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INTRODUÇÃO

A Stenotrophomonas maltophilia é uma bactéria gram-negativa da família Xanthomonadaceae,
encontrada em diversos ambientes, incluindo solo, água e em associação a plantas. Além disso, é um
patógeno oportunista com alta taxa de mortalidade em indivíduos imunocomprometidos, causando
infecções diversas, como bacteremia e infecções do trato respiratório e urinário. Possui, ainda,
resistência a vários antimicrobianos, bem como capacidade de mudar rapidamente o seu fenótipo de
resistência.

Sistemas de secreção bacterianos são complexos multiproteicos responsáveis pelo transporte de
toxinas e efetores para o meio extracelular ou diretamente para o interior das células, tendo papel
fundamental na virulência, competição interespecífica e adaptação ao ambiente. Sistemas de secreção
do tipo 6 (T6SS) podem atuar na competição interespecífica em diversas bactérias, promovendo a
morte de células vizinhas de forma dependente de contato. Curiosamente, o T6SS não está presente
na linhagem mais estudada de S. maltophilia, que possui um sistema de secreção do tipo 4 (T4SS)
com função antibacteriana. Todavia os genomas do gênero possuem muitas variações entre diferentes
isolados da mesma espécie e grande plasticidade, sugerindo que T6SS antibacterianos ainda não
identificados podem estar presentes em muitos isolados.

Um estudo para a análise de distribuição de T6SS em isolados clínicos e ambientais de S. maltophilia
foi iniciado em 2019 pelo grupo de pesquisa coordenado pela Profa Cristina Alvarez-Martinez. Foram
recebidos 16 isolados ambientais e 34 isolados hospitalares, nos quais verificou-se a presença do
gene do T6SS tssC em 9 dos isolados. A sequência genômica completa já foi obtida para dois isolados
clínicos, SM3 e SM10, através de sequenciamento por NGS (Next-generation sequencing) pela
empresa MicrobesNG (Birmingham, UK).

O objetivo deste projeto é avaliar a presença de T6SS completos em isolados ambientais e clínicos de
S. maltophilia, além de analisar se a presença desse sistema aumenta significativamente ou não o
sucesso na competição interbacteriana. Os resultados obtidos contribuirão para a compreensão dos
mecanismos de disseminação no ambiente desta bactéria de grande relevância para a saúde e o meio
ambiente.

METODOLOGIA

1) Análise funcional dos genomas sequenciados
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Utilização de bancos de dados de genes e proteínas e ferramentas de bioinformática tais como:
BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi); HHpred
(https://toolkit.tuebingen.mpg.de/tools/hhpred); e HMMER (http://hmmer.org/). Buscas foram feitas
levando em conta a homologia existente com as proteínas do T6SS de X. citri, sendo aceito um
e-value de no máximo 10-3. Posteriormente, foi realizada busca livre por proteínas existentes em outras
espécies e com alta compatibilidade com as analisadas. Foi realizada também a análise de cerca de
10 genes adjacentes a todos os outros vgrG e paar presentes em “ilhas” isoladas em ambos os
genomas.

2) Perfil de resistência a antibióticos

Foi realizado também um ensaio de seleção a fim de traçar o perfil de resistência a antibióticos de 3
isolados clínicos e 3 isolados ambientais. Foram testados os seguintes antibióticos: kanamicina (KAN),
estreptomicina (STR), rifampicina (RIF), gentamicina (GEN) e tetraciclina (TETRA). Também foram
realizados testes de crescimento no meio seletivo para S. maltophilia SM-Blood Base, bem como no
meio seletivo ágar cetrimida (CTR), utilizado para o crescimento de P. aeruginosa.

3) Ensaio de competição interbacteriana com E.coli

Culturas saturadas dos isolados clínicos e ambientais de S. maltophilia (predador), bem como da
linhagem controle K279a e de E.coli NG1655 (presa), foram diluídas para a DO600 de 0,05 em meio
TSB. Após crescimento até fase exponencial (DO600nm 0,5-0,7), as células foram novamente
centrifugadas, lavadas e ressuspendidas, sendo a DO600 ajustada para 0,8. Diluições seriadas (1:4) da
cultura de E. coli foram misturadas à cultura de S. maltophilia na proporção de 1:1 (v:v). Após, 10 μl de
cada mistura foram colocados em placas de LB-agar contendo 1 μL/mL de 100 mM IPTG e 1 μL/mL de
X-gal (20 mg/mL). As placas foram cultivadas à temperatura de 28ºC (ambientais) e 37ºC (clínicos)
pelo tempo de 24h, a fim de observar o crescimento de E. coli, evidenciado na mistura pela coloração
azul das colônias em função da atividade da β-galactosidade sobre o substrato X-gal.

RESULTADOS PRELIMINARES
1) Análise funcional dos genomas sequenciados

Os 13 genes essenciais do T6SS foram encontrados em ambos os isolados, demonstrando que esses
possuem um T6SS completo e possivelmente funcional. Além disso, foram encontrados no cluster
gênico diversos genes que codificam chaperonas e possíveis proteínas efetoras e toxinas de provável
atividade antibacteriana. Associados a um dos genes paar e um dos vgrG isolados, foram identificados
genes codificando uma proteína efetora com características antibacterianas, bem como duas proteínas
de imunidade. Foi verificada também a ausência dos genes que codificam o T4SS anti-bacteriano em
ambos os genomas, realizando busca pelos genes que codificam os componentes estruturais VirB4 e
VirB6. Adicionalmente, todos os genes dentro do cluster foram submetidos à análise do Bastion6
(https://bastion6.erc.monash.edu/), programa especializado em prever especificamente possíveis
efetores do T6SS (Wang et al., 2018). Dos 87 genes analisados na SM10, incluindo alguns que
codificam proteínas hipotéticas, 28 retornaram como positivos para possíveis efetores (cerca de
32,18%).

2) Perfil de resistência a antibióticos

As linhagens cresceram nos meios contendo os antibióticos mencionados, conforme Tabela 1. Além
disso, todas as linhagens cresceram no meio seletivo para S. maltophilia SM-Blood Base, que contém
o antimicrobiano imipenem (Goncalves-Vidigal et al., 2011), e nenhuma das linhagens foi capaz de
crescer em meio ágar cetrimida, conforme perfil esperado.

RIF GEN TETRA STR KAN

SM3 Sensível Resistente Sensível Resistente Sensível
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SM10 Sensível Resistente Sensível Resistente Sensível
CCM Sensível Resistente Sensível Sensível Resistente
SM370 Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente
SM489 Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente
SM495 Resistente Resistente Resistente Resistente Resistente
ATCC Sensível Sensível Sensível Sensível Sensível
K279a Sensível Resistente Resistente Resistente Resistente
Tabela 1. Tabela indicando se cada linhagem é resistente ou sensível aos antimicrobianos mencionados. RIF:
rifampicina; GEN: gentamicina; TETRA: tetraciclina; STR: estreptomicina; KAN: canamicina.

3) Ensaio de competição interbacteriana com E.coli

Resultados preliminares têm apontado sucesso de quase todos os isolados na competição com a E.
coli, não sendo possível concluir ainda se esse sucesso é devido à presença do T6SS ou a algum
outro fator.

O projeto se encontra atualmente na fase de construção de mutante por deleção em T6SS.
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