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LrsoGENrA EM ESTREPTOGOCOS DO GRUPO A E AVALTAçÃO DE MEIOS DE
GUTTURA PARA DETEGçÃO DE BACTERIÓFAGOS TEMPERADOS OBTIDOS

DESSES MICRORGANISMOS

Agnes Marie Sá FIGUEIREDO (1), Leslie C. BENCHETRIT (1), Stephen S. SKJOLD (2), Mary
DEZIEL (2) e Lew¡s W. WANNAM.åI(ER (2)

RESUMO

Cento e trinta e quatro amostras de estreptococos do grupo A foram exami-
nadas quanto a ocorrência de lisogenia. Utilizando-se quatro meios de cultura di-
ferentes para o preparo do crescimento confluente da amostra indicadora em
placas de ágar, observamos uma porcentagem de detecção de lisogenia de L4,20/0.

Dos 19 bacteriófagos obtidos, apenas 10 produziram lises na amostra indicadora
preparada em quaisquer dos meios. Os restantes falharam para a produçáo de ',pla-
que" em um ou mais meios. A taxa de lisogenia das amostra^s isoladas da orofa-
ringe foi de 16,?0/o e L3,5Vo para as amostras obtidas de lesões na pele. As porcen-
tagens de amostras lisogênicas nos estreptococos M-tipáveis e nos M-náo tipáveis,
para os microrganismos isolados da orofaringe, foram L6,7o/o e 20% respectiva-
mente. Entretanto, para os estreptococos isolados de lesões na pele, esta taxa foi
de 24,2% para as amostras M-tipáveis e,9,Lo/o para as amostras M-não tipáveis.

Lisogenia é comum nos estreptococos beta-
hemolÍticos do grupo A de LANCEFIELDz. En-
tretanto, seus bacteriófagos não têm sido estu-
dados tão exaustivamente como os que infec-
tam outras espécies bacterianas, como E. coli
e os Stapþlococcus. Isto talvez possa ser expli-
cado pelas dificuldades técnicas encontradas no
trabalho com este sistema hospedeiro-fago, pe-
la patogenicidade, e facilidade de transmissáo
desses estreptococos para o homem 8. Nos úIti.
mos anos, os pesquisadores têm concentrado
suas atenções sobre o possÍvel papel desses fa-
gos na epidemiologia das infecções estreptocó-
cicas, e das suas seqtielas não supurativas, a
febre reumática e a glomerulonefrite difusa agu-
da. Esses bacteriófagos, podem influenciar na
produção de certas substâncias liberadas pelos
estreptococos deste grupo como, por exemþlo,
a hialuronidase 1 e a toxina eritrogênica ls. Além

INTRODUçÃO

disso, estáo envolvidos em um dos poucos me-
canismos conhecidos de intercâmbio genético
(transdução) entre amostras de estreptococos
do grupo 4 to.

Tem sido sugerido uma relaçáo entre liso-
genia, infecções estreptocócicas e glomerulone-
frite aguda. Uma taxa de lisogenia de 280/o foi
observada quando apenas uma amostra indica-
dora era utilizadaz. Entretanto, durante a Ín-
fecção nosocomial com uma amostra do tipo
T 12 7 e um surto de escarlatina com uma amos-
tra do tipo M 19 1e, as taxas de detecçáo de fa-
gos foram bem mais elevadas, BB e 840/d respec-
tivamente. Lisogenia pôde ser detectada em
1000/o das amostras de estreptococos do grupo
A obtidos de área com alta incidência de glo-
merulonefrite. Porém, apenas 100/o dos estrepto.
cocos foram lisogênicos quando isolados de
área com baixa incidência desta Seqüelaló. Em

Microbiologia da UFRJ, Caix¿ Postal 68040, 21944, nio de

of Minnesota Medical School, MinneÐpolis, MN 5S4S5, USA

(1) Departamento de Microbiologia Médica, Instituto de
Janeiro, RJ, Brasil

(2) Departments of Pediatlics and Microbiology, University

16



FrGUErREDO,.a. M. s.; BENCHETRIT, L. c.; sKJoLD, s.s.; DEZIEL, M. & WANNAMAKER, L. w. - Lisogeni¿
em estreptococos do grupo A e avaliação de meios de cultura para detecção de bacteriöfagos temperad.os obtidos
desses microrganismos. Rev, Inst. Med, trop. São paulo 25:16_21, 1998.

adição a esses dados, foi demonstrâdo que bac-
teriófagos puderam ser obtidos de 450/0, das
amostras isoladas de crianças que possuiam
infecções estreptocócicas. Por outro lado, ape-
nas 200/o das amostras eram lisogênicas, quan-
do isoladas de crianças portadoras de micror-
ganismos, mas que não possuiam evidência clí-
nica de doença estreptocócica 14.

Este trabalho apresenta o resultado do exa-
me de 134 amostras de estreptococos do gru-
po A, isoladas em nosso laboratório, quanto a
presença de bacteriófagos temperados. Meios
de cultura diferentes foram também avaliados
para a detecção de bacteriófagos temperados
obtidos deste microrganismo.

MATERIAIS E MÉTODOS

Amostras - As 134 amostras de estrepto-
cocos do grupo A foram obtidas de pacientes
com infecções estreptocócicas ou suas compli-
cações, na cidade do Rio de Janeiro 2. ,{s amos'
tras foram classificadas sorologicamente como
grupo A de Lancefield, através da técnica de
EL K.HOLY4's. A tipagem sorológica quanto a
proteína M foi feita através de reaçáo de preci-
pitação em tubo capilar, utilizando-se a extra-
ção com ácido a quente ls. A classificação soro-
lógica quanto a proteína T. através da técnica
de aglutinaçáo 18, e a rcaçãn de opacidade do
soro 12 foram também realizadas. A amostra
náo lisogênica, designada K56 (estreptococo do
grupo A, tipo M 12), foi utilizada como amostra
indicadora para detecção de fagosz.

Meios para a preparação de bacteriófagos

- O caldo para o crescimento bacteriano e in-
dução de fagos foi designado como caldo n:
1 tr, anteriormente por MALKE 10. Este meio
contém 60/o de proteose peptona n." 3 (Difco
Laboratories, Detroit, MI., EUA.) 0,05M de NaCl,
0,5 mM de glicose, 0,01M de Na2HPO4, 50/o de
soro de cavalo (Instituto Vital Brazil, Niterói,
R^I) e 2mM de CaCl. "Trypticase Soy Broth"
(BBL Microbiology Systems, Cockeysville, MD.,
EUA.) e dializado do caldo "Todd Hewitt" (Dif-
co) foram também utilizados. Este último foi
obtido à partir da dissolução a quente de 33,39

de "Todd Hewitt" em 50ml de água destilada.
.A.pós diálise por 18 horas a 4"C, contra 500m1

de tampáo fosfato de sódio 0,01M, pH 7.2, corr
tendo 0,15M de NaCl, o meio foi novamente dia-
lizado por mais 5 horas contra outros 500m1

do tampão. Os tampões de diálise foram junta-
dos e esterilizados por autoclavação.

Meios para o preparo do crescimento con-
fluenúe da amostra indicadora - Utilizou-se os
seguintes meios, todos contendo ágar a 10/o:

Meio 286 - ConstituÍdo de 80/o de proteose
peptona n: 3, 0,02M de beta-glicerofosfato de
sódio (E. Merck, Darmstadt, República Federa-
tiva da Alemanha), 0,01M de tampão tris (hi-
droximetil) aminometano (Tris-hidroclorido;
Intermat Indústria e Comércio, São Paulo, SP),
0,20/o de extrato de levedura (Difco), 0,01M de
glicose e 4mM de CaCl'

Meio R6 - Composto de 37o de proteose
peptona n." 3, 00,5M de NaCl, 0,01M de NarHPOn,
5,5mM de glicose, 50/o de soro de cavalo e 2mM
de CaClr.

Meio N6 - Descrito anteriormente por
CLEARY & col. ¡, sendo composto de 40/o de
proteose peptona n! 3,20/o de extrato de leve-
dura, 0,1M de NaCl, 5M de Na,HPOa, 2,8mM de
glicose e zmM de CaClr.

Meio 191 - Contendo 90/o de ptoteose pep.
tona n." 3, 0,1M de NaCl, 1,3mM de tampão Tris-
hidroclorido, 5,5mM de glicose, 3,6 mM de be-
ta-glicerofosfato de sódio, 50/o de soro de ca-
valo e de 2mM de CaOlr.

Os meios foram autoclavados sem a glico-
se, o cloreto de cálcio e o soro de cavalo, sendo
estes esterilizados separadamente e adicionados
aos meios, quando indicado. Hialuronidase tes-
ticular bovina (Sigma Chemical Co., St. Louis,
Mo, EUA) foi adicionada quando necessária,
para a concentração final de 40 pg,/ml do meio
após a autoclavação.

Preparo do crescimento confluente da
amostra indicadora - ,q. amostra K56 crescida
em caldo n." I durante 18 horas a 30"C foi se-
meada nos meios sólidos citados, conforme já
descrito anteriormente 1,17.

Deúecção de lisogenia - As amostras de es-
treptococos do grupo A foram inicialmente tes-
tadas para a liberação espontânea de fagos tz.

Nas amostras que falharam na demonstraçáo
de lisogenia por este teste, foi feito indução
com mitomicina C Q,l pg,/ml, Sigma) durante 2

þe¡¿s l'17. Os lisados foram esterilizados por fil-
tração em membrana (tipo HA, Millipore Corp.
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Bedford. MA., EUA), e gotejados no crescimen-
to confluente da amostra indicadora, após di-
luições decimais (10-r a 10-s) em caldo n." I a
B7oC17.

RESULTADOS

Meios - Três meios lÍquidos ("Trypticase
Soy Broth", dializado do caldo "Todd Hewitt"
e caldo n." 1) foram avaliados para induçáo
com mitomicina C de três amostras de estrep-
tococos do grupo A. Observamos que os títulos
dos fagos variaram em funçáo do meio utiliza-
do, e que a indução em caldo n.. 1 foi a que
permitiu melhores resultados, com um aumen-
to de aproximadamente 2 log nos títulos dos
fagos (Tabela I). Uma das amostras testadas.
apesar de ter apresentado um bom crescimen-
to em "Trypticase Soy", não foi capaz de libe-

rar bacteriófagos após a indução neste meio,
possuindo entretanto atividade lítica na amos-
tra I{56 após indução em caldo n.' 1 (resultado
não mostrado). Em relação aos meios sólidos
utilizados para o preparo do crescimento con-
fluente da amostra indicadora K56. dos 19 bac-
teriófagos isolados, conforme podemos obser-
var na Tabela II, apenas 10 produziram lises na
amostra indÍcadora, preparada em quaisquer
dos meios usados. Os bacteriófagos restantes
falharam para a produção de',plaques" em um
ou mais meios. As placas de ágar contendo
meios com soro de cavalo (meios 1gl e R6). fo
ram âs que forneceram melhores resultados:
do total de fagos testados, apenas d.ois não fo-
ram capazes de produzir "plaques" no meio lg1,
e dois falharam para a produção de ,,plaques,'

no meio R6.

rittt¡o ao. fagos obtidos de duas amostras u" 
""o"oå"å"oT T""*i"ol A, após ind.ução com mitomicina c em rrês meios

lÍquidos diferentes

Lisado da Origem da
amostra amostra

78-082

78-020

Orofaringe

Pele

a - UFP/ml, Unidades formadoras de .,ptaques', pol milititro.
da amostra K56, preparado no meio R6, conforme desctito

Tipo M

b - NT, Não tipável
o - Á., Ausênciâ da reaçáo de opacidade do soro

Lisogenia - Das 184 amostras de estrepto-
cocos do grupo A testadas, apenâs B e,Z%) li.
beraram fagos espontaneamente. A induçã,o
com mitomicina C aumentou a freqüência de
detecção de bacteriófagos, 16 (I2,Zo/o) dessas
âmostras foram lisogênicas. Três (15,g%) dos
dezenove bacteriófagos temperad.os obtidos,
apenas produziram "plaques" quando hialuro-
nidase bovina foi adicionada aos meios d.e cul_
tura. Conforme observamos nâ Tabela III, as
porcentagens de lisogenia nas amostras M_ti-
páveis e das amostras M-não tipáveis foram
16,70/o e 2OVo tespectivamente, pâra as amostras
isoladas da orofaringe. Entretanto, para os mi-
crorganismos isolados de lesões na pele, a taxa
de lisogenia foi de 24,2o/o parà as M-tipáveis e

TB

NT

NT

Padráo T

3/13/83264

lL/72/27 /44/
8/25/Imp.79/
23/5/27 /44

Reação de
opacidade do

soto

Caldo "Trypti- Diatizado do
case Soy" caldo "Todd Caldo no.u I

He,ivitt,,

TÍtulo dos fagos (UFp/mt)

1,2 x 10

5
1.,1 x 10

em Materiais e Métodos

Os lisados foram titulâdos no crescimento confluente

de I,I7o para os M-náo tipáveis. Ao relacionar-
mos a detecção de lisogenia com a origem das
amostras isoladas, as porcentagens de detecção
de fagos foram de 13,5 e 16,7% para as amos-
tras da pele e garganta, respectivamente. De
cinco amostras do tipo M 69, B foram por nós
verificadas como lisogênicas. Em quatro amos-
tras que possuiam tipo M nefritogênicos, 2 do
tipo M 12 e 2 do tipo M b5, náo detectamos
lisogenia.

DISCUSSÃO

A taxa de lisogenia eL,Zo/o) encontrada nas
134 amostras de estreptococos d.o grupo A, por
nós estudadas, toi menor do que os B5o/o obser-

6
2,6 x 10

6
3,6 x 10

7
3,3 x 10

,l

3,1 x 10
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TABELAII
Atividade litica de l9 bacteriófagos temperados no crescimento confluente da amostra. K56.

preparado em 4 meios diferentes

Origem da r.ic¿lq da - 
Reação de Mêio de Cultura

arÞstra a¡rpstra Tipo M padrão r cpaóiaade

Èl-e 7B-o 20 Nra rI/I2/27 / Àb
44/8/25/
rry. J9/23

78-025 Nr s/27/44/3 A'78-052 53 3//13/83,264 A
79-03I NT 83264 A
79-333 Nr 83264/s A
80-017 69 3/13/83264 A
80-018 72 3/I3/B3T6U A

/12
80-019 69 3/13/83264
78-0 53 Nr 8/25/rnp.

19 /2
79-187 69

78-049 NT
'7s-037 i o

79-301 32

80-022 2

Orofaringe,TS-0 82

7 8-129
79-032
79-2r5
1 9-27 0

a - NT, Não-tipáveJ-

b -A,Ausência da reação de opacidade; p, presença

c - *, Presença de atÍvidade lÍtica na amostra indicadora; *, ausência.

os lisados foran obtidos por Índução co¡n mitomicina c dos esrrep-
tococos em caldo N9 r. conforme descrito em Materiais e Métodos.

3/13 /83264.
0/ ¿J
À

)/ rJ/Þ5¿ô4

8/25/rmp.I9

3/13 /83264
1

28
À

6

NT

NT

70

NT

NT

TABELA III
Ocorrência d6 lisogenia em 125 amosttas de estreptococos

do grupo A

P

P

A

P

r

11

Origem das
âmostr¿s

Orofaringe

Pele

-+++
++-+
-++-

++

a - -å.s amostras foram testadas quanto ã lisogenia na
amostra indicadora K56, após a indução com mitomi-
cina c, como descrito em materiais e métodos

b - Número de amostras M-tipáveis testadas
c - Número de amostras M-não tipáveis testadas
d - Número de amostras lisogênicas (porcentagem)

l

bc
M-tipáveis (39) M-não tipável (86)

Amostras lisogênicas

d
1 (16,?)

8 (24,2)

++

vado por ZABRISKIE re em BB amostras isola-
das de pacientes com escarlatina, o qual utili-
zou cinco amostras indicadoras pâ,ra, a detecção
de fagos. Entretanto, taxas de lisogenia de 28
e 100/o tem sido verificadas por outros auto-
resT'ló, mesmo quando mais de uma amostra
indicadora foram utilizadas. Vários fatores po-
deriam estar contribuindo para a baixa taxa de
lisogenia por nós encontrada como, por exem-
plo, falhas no processo de indução com mitomi-
cina Ce, a amostra indicadora universal não ter
sido adequada e uma possível existência de fa-
gos defectivos. Da mesma forma, existe ainda
a possibilidade de. que as amostras, onde liso

1,9

4 (20)

6 (9,1)
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gena não pôde ser detectada, náo possuam pro-
fagos. Por outro lado, a resposta da bactéria
ao agente indutor parece estar na dependência
das condições fisiológicas do meio de cultura e.

Em nossos estudos, uma amostra lisogênica M-
não tipável, perdeu sua capacidade de liberar
fagos quando a indução com mitomicina C pas-
sou a ser feita em caldo "Trypticase Soy" ao
invés de caldo n." 1. Entretanto, duas amos-
tras M-não tipáveis, foram capazes de liberar
fagos após indução nos meios citados. A indu-
ção em caldo n.'1, que contém soro de cavalo,
foi a que forneceu melhor título de fagos, su-
gerÍndo que a inclusão de soro no meio de cul-
tura parece ser importante na liberaçáo de bac-
teriófagos pelos estreptococos do grupo A du
rante o tratamento com mitomicina C.

KRAUSE ¡ verificou que o caldo "Todd-
Hewitt", apesar de ser um meio geralmente
adequado e recomendado para o crescimento de
estreptococos do grupo A, não permitiu a pro-
dução de "plaques" visíveis pelos bacteriófagos
desses estreptococos, quando foi usado como
única fonte de nutrientes em placas de ágar.
fsto poderia indicar que outros fatores além
de um bom crescimento da amostra indicadora
parecem ser necessários para a adsorção e in-
fecçáo produtiva por estes bacteriófagos. Ao
utilizarmos quatro meios sólidos para a detec-
ção de fagos, observamos que apesar da amos-
tra indicadora ter crescido satisfatoriamente
em todos os meios testados, apenas 10 dos 19
bacteriófagos obtidos foram capazes de apre-
sentar atividade lítica na amostra indicadora,
quando esta era crescida em quaisquer um des-
ses meios. Nossos resultados parecem sugerir
que os meios sólidos contendo soro de cavalo
seriam os mais indicados para a produçáo d.e
"plaques" por estes bacteriófagos.

A hialuronidase, enzima que depolimeriza
o ácido hialurônico, está associada aos bacte-
riófagos dos estreptococos do grupo Ao. A
maior parte desta atividade enzimática se en-
contra solúvel nos lisados destes fagos, o res-
tante da atividade está firmemente ligada à par-
tícula viral t,ó. Esta enzima, essencial para a pe-
netração dos fagos na cápsula mucóide de ácido
hialurônico da bactéria hospedeirall, encontra-
se provavelmente localizada no talo desses vÍ-
rus 1. Nesse contexto, a hialuronidase fágica é
um pré-requisito para a adsorção do fago na
parede celular bacteriana e para sua posterior

2û

infecção produtiva no estreptococo. Os fagos
virulentos possuem baixos níveis da enzima 1,

necessitando assim, de fontes exógenas de hia-
luronidase para infectar algumas amostras de
estreptococos do grupo A, que possuem carac-
terísticas mucóides 11. Ao contrário. níveis mais
elevados da enzima têm sido observado em bac-
teriófagos temperados 1. No presente estudo, o
fato de três dos fagos só terem produzido "pla-
ques" quando a hialuronidase bovina foi adi
cionada ao meio de cultura, sugere que estes
bacteriófagos possuem baixos níveis da enzi-
ma. Este resultado, também observado por ou-
tros autores 17, indica a adição de hialuronida-
se exógena, como rotina, em meios de cultura
para a detecçáo de bacteriófagos obtidos de es-
treptococos do grupo A.

A partir do estudo de 49 amostras de es-
treptococos do grupo A isolados de crianças
com infecções estreptocócicas no trato respira-
tório superior, foi sugerido uma possÍvel rela-
çáo entre lisogenia e infecções causadas pelos
estreptococos do grupo A M-não tipáveis t+. Es-
ses resultados náo foram verificados por nós
em 26 amostras isoladas de pacientes com in-
fecções estreptocócicas no trato respiratório
superior, onde a taxa de lisogenia entre as
amostras M-tipáveis e M não-tipáveis foram
semelhantes. Alguns pesquisadores tem sugeri-
do uma possível relação entre lisogenia e glo-
merulonefrite difusa aguda ló. Das nove amos-
tras por nós isoladas, que possuiam tipos M
associados com casos de glomerulonefrite pós-
estreptocócica em outros paÍses t3, apenas 3, do
tipo M 69, foram lisogênicas. Maiores estudos
necessitam ser feitos para a elucidação do pa-
pel destes bacteriófagos na epidemiologia das
infecções estreptocócicas e de suas complica-
ções.

SI]MMARY

Lysogeny among group A streptococci and
appraisal of media for assay of temperate bac-

úeriophages from these microorganisms

One hundred and thirty four strains of
group A streptococci were tested for lysogeny
with the use of only 1 indicator strain and 4
different media for preparation of the indica-
tor la\¡¡ns. Lysogeny was demonstrated in LA.Zo/o

of the strains. Only 10 of the bacteriophages
showed lytic activity on the indicator lawn
prepared in any one of the media. The g other
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phages failed to show lytic activity on 1 or
more of the media. The frequency of demons-
tration of lysogeny in throat and skin strains
was 16.7 and 13.50/o respectively. þsogeny
among throat isolates was observed in 16.? and
20% of. M-typable and M-nontypable strains res-
pectively. Among skin strains that exhibited g-
sogeny 24,2Vo were M-typable and g.1olo M-non
typable.
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