Biologia e da Química, em especial 

Genética e Bioquímica (Figura 11). A biologia molecular é assim uma disciplina de síntese que 

procura fazer a interface entre a Bioquímica e a Genética, relacionando conhecimentos dos dois 

campos, ao investigar os mecanismos de replicação, transcrição e tradução do material genético 
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A Bioquímica define-se, de uma forma geral, como o estudo das reacções químicas em 

organismos vivos; a Genética, por sua vez, ocupa-se especificamente do estudo das 

consequências decorrentes das diferenças no material genético existentes nos organismos. A 

Biologia Molecular ocupa então um espaço próprio. 

Muito da investigação em Biologia Molecular é quantitativa; recentemente, muitos trabalhos têm 

sido feitos com recurso à Bioinformática e Biologia computacional, tornando o estudo da 

estrutura e função de genes, ou genética molecular, num dos campos mais proeminentes em 

Biologia Molecular. Muito do trabalho feito no âmbito da Biologia Molecular relaciona-se com a 

obtenção, identificação e caracterização de genes. Assim sendo, diversas técnicas têm sido 

desenvolvidas. 

5.1. Técnicas 

5.1.1. Extracção de ADN 
Antes de começar qualquer estudo do ADN de uma bactéria, é necessário extraí-lo. Para isso 

existem essencialmente duas técnicas. A primeira, mais rápida, é física e consiste num 

aquecimento das estirpes à 95°C durante 10 minutos seguido de um rápido arrefecimento em 

gelo provocando assim a lise das células e, após uma centrifugação, a recolha do ADN no 

sobrenadante. Aplicando este método tem-se o inconveniente de se obter ADN com pouca 

pureza, mas tem-se a vantagem de ser rápido. 

O segundo método, mais demorado, baseia-se num processo químico que permite a obtenção de 

ADN mais puro. Resumidamente integra as seguintes etapas: 

• lise das células com lisosima, proteinase K e detergentes; 

• eliminação das proteínas pela adição de cloroformioisoamil-álcool; 

• eliminação do ARN com adição de isopropanolol; 

• concentração do ADN por precipitação com álcool. 

5.1.2. Reacção em cadeia de polimerase 

A reacção em cadeia de polimerase (Polimerase Chain Reaction; PCR), é uma técnica muito 

versatil que permite obter múltiplas cópias de um segmento de ADN (Figura 11). 

Resumidamente, a PCR permite que uma determinada sequência de ADN seja copiada milhões 

de vezes, podendo-se ou não introduzir especificamente alterações pretendidas nessa sequência. 



14 

 

A técnica PCR é usada para introduzir locais de restricção, para introduzir mutações pontuais ou 

para identificar um fragmento particular de ADN numa biblioteca de ADN.  

 

Figura 11 - Esquema da reacção de PCR: 0-início, 1’-pré-aquecimento, 1-separação da cadeia dupla 94-96 °C, 2-
ligação do primer 50-60 °C, 3- extensão 72 °C. Somente a patir do terceiro ciclo é que se pode observar uma cadeia 
de ADN completamente sintetizada� (que nos interesse). No 4° ciclo e seguintes, estas cadeias aumentam 
exponencialmente. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:PCR_basic_pri nciple1.jpg) 

 

PCR é um método de análise muito sensível sendo, por isso, executado com extremo cuidado 

para evitar contaminações que possam distorcer ou inviabilizar a obtenção de resultados. Em 

primeiro lugar, deve-se extrair o material genético da célula, ou outro material a ser estudado, 

sem danificá-lo (normalmente o material extraído é o ADN, mas pode-se trabalhar com o ARN 

em Real Time–PCR (RT-PCR)). 

Depois de extraído o ADN, adiciona-se uma mistura (rotineiramente conhecida como pré-mix) 

que contém desoxirribonucleotídeos trifosfatos (dNTPs), que são as bases nitrogenadas ligadas 

com três fosfatos, as sequências oligonucleotídicas específicas iniciadoras (primers), também 

chamados de oligonucleotídeos ou iniciadores, e a enzima ADN polimerase numa solução 

tampão. Toda esta mistura é colocada no termociclador (Figura 14), o qual faz ciclos de 

temperatura pré-estabelecidos com uma duração estabelecida para cada reacção em função do 

fragmento a ser amplificado. 
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Na primeira etapa do ciclo, a temperatura é elevada a 94-96ºC durante pouco tempo para que 

haja a separação (desnaturação) da dupla cadeia de ADN. Na segunda etapa, a temperatura é 

reduzida para um intervalo compreendido entre 50 a 60ºC, dependendo da quantidade de 

Citosina e Guanina encontrada no primer, para que estes se possam emparelhar com a cadeia de 

ADN. Na última etapa do ciclo a temperatura é elevada a 72 ºC para que a enzima ADN 

polimerase possa funcionar sintetizando a nova molécula (extensão). Em seguida um novo ciclo 

é iniciado. Normalmente são realizados entre 25 e 40 ciclos para cada reacção sendo a taxa de 

replicação exponencial. 

 

Figura 15 – Diversos termocicladores numa sala do INSERM U914. 

O resultado é analisado através de uma eletroforese em gel de agarose ou de poliacrilamida 

sendo, posterioramente, revelado numa câmara de revelação com luz ultravioleta (UV). 

5.1.3. A electroforese 

A electroforese em gel (Figura 16) é uma das principais ferramentas de trabalho em Biologia 

Molecular. Em geral, ADN, ARN e proteínas podem ser separados segundo o seu tamanho numa 

matriz a que seja aplicado um campo eléctrico. O ADN ou o ARN é separado fazendo a amostra 

migrar através de um gel de agarose. As proteínas são normalmente separadas, segundo o seu 
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tamanho, usando electroforese em gel de acrilamida; também podem ser separadas segundo a sua 

carga eléctrica usando focagem isoeléctrica. 

  

Figura 17 - Tinas de electroforese e respectivas fontes, INSERM U914. 

 

5.1.3.1. Tipos de electroforese 
 

5.1.3.1.1. Electroforese em gel de agarose  

Neste caso, a agarose é utilizada como gel para a electroforese. A agarose é um polissacarídeo, e 

forma uma rede que “segura” as moléculas durante a migração. Dependendo da concentração de 

agarose, têm-se uma diferença no gradiente de separação. Para preparar um gel de agarose, faz-

se a mistura entre o pó de agarose e solução tampão TBE. Após fundir, coloca-se brometo de 

etídio, que realçará o ADN ou ARN quando exposto à luz UV (Figura 18). Quando a mistura 

arrefecer, o gel ficará com uma textura firme. Esse endurecimento é feito num local apropriado, 

o mesmo local onde será feita a corrida da amostra. Durante o endurecimento do gel, coloca-se 

um pente; este cria poços que serão utilizados para a colocação das amostras. Podemos ver este 

processo como uma corrida: cada um é colocado numa pista e na presença de uma corrente 

eléctrica vai deixando o seu rasto. São estes rastos que vamos comparar. 



17 

 

  

Figura 19 - Revelação sob UV de um gel após migração de um produto de PCR. (Original) 

 

5.1.3.1.2. Electroforese em gel de poliacrilamida  

A poliacrilamida também pode ser utilizada como gel para a eletroforese. A poliacrilamida é 

uma mistura de dois polímeros, acrilamida e bisacrilamida. A acrilamida é uma molécula linear, 

enquanto que a bisacrilamida é em forma de "T". Misturando estas duas moléculas, proporciona-

se a formação de uma "rede". Diferentes relações entre as concentrações destas moléculas 

permitem a criação de diferentes gradientes de separação. Para preparar um gel de 

poliacrilamida, devem-se misturar as duas substâncias formadoras nas concentrações desejadas, 

coloca-las num suporte de vidro, e adicionar catalizadores da polimerização (e.g. N,N,N',N'-

Tetramethylethylenediamine (TEMED) e persulfato de amónia). 

5.1.3.1.3. Electroforese desnaturante  

Normalmente feita em gel de agarose, inclui-se um agente desnaturante (normalmente uréia), o 

que ajuda a uma melhor separação entre moléculas que apresentam diferenciação nas suas 

estruturas secundárias. 

5.1.3.1.4.Eletrofrese capilar  
Funciona como a electroforese normal, porém o gel e a amostra estão dentro de um capilar, e a 

amostra é detectada automaticamente. Isso possibilita a automatização do processo. Esta é a 

electroforese actualmente utilizada em sequenciadores de ADN. 
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5.1.4. Sequenciamento 

O sequenciamento consiste em determinar a sucessão dos nucleótidos que compõem o ADN. O 

sequenciamento utiliza ADN polimerases. Nesta técnica específica as reacções fazem-se por 

adição de didesoxiribonucleotidos (ddDNTP). Estes diferem dos dDNTP por ausência de um 

grupo hidróxido OH (Figura 20). 

 

Figura 21 – Dois tipos de nucleótidos trifosfatos 
(http://home.scarlet.be/~tsk05520/biomolespa/Enzimas/enzima-01.jpg). 

 

Quando a enzima ADN polimerase utiliza um ddDNTP, em vez de um dDNTP, esta já não 

consegue acrescentar mais nenhum nucleótido: a síntese da cadeia de ADN pára. 

No meio de reacção encontra-se uma grande quantidade de dDNTP e pouca quantidade de um 

ddDNTP (Adenina ou Guanina ou Timina ou Citosina). Num momento totalmente aleatório, um 

ddDNTP é adicionado pela polimerase à cadeia em síntese. A síntese dessa cadeia pára neste 

ponto. 

Por exemplo, se o meio contém ddGTP, obter-se-á no fim das reacções um conjunto de cadeias 

de ADN de tamanho variado, segundo o sítio onde o ddGTP for inserido e a reacção tiver sido 

assim parada (o que corresponde a presença de Citosina na cadeia complementar sequenciada). 

Repete-se a mesma operação com meios contendo ddATP, ddCTP e ddTTP (Figura 22). 
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Figura 23 - Utilização de um ddNTP permite de obter um conjunto de fragmentos de ADN de vários tamanhos, 
correspondendo a localização de um nucleótido específico. (Adapatado de 
www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/sequencage/figure4.gif) 

 

Só falta ler a sequência: faz-se migrar estes fragmentos sobre um gel a fim de os separar 

consoante o tamanho. Ao nível de uma linha do gel corresponde um tamanho (rigoroso ao 

nucleotído perto) do fragmento de ADN. A fim de ler os quatro nucleótidos do ADN, faz-se 

migrar separadamente os fragmentos de cada mistura reacional (ddATP, ddCTP, ddGTP e 

ddTP). 

5.1.5. Electroforese em campo pulsado (PFGE) 

A técnica permite a separação de fragmentos de ADN de grande tamanho: desde centenas de 

quilobases até megabases. Com a alternância periódica do campo eléctrico, as moléculas são 

permanentemente forçadas a modificar a orientação em que se movem. Quanto mais longa for a 

molécula, maior o tempo que necessita para que encontre uma orientação que favoreça o 

movimento ao longo do gel. Estes são os princípios que determinaram a criação de configurações 

que permitissem a aplicação de dois campos eléctricos, com diferente orientação, a um gel de 

agarose (Figura 24). 

Os perfis de restrição obtidos com endonucleases de baixa frequência de corte têm sido usados 

para diferenciar estirpes da mesma espécie, comparação de isolados ambientais e análise 

epidemiológica de isolados clínicos. A electroforese de campo pulsado utiliza uma matriz de 
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agarose, com o gel submerso num tampão de alta força iónica, normalmente TBE. O ideal é 

correr o gel a uma temperatura compreendida entre 12 e 15 ºC: temperaturas superiores originam 

bandas mal definidas e à temperaturas muito baixas são necessárias electroforeses muito 

prolongadas. A concentração de agarose ideal é de 1%. 

 
Figura 25 - Esquema de funcionamento da técnica PGFE em sistema CHEF; os campos eléctricos funcionam 
alternadamente segundo as diagonais do gel. 
(http://www.cesam.ua.pt/files/Manual%20Metodos%20de%20Tipagem.pdf)  

 

As endonucleases de restrição reconhecem sequências pouco frequentes, de modo a obter 

fragmentos de ADN de grande tamanho. A preparação das reacções de hidrólise é feita no 

próprio gel de agarose. A posterior separação dos fragmentos obtém-se na electroforese, 

originando padrões de restrição. Os padrões de restrição obtidos podem ser característicos ao 

nível da espécie ou mesmo da estirpe, dependendo do grau de heterogeneidade genómica intra-

específica. Este é um dos primeiros métodos de tipagem de ADN utilizado para avaliar a relação 

entre estirpes. A detecção de fragmentos comuns a estirpes pertencentes a uma mesma espécie, 

ou mesmo perfis típicos de determinados grupos, tornam esta técnica uma ferramenta muita 

valiosa para a comparação taxonómica. Assim, podem ser identificados fragmentos de restrição 

que passam a funcionar como marcadores moleculares diagnosticantes, por exemplo ao nível da 

espécie (Figura 26). 

 

Figura 27 - Resultado de um campo pulsado aplicado às estirpes de E. coli com digestão por EcoR1.(Original) 
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6. Estudo e resultados 

As amostras estudadas foram recolhidas, logo ao amanhecer, nas praias de Matosinhos e Leça da 

Palmeira, locais onde muitas gaivotas costumam passar a noite. Deste modo, foi possível 

assegurar a recolha de amostras muito frescas e pouco contaminadas pelo meio ambiente. 

Aplicou-se um especial cuidado em não recolher areia com as amostras e em não recolher a 

substância branca que aparece em parte das fezes (esta substância branca contem uratos, um 

composto que poderia vir a ser um inibidor do crescimento bacteriano nos procedimentos 

laboratoriais) (Anexo 3). As amostras foram recolhidas em sacos estéreis e imediatamente 

levadas para o laboratório para processamento. 

No laboratório, as amostras foram suspensas em água peptonada tamponada (BPW) (Oxoid) e 

daí foram feitas sementeiras directas em Tergitol BCIG Agar (Tergitol)(Biokar) ou Tryptone 

Bile X Glucoronide (TBX)(Oxoid) sem e com Cefotaxima (CTX) numa concentração de 2µg/ml. 

Adicionalmente enriqueceu-se a amostra em BPW com CTX a 2 µg/ml durante 12-16 horas a 

37°C. A partir deste enriquecimento selectivo efectuaram-se sementeiras por esgotamento em 

TBX. Um máximo de 3 colónias isoladas que evidenciavam uma morfologia característica de 

Escherischia coli foram repicadas para tubos de Triple Sugar Iron (TSI) com objectivo de 

vereficar o seu comportamento bioquímico. Depois da confirmação bioquímica, foram feitos 

antibiogramas pelo método de difusão em agar seguindo as regras internacionais (Clinical and 

Laboratory Standards Institute, 2007). As várias colónias que apresentaram um antibiograma 

compatível com o fenótipo (ESBL) foram seleccionadas para estudo genético. 

No laboratório do INSERM U914, Résistances Emergentes aux Antibiotiques, as estirpes foram 

re-isoladas em meio cromogénico Drygalsi (bioMerieux). Este meio de cultura é utilisado na 

rotina de bacteriologia clínica do laboratório. 

Antes de qualquer manipulação, fez-se a avaliação da diversidade genética através da realização 

de uma PFGE. Os ensaios realizados demonstraram existir uma grande diversidade genotípica 

entre as estirpes a estudar. 

Após verificação da pureza, por migração em electroforese em gel de agarose, o ADN extraído 

foi testado numa reacção de PCR com primers específicos para detecção dos genes CTX-M. 

Confirmado a presença do gene procurado, efectuou-se um sequenciamento para identificar com 

exactidão o tipo de CTX-M encontrado. 
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Na avaliação do fenótipo dos isolados, 32 % das estirpes de E. coli revelaram-se compativeis 

com o fenótipo ESBL. Destes, o estudo genético revelou uma alta proporção de estirpes multi-

resistentes CTX-M-15 (39 %), resultado surpreendente pelo facto de outros estudos terem 

descrito este tipo de determinante em muito mais baixa proporção (Poeta P. et al., 2008). Foram 

também encontrados 18 % de CTX-M-1, 9 % de CTX-M-9 e 34 % de CTX-M-32. Temos que 

realçar que CTX-M-15 é o determinante com maior incidência em E. coli “humanas” em todo o 

mundo (Lewis J.S. II et al., 2007. Galas M. et al., 2008). Este determinante tem uma capacidade 

maior em degradar a Cefotaxima (Poirel L. et al., 2002), comprometendo severamente a 

eficiência dos tratamentos. 

Adicionalemente, pareceu relevante testar a potencial virulência destas estirpes. Com base numa 

relação existente entre filogrupos e factores de virulência (Picard B. et al., 1999), foi feita a 

pesquisa de três genes que nos permitissem classificar estas estirpes (Clermont O. et al., 2000). 

Os genes pesquisados foram chuA, YjaA e TspEC4C2 sendo o seguinte critério adoptado para 

aclassificação: grupo B2, chuA+, yjaA+; grupo D, chuA+, yjaĀ ; grupo B1, chuĀ, TspE4C2+; e 

grupo A, chuĀ , TspE4C2̄. Os grupos potencialmente virulentos são o B2 e, em menor 

importância, o grupo D. O resultado de maior relevo foi a constatação que, entre todas as estirpes 

potencialmente virulentas, as estirpes CTX-M-15 representavam 47 % (Quadro 5). 
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Quadro 6 - Repartição dos isolados CTX-M nos quatros filogrupos. 
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Este estudo vem mostrar que as praias e eventualmente outros meios frequentados por gaivotas, 

podem ter um papel muito significativo na disseminação destes determinantes, sendo 

inclusivamente uma fonte para infecções comunitárias observadas mundialmente. É de salientar 

que estas praias são frequentadas pela população portuense e que o determinante CTX-M-15 é o 

mais prevalente nas E. coli dos pacientes do Porto (Machado E. et al., 2006. Brizio A. et al., 

2006). Os resultados deste estudo foram compilados sob forma de um artigo científico que, na 

altura do desenvolvimento deste relatório, foi submetido a uma revista científica (Anexo 5). 

 

7. Conclusão 

 

O que começou por ser um “mata tempo”, tornou-se numa área de interesse e curiosidade 

importante para mim. Não sendo uma área com a qual temos muito contacto durante o nosso 

percurso curricular, a investigação é, a meu ver, uma área de grande interesse que merece uma 

maior promoção em ciências veterinárias.  

Ao chegar a esta licenciatura, tinha como ambição adquirir um conhecimento suficiente para 

conseguir tratar animais; julgo que cada aluno que escolha esta via quer ser médico veterinário 

no seu sentido tradicional. Todos os anos passados no curso permitiram-me descobrir que o 

curso não era só uma preparação para ter um papel de médico, mas também, uma preparação 

para virmos a ser cientistas veterinários. Tenho que concordar que todas as áreas não podem ser 

lecionadas com a mesma ênfase, no entanto, cada um de nós tem que ir escolhendo consoante 

seu desejo real. Por minha parte, apercebi-me que a liberdade que queria para o meu futuro, era a 

liberdade de pensamento e não de espaço, e nesta área, que é a investigação, encontrei o que 

queria. 

Relativamente ao meu estágio, tenho que realçar a imensa sorte que tive em trabalhar com 

pessoas de uma extrema simpatia e paciência, que souberam transmitir conhecimentos e 

ferramentas essenciais à compreensão da importância do meu projecto. O que foi descoberto - a 

presença de determinantes emergentes de resistência - só vem reforçar o nosso papel como 

protectores do meio que nos rodeia, começando, desde logo, por praticar uma extrema cautela ao 

administrar todo o tipo de fármacos, porque não estaremos a administrá-lo a um paciente, mas 

também a promover aparecimento de estirpes resistentes no ambiente (conceito “One World, 



24 

 

One Health”; The Manhattan Principles). Este problema do aparecimento de estirpes multi-

resistentes, que deixam pouco espaço de manobra para um tratamento eficiente, põe em causa 

vários conceitos.  

O primeiro, e poderá parecer o mais óbvio, é o do antibiótico “todo poderoso”; se continuarmos 

assim, quais serão os fármacos efectivamente eficientes nos próximos anos. As bactérias 

demonstraram adquirir resistências com grande facilidade e muito rapidamente. As empresas 

farmacêuticas poderão vir a abrandar a investigação sobre novos antibióticos por não 

justificarem os custos/ganhos (levam anos a desenvolver e em poucos anos já se observam 

resistências). Adicionalmente estes novos antibióticos são apenas utilizados em casos restritos, 

logo pouco rentáveis.  

O segundo é averiguar quais as fontes destas estirpes: provirão elas da comunidade? (Anexo 4) 

Sendo tal uma possibilidade, quais as medidas a ter para diminuir o impacto da comunidade 

sobre os doentes internados em hospitais? Um rastreio à entrada poderia parecer vantajoso, mas, 

como sempre, a componente económica pode limitar o escrutínio. E a nível hospitalar? Hà que 

repensar os comportamentos de “promoção” e as medidas de controlo das infecções 

nosocomiais. Qual a melhor opção: diminuir a estadia dos doentes através um melhor controlo na 

entrada, mesmo que um custo adicional seja necessário; ou então tentar resolver problemas de 

estadias prolongadas devido à multi-resistências? (McGowan J.E. Jr., 2001) 

Podemos ainda reflectir sobre os riscos inerentes ao contacto e infecção com estas bactérias em 

actividades de recreio (Fogarty L.R. et al., 2003) ou através do consumo de alimentos 

contaminados (Machado E. et al., 2008.  Meunier D. et al., 2006. Smet A. et al., 2008. Jørgensen 

C.J. et al., 2007). Muitas são multi-resistentes, mas não virulentas, e outras são pouco resistentes, 

mas com resistências problemáticas, e virulentas: se umas são visíveis devido às infecções 

provocadas, as outras “andam sorrateiramente” as distribuir resistências. Aqui está uma 

problemática importante: quais as mais perigosas? Dever-se-à sem duvida estudar esta quetão 

para determinar quais as causas da sobrevivência destas bactérias no meio ambiente. Guardar 

estas resistências acarreta um custo energético não negligenciavel e a natureza é sempre relutante 

em gastar quando não é necessário. Então onde está a causa desta necessidade? Será que estas 

bactérias têm características que lhes permitem sobreviver em meios hostis (na areia da praia, 

água salgada do mar, competição com bactérias comensais)? 
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Avizinaham-se tempos de reconsideração profunda sobre a maneira de tratar e controlar estas 

bactérias. Esta inflexão insere-se num conjunto mais vasto de reconsiderações sobre a nossa 

relação com o planeta em que vivemos. 
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9. Anexos 

 

 

Anexo 1 - Gaivotas na praia de Matosinhos. (Original) 

 

 

Anexo 2 - Gaivotas na cidade do Porto. (Original) 

 



31 

 

 

Anexo 3 - Feze de gaivota com urato. (Original) 

 

 

Anexo 4 - Gavoitas à saída de uma ribeira desaguando na praia de Matosinhos. (Original) 
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Anexo 5 

Seagulls and beaches as a reservoir for emerging extended 

spectrum β-lactamase producers in Escherichia coli 

  

Roméo Rocha Simões, Laurent Poirel, Paulo Martins da Costa, and Patrice Nordmann 
 

 

Abstract 

EA high rate of extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli were 

identified in seagulls in Porto beach area (Portugal) with a surprisingly high rate of CTX-

M-15. This may be considered as a threat for public health because of the potential 

spreading capacity of these migratory birds. 

 

In Porto coastline (Portugal), including Porto downtown, there is an important seagull population 

(Larus fuscus, L. cachinnans). It has been reported that seagulls may constitute a reservoir of 

multidrug-resistant bacteria for humans. During the past decade, extended-spectrum β-lactamase 

(ESBL) with an epidemiological growing importance, the CTX-M enzymes, have been reported 

worldwide in Enterobacteriaceae (1, 2), and mostly in Escherichia coli. The origin of emergence 

of the CTX-Ms remains unknown. Extensively reported in humans, CTX-M-positive E. coli have 

been identified also in poultry (3) and other farm animals (4, 5), as well as in wild animals (birds 
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of prey, foxes [6] ). E. coli strains may be classified in four phylogenetic groups (A, B1, B2, and 

D). The virulent extra-intestinal isolates belong mostly to group B2, and to a lesser extent to 

group D, whereas most commensal strains belong to groups A and B1.  

The objective of the study was to evaluate the spread and nature of ESBL-positive E. coli among 

faeces recovered from wild birds of the beaches of Porto. 

 

The Study 

Between December 2007 and April 2008, faeces of wild seagulls (Larus fuscus, Larus 

cachinnans), were collected every two weeks on the beaches of Matosinhos and Leça da 

Palmeira (Porto, Portugal), using a sterile spatula. Care was taken during sampling to avoid 

collection of beach sediment. Samples were placed in a sterile tube and processed in the 

laboratory. Samples were pre-cultured in Buffered Peptone Water (BPW) (Oxoid, Basingstoke, 

UK) at a dilution of 1/10 w/v and incubated at 37°C. Cultures were inoculated by streaking of 10 

µl of the suspension onto Tergitol BCIG agar (Biokar Diagnostics, Beauvais, France) four hours 

after the suspension. Another suspension was made in BPW supplemented with cefotaxime 

(CTX) at 2 µg/ml, and then streaked in a Tergitol BCIG plate supplemented with CTX at 2 

µg/ml. The plates were incubated at 37°C overnight. The colonies were selected on the basis of 

colony size and morphology. Colonies with the same phenotypical aspect and compatible with E. 

coli morphology were assumed to be the same, and only those showing phenotypic heterogeneity 

were collected and inoculated in a triple sugar iron medium (TSI) (Biokar Diagnostics) tube as 
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another test to identify E. coli. Identification of E. coli isolates was performed by using the 

API20E system (bioMérieux,  La Balmes-les-Grottes, France). 

Susceptibility testing was performed by disk diffusion assay (Sanofi-Diagnostic Pasteur, 

Marnes-la-Coquette, France), as previously described (REF). The MICs were determined by 

Etest (AB biodisk; Solna, Sweden) on Mueller-Hinton agar plates at 37°C (28). Production of 

ESBL was assessed by a synergy test using disks containing ceftazidime, cefotaxime and 

ticarcillin-clavulanic acid. 

Clonal diversity was assessed by pulsed-field gel electrophoresis (PGFE). Genomic DNA 

was extracted in situ by treatment with lysozyme (1 mg/mL; Sigma, Sydney, Australia) and 

proteinase K (0.5 mg/mL; Sigma) lysis buffers. The agarose-packaged DNA was then digested 

with endonuclease XbaI (GE Healthcare, Aulnay-sous-Bois, France). Resulting fragments were 

separated using 1% PFGE-grade agarose gel (Bio-Rad) in a CHEF-DR II System (Biorad), with 

the following program; 6 V/cm, 4 s-12 s pulse time for 12 hours, followed by 15 s-36 s pulse 

time for 12 hours in 0.5% TBE buffer at 14°C. 

Detection of  blaCTX-M genes were carried out by PCR using specific primers (ref). The purified 

PCR products were sequenced on both strands on an Applied Biosystems sequencer (ABI 377) 

and verified in the BLAST database (www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi). 
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Phylogenetic grouping of E. coli isolates was determined by PCR (8). The following criteria 

were used for assigning strains to phylogenetic groups: group B2, chuA+, yjaA+; group D, chuA+, 

yjaĀ ; group B1, chuĀ , TspE4C2+; and group A, chuA ̄, TspE4C2̄. 

 

RESULTS 

A total of 139 isolates was obtained among which an ESBL phenotype was detected for 45 

isolates (32%). Fourty four out of the fourty fiv (98%) ESBL producers carried a blaCTX-M gene. 

PCR and sequencing identified the ESBL determinants which CTX-M-1 (n=8, 18%), CTX-M-9 

(n=4, 9%), CTX-M-15 (n=17, 39%), and CTX-M-32 (n=15, 34%). 

PGFE analysis showed a high diversity of genotypes; eight different clones for eight CTX-M-1-

positive isolates, four different clones for four CTX-M-9-positive isolates, thirteen different 

clones for seventeen CTX-M-15-positive isolates, and fourteen different CTX-M-32-positive 

clones for fifteen isolates. 

37% of the ESBL producers belonged to virulent extra-intestinal groups B2 and D. Among those 

strains, 41% expressed CTX-M-15 and 47% expressed CTX-M-32. 
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Figure. Distribution of CTX-M-positive isolates according to phylogenetics group. 

 

Conclusions 

Currently, CTX-M type β-lactamases are ESBLs of increasing prevalence, and put health care 

services into a serious concern (9, 10). Therefore, infections with multidrug-resistant bacteria are 

now not only in hospitals but also in the community (11). Previous studies have reported 

multidrug-resistance in wild birds (12, 13, 14). Our study provide additional clues showing that 

that wild seagulls are carriers of ESBL producing E. coli but at an lower rate (15). This lower 

rate may be explained by likely less human-birds contacts in this study (15). ESBL determinants 

were in that case TEM-52, CTX-M-1, CTX-M-14a, and CTX-M-32 (15). As reported in this 
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study, in a study  performed in poulty (3) and in the present study, the main type of CTX-M 

determinant was of the CTX-M-1 group (CTX-M-1, CTX-M-15, CTX-M-32). Interestingly, 

whereas analyzed beaches are located within the city of Porto, several reports indicate that CTX-

M-15 is also the most prevalent ESBL in E. coli in Porto-hospitalized patients (16).  

Previous studies have reported the association of E. coli isolates of B2 and D group with 

extra-intestinal infections (17). Our report show that 37% of all ESBL isolates belong to B2 or D 

phylogroup which is an higher rate that previously reported (27% of all ESBL) (15). This could 

be matter of concern for human health. 

This report suggests that beaches may play a significant role for dissemination of 

resistance determinants, and be a source of the CTX-M-15-related community-acquired 

infections. Wild birds like Larus fuscus, which  are migratory birds crossing an important part of 

the European coastline between Portugal and Scandinavia, may be  suspected to be vector of 

spread of those emerging resistance threats. 
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Abstract 

We showed high rates of extended-spectrum β-lactamase–producing Escherichia coli carriage 

among seagulls in Porto (Portugal) beach area with a surprisingly high rate of CTX-M-15. It may 

be considered as a threat for public health because of the potential spreading capacity of these 

migratory birds. 

 

Introduction  

In Porto coastline (Portugal), including Porto down town, there is an important seagull 

population (Larus fuscus, L. cachinnans). It has been reported that seagulls may constitute a 

reservoir of multidrug resistant bacteria for humans. During the past decade, extended-spectrum 
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β-lactamase producing with an epidemiological growing importance, the CTX-M types, have 

emerged worldwide (1, 2), mostly in Escherichia coli. The origin of the emergence is unknown. 

Extensively reported in humans, CTX-M-positive E. coli have been identified also in poultry (3) 

and other farm animals (4, 5) as well as in wild animals (birds of prey, foxes (6)). E. coli strains 

may be classified in four phylogenetic groups (A, B1, B2, and D).The virulent extra-intestinal 

isolates belonging mostly to group B2 and, to a lesser extent, to group D, whereas most 

commensal strains belong to group A.  

The objective of our study was to evaluate the spread of ESBL-positive E. coli among feces 

recovered from wild birds on the beaches of Porto. 

 

The Study 

Between December 2007 and April 2008, feces of wild seagulls (Larus fuscus, Larus 

cachinnans), were collected every two weeks on the beaches of Matosinhos and Leça da 

Palmeira (Porto, Portugal), using a sterile spatula. Care was taken during sampling to avoid 

collection of beach sediment. Samples were placed in a sterile tube and processed in the 

laboratory. Samples were pre-cultured in Buffered Peptone Water (BPW) (Oxoid, Basingstoke, 

UK) at a dilution of 1/10 w/v and incubated at 37°C. Cultures were inoculated by streaking of 10 

µl of the suspension onto Tergitol BCIG agar (Biokar Diagnostics, Beauvais, France) 4 hours 

after the suspension. Another suspension was made in BPW supplemented with cefotaxime 

(CTX) at 2 µg/ml then streaked in a Tergitol BCIG plate supplemented with CTX at 2 µg/ml. 

The plates were incubated at 37°C overnight. The colonies were selected on the basis of colony 

size and morphology. Colonies with the same phenotypical aspect and compatible with E. coli 

morphology were assumed to be the same, only those showing phenotypic heterogeneity were 

collected and inoculated in a triple sugar iron medium (TSI) (Biokar Diagnostics, Beauvais, 

France) tube as another test to identify E. coli . Identification of E. coli isolates was performed 

by using the API 20-E system (bioMérieux).  

Susceptibility testing was performed disk diffusion technique, according to Standards guidelines 

(7). For general screening of multiresistance, 20 antimicrobial agents were used: Amikacin 

(AMK), Amoxicillin + Clavulanic Acid (AMC), Ampicillin (AMP), Aztreonam (ATM), 

Cefotaxime (CTX), Cefoxitin (FOX), Ceftazidime (CAZ), Cephalothin (CEF), Chloramphenicol 

(CHL), Ciprofloxacin (CIP), Colistin (CST), Gentamicin (GEN), Imipenem (IPM), Kanamycin 
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(KAN), Nalidixic Acid (NAL), Nitrofurantoin (NIF), Streptomycin (STR), Sulfamethoxazole + 

Trimethoprim (SXT), Tetracycline (TET) and Tobramycin (TOB). 

When an ESBL was suspected, a more specific antibiogram was made with: Amoxicillin 25 µg 

(AMX), Amoxicillin 20 µg + Clavulanic Acid 10 µg (AMC), Aztreonam 30 µg (ATM), 

Cefepime 30 µg (FEP), Cefoxitin 30 µg (FOX), Cefotaxime 30 µg (CTX), Cefpirome 30 µg 

(CPO), Ceftazidime 30 µg (CAZ), Cefuroxime 30 µg (CXM), Cephalothin 30 µg (CEF), 

Imipenem 10 µg (IPM), Moxalactam 30 µg (MOX),Piperacillin 75 µg (PIP), Piperacillin 75 µg+ 

Tazobactam 10 µg (TZP), Ticarcillin 75 µg (TIC), Ticarcillin 75 µg + Clavulanic Acid 10 µg 

(TCC). 

Clonal diversity was assessed by pulsed-field gel electrophoresis (PGFE). Genomic DNA was 

extracted in situ by treatment with lysozyme (1 mg/ml; Sigma, Australia) and proteinase K (0.5 

mg/ml; Sigma) lysis buffers. The agarose-packaged DNA was then digested with endonuclease 

XbaI (New England Biolabs, Australia). Resulting fragments were separated using 1% PFGE-

grade agarose gel (Bio-Rad) in a CHEF-DR II System (Biorad), with the program 6 V/cm, 

BLOC1 4 s-12 s pulse time for 12 hours; and BLOC2 15 s-36 s pulse time for 12 hours in 0.5% 

TBE buffer at 14°C. 

Phylogenetic grouping of E. coli isolates was determined by PCR adapted of the triplex method 

(8). Following criteria was used for strains’ assignment to phylogenetic groups: group B2, 

chuA+, yjaA+; group D, chuA+, yjaA-; group B1, chuA-, TspE4C2+; and group A, chuA-, 

TspE4C2-. 

 

Results 

A total of 139 isolates was obtained among which 78 (56%) were resistant to 4 or more 

antibiotics and 29 (21%), were resistant to more than 10. ESBL phenotype was detected in 45 

isolates (32%). From these ESBLs, 44 (98%) isolates carried a CTX-M-determinant. PCR and 

sequencing identified the ESBL determinant CTX-M-1 (n=8, 18%), CTX-M-9 (n=4, 9%), CTX-

M-15 (n=17, 39%), and CTX-M-32 (n=15, 34%). 

PGFE analysis showed a high diversity of genotypes; eight different CTX-M-1-positive clones 

for eight isolates, four different CTX-M-9-positive clones for four isolates, thirteen different 
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CTX-M-15-positive clones for seventeen isolates and fourteen different CTX-M-32-positive 

clones for fifteen isolates. 

 

Figure 1 - Repartition of CTX-M isolates in the four phylogenetics group. 

 

Conclusions 

Nowadays the CTX-M type β-lactamases are the prevalent ESBL in the world and put health 

care services into a serious concern (9, 10). Infections with multi-resistant bacteria are now not 

only in hospitals but also in the community (11). Previous studies have reported multi-

resistances (12, 13, 14) in wilds birds, our study showed that wilds birds are carriers of multi-

resistances bacteria. ESBLs (TEM-52, CTX-M-1, CTX-M-14a, CTX-M-32) (15) determinants 

have been found in E. coli from seagulls fecal samples, our study described a higher prevalence 

of CTX-M-15 and -32. It is interesting to underline that those beaches are located within the city 

of Porto and that several reports indicate that CTX-M-15 is also the most prevalent ESBL in E. 

coli in Porto patients (16). These values are higher than previously described in seagulls 

inhabiting an ecosystem with less human contact, study in which 27% of detected ESBL were 

blaCTX-M (1 CTX-M-1, 1 CTX-M-14a and 1 CTX-M-32, of 11 ESBL isolates)(15). In addition, 

CTX-M-15 isolates of the phylogroup B2 and D reached 41% of all virulent ESBLs strains, and 

CTX-M-32 reached 47%. Previous studies have reported the association of E. coli isolates of B2 

and D group with extra-intestinal infections (17),in our report 37% of all ESBL isolates belong 
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to B2 or D phylogroup: it is more than previously reported (27% of all ESBL) (15). This could 

be matter of concern for human health. 

This report suggests that beaches may play a significant role for dissemination of resistance 

determinants, and be a source of the CTX-M-15-related community-acquired infection observed 

worldwide. Wild birds like Larus fuscus, which is a migratory bird crossing an important part of 

the European coastline between Portugal and Scandinavia during his travels, may be therefore 

considered vectors of spread of those emerging resistance threats. 
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