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RESUMO
ALMEIDA, F. S. Espécies do grupo Bacteroides fragilis em bezerros com e sem diarréia
aguda: ocorrência, fatores de virulência e caracterização molecular. 2007. 94 f. Tese
(Doutorado em Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2007**
O grupo Bacteroides fragilis é atualmente constituído por oito espécies de bactérias
gram-negativas, anaeróbias obrigatórias e não esporuladas, sendo a de maior destaque B.
fragilis. Os fatores de virulência estão relacionados à capacidade de aderência, colonização,
invasão tecidual e proteção bacteriana contra a resposta imunológica do hospedeiro. Foram
analisadas 108 amostras fecais (54 de bezerros diarréicos e 54 de não diarréicos). Das 54
amostras diarréicas, 37 (68,5%) foram positivas para o grupo B. fragilis, isolando-se 124
bactérias. Das 54 não diarréicas, 21 (38,9%) foram positivas para este grupo, isolando-se 92
bactérias. Foi avaliada a produção de hemolisinas e hemaglutininas, resistência à temperatura,
susceptibilidade ao soro, a antibióticos e a metais pesados. Analisamos também a presença de
plasmídios e de genes mediadores da β-lactamase (cepA e cfiA), da produção da
neuraminidase (nanH) e enterotoxina (bft) e, finalmente, foi determinada a similaridade
genética entre as cepas de B. fragilis. A produção de hemolisina foi observada em 45 (36,3%)
e em 77 (83,7%), respectivamente, das bactérias isoladas de bezerros diarréicos e não
diarréicos. Apenas 16 (7,4%) isolados aglutinaram eritrócitos de carneiro, bezerro ou humano.
A inibição da hemaglutinação foi observada quando a maltose foi usada (93,7%). Dentre os
124 isolados de diarréia, 96 (77,4%) resistiram a 60ºC por 30 minutos e 69 (55,6%) por 60
minutos. Os isolados foram resistentes à ação do soro humano, de carneiro e de bovino. Todos
os isolados foram sensíveis ao imipenem e metronidazol. Dos 216 isolados, 127 (58,8%)
produziram β-lactamase e destes, 73 (57,5%) eram de bezerros diarréicos e 54 (42,5%) de
não-diarréicos. A maioria dos isolados apresentou elevada resistência aos oito metais pesados
utilizados, principalmente ao cloreto de chumbo e sulfato de níquel. Plasmídios foram
detectados em 16 (7,4%) isolados com pesos moleculares de 5 a 11 kb. Após a cura, os
isolados perderam pelo menos um elemento e foi observada a diminuição da resistência para
amoxicilina, ampicilina, cefoxitina e sulfato de zinco. Dentre os 127 isolados resistentes aos
agentes β-lactâmicos, em 25 (19,7%) isolados de bezerros diarréicos e em 33 (26,0%) de
bezerros não diarréicos foi detectado o gene cepA. Este gene foi observado também nos
plasmídios de 5,5 kb dos isolados Bc5j e Bd26e. O gene cfiA foi observado em 21 (16,5%)
isolados de bezerros diarréicos e 16 (12,6%) de bezerros não diarréicos, mas não foi detectado
em plasmídios. O gene nanH foi detectado em 47 (21,8%) isolados e o gene bft somente em
dois isolados de duas amostras fecais diarréicas, e a produção da toxina confirmada por sua
toxicidade característica em cultivo celular. A avaliação genética entre os B. fragilis mostrou
a heterogeneidade dessas bactérias.
Palavras-chave: Diarréia; bezerros; grupo B. fragilis; bactérias anaeróbias; susceptibilidade a
antimicrobianos.
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ABSTRACT
ALMEIDA, F. S. Species of the Bacteroides fragilis group in calves with and without
diarrhea: occurrence, virulence factors and molecular characterization. 2007. 94 f. Doctor
thesis (Microbiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2007**
Bacteroides fragilis group is constituted by eight gram-negative, strictly anaerobic and
non-spore-forming bacteria, being B. fragilis the main species. The virulence factors are
related to the capacity of adherence, colonization, tissue invasion and bacterial protection
against the host immune factors. One hundred eight fecal samples were analyzed (54 from
diarrhea and 54 from non-diarrhea calves). Of the 54 diarrhea samples, 37 (68.5%) were
positive to the B. fragilis group, being isolated 124 bacteria. Of the 54 non-diarrhea samples,
21 (38.9%) were also positive for the B. fragilis group, being isolated 92 bacteria. Hemolysin
and hemagglutinin production, resistance to the temperature, susceptibility to the sera,
antibiotics and heavy metals were evaluated. Also, the presence of plasmids genes of βlactamase (cfiA e cepA), neuraminidase (nanH) and enterotoxin (bft) was analyzed, as well as
the genetic similarity among the B. fragilis strains. The hemolysin production was observed in
45 (36.3%) and in 77 (83.7%) bacteria isolated from, respectively, diarrhea and non-diarrheic
calves. Only 16 (7.4%) isolates agglutinated sheep, calf or human erythrocytes, and the
hemagglutination inhibition was observed when maltose was used (93.7%). Among 124
diarrhea isolates, 96 (77.4%) were resistant to 60ºC for 30 minutes and 69 (55.6%) for 60
minutes. The most of isolates was resistant to the human, sheep or bovine serum action. All
the isolates were sensitive to the imipenem and metronidazole. Of the 216 isolates, 127
(58.8%) produced β-lactamase. From these, 73 (57.5%) belong to diarrhea and 54 (42.5%)
non-diarrhea calves. Most of the isolates showed high resistance to the eight heavy metals
used, mainly to the lead chloride and nickel sulfate. Plasmids were detected in 16 (7.4%)
isolates with molecular weights from 5 to 11 kb. After the cure, the isolates lost at least an
element and the resistance to amoxicillin, ampicillin, cefoxitin and zinc sulfate was decreased.
Of the 127 isolates resistant to the β-lactams 25 (19.7%) diarrhea and 33 (26.0%) nondiarrhea isolates harbored the cepA gene. This gene was observed in 5.5 kb plasmids of the
Bc5j and Bd26e strains. The cfiA gene was observed in 21 (16.5%) isolates from diarrhea and
16 (12.6%) isolates from non-diarrhea calves, but this gene was not detected in plasmids. The
nanH gene was detected in 47 (21.8%) isolates and the bft gene only in two isolates from two
fecal diarrhea samples, and the toxin production was confirmed by cytotoxic alterations. The
genetic profile showed the heterogeneity among the B. fragilis tested.
Key Words: Diarrhea; calves; B. fragilis group; anaerobic bacteria; antimicrobial
susceptibility.
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