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RESUMO 
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AVALIAÇÃO DE MÚLTIPLOS MECANISMOS DE RESISTÊNCIA ASSOCIADOS 

EM ISOLADOS CLÍNICOS DE Klebsiella pneumoniae RESISTENTE AOS 

CARBAPENÊMICOS 

AUTORA: TANISE VENDRUSCOLO DALMOLIN 

ORIENTADOR: PROFª. DRª. MARLI MATIKO ANRAKU DE CAMPOS 

COORIENTADORA: PROFª. DR
a
. PRISCILA DE ARRUDA TRINDADE 

 

Local e Data da Defesa: Santa Maria, 21 de agosto de 2015. 

 

A resistência aos antimicrobianos é considerada um grave problema de saúde pública em 

âmbito mundial e dificulta o tratamento de infecções causadas por microrganismos 

resistentes. Os carbapenêmicos são os antibacterianos considerados último recurso para o 

tratamento de infecções graves causadas por Klebsiella pneumoniae e a resistência a esse 

grupo de β-lactâmicos pode resultar da acumulação de diferentes mecanismos de resistência 

(carbapenemases, bomba de efluxo e perdas de porinas). Este trabalho teve como objetivo 

avaliar os múltiplos mecanismos de resistência de 27 isolados clínicos de K. pneumoniae 

resistente a carbapenêmicos oriundos do Hospital Universitário de Santa Maria-RS no período 

de julho de 2013 a agosto de 2014. Foram avaliados os perfis de suscetibilidade desses 

isolados através de microdiluição em caldo frente aos antimicrobianos ciprofloxacino, 

imipenem, ertapenem, meropenem, cefepima, ceftazidima e cefoxetina. A detecção de 

carbapenemases foi realizada através de testes fenotípicos com a utilização do disco de 

antimicrobiano associado com os inibidores ácido fenilborônico (AFB) e ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA) e através do teste Blue-Carba. Também foram realizados 

testes genotípicos para detectar os genes que codificam as carbapenemases. Bombas de efluxo 

foram avaliadas através de microdiluição em caldo juntamente com inibidor de bomba de 

efluxo e a perda de porinas foi avaliada pela eletroforese em gel de sulfato de dodecilo de 

sódio-poliacrilamida (SDS-PAGE). Altos níveis de resistência foram verificados nesses 

isolados pela concentração inibitória mínima (CIM) 50 e 90 para ciprofloxacino (64 e 

128µg/mL), imipenem (32 e >128µg/mL), ertapenem (>128 e >128µg/mL), meropenem (128 

e >128 µg/mL), cefepima (>128 e >128µg/mL), ceftazidima (64 e 128µg/mL) e cefoxitina 

(128 e >128 µg/mL), respectivamente. Na resistência através da produção de carbapenemases, 

89% dos isolados apresentaram o gene blaKPC e nenhum isolado apresentou genes que 

codificam as metalo-β-lactamases. Foi observado que os testes Blue-Carba e disco combinado 

com AFB apresentaram 100% de concordância, enquanto o teste de disco combinado com 

EDTA apresentou elevado número de falso-positivos (48%) quando comparados com o teste 

genotípico. Quatro isolados apresentaram perfil fenotípico compatível com a presença de 

bomba de efluxo e todos os isolados apresentaram perda de uma ou ambas porinas, sendo que 

em três isolados, esse foi o único mecanismo de resistência encontrado. Em 14% dos isolados 

pode-se observar concomitantemente a presença dos três mecanismos de resistência. Devido 

ao exposto, é de fundamental interesse científico que estudos sejam realizados para investigar 

e compreender os mecanismos envolvidos na resistência aos carbapenêmicos, a fim de 

auxiliar em estratégias de prevenção e controle de infecção. 

 

Palavras-chave: Carbapenêmicos. Mecanismos de resistência. Klebsiella pneumoniae. Perda 

de porinas. Bomba de efluxo. Carbapenemases. 
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Antimicrobial resistance is considered a serious public health problem worldwide and 

complicates the treatment of infections caused by resistant microorganisms. The carbapenems 

are antimicrobial agents considered the last resource for treatment of severe infections caused 

by Klebsiella pneumoniae and the resistance to β-lactams can result in the accumulation of 

different resistance mechanisms (carbapenemases, efflux pump and loss of porins). This study 

aimed to evaluate multiple resistance mechanisms in 27 clinical isolates of K. pneumoniae 

resistant to carbapenems coming from the University Hospital of Santa Maria-RS from July 

2013 to August 2014. These isolates were evaluated the susceptibility profiles through broth 

microdilution against ciprofloxacin, imipenem, ertapenem, meropenem, cefepime, 

ceftazidime and cefoxitin. Carbapenemase detection was performed through phenotypic tests 

with combined disc test with phenylboronic acid (AFB) and ethylenediaminetetraacetic acid 

(EDTA) and Blue-Carba test. In addition, genotypic tests to detect genes enconding 

carbapenemase were performed. Efflux pump was evaluated by broth microdilution together 

with efflux pump inhibitor and loss of porins were evaluated by sodium dodecyl sulfate 

polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). High levels of resistance verified by the 

minimum inhibitory concentration (MIC) 50 and 90 for ciprofloxacin (64 and 128μg/mL), 

imipenem (32 to >128μg/mL), ertapenem (>128 and >128μg/mL), meropenem (128 and >128 

μg/mL), cefepime (>128 and >128 μg/mL), ceftazidime (64 and 128μg/mL) and cefoxitin 

(128 and >128 μg/mL), respectively. In the resistance through carbapenemases production, 

89% of the clinical isolates showed blaKPC gene and no clinical isolated showed genes encoding 

the metallo- β-lactamases. It was observed that the Blue-Carba test and combined disc test 

with AFB showed 100% concordance, while the combined disc test with EDTA showed high 

number of false positive (48%) when compared with genotypic test. Four isolates showed 

phenotypic profile consistent with the presence of efflux pump and all clinical isolates had 

lost one or both porins, being that in three isolated, this was the only resistance mechanism 

found. In 14% of the isolates can observe simultaneously observe the presence of three 

resistance mechanisms. Consequently, it is of fundamental scientific interest that studies are 

conducted in order to investigate and understand the mechanisms involved in resistance to 

carbapenems in order to assist strategies of prevention and infection control. 

 

 

Keywords: Carbapenens. Resistance mechanism. Klebsiella pneumoniae. Loss of porins. 

Efflux pump. Carbapenemases. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Esta dissertação será apresentada sob a forma de artigo científico. As seções materiais 

e métodos, resultados e discussão encontram-se no próprio artigo e representam a íntegra 

deste estudo. O item conclusões, encontrado no final desta, apresenta interpretações e 

comentários gerais sobre o artigo científico contido neste trabalho. As referências mencionam 

somente às citações que aparecem no item introdução, uma vez que as referências utilizadas 

para a elaboração do artigo estão mencionadas no mesmo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
1 Resistência aos antimicrobianos 

 

 

A resistência aos antimicrobianos é considerada um grave problema de saúde pública 

em âmbito mundial, ameaçando conquistas da medicina moderna. O desenvolvimento da 

resistência bacteriana é um processo evolutivo normal, porém, é acelerado pela pressão 

seletiva exercida pelo uso indiscriminado de antibacterianos. Até 1970, novos medicamentos 

antibacterianos foram desenvolvidos contra os patógenos mais comuns, os quais eram 

suscetíveis, sendo a descoberta da última classe de antibacterianos em meados dos anos 80. 

Infelizmente o surgimento de antimicrobianos estagnou e os novos candidatos têm limitada 

atividade contra agentes patogênicos resistentes. Portanto, a preservação da eficácia dos 

medicamentos existentes torna-se essencial a fim de reduzir a evolução e propagação da 

resistência enquanto não surgem novas classes de antibacterianos. Reforçar estratégias 

tradicionais de controle de infecção, por exemplo, a higiene das mãos e precauções de contato 

para pacientes colonizados por patógenos multirresistentes, bem como a gestão de 

antimicrobianos se fazem necessárias (LOOKE et al., 2013; WHO 2014). 

Pacientes infectados com bactérias resistentes geralmente apresentam maior risco de 

agravamento clínico e morte, em comparação com pacientes infectados com bactérias sem o 

padrão de resistência. O impacto do aumento da resistência tem sido visto em todos os grupos 

etários, tornando o tratamento difícil e com altos custos para a sociedade, tanto em termos 

humanos como econômicos, resultando em doenças mais prolongadas e aumento da 

mortalidade. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que o custo anual com 

resistência antimicrobiana para o sistema de saúde dos EUA seja de 21 a 34 milhões de 

dólares, visto que são necessários maiores cuidados de saúde (LOOKE et al., 2013; WHO 

2014). 

Membros da família Enterobacteriacea estão entre os principais patógenos causadores 

de doenças em seres humanos.  Esses microrganismos podem habitar a microbiota intestinal e 

são fontes de infecções comunitárias e hospitalares, disseminando-se facilmente entre os seres 

humanos através das mãos, alimentos e água contaminada. Outro aspecto preocupante é a 

aquisição de material genético que pode ocorrer por transmissão horizontal de plasmídeos e 

transposons (NORDMANN et al., 2011). 
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Klebsiella pneumoniae é uma bactéria Gram-negativa, oportunista e causa comum de 

infecções nosocomiais, frequentemente colonizadora do intestino, da pele humana e do trato 

respiratório, capaz de persistir em superfícies ambientais. Infecções causadas por essa bactéria 

ocorrem principalmente no trato urinário, trato respiratório e corrente sanguínea, variando 

desde infecções urinárias leves à bacteremia e pneumonia grave com uma elevada taxa de 

morbi-mortalidade. Acometem indivíduos mais vulneráveis como bebês prematuros, pessoas 

com deficiências imunológicas, diabéticos, distúrbios do uso de álcool e pacientes sob 

cuidados médicos avançados (DU et al., 2014; GARCIA-SUREDA et al., 2011; WHO 2014). 

Antibacterianos β-lactâmicos atuam inibindo a síntese do peptideoglicano da parede 

celular e são compostos por quatro subclasses: penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e 

monobactâmicos. Cefalosporinas de terceira e quarta geração são os antimicrobianos mais 

comumente utilizados para tratamento de infecções graves causadas por K. pneumoniae, visto 

que a mesma carrega um gene de resistência (β-lactamase localizado cromossomicamente) 

que naturalmente torna ineficaz as penicilinas com espectro estendido, tais como ampicilina e 

amoxicilina. No entanto, o aumento da resistência devido à produção de β-lactamases de 

espectro estendido (ESBL) e β-lactamase do tipo AmpC têm dificultado o uso de 

cefalosporinas, visto que estirpes produtoras de ESBL são resistentes a essa subclasse (LUPO 

et al , 2013; TSAI et al., 2011; WHO 2014). 

Os carbapenêmicos são antibacterianos considerados último recurso para o tratamento 

de infecções graves, sendo utilizados quando as cefalosporinas já não são confiáveis devido à 

alta proporção de resistência mediada por ESBL e AmpC. O aumento da resistência a essa 

subclasse de β-lactâmicos deixa o sistema de saúde com opções terapêuticas ainda mais 

restritas (HAIDER et al., 2014; NORDMANN et al., 2012c). Isolados resistentes aos 

carbapenêmicos frequentemente apresentam sensibilidade apenas às polimixinas (colistina e 

polimixina B), tigeciclina e, algumas vezes, à fosfomicina. Essas drogas são utilizadas em 

associação para prevenção da emergência de resistência às polimixinas (CURRIE et al., 

2012). 

Um estudo de vigilância realizado pela OMS relatou que a resistência às 

cefalosporinas de terceira geração foi encontrada em 87 (45%) Estados-membros, e a 

resistência a carbapenêmicos em 71 (37%). A maioria dos países que forneceram dados faz 

parte da Região das Américas e da Região Européia, revelando grandes lacunas de 

conhecimento em muitas partes do mundo. A partir dessa análise, concluiu-se que mais de 

30% dos isolados de K. pneumoniae eram resistentes às cefalosporinas de terceira geração. 

Uma taxa alarmante de resistência aos carbapenêmicos – superior a 50% - foi relatada em 
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isolados de K. pneumoniae. Dados brasileiros foram analisados a partir de 132 publicações 

entre os anos de 2004 e 2009, onde os isolados eram oriundos de sangue e 55,6% eram 

resistentes a cefalosporinas de terceira geração (WHO 2014). 

Resultados sugerem que o número de mortes atribuíveis à resistência aos 

carbapenêmicos é consideravelmente alto entre as pessoas com infecções causadas por 

enterobactérias. Em uma meta-análise realizada por Falagas e colaboradores (2014) concluiu-

se que a taxa de mortes por enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos (CRE) variou de 

26% a 44% em sete estudos, e, que o número de mortes é duas vezes maior entre pacientes 

com CRE que em pacientes com enterobactérias sensíveis aos carbapenêmicos (CSE). 

A resistência aos carbapenêmicos pode resultar da acumulação de diferentes 

mecanismos de resistência como: (i) a inativação enzimática do antimicrobiano por enzimas 

cromossomais ou plasmidiais que hidrolisam o anel β-lactâmico; (ii) baixa permeabilidade da 

membrana externa através da produção de porinas modificadas ou perda de expressão; e (iii) 

efluxo de antimicrobiano para o exterior da bactéria, através da produção de bomba de efluxo 

(GARCIA-SUREDA et al., 2011; LUPO et al., 2013; TSAI et al., 2011). 

 

 

2 Enzimas Carbapenemases 

 

 

A propagação de bactérias produtoras de carbapenemases é uma questão clínica 

relevante, visto que confere resistência à maioria dos antimicrobianos β-lactâmicos, tornando-

se uma fonte de falhas terapêuticas e causadora de mortes, tanto em infecções hospitalares 

como em infecções adquiridas na comunidade. Potenciais produtores de carbapenemases são 

rastreados utilizando os testes de suscetibilidade usando os valores de ponto de corte 

estabelecidos por protocolos de comitês internacionais de padronização. No entanto, muitas 

carbapenemases não conferem níveis de resistência in vitro detectável aos carbapenêmicos 

(NORDMANN et al., 2012c).  

A classificação das β-lactamases é baseada em características funcionais das enzimas e 

a sua estrutura primária. A classificação através da sequência de proteínas é a mais simples e 

fácil, agrupando essas enzimas em quatro classes moleculares: A, B, C e D. As classes A, C e 

D são formadas por enzimas que hidrolisam os seus substratos por formação de uma enzima 
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acil através de um sítio ativo de serina. A classe B são as metaloenzimas que utilizam pelo 

menos um sítio ativo do íon zinco para facilitar a hidrólise (BUSH; JACOB, 2010). 

A classificação de acordo com o ponto de vista funcional relaciona a estrutura das 

carbapenemases e o espectro de antimicrobianos hidrolisados bem como a ação dos inibidores 

de β-lactamases. Essa classificação é mais subjetiva, porém facilita a correlação das 

propriedades de uma enzima específica com o perfil de resistência do isolado clínico. Foi 

proposta inicialmente por Bush, em 1989, e expandida em 1995. Novos subgrupos foram 

adicionados por Bush em 2010. Essa classificação agrupa as enzimas conforme a classe de β-

lactâmicos que hidrolisam e capacidade de inativação dos inibidores de β-lactamase (ácido 

clavulânico, sulbactam e tazobactam) (BUSH; JACOB, 2010). 

A classificação ideal resultaria em um esquema onde ocorresse o alinhamento da 

estrutura e função. Porém muitas β-lactamases tem sido descritas apenas com base na 

sequência proteica e pouca descrição funcional. Por isso, atualmente um conjunto de critérios 

tem sido proposto para a uma nova descrição de β-lactamase, incluindo tanto informações 

estruturais como funcionais (BUSH; JACOB, 2010). 

As enzimas da classe A de Ambler (Grupo 2f de Bush) são muito eficientes na 

hidrólise de benzilpenicilina e ampicilina, e consequentemente, elas foram caracterizadas 

inicialmente como penicilinases. As enzimas mais comuns desse grupo são K. pneumoniae 

carbapenemase (KPC) e Guiana-extended spectrum (GES), as quais são codificadas por 

plasmídeos. A família GES é composta por nove membros diferentes, dos quais apenas quatro 

(1, 2, 4 e 5) mostram atividade enzimática mensurável contra carbapenêmicos. No entanto, a 

atividade da carbapenemase GES-1 é tão baixa que parece razoável considerar a enzima como 

uma ESBL em vez de carbapenemase. O primeiro isolado produtor de KPC (KPC-2 em K. 

pneumoniae) foi identificado em 1996, no leste dos Estados Unidos. Isolados produtores de 

KPC têm sido relatados principalmente a partir de infecções nosocomiais causadas por K. 

pneumoniae e em menor grau a partir de Escherichia coli (NORDMANN et al., 2011; 

WALTHER-RASMUSSEN et al., 2007; THOMSON  et al., 2010). 

Enzimas da classe B de Ambler (grupo 3 de Bush) incluem as metalo-β-lactamases 

(MBL) que tipicamente hidrolisam de forma eficiente os carbapenêmicos, mas não 

monobactâmicos (aztreonam). Resistem aos inibidores de β-lactamase disponíveis, porém são 

inibidas por agentes quelantes tais como ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA). As 

principais enzimas são Verona imipenemase (VIM), imipenemase (IMP) e New Delhi 

imipenemase (NDM). Isolados produtores de NDM ocorrem em várias espécies, 

disseminando-se pelo ambiente, fato profundamente desconcertante para a saúde pública em 
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nível mundial. As MBLs do tipo German imipenemase (GIM) e São Paulo imipenemase 

(SPM) apresentam menor impacto global (LUPO et al., 2013; NORDMANN et al., 2011; 

THOMSON  et al., 2010). 

A classe D de Ambler inclui as oxacilinases (OXA), principalmente identificadas em 

K. pneumoniae e E. coli. Isolados portadores de OXA que também são produtores de ESBL 

e/ou possuem defeitos na permeabilidade da membrana apresentam  niveis de resistência aos 

carbapenêmicos mais elevado. A prevalência real dessa classe de enzimas pode ser 

subestimada, devido a grande dificuldade na sua identificação in vitro.  A taxa de mortalidade 

atribuída a infecções com produtores de OXA-48 produtores é desconhecida (NORDMANN 

et al., 2011). 

 

 

2.1 Detecção de carbapenemases 

 

 

2.1.1 Meios de cultura 

 

 

A detecção de microrganismos produtores de carbapenemases em um laboratório de 

microbiologia clínica é de suma importância para a escolha dos esquemas terapêuticos 

apropriados e para a implementação de medidas de controle de infecção. Diversos meios de 

cultura são utilizados para triagem de mecanismos de resistência, porém essas abordagens não 

irão identificar o tipo de carbapenemase, apenas sua presença (NORDMANN et al., 2012b; 

MIRIAGOU et al., 2010). 

Para triagem de carbapenemases é utilizado o meio de cultura CHROMagar™ KPC, 

contendo um carbapenêmico. É um meio útil para enterobactérias produtoras de KPC e VIM, 

oriunda das fezes, porém não diferencia os tipos de carbapenemases. Como desvantagem, esse 

meio apenas detecta enzimas em cepas com alta resistência aos carbapenêmicos 

(NORDMANN et al., 2012b ; PANAGEA et al., 2010). 

O meio de cultura Supercarba, em processo de patente, contém uma molécula de 

carbapenêmico em meio de ágar Drigalski, sulfato de zinco para melhorar a expressão de 

MBL e cloxacilina. Detecta todos os tipos de carbapenemases, incluindo produtores de OXA-

48 (NORDMANN et al., 2012b).  

 

2.1.2 Testes de disco combinado com inibidores 
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A triagem inicial para a detecção de carbapenemases é baseada nos teste de 

suscetibilidade, que pode ser realizada por disco difusão ou de maneira automatizada. Dentre 

os carbapenêmicos, o ertapenem tem sido recomendado como o melhor agente, visto que 

isolados geralmente são resistentes ao ertapenem, porém podem permanecer suscetíveis a 

outros carbapenêmicos. Uma série de testes não moleculares tem sido utilizados para a 

detecção de atividade das carbapenemases e são recomendados para fins epidemiológicos e de 

controle de infecção (NORDMANN et al., 2011; NORDMANN et al., 2012a; THOMSON et 

al., 2010).  

Testes empregando inibidores têm sido desenvolvidos para a detecção específica de 

produtores de MBL. Essas enzimas são dependentes do íon zinco, agentes quelantes, tais 

como EDTA, são utilizados para inibir sua hidrólise. Os inibidores de MBL podem agir de 

forma inespecífica e afetam outras estruturas e processos (MIRIAGOU et al., 2010). 

Ensaios fenotípicos específicos para a identificação de produtores de KPC baseiam-se 

no efeito inibidor do ácido fenilborônico (AFB). Este teste apresenta elevada sensibilidade e 

falso-positivos podem ser gerados para microrganismos com sensibilidade reduzida aos 

carbapenêmicos devido ao alto nível de expressão de AmpC e alteração de porinas 

(MIRIAGOU et al., 2010; NORDMANN et al., 2011). 

A concentração de AFB utilizada no disco (400µg) não interfere no crescimento das 

bactérias, visto que sua concentração inibitória mínima (CIM) é ≥2500µg/mL. A sensibilidade 

e a especificidade de AFB com discos de imipinem e meropenem são de 100%. Já com discos 

de ertapenem a especificidade é de 95,3%, visto que a presença de AmpC podem resultar em 

falso-positivos. Considera-se resultado positivo quando há um aumento de ≥5mm do halo de 

inibição do disco combinado com AFB em relação ao disco com apenas o antimicrobiano 

(THOMSON et al., 2010; TSAKRIS et al., 2009). 

A cloxacilina é utilizada para impedir o crescimento de isolados que apresentam 

elevado nível de expressão de cefalosporinase (β-lactamase do tipo AmpC). O teste de disco 

combinado com cloxacilina, juntamente com o resultado do AFB, é adequado para avaliar a 

presença de AmpC (NORDMANN et al., 2012a). 

Estes métodos requerem o isolamento da bactéria a partir da cultura da amostra clínica 

seguido por pelo menos um período de tempo adicional de 24 horas para realização da técnica 

baseada no inibidor (DORTET et al., 2014a). A detecção através da utilização de inibidores 

requer tempo e treinamento. Além disso, não há inibidores conhecidos para OXA-48 

(NORDMANN et al., 2012c). 
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2.1.3 CarbaNP e Blue-Carba 

 

 

As limitações dos testes com inibidores acima descritos impulsionaram o 

desenvolvimento de novos testes para detecção da hidrólise do anel β-lactâmico de um 

carbapenêmico como por exemplo o CarbaNP e o Blue-Carba. 

O teste CarbaNP utiliza solução de vermelho de fenol, sulfato de zinco e imipenem 

mono-hidratado como substrato. A bactéria a ser testada é recuperada a partir da placa de 

antibiograma ou de meio de isolamento anterior ao teste de sensibilidade e ressuspensa em 

tampão Tris-HCl, incubada à temperatura ambiente durante 30 minutos. Após centrifugação, 

certa quantidade do sobrenadante é adicionado à solução de imipenem mono-hidratado, 

vermelho de fenol e sulfato de zinco e incubadas a 37ºC por 2 horas (NORDMANN et al., 

2012c).  

A produção de carbapenemases é detectada pela alteração da cor vermelha para laranja 

ou amarelo, enquanto a não produção de carbapenemases permanecerá vermelha conforme 

Figura 1. P. aeruginosa produtora de VIM leva entre 30 minutos a duas horas, OXA-48 em K. 

pneumoniae em torno de 1 hora e KPC de K. pneumoniae em torno de 30 minutos para 

positivarem o teste. Em comparação ao método molecular esse teste apresentou 100% de 

sensibilidade e especificidade, sendo possível a sua rápida e fácil implantação (NORDMANN 

et al., 2012c; VASOO et al., 2013). 

 

 

Figura1. Representação dos resultado do teste CarbaNP (Fonte: NORDMANN et al., 2012c). 
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O teste CarbaNP diminui a carga de trabalho e simplifica o manejo clínico dos 

potenciais isolados produtores de carbapenemase, podendo diminuir em pelo menos 24 horas 

essa detecção. Para o tratamento correto, uma identificação rápida de produtores de 

carbapenemases se faz necessária, independentemente do seu tipo. O teste CarbaNP seria uma 

estratégia como teste de triagem para a detecção primária da produção de carbapenemase, 

seguido por uma caracterização molecular específica dos genes (DORTET et al., 2014a; 

NORDMANN et al., 2012c).  

Um estudo realizado por Dortet e colaboradores (2014a) mostrou que o teste CarbaNP 

apresenta 100% de sensibilidade e especificidade, com 100% de valor preditivo positivo e 

negativo, sendo seu custo menor que 1 dólar por cepa testada. Visto que testes moleculares só 

detectam genes já conhecidos, o teste de CarbaNP positivo seguido de resultados moleculares 

negativos podem corresponder a uma nova carbapenemase (DORTET et al., 2014a). 

Segundo Tijet e colaboradores (2013), no teste de CarbaNP ocorreram resultados 

falso-negativos em produtores de GES-5 em P. aeruginosa (5 de 5) e em isolados produtores 

de OXA-48 (31 de 39), reduzindo, assim, a sensibilidade e o valor preditivo negativo do teste 

para 72,5% e 69,2%, respectivamente. Esses resultados foram associados com cepas que 

apresentam colônias mucoides ou atividade de carbapenemase fraca ou de baixa expressão. 

Quando ocorreu uma modificação na técnica usando maior concentração de células, 15 

isolados produtores de OXA-48, inicialmente falso-negativos, foram classificados como 

positivos, aumentando a sensibilidade e valor preditivo negativo do teste para 80% e 77,3%, 

respectivamente. Este estudo constatou que o teste Carba NP não é confiável para a 

identificação precisa de produtores de OXA-48 (TIJED et al., 2013). 

Em contraponto, Dortet (2014b) enfatiza que deve-se ter extremo cuidado com as 

condições de crescimento das estirpes e que a origem (fabricante) das placas de agar Mueller-

Hinton (MHA) é crucial para se obter um meio que permite um elevado nível de expressão 

MBL. Neste estudo os melhores resultados foram obtidos com placas de MHA da marca 

Becton Dickinson®, a qual provavelmente contém a concentração ótima de zinco para a 

expressão de MBL. Em 2012, o teste CarbaNP foi usado em 1485 isolados de CRE enviadas 

para um Centro Nacional de Referência na França para a triagem de potenciais 

carbapenemases, sendo que o teste detectou todos os produtores de carbapenemases 

independentemente do tipo e do seu fenótipo mucoide, incluindo os produtores de OXA-48 

comparando com os resultados de PCR (DORTET et al., 2014b).  
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O princípio do método do Blue-Carba é semelhante ao teste CarbaNP, o qual é capaz 

de detectar estirpes produtoras de carbapenemases diretamente de culturas bacterianas. É um 

método rápido, simples, confiável, com custo significativamente reduzido por reação e 

dispensa a fase de extração com tampão apropriado como no teste de CarbaNP. A hidrólise do 

anel β-lactâmico é determinada a partir acidificação do extrato bacteriano na presença do 

indicador de pH azul de bromotimol, cuja faixa ótima de pH (6,0-7,6) é ideal para a maioria 

das β-lactamases. A solução teste contém azul de bromotimol, sulfato de zinco e imipenem 

como substrato. A solução de controle negativo não contém imipenem, a fim de controlar a 

influência de componentes e produtos bacterianos no pH da solução (PIRES et al., 2013). 

A partir de MHA a bactéria é diretamente suspensa em ambas as soluções teste e 

controle negativo, incubadas durante 2 h, com leitura inicial de 15 minutos. É considerado 

positivo quando a solução teste e a solução controle negativo apresentarem as seguintes 

colorações, respectivamente : (i) amarelo e azul, (ii) amarelo e verde, ou (iii) verde e azul. 

Não produtores de carbapenemases permanecerão azul ou verde em ambas as soluções, 

conforme Figura 2. O teste apresenta 100% de sensibilidade e especificidade (PIRES et al., 

2013). 

 

 

Figura 2. Representação dos resultados do Teste Blue-Carba. A, B e C são produtores de carbapenemases e D é 

não produtor de carbapenemase. (Fonte: PIRES et al., 2013). 
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2.1.4 Métodos moleculares e outros testes 

 

 

A agilidade na detecção dos mecanismos de resistência se faz necessária, visto que 

facilita o atendimento ao paciente com orientação a terapêutica antimicrobiana, gestão de 

antimicrobianos e controle de infecção. Métodos moleculares são considerados padrão ouro 

para a identificação de genes de carbapenemases, apresentando alta sensibilidade e tempo de 

resposta rápido. Além disso, eles proporcionam recursos para investigações epidemiológicas 

(LEE et al.; 2014; MILILLO et al., 2013).  

O padrão de referência para identificação e diferenciação de carbapenemases é a PCR 

que fornece resultados dentro de 4-6 horas, com excelente sensibilidade e especificidade. Essa 

metodologia pode ser seguida por sequenciamento se necessária a identificação precisa da 

carbapenemase. As principais desvantagens da PCR são o seu custo, a exigência de pessoal 

treinado e a ausência de detecção de qualquer gene novo de carbapenemase (NORDMANN et 

al., 2011; NORDMANN et al., 2012a). 

A PCR simples permite a identificação de um único gene e exige a concepção 

específica de iniciadores para o alvo pretendido. É utilizada em estudos de diagnóstico e de 

epidemiologia para a detecção de genes de resistência. Permite a detecção e não a 

caracterização, a qual deve ser feita através da técnica de sequenciamento (LUPO et al., 

2013). 

A PCR multiplex baseia-se no mesmo princípio da PCR simples, porém usa vários 

conjuntos de iniciadores que permitem a amplificação de alvos diferentes na mesma reação. 

Para a realização dessa técnica é necessária a utilização de iniciadores altamente específicos 

para os objetivos pretendidos, não auto reação e ciclos idênticos para os mesmos, além de 

diferentes tamanhos que permitam a diferenciação dos amplicons. Assim como na PCR 

simples o uso de controles positivos é indispensável, especialemente quando os produtos de 

amplificação são visualizados em gel de agarose (LUPO et al., 2013). 

Tanto a PCR simples como a PCR multiplex requerem elevado número de cópias do 

alvo a ser amplificado para que o produto de amplificação seja detectável. Ao contrário do 

que ocorre quando a PCR é realizada a partir de colônias bacterianas, quando a mesma é 

realizada a partir de amostras clínicas pode apresentar sensibilidade diminuída, visto que esse 

tipo de material pode abrigar inibidores, como a hemoglobina e heparina no sangue, uratos na 

urina e polissacarídeos nas fezes (LUPO et al., 2013). 
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A presença de carbapenemases também pode ser detectada através da 

espectrofotometria de massa (MALDI-TOF - Matrix Assisted Laser Desorption Ionization 

Time-of-Flight) com análise dos picos de degradação do carbapenêmico. Em estudo realizado 

por Knox (2014), este método identificou corretamente todos os isolados clínicos produtores 

de OXA-48. Como desvantagens dessa técnica citam-se o tempo necessário de incubação do 

microrganismo (aproximadamente 4 horas), o processamento das placas e dificuldade na 

interpretação dos resultados (KNOX et al., 2014; NORDMANN et al., 2012a). Outra técnica 

para detecção de carbapenemases é o ensaio espectrométrico, onde a hidrólise de imipenem 

por uma bactéria é avaliada após 18 horas de cultura em caldo. Ambas as técnicas apresentam 

a desvantagem de não discriminar os diferentes tipos de carbapenemases (NORDMANN et 

al., 2012a). 

  

 

3 Proteínas de Membrana Externa - Porinas 

 

 

O envelope celular das bactérias Gram-negativas consiste em três camadas principais: 

membrana externa, parede celular de peptideoglicano e membrana interna ou citoplasmática. 

A membrana externa forma uma barreira hidrofóbica que protege a célula contra agentes 

externos, tais como metais pesados e detergentes. Esta membrana contém proteínas 

específicas, chamadas porinas, que formam canais e permitem a passagem seletiva de 

nutrientes essenciais e outros compostos, inclusive antimicrobianos, para seus sítios ativos 

periplasmáticos. As porinas também servem como receptores para bacteriófagos e 

bacteriocinas e, em conjunto com peptideoglicano e lipopolissacarídeo (LPS), possuem um 

papel estrutural significativo em manter a integridade das células (HONG et al., 2013; TSAI 

et al., 2011). 

Além da produção de carbapenemases, a perda de porinas desempenha um papel 

importante na resistência aos carbapenêmicos. Alterações no número ou na atividade dessas 

porinas bacterianas pode ter efeito sobre a resistência a essa classe de antimicrobianos (CAI et 

al., 2012).  

K. pneumoniae contém duas porinas principais, OmpK35 e OmpK36, que 

correspondem a OmpF e OmpC, respectivamente, em Escherichia coli. A porina OmpK37 

normalmente não está expressa ou é expressa em níveis muito baixos in vitro, não sendo 

detectável. A ausência ou expressão reduzida de OmpK35 e OmpK36, normalmente 
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resultante de mutações no interior das regiões promotoras ou sequências de codificação, pode 

contribuir para a resistência aos carbapenêmicos. Clinicamente, a maioria das cepas de K. 

pneumoniae produtoras de ESBL expressam apenas OmpK36, enquanto que as não 

produtoras de ESBL apresentam tanto OmpK35 e OmpK36. Portanto, OmpK36 pode 

desempenhar um papel importante na resistência ou susceptibilidade reduzida a 

carbapenêmicos em K. pneumoniae produtoras de ESBL ou AmpC (HONG et al., 2013; TSAI 

et al., 2011; WANG et al., 2009; WASSEF et al., 2015). 

Além das porinas supracitadas, K. pneumoniae pode expressar outras, como PhoE e 

LamB, que podem ser cruciais na ausência de OmpK 36/35. PhoE e LamB, respectivamente, 

representam alternativas que poderiam compensar a deficiência das porinas OmpK36/35. 

Outra porina encontrada nesse microrganismo é a OmpK26, que possui função compensatória 

à perda de OmpK36. No entanto, as diferenças estruturais fazem com que ocorra uma menor 

penetração dos carbapenêmicos causando uma susceptibilidade reduzida (GARCIA-SUREDA 

et al., 2011). 

Um estudo realizado por Tsai e colaboradores (2011) mostrou que uma cepa mutante 

com deleção da porina OmpK36 apresentou aumentos na CIM de cefazolina, cefalotina e 

cefoxitina, partindo de um fenótipo intermediário para resistente. A deleção de ambas as 

porinas OmpK35/36 tornaram as cepas altamente resistentes a estas cefalosporinas, e houve 

um aumento de 8 e 16 vezes nos valores de CIM de meropenem e cefepima, respectivamente. 

(TSAI et al., 2011). Em outro estudo, também pode-se analisar que a perda de OmpK35 ou 

OmpK36 em K. pneumoniae acarreta a susceptibilidade reduzida à cefoxitina e cefotaxima 

(CIM de 2-4µg/mL), mas mantém a sensibilidade aos carbapenêmicos (CIM de 0,06-

0,125µg/mL). No entanto, a perda de ambas as porinas pode resultar em susceptibilidade 

reduzida à imipenem e meropenem (CIM de 0,25-2µg/mL). Apenas a expressão de OmpK35 

não foi suficiente para recuperar resistência ao ertapenem ou reverter a susceptibilidade 

reduzida a imipenem e meropenem, evidenciando que OmpK36 é mais importante que a 

OmpK35 no que diz respeito a resistência aos carbapenêmicos (WANG et al., 2009). 

A eletrofore em gel de sulfato de dodecilo de sódio-poliacrilamida (SDS-PAGE) é o 

método mais comum de análise de porinas, porém requer tempo e é trabalhoso. A 

osmolaridade do meio de cultura afeta a expressão de porinas, por isso pequenas variações do 

sistema SDS-PAGE e tampão, podem resultar em grandes mudanças no perfil eletroforético 

das porinas (CAI et al., 2012; HERNANDEZ-ALLES et al., 1999). Espectrometria de massa 

(MALDI-TOF) também tem sido utilizada para detecção de porinas. Quando comparada a 

SDS-PAGE apresenta as seguintes vantagens: facilidade de execução da técnica e diminuição 
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do tempo decorrido até obtenção dos resultados. Por outro lado, há um número reduzido de 

estudos, sendo necessários mais  experimentos com maior número de dados e amostras 

clínicas para o estabelecimento dessa técnica (CAI et al., 2012). 

 

   

4 Bomba de efluxo 

 

 

As bombas de efluxo são compostas por proteínas que estão localizadas e encaixadas 

na membrana externa bacteriana e fazem o reconhecimento de agentes nocivos que tenham 

penetrado na parede celular, expelindo os mesmos antes de eles atingirem seu alvo. A sua 

ação depende de gasto energético, visto que o transporte ocorre contra o gradiente de 

concentração (KVIST et al., 2008; RAJENDRAN et al., 2010). 

A presença de bomba de efluxo representa um mecanismo de autodefesa dos 

microrganismos, a qual apresenta algumas funções fisiológicas, tais como secreção de 

toxinas, resíduos celulares e manutenção da homeostase celular; bem como agem na expulsão 

de substâncias nocivas como os antimicrobianos. A hiperexpressão de bomba de efluxo é 

preocupante, uma vez que resulta em concentrações subletais de antimicrobianos no interior 

das células bacterianas predispondo o desenvolvimento de resistência e dificultando a terapia 

clínica (HANDZLIK et al., 2013; MOURATO, 2012; OGAWA et al., 2012).  

No final da década de 1980 foram descobertos os primeiros sistemas de efluxo em 

procariotos. O primeiro relato de bomba de efluxo foi descrito em E. coli, caracterizado pela 

resistência a tetraciclina. Esta resistência é transferível entre as linhagens e codificada em 

plasmídeos ou transposons. Após essa descoberta outros sistemas de efluxo foram 

identificados em bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e em micobactérias (CANAL, 

2010; STAVRI et al., 2007). 

As bombas de efluxo microbianas têm sido classificadas em dois grupos principais 

baseados na homologia da sequência de aminoácidos, na estrutura secundária e de acordo com 

recursos energéticos utilizados. O primeiro grupo, chamado transportador primário ou ATP 

Binding Cassette (ABC), oferece resistência específica a apenas um fármaco. Transportadores 

ABC estão envolvidos no efluxo de toxinas, metabólitos e fármacos e apresentam dois locais 

de ligação, um para o agente que é transportado (substrato) e outro para a ligação de ATP, que 

é hidrolisado promovendo liberação de energia e acarretando em uma mudança 
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conformacional, com consequente expulsão do agente nocivo. Nessa família inclui-se o 

transportador LmrCD de Lactobacillus lactis, AbcA de Staphylococcus aureus e MacAB-tolC 

de E.coli (AMARAL; MOLNA, 2012; CANAL, 2010; GRANATO, 2011; MARQUEZ, 

2005). 

O segundo grupo é nomeado transportador secundário, o qual utiliza gradiente de 

prótons ou sódio como fonte de energia. As famílias que utilizam força motriz de prótons 

adquirem-na do resultado do metabolismo celular, o qual produz prótons que não são 

utilizados para acoplar com o oxigênio molecular, sendo exportados para a superfície da 

célula. Este grupo se subdivide em quatro famílias: superfamília dos facilitadores majoritários 

- Major Facilitator Superfamily (MFS), família de pequena resistência a múltiplos fármacos - 

Small Multidrug Resistance (SMR), família de extrusão de compostos tóxicos e múltiplos 

fármacos - Multidrug and Toxic Compound Extrusion (MATE) e família de divisão celular, 

nodulação e resistência - Resistance Nodulation Division (RND) (AMARAL; MOLNA, 2012; 

CANAL, 2010; MARQUEZ, 2005; NEVES et al., 2011). 

As proteínas da família MFS transportam açúcares, metabólitos intermediários e 

fármacos, e como exemplos de bactérias que apresentam esse tipo de bomba são S. aureus 

(NorB), Bacillus subtilis (LmrB) e E. coli (EmrAB-TolC/EmrKY-TolC). As proteínas de 

membrana da família SMR estão envolvidas no efluxo de fármacos catiônicos lipofílicos em 

bactérias. Serratia marcescens (SsmE) e S. aureus (SepA) são exemplos de bactérias que 

apresentam este tipo de bomba. Proteínas da família MATE apresentam topologia similar da 

membrana de MFS e transportam detergentes e fármacos. Como exemplo desta família temos 

a bomba de efluxo MepA presente em S. aureus e HmrM presente em Haemophilus influenza 

(MARQUEZ, 2005). 

A família RND está envolvida no transporte de moléculas lipofílicas e anfifílicas ou 

cátions divalentes tóxicos, sendo também responsável pela tolerância aos solventes. Esta 

bomba de efluxo é dividida em três partes (transportador localizado na membrana 

citoplasmática, um canal de membrana externa e uma proteína da membrana periplásmica 

interligando os outros dois componentes), sendo cada uma essencial para o efluxo do fármaco 

e a ausência de uma delas pode comprometer todo o funcionamento. Este tipo de bomba pode 

estar presente em Pseudomonas aeruginosa (MexEF-OprN e MexAB-OprM), E. coli 

(AcrAB-TolC) e K. pneumoniae (AcrAB) (LOMOVSKAYA; BOSTIAN 2006; MARQUEZ, 

2005). 

Tem sido sugerido que a bomba de efluxo AcrAB possa estar envolvida na resistência 

às quinolonas em K. pneumoniae e também foi previamente relatado que a suscetibilidade 
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reduzida frente à ertapenem e meropenem pode ser devida a expressão desta bomba de efluxo. 

Sugere-se também que essa bomba de efluxo possa ser regulada pelo ativador de transcrição 

RamA, conhecido por seu papel na promoção da resistência aos antimicrobianos. 

Anteriormente relatou-se que a hiperexpressão de RamA está relacionada com uma elevada 

expressão da bomba de efluxo AcrAB em K. pneumoniae e a inativação do gene ramA 

diminui a expressão desta bomba (FINDLAY et al., 2012; KALLMANN et al., 2008; 

OGAWA et al, 2005; RUZIN et al., 2005). 

Inibidores de bomba de efluxo (IBE) são substâncias que modulam ou mesmo 

revertem a resistência bacteriana a certos antimicrobianos. A inibição da bomba de efluxo é 

importante para aumentar a concentração intracelular do fármaco, restabelecer a atividade do 

mesmo contra cepas resistentes e minimizar ainda mais o desenvolvimento de novas cepas 

resistentes. Com a inibição da bomba de efluxo a CIM pode sofrer diminuição significativa, 

podendo reverter a resistência adquirida e prevenir o surgimento de mutantes altamente 

resistentes (AMARAL; MOLNA, 2012; ASKOURA et al., 2011; GROBLACHER et al., 

2012; STAVRI et al., 2007). 

Existem vários compostos relatados na literatura como IBE, entre eles estão a planta 

alcalóide reserpina, as fenotiazinas (tioridazina e clorpromazina - agentes neurolépticos e 

antieméticos), antagonistas dos receptores de dopamina e inibidores de calmodulina que 

atuam através da disrupção energética da membrana, cianeto de carbonila 3-clorofenil-

hidrazona (CCCP - carbonyl cyanide 3-chlorophenyl-hydrazone), flavonóide biochanina A e 

verapamil, que é antagonista de canais de cálcio (MOURATO, 2012; ROY et al., 2012).  

O CCCP é um ionóforo que dissipa o gradiente de prótons e assim desacopla o 

transporte de elétrons a partir de síntese de ATP . Portanto, a força próton-motriz é cancelada 

e moléculas de ATP não são mais sintetizadas. A respiração celular continua e pode até ser 

estimulada. As concentrações utilizadas de CCCP para o bloqueio da bomba de efluxo em 

cada bactéria são variáveis (GHOUL et al., 1989). 

Vários métodos vêm sendo desenvolvidos na tentativa de evidenciar a presença da 

bomba de efluxo em microrganismos multirresistentes. Alguns desses métodos consistem na 

utilização de substratos sinalizados com compostos fluorescentes (por exemplo: brometo de 

etídeo), radiomarcadores ou marcados com metais pesados. A atividade também pode ser 

avaliada pela determinação da CIM para diferentes substratos, na presença e ausência de 

compostos descritos como IBE. Outra metodologia confiável e sensível é a PCR em tempo 

real, sendo possível a análise quantitativa da expressão dos genes a partir da obtenção do 
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RNA mensageiro e posterior produção de DNA complementar (MOURATO, 2012; NEVES 

et al., 2011; RODRIGUES et al., 2008). 

Frente ao exposto, é de fundamental interesse científico que estudos sejam realizados a 

fim de investigar e compreender os mecanismos envolvidos na resistência a carbapenêmicos. 

Através desses novos conhecimentos será possível estabelecer estratégias de prevenção e 

controle de infecção capazes de conter a disseminação de microrganismos resistentes, 

contribuindo assim para a excelência dos serviços na instituição. 
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OBJETIVOS 

 

 

1 Objetivo Geral 

 

 

Avaliar os múltiplos mecanismos de resistência de isolados clínicos de Klebsiella 

pneumoniae resistente a carbapenêmicos oriundos do Hospital Universitário de Santa Maria-

RS. 

 

 

2 Objetivos Específicos 

 

 

2.1 Avaliar perfil de suscetibilidade dos isolados frente aos antimicrobianos; 

2.2 Detectar os genes que codificam as carbapenemases; 

2.3 Comparar os métodos fenotípicos e genotípicos para detecção das carbapenemases; 

2.4 Detectar fenotipicamente a presença de bombas de efluxo nestes isolados; 

2.5 Detectar perda de porinas; 

2.6 Relacionar os diferentes mecanismos de resistência. 
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ABSTRACT  

Carbapenems are considered last-line agents for the treatment of serious infections caused by 

Klebsiella pneumoniae and this microrganism may exhibit resistance to β-lactamics group due 

to different mechanisms of resistance (carbapenemases, efflux pump and loss of porins). 

Evaluate multiple resistance mecanisms tests were conducted for 27 isolates of K. 

pneumoniae resistant to carbapenems coming from the University Hospital of Santa Maria-RS 

from July 2013 to August 2014. Antimicrobial susceptibility, carbapenemases detection 

(combined disc test with phenylboronic acid and ethylenediamine tetraacetic acid, Blue-Carba 

test and genes detection), presence of efflux pump by broth microdilution method combined 

with efflux pump inhibitor and loss of porin by sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel 

electrophoresis (SDS-PAGE) were studied. High levels of resistance were verified by the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_dodecyl_sulfate
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concentration inhibitory minimum (MIC) 50 e 90 for antimicrobials tested.  blaKPC gene was 

presented in 89% of clinical isolated and Blue-Carba tests and combined disc test with AFB 

showed 100% concordance, while the combined disc test with EDTA showed high number of 

false-positive (48%) compared with genotypic test. Four isolates showed phenotypic profile 

consistent with the presence of efflux pump and all clinical isolates had lost one or both 

porins. The investigate and understand the mechanisms involved in resistance to carbapenems 

is fundamental scientific interest to assist strategies of infection control and prevention as well 

as epidemiological surveillance. 

 

Keywords: K. pneumoniae; resistance mechanism; carbapenemases; porins; efflux pump. 

 

 

1. INTRODUCTION 

Cephalosporins are antibiotics commonly indicated to treat severe infections caused by 

Klebsiella pneumoniae. However, the production of extended-spectrum β-lactamases (ESBLs) 

and AmpC β-lactamase has increased the development of resistance against cephalosporins. 

The cephalosporins resistance is emerging the use of carbapenems, which results of great 

concern due to the emergence of resistance to those antibiotics [1]. 

The carbapenem resistance can be associated to the production of carbapenemases that 

confer resistance to most β-lactams antibiotics, which can result in a therapeutic failure [2]. 

Besides the carbapenemases production, the loss of porins (OmpK35 and OmpK36) may play 

an important role in the development of resistance to carbapenems in K. pneumoniae [3]. The 

overexpression of AcrAB efflux pump has also been proposed as responsible for the reduced 

susceptibility to ertapenem and meropenem antibiotics [4]. 
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The objective of this study was to compare phenotypic with genotypic tests in 

carbapenemases detection and to evaluate the contribution of different resistance mechanisms 

of K. pneumoniae against carbapenems. 

 

2. METHODS 

2.1 Bacterial Strains 

Twenty-seven nonduplicated K. pneumoniae clinical isolates resistant to carbapenems 

collected from July 2013 to August 2014 at the University´s Hospital (Santa Maria, Brazil) 

were included in this study. Species identification was performed with the Vitek® 2 

automated identification system (Biomérieux, France) and confirmed with MALDI-TOF MS 

in Microflex LT apparatus (Bruker Daltonics, Germany) with score value between 2,0 and 

2,299 [5]. 

 

2.2 Susceptibility testing 

The antimicrobials used for suscetibility test were ciprofloxacin (Sigma), imipenem, 

meropenem (Meronem®), ertapenem (Invanz®), cefepime (Cefepen®), ceftazidime (Cetaz®) 

and cefoxitin. The tests were performed by broth microdilution [6]. The strains Escherichia 

coli ATCC 25922 was used as quality control. 

 

2.3 Carbapenemases 

The detection of genes blaKPC [7], blaOXA-48 [8] and blaNDM [9] was performed by multiplex 

PCR technique, as well for detection of genes blaSIM, blaSPM, blaIMP, blaVIM e blaGIM [10]. The 

detection of gene blaGES was carried out with simplex PCR [11]. The strains used as positive 

control were provided by Dra. Anna Sara Levin (LIM54/FMUSP). 
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2.4 Disc diffusion assay using phenyl boronic acid, EDTA and cloxacillin 

For phenotypic detection of KPC enzyme was used the disk diffusion assay using phenyl 

boronic acid (AFB)(Sigma) [12] and for metalloβ-lactamase (MBLs) enzyme was used the 

chelating ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA)[13]. For quality control were used strains 

of KPC2- production K. pneumoniae, IMP1- production K. pneumoniae and E. coli ATCC 

25922. 

 

2.5 Blue-Carba test 

Blue-Carba test consists on the detection of hydrolysis of the carbapenem β-lactam ring in a 

bacterial extract through the acidification of bromothymol blue indicator. Carbapenemase 

activity in clinical isolates was revealed as recommended by Pires et al 2013 [14]. Strains 

containg the genes blaKPC, blaIMP and blaOXA-48 were used as positive control and E. coli 

ATCC 25922 were used as negative control. 

 

2.5 Efflux Pump 

The technique was performed by broth microdilution using antimicrobial alone and 

antimicrobials associated with the efflux pump inhibitor carbonyl cyanide m-cholorophenyl 

hydrazone (CCCP)(Sigma) [15]. 

 

2.6 OMP analysis 

Outer membrane protein (OMP) profiles were analyzed by sodium dodecyl sulphate-

polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) [16]. OmpK35 of K. pneumoniae, OmpK36 

of  K. pneumoniae and OmpK35 and OmpK36 of K. pneumoniae were used as control strains 

belonging Alerta Laboratory (UNIFESP). 
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RESULTS AND DISCUSSION 

High levels antimicrobial resistance were observed through the concentration that 

inhibits 50% (MIC50) and 90% (MIC90) of bacterial isolates and they are shown in Tables 1. 

Phenotypic tests for carbapenemases detection were compaired with the presence and absence 

of the genes of the carbapenemases detect by PCR and they are shown in Table 2 together 

with the results about the presence and absence of the pump efflux and loss the porin.  

A common mechanism of carbapenems resistance is the class-A, Klebsiella 

pneumoniae carbapenemase (KPC). The KPC enzyme confers resistance to all β-lactams 

agents including penicillins, cephalosporins, monobactams and carbapenems [17]. Most of the 

isolates had blaKPC gene (89%), which may have been the mechanism responsible for this 

resistance carbapenems and in association with loss of porins increasing the degree of 

resistance. 

Methods for phenotypic identification of carbapenemases are based on the use of 

specific inhibitors. The phenotypic test to detect KPC enzyme with AFB demonstrated 100% 

agreement with the Blue-Carba test and the gold standard, PCR. Studies have shown that the 

sensitivity of the disc diffusion assay using AFB is 100%, in agreement with this study [13, 

18]. 

In the present study no MBLs were detected by PCR, however the MBLs phenotypic 

detection test using EDTA presented many false positives (48%) when compared with PCR 

technique, which have also been reported in the literature [14, 19, 20, 21]. These results can 

be explained based on the effect on the membrane permeability which can increase the 

susceptibility to many antimicrobial agents, including imipenem and meropenem [20, 21]. It 

can also be associated with a low production β-lactamase or even with some unknown 

enzyme production [22].  
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Blue-Carba test is a rapid, simple and reliable, with significantly reduced cost for each 

reaction and presents 100% specificity and sensitivity [14]. In our study this test detected all 

KPC enzymes (100% sensitivity) and all clinical isolates that showed no carbapenemases 

were negative in the Blue-Carba test (100% specificity). A previous study has shown that all 

clinical isolates that had A and B class of carbapenemases were positive in Blue-Carba test, 

but only 9/14 of Enterobacteriaceae producing OXA-48 were positive, with 97% sensitivity 

and 100% specificity [23]. 

In our collection, the absence of one or both porins (OmpK35 and OmpK36) was 

found in all the isolates. Due to the limitation of the SDS-PAGE technique and the very close 

molecular weights to the studied porins, we were not able to distinguish which of porins was 

absent.  

The loss of the major porins OmpK35/36 is often present in K. pneumoniae clinical 

isolates resistant to carbapenems, demonstrating an increase of MICs to cephalosporins and 

carbapenems. The loss of only the OmpK35 porin did not influence significantly the 

resistance to carbapenems [24, 25]. The loss of OmpK35/36 conferred 31-, 8- and 4-fold 

increases in the MIC of ertapenem, meropenem and doripenem, respectively, and led to 

ertapenem resistance [1]. This suggests that when a clinical isolated from our study lost a 

porin or another, possibly is the OmpK36. However, more molecular methods should be 

performed. Clinical isolates tested against cephalosporins, carbapenems and ciprofloxacin 

showed resistance profile and the highest MIC values (>128 µg/ml) were associated with the 

loss of both porins.  

The loss of OmpK36 porin also results in a moderate increase in resistance to 

fluoroquinolones in strains with active efflux [26]. The efflux pump was present in four 

isolates and the literature is controversial regarding their participation in the resistance to 

carbapenems. In our study this mechanism has always been associated with other mechanisms 
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that already proven their participation in the resistance to carbapenems, so further studies 

should be performed to evaluate the overexpression and characterization of efflux pump. 

The relationship of differents resistance mechanisms to carbapenems were present in 

clinical isolates, demonstrate the often the cause of resistance can not be only a single 

mechanism, but the union of many. Our results show that 14% of clinical isolates exhibit 

different resistance mechanisms accumulated (carbapenemases, drug efflux and loss of porin) 

and all isolates the predominant profile of mechanism resistance was the presence of blaKPC 

and loss of porins. The detection of these mechanisms becomes extremely important for the 

implementation of infection control and prevention measures, as well as epidemiological 

surveillance.  
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TABLES 

 

Table 1- Minimum inhibitory concentration (MIC) 50 and 90 for antimicrobials tested against 

27 clinical isolates of Klebsiella pneumoniae 

 

 

 MIC50 (µg/mL)* MIC90 (µg/mL)** 

Ciprofloxacin 64 128 

Imipenem 32 >128 

Ertapenem >128 >128 

Meropenem 128 >128 

Cefepime >128 >128 

Ceftazidime 64 128 

Cefoxitin 128 >128 
 

*MIC50: Concentration that inhibits 50% of bacterial isolates. 

**MIC90: Concentration that inhibits 90% of bacterial isolates. 

 

Table 2- Relantionship of different resistance mechanisms in 27 clinical isolates of  Klebsiella 

pneumoniae 

 

* MBL: metalloβ-lactamase (blaNDM, blaSPM, blaIMP, blaVIM, blaGIM-1 and blaSIM-1);  

**AFB: phenyl boronic acid 

 

 Negative blaKPC Positive blaKPC  

Negative MBL, blaGES 

and blaOXA-48* 

Negative MBL, blaGES  

and blaOXA-48* 

 

Loss 

OmpK35 

and 

OmpK36 

Loss 

OmpK35 

or 

OmpK36 

Loss 

OmpK35 

and 

OmpK36 

Loss 

OmpK35 

or 

OmpK36 

 

Negative 

pump  

efflux 

Negative 

pump 

efflux 

Negative 

pump 

efflux 

Positive 

pump 

efflux 

Negative 

pump 

efflux 

Positive 

pump 

efflux 

Total 

Negative 

AFB** 

Negative 

EDTA 

Negative 

Blue-

Carba 

1 2     3 

      

       

 

 

 

 Negative 

EDTA 

Positive 

Blue-

Carba 

  6 1 3 1 11 

Positive 

AFB** 

 

  

Positive 

Blue-

Carba 

       

Positive 

EDTA 

  9 1 2 1 13 

Total   1 2 15 2 5 2 27 
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CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados obtidos permitem concluir que: 

 

- Altos níveis de resistência aos antimicrobianos foram observados através da CIM50 e CIM90 

para ciprofloxacino (64 e 128µg/mL), imipenem ( 32 e >128 µg/mL), ertapenem (>128 e 

>128 µg/mL), meropenem (128 e >128 µg/mL), cefepima (>128 e >128 µg/mL), 

ceftazidima (64 e 128 µg/mL) e cefoxitina (128 e >128 µg/mL), respectivamente.  

- O gene blaKPC esteve presente em 89% dos isolados e nenhum isolado apresentou genes que 

codificam as MBLs. 

- Os testes Blue-Carba e disco combinado com AFB apresentaram 100% de concordância em 

relação a detecção de carbapenemases por PCR, enquanto o teste de disco combinado com 

EDTA apresentou elevado número (48%) de falso-positivos quando comparados aos 

resultados da PCR.  

- Apenas quatro isolados apresentaram perfil fenotípico compatível com a presença de bomba 

de efluxo. No entanto, são necessários testes moleculares adicionais para avaliação da 

hiperexpressão e caracterização da bomba de efluxo. 

- Todos os isolados apresentaram perda de uma ou ambas porinas, sendo que em três isolados 

esse foi o único mecanismo de resistência encontrado. Tais dados reforçam a importância 

desse mecanismo nas amostras estudadas. Porém, existe a necessidade de realização de 

testes moleculares para melhor compreensão qual porinas está em falta, bem como analisar 

alterações. 

- A inter-relação de vários mecanismos de resistência aos carbapenêmicos se fez presente nos 

isolados clínicos, demonstrando que muitas vezes a causa da resistência pode não ser de 

apenas um único mecanismo e sim a união de diversos. Em 14% dos isolados pode-se 

observar concomitantemente os três mecanismos de resistência estudados.   
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ANEXOS 

 
Anexo A. Carta de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UFSM). 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice A – Quadro de resultados fenotípicos e genotípicos 
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Quadro 1- Resultados fenotípicos e genotípicos obtidos para os 27 isolados clínicos de Klebsiella pneumoniae (Hospital Universitário de Santa Maria de julho de 2013 a 

agosto de 2014). 

Isolados 

Clínicos 

blaKPC blaNDM blaOXA-48 blaGES blaSPM blaSIM blaVIM blaIMP blaGIM Bomba 

de efluxo 

Blue-

Carba 

EDTA AFB Porinas OmpK35/36 

 

19 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS POS NEG POS Perda de uma ou outra 

23 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS POS POS POS Perda de uma ou outra 

25 NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG Perda de ambas 

30 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS NEG POS Perda de uma ou outra 

37 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS POS POS POS Perda de ambas 

39 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS NEG POS Perda de uma ou outra 

40 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS NEG POS Perda de uma ou outra 

48 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS POS POS Perda de ambas 

49 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS NEG POS Perda de ambas 

51 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS NEG POS Perda de ambas 

53 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS POS POS Perda de uma ou outra 

54 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS POS POS Perda de uma ou outra 

56 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS POS POS Perda de ambas 

60 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS POS POS Perda de ambas 

67 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS POS POS Perda de ambas 

73 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS NEG POS Perda de ambas 

75 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS POS POS Perda de ambas 

76 NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG Perda de uma ou outra 

78 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS POS POS Perda de ambas 

82 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS NEG POS Perda de ambas 

85 NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG Perda de uma ou outra 

86 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS POS POS Perda de ambas 

87 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS POS POS Perda de ambas 

89 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS POS POS Perda de ambas 

91 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS POS NEG POS Perda de ambas 

93 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS NEG POS Perda de ambas 

95 POS NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG POS NEG POS Perda de ambas 
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Apêndice B - Teste de Blue-Carba 

 

 

Figura 3. Resultado do Teste de Blue-Carba para os isolados clínicos de Klebsiella pneumoniae (Hospital 

Universitário de Santa Maria de julho de 2013 a agosto de 2014). 

Controle negativo: E. coli ATCC 25922; controles positivos: KPC, NDM e OXA-48; isolados clínicos:19, 76, 30 

e 85. 
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Apêndice C – Testes de disco combinado 

 

 

 

Figura 4. Teste para detecção de metalo-β-lactamase negativo dos isolados clínicos de Klebsiella pneumoniae 

(Hospital Universitário de Santa Maria de julho de 2013 a agosto de 2014). 

IMI: imipenem; MER: meropenem; ERT: ertapenem. 
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Figura 5. Teste com ácido fenilborônico (AFB) positivo. 

IMI: imipenem; MER: meropenem; ERT: ertapenem. 
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Apêndice D – Fotos dos géis de eletroforese em agarose e SDS-PAGE 

 

Figura 7. Reação em cadeia da polimerase (PCR) multiplex para detecção dos genes blaKPC (795 pb) , blaNDM 

(621 pb)  e blaOXA-48 (438 pb) de isolados clínicos de K. pneumoniae (Hospital Universitário de Santa Maria de 

julho de 2013 a agosto de 2014). 

PM: Peso molecular; pb: pares de base; Bi: Branco inicial; Bf: Branco final; 25, 30, 40, 48, 53, 60: isolados 

clínicos; KPC, NDM, OXA: controles positivos. 
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Figura 8. Representação do perfil de bandas obtido a partir do método de SDS-PAGE dos isolados clínicos de 

K. pneumoniae (Hospital Universitário de Santa Maria de julho 2013 a agosto de 2014). 

M: marcador Precision Plus Protein™ Standards, Bio-Rad; 192: cepa controle de K. pneumoniae apresentando 

apenas OmpK36 induzível com canamicina (50mg/mL); 193: cepa controle de K. pneumoniae apresentando 

apenas OmpK35 induzível com canamicina (50mg/mL); 194: cepa controle de K. pneumoniae apresentando 

OmpK35/36 induzível com canamicina (50mg/mL); 51, 39, 49, 67, 75: isolados clínicos; OmpA: proteína 

essencial no metabolismo bacteriano. 

 


