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Bactérias produtoras de ESBL:
Beta-Lactamases de Espectro Estendido
A produção de enzimas do tipo ESBL foi descrita pela primeira vez na década
de 80, em cepas de Klebsiella sp na França. Seu surgimento se deu principalmente pelo avanço e uso indiscriminado das cefalosporinas de amplo espectro.
Entretanto, hoje a endemicidade destas bactérias é tamanha que o uso das cefalosporinas não tem mais grandes papéis em sua seleção. Sua disseminação
se dá principalmente pelo contato intra-hospitalar entre profissionais de saúde
e pacientes, sem lavagem adequada das mãos ou uso de EPI adequado conforme regime estabelecido no local de trabalho.
ESBL são enzimas do tipo beta-lactamase que conferem resistência a maioria
dos antibióticos beta-lactâmicos incluindo penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos e aztreonam. A enzima é capaz de hidrolisar os agentes antibacterianos susceptíveis antes que eles alcancem seu sitio de ação. Os genes são
descritos em grande associação com bactérias gram-negativas, primeiramente
na Klebisiella pneumoniae e Escherichia coli, mas posteriormente também descrito em outros gêneros como Citrobacter, Morganella, Proteus, Salmonella,
Acinetobacter Pseudomonas, Enterobacter. As bactérias mais prevalentes que
apresentam os genes para produção deste tipo de enzima são as enterobactérias.
As infecções hospitalares e comunitárias por bactérias produtoras de ESBL já
são uma realidade em todo mundo. Os genes que codificam as enzimas ESBL
estão localizados em plasmídeos, portanto podem ser transmitidos facilmente
entre outras bactérias. Como características dessas enzimas plasmidiais, a expressão de seus genes não se dá por indução através do uso de

antimicrobianos, como ocorre com a ampC, mas sim, as bactérias que os contém sempre expressam a produção enzimática. A família das enzimas ESBL é
extremamente ampla e diversificada, diversos são os genes capazes de sintetizar enzimas com características capazes de inativar beta-lactamicos:
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Como característica das ESBL, elas têm atividades sobre diversos betalactâmicos, mas não são capazes de inativar as cefamicinas (cefoxitina, cefotetan e
cefmetazole) e os carbapenêmicos (imipenem, meropenem e ertapenem). São
suscetíveis in vitro nas combinações com inibidores de beta-lactamase (ácido
clavulânico, sulbactam e tazobactam). Entretanto, não é incomum encontrarmos associados a essas bactérias outros genes plasmidiais de resistência como
aqueles para sulfametoxazol, trimetropim e quinolonas.
As bactérias produtoras de ESBL são causadoras de infecção com alta mortalidade associada, algumas das principais infecções causadas por essas bactérias
são as peritonites e abcessos intrabdominais, principalmente associados a procedimentos intra-hospitalares, além de pneumonia associado a ventilação mecânica. A alta incidência de bactérias produtoras de ESBL reflete uma atividade
deficiente no controle de infecções e na escolha do uso do antibiótico adequado. São fatores de risco para infecção por bactérias produtoras dessas enzimas:
- Procedimentos invasivos e manipulação de pacientes
- Internação prolongada
- Antibioticoterapia prévia, especialmente com uso de aminopenicilina, cefalosporinas e fluorquinolonas

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico dessas bactérias no Teste de susceptibilidade ao antibiótico,
quando realizado com discos de aproximação ou por ETest, é capaz de

confirmar a de bactéria produtora de ESBL por aspectos fenotípicos no crescimento dessas colônias. Entretanto, apenas testes moleculares como a PCR podem dar o diagnóstico genotípico.
Na análise do teste de susceptibilidade, o que indica a presença de ESBL é a resistência as penicilinas de uma forma geral, as cefalosporinas de primeira e segunda geração e ao aztreonam, importante lembrar que se apresentam como
sensíveis as cefamicinas e associações com inibidores de beta-lactamase, bem
como a carbapenêmicos.

TRATAMENTO
Mesmo essas bactérias se apresentando como sensíveis as cefalosporinas de
amplo espectro ao teste de susceptibilidade ao antibiótico, as cefalosporinas
nas análises clínicas mostraram falha terapêutica e, por isso, não são recomendadas para o tratamento. Assim como a inibição in vivo da enzima por inibidores de beta-lactamase, para as infecções graves, devido ao efeito inóculo, também é controversa e não deve ser empregada, pois pode levar a falhas terapêuticas.
Os carbapenêmicos são, em geral, a droga de escolha no tratamento dessas
bactérias, o ertapenem foi uma droga desenvolvida para o tratamento dessas
bactérias. Este é um carbapenêmico que não tem atividade sobre Pseudomonas, e por isso, não exerce pressão de seleção sobre essas bactérias. Entretanto, nos casos de infecções graves, deve-se optar por outro carbapenêmico,
pois não há estudos que garantam sua segurança, sendo preferível o uso de
imipenem ou meropenem.

Tigeciclina é uma droga não beta-lactâmico que pode ser uma alternativa no
tratamento de cepas produtoras de ESBL que se apresentam sensíveis. Embora
já existam cepas que apresentem resistência a essa droga, seu uso deve ser
guiado pelo teste de susceptibilidade ao antibiótico.
A associação de amoxicilina com clavulanato se mostrou eficaz para o tratamento ambulatorial dos pacientes com cistite não complicadas. Sendo uma
droga de uso oral, não há necessidade de internação do paciente para tratamento de uma infecção não grave.
A fosfomicina é uma droga que apresenta bons desfechos e baixa taxa de resistência em relação as infecções baixas do trato urinário por ESBL. Entretanto,
essa é uma droga com atividade anti-pseudomonas e seu uso deve ser evitado
sempre que possível.
As fluorquinolonas não são boas opções terapêuticas devido ao alto índice de
resistência simultânea em cepas que são produtoras de ESBL. Seu uso também
deve ser feito com cautela e sob direcionamento de um teste de susceptibilidade ao antimicrobiano.

