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RESUMO
Nocaute do gene ipdC no Bacillus sp. (RZ2MS9) com a técnica de CRISPR-Cas9 e
influência sobre a biossíntese do AIA dependente do L-triptofano
Dentre os mecanismos relacionados à interação bactéria-planta, a biossíntese
bacteriana de ácido indol acético (AIA) exerce um papel fundamental na promoção do
crescimento vegetal, uma vez que é capaz de influenciar inúmeros processos fisiológicos
nas plantas. Diferentes vias metabólicas são utilizadas pelas bactérias para a biossíntese do
AIA, sendo a via do ácido indol-3-pirúvico (IPyA) a mais comumente descrita. Nesta via
encontra-se o gene indol-3-piruvato descarboxilase (ipdC) com vital função na produção
de AIA utilizando como precursor o aminoácido L-triptofano. Nesse contexto, estudos
moleculares acerca das vias metabólicas e dos genes envolvidos nesse processo são
preponderantes para o entendimento da inter-relação das vias regulatórias com a síntese do
fitormônio. A rizobactéria Bacillus sp. (RZ2MS9) vem apresentando satisfatória atividade
na promoção de crescimento vegetal. O sequenciamento do seu genoma apontou a presença
de uma vasta gama de genes relacionados à promoção do crescimento, com destaque para
genes codificadores de auxinas. Assim, o estudo teve por objetivo comprovar a função do
gene ipdC na biossíntese do AIA pela via dpendente do L-triptofano através do nocaute
sítio dirigido do gene ipdC na Rizobactéria Promotora do Crescimento em Plantas (RPCP)
Bacillus sp. (RZ2MS9). Para tanto, foi realizado o nocaute sítio dirigido por meio da
técnica de CRISPR-Cas9. O nocaute do gene ipdC foi eficiente, gerando mutantes
disruptivos para o referido gene. A biossíntese do AIA pela linhagem ΔipdC apresentou
reduções nas concentrações do fitormônio, de acordo com o tempo de crescimento, sendo
87,96% em 24 horas, 88,25% em 48 horas e 58,27% em 72 horas do crescimento em
comparação à linhagem selvagem (WT). Além disso, a biossíntese do AIA na ausência do
aminoácido L-triptofano também foi avaliada, não sendo constatada síntese do fitormônio
em nenhum dos tempos crescimento, tanto na linhagem selvagem, quanto na linhagem
ΔipdC. O presente estudo foi pioneiro no nocaute do gene ipdC em uma linhagem de
Bacillus utilizando a técnica de CRISPR-Cas9. Os resultados obtidos contribuem para um
melhor entendimento da influência do gene ipdC e da via IPyA na biossíntese do AIA pela
linhagem RZ2MS9 e futuramente sera comprovado seu papel na promoção de crescimento
vegetal.
Palavras-chave: Auxinas; IPyA; RPCP; Nocaute gênico
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ABSTRACT
Knockout of the ipdC gene in Bacillus sp. (RZ2MS9) with a CRISPR-Cas9 and influence on the
IAA biosynthesis L-tryptophan dependent
Among the mechanisms related to the bacterium-plant interaction, the bacterial
biosynthesis of indole acetic acid (AIA) plays a fundamental role in the promotion of plant
growth, since it is capable of influencing innumerable physiological processes in plants.
Different metabolic pathways are used by bacteria for the biosynthesis of IAA, with the
indole-3-pyruvic acid (IPyA) pathway being the most commonly described. In this
pathway, the indole-3-pyruvate decarboxylase (ipdC) gene has a vital role in the production
of IAA using the amino acid L-tryptophan as a precursor. In this context, molecular studies
about the metabolic pathways and the genes involved in this process are preponderant for
the understanding of the interrelationship of the regulatory pathways with the
phytormonium synthesis. The rhizobacterium Bacillus sp. (RZ2MS9) has been showing
satisfactory activity in promoting plant growth. The sequencing of its genome pointed to
the presence of a wide range of genes related to growth promotion, especially genes
encoding auxins. Thus, the objective of the present study was to verify the function of the
ipdC gene in the IAA biosynthesis L-tryptophan dependent through the knockout of the
ipdC in the plant growth-promoting rhizobateria (PGPR) Bacillus sp. (RZ2MS9).
Therefore, the knockout was realized using the CRISPR-Cas9. The knockout of the ipdC
gene was efficient, generating disruptive mutants for the said gene. IAA biosynthesis by
the ΔipdC strain showed reductions in phytormonium concentrations, according to the
growth time, being 87.96% in 24 hours, 88.25% in 48 hours and 58.27% in 72 hours of
growth compared to the Wild Type (WT). In addition, the biosynthesis of IAA in the
absence of the amino acid L-tryptophan was also evaluated, with no phytormonium
synthesis being observed at any growth time, both in the wild type and ΔipdC strain. The
present study pioneered the knockout of the ipdC gene in a Bacillus strain using the
CRISPR-Cas9. The results obtained contribute to a better understanding of the influence
of the ipdC gene and the IPyA pathway in the IAA biosynthesis through the RZ2MS9
strain, and its role in plant growth promoting will be demonstrated in the future.
Keywords: Auxin; IPyA; PGPR; Gene knockout
.
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1. INTRODUÇÃO
As rizobactérias promotoras do crescimento em plantas (RPCPs) constituem um grupo de
microrganismos, capazes de influenciar o crescimento e desenvolvimento vegetal por mecanismos de
ação direta e/ou indireta durante a interação com as raízes das plantas, sendo empregadas na agricultura
contemporânea como biofertilizantes, fitoestimulantes ou, ainda, podendo atuar como moderadoras de
estresses de origem biótica e abiótica (VACHERON et al., 2013; BACH et al., 2016).
A interação entre plantas de diversas culturas agrícolas e RPCPs tem sido descrita como
essencial para sua sanidade e crescimento, de forma que essas interações têm culminado em rendimentos
culturais elevados, além de minimizar impactos ambientais em função da diminuição do uso de
agroquímicos (JIJÓN-MORENO et al., 2015). Entre os mecanismos relacionados com essa interação, a
biossíntese bacteriana de auxinas - entre elas o ácido indol acético (AIA) - exerce um papel fundamental
na modulação do crescimento vegetal, afetando processos, como a divisão e o elongamento celular,
tropismo, dominância apical, senescência, florescimento e respostas ao estresse (LAMBRECHT et al.,
2000; DOBBELAERE et al., 2001; TAGHAVI et al., 2009; FACELLA et al., 2012).
O AIA sintetizado pelas bactérias pode ser proveniente de cinco vias metabólicas: Indole-3acetamida (IAM), Indole-3-acetonitrila (IAN), Triptofano oxidase de cadeia lateral (TSO), Triptamina
(TAM) e a via Indole-3-piruvato (IPyA) (SPAEPEN et al., 2007; LIN et al., 2015). Esta última, a mais
caracterizada e melhor descrita em RPCPs, envolve a ação direta do gene ipdC pela codificação da
enzima indol-3-piruvato descarboxilase (IPDC) (CARRENO-LOPEZ et al., 2000; PATTEN & GLICK,
2002). Além disso, a biossíntese de AIA por essas vias é diretamente estimulada pela presença do Ltriptofano, de forma que seu catabolismo pelas bactérias origina os compostos percussores do AIA,
sendo os exsudatos radiculares a principal fonte desse aminoácido para as rizobactérias, além da síntese
endógena (COHEN et al., 2003; MERZAEVA & SHIROKIKH, 2010; BEAUREGARD, 2016).
Diferentes gêneros de bactérias e rizobactérias promotoras do crescimento plantas foram
descritos como promotores do crescimento e do desenvolvimento radicular em função da biossíntese
do AIA (KUKLINSKY-SOBRAL et al., 2004; SAHARAN & NEHRA, 2011; VEJAN et al., 2016;
ASSARI et al., 2017). Recentemente, a rizobactéria Bacillus sp. (RZ2MS9), previamente isolada do
guaranazeiro, uma planta tipicamente brasileira, foi caracterizada quanto aos possíveis mecanismos de
promoção de crescimento vegetal, como a fixação biológica de nitrogênio, biossíntese do ácido indol
acético (AIA), produção de sideróforo e solubilização de fosfato. Tendo apresentado significativo efeito
no aumento do crescimento do milho e da soja em relação ao tratamento controle, mostrando não possuir
especificidade de hospedeiro, sendo esta uma característica desejável para a formulação de inoculantes
microbianos (BATISTA, 2013; BATISTA, 2017).
Outrossim, a referida linhagem fora reportada como portadora do gene ipdC, tendo seu genoma
parcialmente sequenciado e a sequência de aminoácidos da proteína codificada pelo gene ipdC na
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linhagem RZ2MS9, depositada no GenBank sob o número OGY01885.1 Sugerindo-se que a presença
desse gene na respectiva linhagem pode estar intimamente relacionado à capacidade de interação da
bactéria com as plantas e a seu efeito modulador do crescimento vegetal, em função da sua influência
sobre a síntese do AIA dependente do L-triptofano. (BATISTA et al., 2016).
Estudos em nível molecular acerca da síntese bacteriana de AIA dependente do L-triptofano têm
sido realizados com a finalidade de compreender seu efeito na interação bactéria-planta, dando indícios
sobre a possível influência da sua biossíntese na patogenicidade e fitoestimulação. Esses estudos têm
evidenciado que o AIA pode ser uma molécula de sinalização, tanto nas espécies de bactérias
produtoras, quanto nas que não sintetizam o fitormônio, levantando a novos questionamentos sobre o
papel do AIA em bactérias e na sua interação com as plantas (MANULIS et al., 1998; PEDRAZA et
al., 2004; SPAEPEN et al., 2007; KOCHAR et al., 2013).
Desta forma, o estudo e a subsequente avaliação dos mecanismos de interação planta-bactéria
atrelados à biossíntese bacteriana do AIA são imprescindíveis para o entendimento da promoção do
crescimento vegetal por RPCPs, bem como para a elucidação da influência de genes como o ipdC nesse
processo, possibilitando o mapeamento da inter-relação entre as vias regulatórias da síntese do
fitormônio e a interação com as plantas. Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo o
estudo da função do gene ipdC na biossíntese do AIA depedente do L-triptofano pela rizobactéria
Bacillus sp. (RZ2MS9), por meio do nocaute sítio dirigido com a técnica CRISPR-Cas9.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. RPCPs e promoção do crescimento vegetal
O solo abriga uma microbiota bastante complexa, com muitos gêneros bacterianos envolvidos
na dinâmica do seu ecossistema, sendo vitais para a geração de nutrientes e imprescindíveis para a
sustentabilidade da produção agrícola, com inúmeras bactérias benéficas às plantas e capazes de
influenciar o crescimento e desenvolvimento vegetal (WHIPPS, 2001; AHEMAD E KIBRET, 2014;
NADEEM et al., 2015; PARRAY et al., 2016; ASARI et al., 2017).
As bactérias que colonizam o entorno das raízes das plantas são mais versáteis na transformação,
mobilização e solubilização dos nutrientes do solo quando comparadas àquelas que estão fora do alcance
das raízes (HAYAT et al., 2010; BACH et al., 2016). Esses microrganismos têm melhor capacidade de
adaptação ao meio ambiente e sua interação com as plantas tem levado a um maior rendimento das
culturas, sendo conhecidos como rizobactérias promotoras de crescimento de plantas (RPCP)
(GOVINDASAMY et al., 2010; VACHERON et al., 2013; GARCÍA-FRAILE et al., 2015).
O termo Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) ou Rizobacterias Promotoras do
Crescimento em Plantas (RPCP) foi cunhado por Kloepper e Schroth (1978), sendo descrito como os
microrganismos, bactérias, que colonizam a rizosfera das plantas e que são capazes de melhorar seu
crescimento e produtividade, geralmente referidos como biofertilizantes ou inoculantes microbianos
(KLOEPPER et al., 1980; KLOEPPER et al., 1994; GLICK, 1995; VESSEY et al., 2003; BARTHI et
al., 2017).
No processo de interação bactéria-planta, a colonização radicular é descrita como um passo
crítico para a expressão efetiva da promoção do crescimento vegetal (REINHOLD-HUREK E HUREK,
2011; VERBON et al., 2016), sendo esta interação fortemente influenciada pelos padrões exsudativos
das plantas e seu efeito quimiotáxico sobre as bactérias (LASKOWSKI et al., 2006; COMPANT et al.,
2010; WANG et al., 2016). Deste modo, as rizobactérias são capazes de modificar rápida e
adequadamente a superfície das células vegetais, alterando a morfologia radicular e o padrão estrutural
das raízes, sendo crucial para a expressão do potencial bacteriano de promover o crescimento das plantas
(PATTEN E GLICK, 2002; MA et al., 2016)
Uma enorme variedade de rizobactérias, incluindo Aeromonas veronii, Agrobacterium spp.,
Alcaligenes piechaudii, Bradyrhizobium spp., Burkholderia spp., Comamonas acidovorans,
Enterobacter spp., Rhizobium leguminosarum, Bacillus spp. e Pseudomonas spp. (KUKLINSKYSOBRAL et al., 2004; SAHARAN E NEHRA, 2011; VEJAN et al., 2016; ASSARI et al., 2017) são
comumente encontradas na rizosfera de inúmeras espécies de plantas, estimulando o crescimento vegetal
através de mecanismos diretos ou indiretos (Figura 1) (GLICK, 2012; BHATTACHARYYA et al. 2017;
NOVO et al., 2018). A diferença entre esses mecanismos nem sempre é evidente, os indiretos, de modo
geral, são aqueles cujos fenômenos químicos e biológicos acontecem fora da planta, enquanto os
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mecanismos diretos são aqueles em que esses fenômenos ocorrem dentro da planta e afetam diretamente
o seu metabolismo (VESSEY, 2003; COMPANT et al., 2010; SUÁREZ-MORENO et al., 2012;
BEAUREGARD, et al., 2016).

Figura 1. Visão geral dos mecanismos de promoção do crescimento vegetal pelas rizobactérias em associação
com as plantas.

Os mecanismos diretos incluem: aqueles que afetam o equilíbrio dos reguladores do crescimento
das plantas, devido aos próprios microrganismos liberarem reguladores em sua interação e aqueles que
induzem o metabolismo da planta, levando a uma melhoria na sua capacidade adaptativa (PODILE et
al., 2007; GARCIA-FRAILE et al., 2015). Entre os mecanismos de ação direta na promoção do
crescimento vegetal pelas rizobactérias estão: a fixação de nitrogênio, a biossíntese de ácido indol
acético (AIA), a produção de ACC deaminase, a solubilização de fosfato e potássio, a produção de
sideróforos, a disponibilização de diferentes tipos de vitaminas (como as do complexo B) e a
disponibilização de fatores nutricionais para a planta (GOVINDASAMY et al., 2008; MENDES et al.,
2013; DA COSTA et al., 2014; BATTACHARYYA et al., 2017).
Os mecanismos indiretos de promoção do crescimento vegetal pelas rizobactérias correspondem
à participação nos processos do metabolismo defensivo das plantas por meio do feedback de sinalização
e resposta (CHEN et al., 2013, KUMAR et al., 2012). Dentre esses, dois são mais comumente descritos,
sendo eles: a indução de resistência sistêmica a patógenos de plantas (IRS) e a proteção contra condições
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deletérias do ambiente, tais como salinidade ou poluição com metais pesados, correspondendo a
estresses bióticos e abióticos, respectivamente (MA et al., 2016; GLICK, 2014). Além desses, também
podem ser associados à promoção do crescimento de maneira indireta, a produção de antibióticos e
antifúngicos, a síntese de enzimas líticas e o biocontrole de patógenos (GLICK, 2014; RAJKUMAR et
al., 2010; CHEN et al., 2013, KUMAR et al., 2012; SUÁREZ-MORENO et al., 2012; PATEL E
MINOCHEHERHOMJI, 2018; GOSWAMI et al., 2016).
Embora esses mecanismos (diretos e indiretos) de promoção do crescimento de plantas
mediados pelas rizobactérias sejam conhecidos, os estudos acerca da interação bactéria-planta e dos
mecanismos moleculares envolvidos nessas habilidades ainda não foram completamente elucidados
(KHAN et al., 2009, YADAV et al., 2015; AHEMAD E KIBRET et al., 2014).
2.2. Gênero Bacillus spp.
O gênero Bacillus, pertencente à família Bacillaceae, caracteriza-se por sua grande
heterogeneidade genética, que se apresenta desde a composição do DNA até suas diversas condições de
crescimento e nutrição (ASH et al., 1991). As bactérias desse gênero, um dos mais abundantes no solo
na rizosfera das plantas, são capazes de produzir uma ampla gama de metabólitos com amplos espectros
de atividades incluindo antibióticos, pigmentos, toxinas, promotores de crescimento em plantas,
efetores, enzimas líticas e inibidores de enzimas (SANSINENEA E ORTIZ, 2011; CHAABOUNI et al.,
2012).
A promoção do crescimento vegetal por intermédio de bactérias do gênero Bacillus spp. tem
sido constantemente reportada em diferentes culturas de interesse agrícola, como milho (BATISTA et
al., 2017, EGAMBERDIYEVA, 2007; GOND et al., 2015), soja (RAMESH et al., 2014; SHARMA et
al., 2013), tomate (MENA-VIOLANTE et al., 2007; VALENZUELA-SOTO et al., 2010), trigo (BAIG
et al., 2012; UPADHYAY et al., 2012) e canola (ZAIDI et al., 2006), por meio de mecanismos diretos
e indiretos, incluindo a biossíntese de fitormônios como ácido indol acético, citocininas, giberelinas e
jasmônato, a solubilização de fosfato, a síntese de fitases, a disponibilização de nutrientes, a produção
de compostos orgânicos voláteis, a produção de ACC deaminase, a indução de resistência sistêmica e
biocontrole via síntese de metabólicos com ação antifúngica e inseticida como policetídeos e
lipopeptídeos (KUMAR et al., 2012; SANTOYO et al., 2012, KAUSHAL E WANI, 2016;
SIVASAKTHI et al., 2014; SHAO et al., 2015).
Algumas linhagens de Bacillus como B. subtilis, B. amyloliquefaciens, B. pumilus, B.
megaterium, B. licheniformis, B. firmus e B. thuringiensis têm sido utilizadas na formulação de
biofertilizantes, biopesticidas e biofungicidas com significativo efeito na promoção do crescimento
vegetal e controle de pragas e doenças de plantas (PEREZ-GARCIA et al. ,2011, BORRIS et al., 2016).
Além de possuir essas habilidades benéficas às plantas, bactérias desse gênero são capazes de produzir
endósporos, fator que facilita o seu manuseio e aplicação, bem como a possibilidade de sua mistura com
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outras formulações agrícolas (FREITAS e VILDOSO, 2004; FRANCIS et al., 2010; BETTIOL et al.,
2012; VEJAN et al., 2016; MEENA et al., 2016).
2.3. Biossíntese bacteriana do ácido indol acético (AIA)
A associação das rizobactérias com as plantas pode afetar sobremaneira a morfogênese da raiz
e modular seu crescimento (PERSELLO-CARTIEAUX et al. 2003). Estudos têm sugerido que a rápida
resposta à promoção do crescimento das plantas por RPCPs envolve a modulação dos níveis hormonais
da planta pela síntese ou degradação dos mesmos (SPAEPEN et al., 2007; ASARI et al., 2017).
Os fitormônios são caracterizados como compostos químicos que promovem e influenciam o
crescimento e o desenvolvimento das plantas, sendo frequentemente divididos em cinco classes
principais: auxinas, citocininas, giberelinas, ácido abscísico e etileno, embora outros compostos com
atividade hormonal já tenham sido identificados, como as estrigolactonas e os brassinosteróides
(SANTNER E ESTELLE, 2009).
A biossíntese bacteriana de ácido indol acético (AIA) é tida como um dos
principais mecanismos empregados na modulação do crescimento e desenvolvimento radicular das
plantas, sendo esse fitormônio a auxina mais abundante nos vegetais, envolvida na regulação de
inúmeros processos metabólicos durante o seu desenvolvimento celular (BROECK et al., 1999; DEFEZ
et al., 2016). Deste modo, o AIA bacteriano contribui com a proliferação das raízes, resultando no
aumento da superfície radicular, permitindo que a planta absorva mais nutrientes e água do solo
(LAMBRECHT et al., 2000; BUGARELI et al., 2013).
Com o crescimento e prolongamento da superfície radicular, as plantas tendem a aumentar a
liberação de exsudados contendo o aminoácido triptofano, precursor do AIA em diferentes vias
biossintéticas, estimulando a síntese do fitormônio pelas rizobactérias (SPAEPEN et al. 2007). Embora
seja um processo dinâmico, a biossíntese do AIA pelas bactérias pode ser afetada por fatores da planta
tais como compostos específicos, necessários tanto para a síntese do fitormônio quanto para o
crescimento bacteriano, bem como por fatores ambientais, como limitação de fontes de carbono, baixo
pH e matriz potencial do solo (BUGARELI et al., 2013).
O AIA bacteriano pode ser originado de cinco vias metabólicas, sendo elas: Indole-3-acetamida
(IAM), Indole-3-acetonitrila (IAN), Triptofano oxidase de cadeia lateral (TSO), Triptamina (TAM) e a
via Indole-3-piruvato (IPyA) (SPAEPEN et al., 2007; LIN et al., 2015) (Figura 2). Esta última, a mais
caracterizada e melhor descrita em RPCPs, envolve a ação direta do gene ipdC pela codificação de uma
enzima chave para a biossíntese do AIA na via IPyA, a indol-3- piruvato descarboxilase (IPDC) (DODD
et al., 2010, CARRENO-LOPEZ et al., 2000; PATTEN & GLICK, 2002).
Nesta via, a conversão do L-triptofano a indole-3-piruvato (IPyA) é realizada por uma
aminotransferase (transaminação). Em seguida, o IPyA é descaboxilado e convertido em indol-3acetaldeído (IAAld) e catalisado pela enzima indol-3-piruvato descarboxilase (IPDC). O AIAld formado
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é então oxidado à AIA. Ressalta-se que a síntese do AIA nesta via, bem como a expressão do gene ipdC,
ocorrem durante a fase estacionária do crescimento bacteriano, sendo induzida pela presença do
aminoácido L-triptofano e potencializada pela sua suplementação exógena. Assim, os níveis do AIA
sintetizado pelas bactérias têm uma correlação direta com tempo e a fase do crescimento bacteriano
(COSTACURTA et al., 1994; BROEK et al., 1999; JASIM et al., 2014).

Figura 2. Vias metabólicas utilizadas pelas bactérias para a biossíntese do ácido indol acético dependente do Ltriptofano IAN, IAM, TSO, TAM e IPyA. (Adaptado de SPAEPEN et al., 2007).

A influência da biossíntese bacteriana do AIA via L-triptofano dependente na promoção do
crescimento vegetal por meio da inoculação de rizobactérias utilizadas como biofertilizantes tem sido
constantemente reportada por vários autores (GARCÍA-FRAILE et al., 2015; KEYEO et al., 2011;
IQBAL E HASNAIN, 2013, JASIM et al., 2014). A bactéria promotora do crescimento em plantas
Azospirillum brasilense é capaz de promover o desenvolvimento radicular e aumentar o número de
raízes adventícias em interação com diferentes espécies de plantas, sendo esse efeito atribuído
principalmente à biossíntese do AIA sintetizado pela bactéria (CARRENO-LOPEZ et al., 2000;
MARTINEZ-MORALES et al., 2003; MEHRY et al., 2008).
A rizobactéria promotora do crescimento em plantas Bacillus sp. linhagem RZ2MS9 tem
apresentado significativo efeito na promoção do crescimento em milho e em soja, sendo este efeito,
atribuído, principalmente, à capacidade dessa linhagem em sintetizar o ácido indol acético por vias
dependentes do aminoácido L-triptofano (BATISTA, 2013; TSCHOECK, 2016; BATISTA, 2017). O
sequenciamento parcial do genoma dessa linhagem, revelou a presença de uma gama de genes
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relacionados à biossíntese do AIA em diferentes vias dependentes do L-triptofano, como os genes
Monoamina oxidase (mao), Aminotransferase (patA), Aminotransferase (mtnE), Amidase (Ami) e Indol3- piruvato descarboxilase (ipdC). Além destes, os genes envolvidos na síntese do aminoácido triptofano
também foram identificados (Figura 3) (BATISTA et al. 2016).

Figura 3. Representação esquemática das vias biossínteticas do L-triptofano e do ácido indol acético (AIA). Os
genes detectados no genoma da linhagem RZ2MS9 aparecem sublinhados e as linhas pontilhadas nas vias indicam
etapas pouco caracterizadas ou etapas intermediárias omtidas (Retirado de BATISTA, 2017).

Aspectos genéticos da biossíntese do AIA avaliados em bactérias promotoras do crescimento
em plantas demonstraram que o nocaute de genes ligados ao catabolismo do L-triptofano, entre eles o
gene ipdC, nas vias biosintéticas do fitormônio, acarretam uma drástica diminuição na síntese do AIA,
podendo, também, afetar a habilidade das bactérias de colonizar as raízes das plantas, demonstrando
haver uma forte correlação entre os genes ligados à biossíntese do AIA com o potencial de promoção
do crescimento vegetal e a capacidade de interação bactéria-planta (ARORA et al., 2001; CASSÁN et
al., 2014, JASIM et al., 2014).
2.3.1. Influência na modulação do crescimento e desenvolvimento das plantas
O ácido indol acético desempenha um papel importante na regulação do desenvolvimento e
crescimento das plantas, influenciando processos como divisão e alongamento celular, tropismo,
dominância apical, senescência, florescimento, resposta ao estresse, crescimento e desenvolvimento
normal dos vegetais. As plantas mantêm a homeostase das auxinas através da regulação do seu transporte
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e biossíntese, bem como por meio da modificação de moléculas de auxina em formas ativas ou inativas
(KORASICK et al. 2013; SHI et al. 2014; YANG et al. 2014; DI et al., 2016).
A concentração do AIA nas plantas e seu transporte, basípeto ou acrópeto, variam em função
do fluxo e efluxo nos tecidos vegetais, da síntese meristemática a partir do aminoácido triptofano, bem
como da formação de compostos conjugados de AIA (SIMON E PETRASEK 2011; SHI et al., 2014;
DI et al., 2016). Esse fitormônio é assimilado por receptores transmembrana das células vegetais, como
as proteínas ABP1 (Auxin-Binding Protein 1), penetrando nas células via transporte ativo carreado por
moléculas AUX1, ou passivo, via difusão de moléculas em compostos conjugados lipofílicos
(KORASICK et al., 2013; AHMED & HASNAIN, 2014; PAQUE E WEIJERS, 2016)
A resposta da planta ao AIA exógeno pode variar de benéfico a deletério, em função da
concentração do fitormônio percebida nos tecidos vegetais, da forma química livre ou conjugada do
AIA e da sensibilidade celular nesses tecidos. Em uma resposta benéfica, como caso de um aumento do
conteúdo hormonal na rizosfera devido à atividade microbiana de rizobactérias produtoras de ácido indol
acético, os níveis do fitormônio na planta são suplementados, desta forma, as condições hormonais
tornam-se temporariamente ótimas e ocasionam modificações parciais no metabolismo celular da planta
com consequente aumento do crescimento (CASSÁN et al., 2013; JHA E SARAF et al., 2015).
Em algumas espécies de plantas, baixas concentrações de auxinas apresentaram um melhor
efeito na taxa de alongamento das raízes (SILVA E DAVIES, 2007). Desse modo, sugere-se que as
bactérias sintetizam o AIA, em uma faixa ideal de concentração necessária para estimular o alongamento
radicular (VACHERON et al. 2013; KUDOYROVA et al., 2015). O envolvimento de auxinas como
AIA na promoção do crescimento vegetal e modulação do desenvolvimento radicular por bactérias
promotoras do crescimento em plantas vem sendo confirmado em experimentos que utilizam plantas
mutantes para os mecanismos de transporte de auxina, de forma que o AIA sintetizado pelas bactérias
não ocasiona seu crescimento (KUDOYROVA et al., 2015).
Embora a função e importância bioquímica do AIA nas plantas seja evidente, a caracterização
fisiológica de seu real efeito e influência na interação bactéria-planta e na capacidade das bactérias de
modular o crescimento vegetal por meio da biossíntese do AIA dependente do L-triptofano ainda não
foram completamente elucidados. (LAMBRECHT et al., 2000; PATTEN E GLICK, 2002; DUCA et
al., 2014; SHAO et al., 2015).

2.4. Ferramentas moleculares para o estudo da função de genes em bactérias
As funções essenciais dos genes garantem a ocorrência normal dos processos celulares centrais,
portanto, o questionamento das relações entre essas funções e os mecanismos coordenados por elas é
fundamental para compreensão do papel e da influência dos genes nos processos biológicos das células
bacterianas e sua interação com outros organismos (CHRISTEN et al., 2011; PETERS et al., 2016).
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No âmbito das ferramentas disponíveis para esses estudos, a estratégia mais comumente
utilizada é a alteração da expressão gênica (nocaute, silenciamento), com consecutivas observações das
consequências que as mesmas provocam no funcionamento das células (PEREIRA et al., 2016).
O entendimento da função dos genes depende da possibilidade de alterar sequências de DNA
dentro da célula de maneira controlada. Em organismos procarióticos tecnologias acessíveis, fáceis de
usar e eficientes são almejadas para a engenharia genética e estudos de funções de genes por meio de
modificações no DNA (BAE E SCHNEEWIND, 2006; SUNG et al., 2001; JIANG et al., 2013). A
tecnologia de DNA recombinante revolucionou o estudo do genoma, impulsionando inúmeros estudos
com base em sua aplicação em vários campos, entre estes a agricultura. Desde então, pesquisadores têm
contemplado a possibilidade de fazer mudanças sítio específicas nos genomas (DOUDNA E
CHARPENTIER, 2014).
As primeiras abordagens para o processo referido como edição de genoma contavam com o
princípio de reconhecimento sitio específico de sequências do DNA, bem como do estudo de vias
naturais de recombinação e reparo no genoma de bactérias e leveduras, tendo revelado que as células
têm maquinaria endógena para reparar quebras na dupla fita do DNA (Double Strand Break - DSB) que
de outra forma seriam letais para esses organismos. Desta forma, os métodos para introduzir mutações
precisas em regiões do DNA foram reconhecidas como uma estratégia importante para engenharia
genética (DOUDNA E CHARPENTIER, 2014; KUMAR et al., 2016).
As tecnologias para o estudo da função de genes por meio da engenharia de genomas incluem
aquelas baseadas em nucleases “dedo de zinco” (ZFNs) ou nucleases efetoras fusionadas a ativadores
de transcrição (TALEN), enzimas programáveis que utilizam a ligação proteína-DNA, ao invés da
hibridização RNA-DNA, para edição de regiões específicas nos genomas. No entanto, embora essas
técnicas ainda sejam empregadas em alguns experimentos, essas tecnologias exigem novo design e
validação de proteínas para cada caso, restringindo sua ampla adoção. Além disso, a engenharia de
especificidade de sequência para essas proteínas permanece um processo longo e oneroso (BEERLE et
al., 1998; LAMBOWITZ et al., 2011; ZHANG et al., 2011; BIKARD et al., 2013; GAJ et al., 2013;
BARRANGOU E DOUDNA, 2016;).
Em contraste a essas técnicas, o CRISPR- Cas9 constitui um sistema para edição de genomas
visando o estudo das funções de genes e geração de produtos biotecnológicos, claramente mais simples
de ser projetado, com alta especificidade e eficiência, sendo bem adequado para a edição de genes em
uma enorme variedade de tipos de células e organismos com praticidade e baixo custo comparado às
demais técnicas propostas (RAN et al., 2013).
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2.4.1. Técnica de CRISPR-Cas9
A técnica de CRISPR-Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)
surgiu como uma tecnologia poderosa e universal para a edição de genomas, fornecendo um método
molecular preciso com mecanismo simples, sendo seu uso difundido em sistemas experimentais e
aplicados. Essa tecnologia é baseada em tesouras moleculares programáveis para realizar incisões
precisas no DNA. (CHARPENTIER, 2015).
Várias versões desse sistema têm sido desenvolvidas, ampliando a sua gama de aplicações para
manipular genes e sua expressão em uma grande variedade de células e organismos. Deste modo, a
técnica de CRISPR-Cas9 foi rapidamente adotada pelos pesquisadores, e hoje, é reconhecida como uma
tecnologia transformadora em vários campos de pesquisa com o potencial para manipulação do genoma
em animais, plantas e microrganismos (DOUDNA E CHARPENTIER, 2014; BARRANGOU E
DOUDNA, 2016).
O sistema CRISPR-Cas9 do tipo II tem origem no sistema de imunidade adaptativa de
Streptococcus pyogenes contra vírus e plasmídeos (DELTCHEVA et al., 2011; JINEK et al., 2012;
JIANG et al., 2013). Essa imunidade que constitui o sistema CRISPR ocorre naturalmente em três fases
distintas nas bactérias: (i) inserção de um fragmento curto do DNA exógeno invasor da célula como
uma sequência espaçadora dentro da matriz CRISPR; (ii) transcrição do precursor do crRNA (précrRNA) que passa por maturação pela ação do trans activating RNA (tracrRNA) para gerar crRNAs
individuais, sendo cada um composto por uma porção de elementos de repetição e por uma porção do
DNA exógeno adquirido como descrito na etapa sobescrita; (iii) clivagem do DNA exógeno, dirigida
pelo crRNA acoplado a endonuclease Cas9, nos sítios complementares as sequências dos espaçadores
contidos no crRNA (Figura 4) (LILLESTOL et al., 2009; AMITAL E SOREK, 2016; CHOI E LEE,
2016; BARRANGOU E DOUDNA, 2016).

22

Figura 4. Etapas da formação do mecanismo de imunidade adaptativa do sistema CRISPR-Cas9 do tipo II em S.
pyogenes. I. Organização do locus CRISPR; II. Etapa de adaptação da sequência exógena aos espaçadores da
sequência que codifica o crRNA; III. Expressão e maturação do crRNA; IV. Interferência do sistema no DNA
exógeno ocasionando a clivagem nas regiões alvo (Retirado e adaptado de AMITAI E SOREK, 2014).

O mecanismo de funcionamento dessa técnica envolve basicamente a ação programada de dois
elementos: a nuclease Cas9 e o RNA guia (gRNA), composto a partir da fusão do trans activating RNA
(tracrRNA) com o CRISPR RNA (crRNA). Contudo, para a realização de quebras na dupla fita do DNA
pela Cas9 seja possível, essa endonuclease deve estar obrigatoriamente associada ao RNA duplex
constituído pelo tracrRNA e o crRNA para formar pares de base com sequências alvo de DNA,
permitindo que a Cas9 introduza as quebras na dupla fita em um local específico (Figura 5)
(BARRANGOU, 2013; SELLE E BARRANGOU, 2015; MARRAFFINI, 2016).
Para a aplicação da técnica de CRISPR-Cas9, com maior facilidade em diferentes organismos,
o RNA duplo (tracrRNA:crRNA) foi manipulado de forma que constituísse um único RNA,
denominado de single guide RNA (sgRNA), mantendo as funções de ambos (JINEK et al., 2012; MALI
et al., 2013).
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Figura 5. Representação esquemática do mecanismo de ação do sistema CRISPR-Cas9 do tipo II. (Adaptado de
CHEN et al., 2017).

O sgRNA contém duas características essenciais para o correto funcionamento desse sistema:
uma sequência N20 na extremidade 5’ que determina a região alvo da Cas9 pelo emparelhamento de
bases e uma estrutura em cadeia dupla na extremidade 3’ que se acopla à enzima Cas9. Deste modo, a
junção do sgRNA com a endonuclease Cas9 forma o sistema CRISPR-Cas9, que pode ser direcionado
a qualquer sequência de DNA onde pretende-se promover a alteração/edição genética (SAMPSON E
WEISS, 2014, SANDER E JOUNG, 2014; STEMBERG et al., 2016).
A Cas9, na técnica de CRISPR, forma uma estrutura composta pelo sgRNA e por dois domínios
com capacidade de clivar as sequências alvo no DNA. A estrutura bilobulada da enzima Cas9 utiliza
seu domínio HNH para clivar a fita de DNA complementar a sequência N20 contida na posição 5’ do
sgRNA, já o domínio RuvC atua clivando a fita complementar à sequência alvo (ANDERS et al., 2014;
NISHIMASU et al., 2014).
O reconhecimento do DNA alvo pela Cas9 requer, além do emparelhamento de bases, a presença
de uma sequência curta de nucleotídeos, denominada sequência PAM (CHEN et al., 2014;
PATTANAYAK et al., 2013). O Protospacer Adjacent Motif (PAM) - motivo de sequência curta e
adjacente à sequência alvo no DNA - desempenha um papel importante no reconhecimento do sítio de
clivagem pela Cas9, sinalizando o sítio de ancoramento na região alvo. A sequência PAM no sistema
CRISPR-Cas9 do tipo II corresponde aos aminoácidos 5´-NGG-3´, localizados na adjacência da
sequência alvo no DNA (GASIUNAS et al., 2012; DOUDNA E CHARPENTIER, 2014; JINEK et al.,
2014; HELER et al., 2014).
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A interação da enzima Cas9 com o sgRNA resulta em uma alteração conformacional em sua
estrutura, que acarreta a formação do domínio de interação com o PAM. Então, esse complexo passa a
atuar simultaneamente nas duas fitas do DNA alvo. Neste ponto, os resíduos conservados do aminoácido
arginina, presentes na Cas9, ligam-se aos nucleotídeos (NGG) da sequência PAM, imobilizando a fita
complementar da região alvo. Em paralelo, a outra região do complexo Cas9:sgRNA interage com
grupamento fosfodiester da fita que contém a sequência completar ao N20, contido no sgRNA, afastandoas (CHOI E LEE, 2016; JIANG E DOUDNA; 2017).
Com a separação das fitas, a abertura formada permite a interação do sgRNA com a sua
sequência complementar ao DNA alvo, iniciando o processo que envolve o reconhecimento de uma
sequência de aproximadamente 12 nucleotídeos de extensão pelo N20, com alta especificidade ao
sgRNA. A partir de então, um pareamento completo e estável é formado entre o sgRNA:Cas9 e a região
alvo. A carga negativa proveniente da formação do heteroduplex sgRNA/DNA, envolvido pelo sulco
interlobular da Cas9, que é positivamente carregado, promove a clivagem da dupla fita a uma distância
de aproximadamente 4 nucleotídeos do PAM pelos domínos HNH e RuvC da enzima Cas9, originando
extremidades abruptas no DNA alvo. Por fim, o DNA alvo é reparado por mecanismos de recombinação
homóloga, com a inserção de um template doador contendo as modificações desejadas, ou por
recombinação não-homóloga (MOJICA et al., 2005; MARRAFFINE E SONTHEIMER, 2010; ROHS
et al., 2010; MULEPATI et al., 2014; STERNBERG et al., 2014; HELER et al., 2015).

2.4.1.1. Recombinação e reparo de quebras na dupla fita do DNA
O reparo do DNA constitui um fenômeno de alta complexidade. Os mecanismos de reparação
comumente envolvidos na reconstituição de regiões lesionadas no genoma podem agir em casos
distintos por várias vias principais, que podem ocorrer completamente independentes. Essas vias
diferem em seu mecanismo de ação conforme o nível em que as lesões são revertidas ou removidas do
genoma por inúmeros complexos proteicos que modificam quimicamente o DNA durante o processo de
reparação (AYORA et al., 2011; MATTHEWS E SIMONS, 2014).
As vias que reparam o DNA podem ser divididas em dois grupos principais quanto ao seu
mecanismo de ação no processamento do reparo (Figura 6). No primeiro, extremidades lesionadas são
alinhadas e unidas utilizando homologia de sequência a partir de um template doador com similaridade
à sequência presente na região danificada, que serve como molde para recombinação e restauração do
DNA, ao passo que, no segundo grupo, as regiões genômicas lesionadas são diretamente reunidas e
religadas, constituindo, deste modo, as vias de recombinação homóloga (homologous recombination HR) e não-homóloga (nonhomologous end-joining - NHEJ) (ARAVIND et al., 2001; HAFFERIN E
TOMKINS, 2005).
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Figura 6. Visão geral dos principais mecanismos de recombinação e reparo do DNA bactérias. Recombinação
homológa (HR) (A). Recombinação não-homóloga (NHEJ) (B). (Adaptado de BROOKHOUSER et al., 2017).

No processo de edição de genes, a principal etapa para inserção das modificações desejadas no
DNA é a geração de quebras na dupla fita em uma região específica a ser modificada, como, por
exemplo, as desencadeadas pelos sistemas CRISPR-Cas9. Essas mutações que envolvem a quebra da
dupla fita no DNA são completamente dependentes de uma maquinaria de reparo eficiente (SANDER
E JOUNG, 2014; ARAVIND et al., 2001).
A HR é o mecanismo de reparo de DNA mais universal e bem caracterizado em bactérias,
constituindo-se em um mecanismo de reparo prático para a introdução de mutações com o sistema
CRISPR-Cas9. Deste modo, a reparação mediada por HR pode ser utilizada para introduzir mutações
pontuais ou específicas por meio da inserção de uma sequência de DNA exógeno contendo as
modificações desejadas, resultando na deleção ou inserção de grandes segmentos genômicos.
(ALONSO et al., 2013; SELLE E BARRANGOU, 2015).
Na via de reparo por recombinação homóloga, de maneira geral, a quebra na dupla fita do DNA
recruta as proteínas RecD, RecC e RecB que têm atividade de helicase, com RecB tendo também a
atividade de exonuclease. Essas proteínas necessitam do reconhecimento de uma sequência chi, e em
função disso, ocasiona o retardo no início do processamento da lesão no DNA, causando alterações
conformacionais, que, por sua vez, facilitam o recrutamento das proteínas RecA em uma das fitas
simples na região lesionada do DNA. O heteroduplex formado pelas proteínas RecA com as fitas simples
da região lesionada do DNA é, então, submetido à revisão conformacional, e, havendo homologia de
sequências, ocorre uma eventual invasão da fita no segumento de DNA que serve como molde para
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recombinação, formando uma junção de Holliday. A resolução do DNA heteroduplex na junção de
Holliday resulta em recombinação recíproca ou não recíproca. (KOWALCZYKOWSKI et al., 1994;
KUZMINOV, 1999; KOWALCZYKOWSKI, 2000; COX, 2002; LUSETTI E COX, 2002;
AMUNDENSEN et al., 2007; DILLIGHAN E KOWALCZYKOWISKI, 2008; DIDELOT E MAIDEN,
2010).
Um outro caminho utilizado pelas bactérias para recombinação homóloga envolvendo proteínas
Rec é sistema RecF, RecO, RecR, RecJ e RecQ. Essa via apresenta uma redundância parcial com o
complexo RecBCD, descrito anteriormente. A proteína com atividade de helicase RecQ desenrola a fita
de DNA das extremidades não coesivas e a nuclease RecJ gera uma saliência na dupla fita, permitindo
que o complexo formado por RecF, RecO e RecR recrutem a RecA para a extremidade cuja a saliência
foi gerada pela RecJ. A partir de então, as etapas restantes da invasão da dupla fita pela sequência
homóloga, bem como a resolução da junção de Holliday são semelhantes aos descritos na via de
RecBCD (WEBB et al., 1997; WELLER et al., 2002; MORIMATSU E KOWALCZYKOWSKI, 2003;
AMUNDENSEM E SMITH, 2003; ROCHA et al., 2005; COX, 2007; WIGLEY, 2013; SELLE E
BARRANGOU, 2015).
Em contrapartida, o mecanismo de recombinação não homóloga é aparentemente mais simples,
comparado ao homólogo. No entanto, é dependente da existência de duas proteínas-chave: a Ku e a
LigD. A via de recombinação não-homóloga (NHEJ) também pode levar à introdução eficiente de
mutações do tipo inserção/deleção (indels). As proteínas Ku e LigD, envolvidas nesse mecanismo em
bactérias, podem oferecer uma via eficiente para a geração de mutantes. O NHEJ ocorre por meio da
ligação da proteína Ku a um terminal não coesivo na região da quebra da dupla do DNA e pelo
conseguinte recrutamento e ligação da região lesionada pela proteína LigD, sem que haja a necessidade
da inserção de um fragmento homólogo, resultando em deleções e inserções de comprimentos variáveis
durante o reparo (SHUMAN E GLICKMAN, 2007; LIEBER, 2010; LENHART et al., 2012; ALONSO
et al., 2013; SELLE E BARRANGOU, 2015; SANDER E JOUNG, 2014; SU et al., 2016).
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3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1. Linhagens bacterianas, DNA genômico, plasmídeos e condições de cultivo
As linhagens Escherichia coli (DH5α) e Bacillus sp. (RZ2MS9), utilizadas no presente estudo,
foram rotineiramente crescidas a partir de estoque em -80ºC, em meio de cultura Luria Bertani (LB) 10
g de triptona, 10 g de NaCl, 5 g de extrato de levedura para 1000 mL de H2O deionizada) a 37°C e
28°C, respectivamente, para obtenção de colônias isoladas. Plasmídeos e DNA genômico foram
extraídos utilizando respectivamente os kits Qiaprep Spin Miniprep (Qiagen) e DNeasy Blood & Tissue
(Qiagen), seguindo-se instruções do fabricante.
O sistema de plasmídeos duplos foi adotado para o emprego da técnica de CRISPR-Cas9,
separando-se a Cas9 e o sgRNA, com alvo no gene ipdC da linhagem RZ2MS9, em dois plasmídeos:
séries pCas e pTargetF, respectivamente (JIANG et al. 2015), ambos foram gentilmente cedidos pelo
Dr. Welington Luiz de Araújo, docente do Departamento de Microbiologia, ICB-USP.
Para o nocaute gênico foram utilizados os plasmídeos: pCas, que carrega a sequência que codifica
a enzima Cas9 de Streptococcus pyogenes (MGAS5005) com seu promotor nativo Pcas, o gene KanR
(resistência a canamicina), o replicon de sensibilidade à temperatura, temperature-sensitive (Ts)
repA101 ambos provenientes do plasmídio pKD46 para autodepuração, o gene λ-Red para
recombinação homóloga do cassete de DNA doador, sob o controle do promotor Parab (induzido por Larabinose) e um sgRNA com uma sequência N20 alvo no replicon pMB1 do plasmídeo pTargetF
(sgRNA-pMB1) sob controle de um promotor induzido por IPTG, Ptrc (JIANG et al., 2015) (Figura 7A).
Já o segundo plasmídeo, o pTargetF, carrega sequências do sgRNA (tracrRNA:crRNA), do promotor
pJ23119, do gene aadA resistente à espectinomicina, do replicon pMB1 e múltiplos sítios de restrição
(Figura 7B) (JIANG et al., 2015).
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B

Figura 7. Mapa dos plasmídeos utilizados no nocaute do gene ipdC do Bacillus sp. (RZ2MS9) com a técnica de
CRISPR-Cas9. Plasmídeo pCas: Cas9- gene da Cas9 de S. pyogenes (MGAS5005); araC- promotor Parab; gam,
bet e exonuclease - gene λ-Red; lacI- promotor Ptrc, Cas9Bire - sgRNA com alvo no promotor pMB1 do plasmídeo
pTargetF; repA101- replicon sensível a temperatura; KanR- gene de resistência a canamicina (A). Plasmídeo
pTargetF: Replicon pMB1; Promotor pj23119; Cas9Bire- sequência do sgRNA; aadA- gene de resistência a
espectinomicina (B). (Retirado de www.adeggene.org).
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3.2. Transformação do Bacillus sp. com o plasmídeo pCas
A transformação com o plasmídeo pCas foi realizada de acordo com o protocolo descrito por
Schuter et al., 1989. A linhagem RZ2MS9 foi inicialmente crescida em um pré-inóculo de 10 mL de
meio de cultura LB, acrescido de ácido 2-aminoacético (concentração final de 0,1%) para promover
uma maior eficiência de transformação, por 24 horas a 28°C em agitador orbital (180 rpm). Após o
crescimento, a densidade óptica (OD) do pré-inóculo foi aferida em espectrofotômetro a uma
absorbância de λ= 550nm. Posteriormente, alíquotas do pré-inóculo foram diluídas em 100 mL de meio
LB líquido novamente acrescido de ácido 2-aminoacético (0,1%), para obtenção de um inóculo inicial
com uma OD 550nm = de 0,01.
O inóculo foi então incubado em agitador orbital (180 rpm) a 28°C até atingir uma OD550nm =
0,2. Em seguida, o meio foi centrifugado a 15.000 g por 4 minutos. O pellet obtido foi ressuspenso em
2,5 mL de tampão de eletroporação (400 mM de sacarose, 1 mM MgCl2, 7 mM de fosfato de potássio,
pH 6,0) gelado (~ 4°C). As amostras ressuspensas, foram novamente centrifugadas a 15.000 g por 6
minutos a 4°C e o sobrenadante descartado. Essa operação foi repetida mais uma vez seguida de nova
ressuspensão de pellet com tampão de eletroporação. Posteriormente, alíquotas de 800 µL foram
inseridas em cubetas de eletroporação Genepulser 0,2, previamente resfriadas (~ 4º C) e mantidas em
gelo durante todo o procedimento.
Alíquotas de 30 ng e 100 ng do plasmídeo pCas foram inseridas nas cubetas de eletroporação
separadamente, contendo as células bacterianas eletrocompetentes, sendo então incubados por 10
minutos a 4°C e, posteriormente, eletroporadas utilizando um capacitor de 25µF, 1.3 kV e resistor de
400Ω, Genepulser (Bio-Rad). Após a eletroporação, as cubetas contendo as linhagens foram mantidas
a 4°C por mais 10 minutos sendo a posteriori, as células bacterianas, diluídas em 1,2 mL de meio de
cultura LB e incubadas por 3 horas a 28°C em agitador orbital (180 rpm).
Logo após, duas alíquotas de 100 µL foram espalhadas individualmente em placas de Petri
contendo o meio de cultura LB-ágar acrescido do antibiótico sulfato de canamicina (100 µg mL-1). O
restante do volume da diluição foi novamente centrifugado a 15.000 g por 5 minutos e o sobrenadante
descartado, mantendo-se apenas uma pequena quantidade para a ressuspensão do pellet e espalhamento
em placas nas mesmas condições descritas para as alíquotas iniciais. Os transformantes foram obtidos
após 24 horas de incubação a 28°C. As colônias obtidas foram contadas para determinação da eficiência
de transformação (número de transformantes por µg de DNA-1).

3.3. Identificação dos transformantes com o pCas e curva de crescimento
A confirmação da transformação da linhagem RZ2MS9 com o plasmídeo pCas foi realizada a
partir do crescimento das linhagens transformadas em 5 mL de meio de cultura LB com a adição do
antibiótico sulfato de canamicina (100 µg mL-1) por 24 horas a 28°C. Em seguida, as culturas foram
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centrifugadas e o plasmídeo pCas extraído, a partir do pellet formado, utilizando o kit Qiaprep Spin
Miniprep (Qiagem®).
A detecção do pCas foi realizada por meio de PCR com primers desenhados especificamente
para

plasmídeo

pCas,

pCasF

(5´-CGGTGCCACTTTTTCAAGTT-3´)

e

pCasR

(5´-

GTTTGAGACGAGTCGCTTCC- 3´), em uma reação contendo: 10 ng do DNA molde; 0,2 µM de cada
primer (foward e reverse); 0,2 mM de dNTP; 1x do tampão da enzima Taq Buffer; 3,5 mM de MgCl2 e
0,06 U.µL da enzima Taq DNA polimerase (Thermo scientific®).
A reação consistiu nos seguintes ciclos de termociclagem: 94°C por 5 minutos seguidos de 35
ciclos (95°C por 30 segundos; 60°C por 30 segundos; 72°C por 30 segundos) e extenção final a 72°C
por 7 minutos. Os amplicons obtidos na reação foram verificados por eletroforese em gel de agarose a
1,2% corado com SYBR®green (Sigma-Aldrich). Como controle positivo para detecção foi utilizado o
próprio plasmídeo pCas usado na transformação e como controle negativo foi utilizado o DNA do
Bacillus sp. Já para o controle da reação PCR, o DNA molde foi subtitituido por H2O deionizada estéril.
Para a avaliar a cinética do crescimento, as linhagens selvagem e transformada com plasmídeo
pCas, foram inicialmente crescidas em um pré-inóculo de 10 mL de meio de cultura LB acrescido ou
não de 100 µg mL-1 do antibiótico sulfato de canamicina, por 24 horas a 28°C em agitador orbital (180
rpm). Após o crescimento, a densidade óptica (OD) do pré-inóculo foi aferida em espectrofotômetro a
uma absorbância de λ= 600nm. Posteriormente, alíquotas do pré-inóculo foram diluídas em frascos
contendo 100 mL de meio de cultura LB, acrescido ou não de 100 µg mL do antibiótico sulfato de
canamicina, em triplicata para alcançarem uma OD inicial de 0.1, em frascos contendo 100 mL de meio
de cultura LB, acrescido ou não de 100 µg mL-1 do antibiótico sulfato de canamicina, em triplicata. Em
seguida, as culturas foram incubadas a 28°C em agitador orbital (180 rpm) por um peródo total 48 horas.
As leituras da densididade óptica foram aferidas em espectrofotômetro a uma absorbância de λ= 600nm
sendo realizadas a cada 2 horas, nas primeiras 12 horas de crescimento, e posteriormente às 24 horas e
48 horas após o início do crescimento.
3.4. Obtenção e seleção de sequências N20 para o sgRNA
As sequências N20 que compõem o sgRNA nos plasmídeos pTargetipdC foram construídas com
base na sequência do gene ipdC (OGY01885.1) e direcionadas para um alvo do referido gene, no
genoma da linhagem RZ2MS9, flanqueado por uma sequência PAM (NGG) (JIANG et al., 2015). As
ferramentas CRISPR RGEN Tools Cas-OFFinder vers. 2.4 (http://www.rgenome.net/cas-offinder/)
(BAE et al., 2014), CHOPCHOP (https://chopchop.rc.fas.harvard.edu/dev/) (LABUN et al., 2016) e
CRISPOR vers. 4.2 (http://tefor.net/crisporDev/crisporBeta/crispor.py) (HAEUSSLER et al.,2016)
foram utilizadas para a geração das sequências N20 com base na sequência do gene ipdC, e identificação
dos potenciais “off-target sites” utilizando o draft de genoma da RZ2MS9 (MJBF01000031.1) como
referência. A sequência do genoma da linhagem RZ2MS9 foi submetida nas plataformas sobrescritas,
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para inserção em suas respectivas bases de dados. Em seguida, após a inclusão dos dados do genoma, a
sequência do gene ipdC, isoladamente, foi inserida nos mecanismos de buscas das respectivas
plataformas contra a base de dados da sequência criada para o próprio genoma da linhagem, afim de
gerar sequências N20 de sítios únicos e eliminar off-targets.
A seleção das sequências obtidas nas plataformas para utilização na montagem do sgRNA, foi
realizada com base nos seguintes critérios estabelecidos com base nas indicações das plataformas:
conteúdo de GC próximo a 40% ou superior, escore de especificidade mais próximo de 100%, escore
de out-off-frames ≥ 50% e baixo número de sítios off-targets.
3.5. Construção dos plasmídeos da série pTargetipdC
Os plasmídeos da série pTargetipdC foram construídos a partir do plasmídeo pTargetF, sendo
constituído da sequência de sgRNA, o promotor pJ23119, a sequência N20 alvo no gene ipdC, o gene
aadA resistente à espectinomicina, o replicon pMB1 e múltiplos sítios de restrição (JIANG et al., 2015).
Para a construção da série pTargetipdC, o pTargetF foi digerido com as enzimas BamH1 e EcoR1
(NEB) em uma reação double digest contendo 1,5 µg do plasmídeo pTargetF, previamente extraído de
E. coli linhagem DH5α, 1x do NEBuffer 3.1; 800 U mL-1 da enzima EcoR1 e 600 U mL-1 da enzima
BamH1 em um volume final de 50 µL, sendo a reação incubada em termobloco por 2 horas a 37°C.
(Figura 8).
Em seguida, a reação foi parada por eletroforese do produto da digestão em gel de agarose a
1,2%, corado com SYBR®green (Sigma-Aldrich), e a banda de maior comprimento visualizada no gel
foi então recortada e o DNA purificado usando o illustra™ GFX™ PCR DNA and Gel Band Purification
Kit, sendo posteriormente utilizado como vetor para a clonagem do sgRNA.
Os insertos utilizados na construção do pTargetipdC foram produzidos a partir da síntese de oligos
com comprimento de 144 pb com a terminação 5´coesiva com BamH1 e o terminal 3´ coesivo com
EcoR1, ambos contendo a sequência do promotor pJ23119, o sgRNA (fusão do trcrRNA:crRNA), e o
N20 alvo no gene ipdC no genoma do Bacillus sp. Esses insertos foram diluídos em tampão TE (1M de
Tris HCl pH 8.0 e 0,5M de EDTA pH 8.0) em alíquotas de 100 µM, para posterior utilização na
clonagem do pTargetipdC.
A reação de fosforilação dos insertos foi realizada com T4 polinucleotide Kinase (PNK) (NEB)
em uma reação contendo 2 µM de cada oligo; 1x do tampão T4 ligase Buffer (NEB) e 200 U mL-1 da
enzima T4 PNK em um volume total de 50 µL. Em seguida, a reação foi incubada em termobloco a
37°C por 30 minutos. Após esse período, foram adicionados 2,5 µL de solução de NaCl 1M a reação de
fosforilação e novamente incubou-se a 95°C por 6 minutos para anelamento dos oligos. Posteriormente,
as reações foram resfriadas por 2 horas à temperatura ambiente, e então foram purificadas com Illustra™
GFX™ PCR DNA and Gel Band Purification Kit e diluídas 10x em H2O deionizada estéril.
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A ligação dos insertos ao vetor foi realizada por meio de reação de ligação contendo 1x do DNA
Ligase Buffer (Invitrogen®); vetor e inserto em uma relação molar de 5:1 (100 ng do vetor para 7,4 ng
de inserto); 0,005 U mL-1 da enzima T4 DNA Ligase (Invitrogen®) em um volume final de 20 µL e então
incubada overnight à 16°C. Após esse período, 10 µL da reação foram utilizados para eletroporação em
células eletrocompetentes de E. coli (DH5α), sendo, em seguida, recuperadas por 1 hora de crescimento
em agitador orbital (180 rpm). Após o crescimento, alíquotas de 100 µL das células recuperadas foram
espalhadas em placas de Petri contendo meio LB-ágar acrescido do antibiótico espectinomicina (90 µg
mL-1).
Os transformantes contendo os plasmídeos da série pTargetipdC foram identificados por meio de
PCR de colônia, utilizando-se primers reverse, complementares a cada sequência N20, previamente
selecionada das plataformas de análise, contida nos plasmídeos clonados, e um primer foward (5´CTTAACGCTATGGAACTCGC-3´) correspondente à região do gene de resistência à espectinomicina
(aadA), contido no plasmídeo. A reação de PCR utilizando a colônia bacteriana continha 0,2 µM de cada
primer; 0,2 mM de cada dNTP’s; 1x do tampão da enzima Taq Buffer; 3,5 mM de MgCl2; 0,06 U µL-da
enzima Taq DNA polimerase (Thermo scientific®) em um volume final de 25 µL. Os ciclos no
termociclador corresponderam a 94°C por 5 minutos para desnaturação inicial, 35 ciclos de 95°C por
30 segundos; 62°C por 30 segundos; 72°C por 30 segundos) e 72°C por 7 minutos para extensão final.
Os amplicons obtidos na reação foram verificados por eletroforese em gel de agarose a 1,2% corado
com SYBR®green (Sigma-Aldrich).
Posteriormente, os clones identificados como positivos na PCR de colônia, tiveram o plasmídeo
extraído usando o Kit QIAprep Spin Miniprep (Qiagen®) de acordo com o protocolo do fabricante. Após
a extração, amostras de 100 ng de cada plasmídeo foram misturados com 5 µM do primer MoClo-F (5´AGCGAGGAAGCGGAAGAGCG-3´) (https://www.addgene.org), e envidas para confirmação por
sequenciamento pelo método de Sanger no Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e CélulasTronco da USP (http://genoma.ib.usp.br/). Os dados do sequenciamento foram convertidos em formato
FASTA e analisados no software on-line ClustalW2 (www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/),
comparando-se as sequências obtidas dos clones com as sequências dos insertos, pelo método Pairwise
Sequence Alignment (PSA), por meio da ferramenta Matcher.

Scaffold (tracrRNA:crRNA)

Figura 8. Construção e clonagem dos plasmídeos da série TargetipdC. Plasmídeo pTargetF utilizado como vetor para construção da série TargetipdC (A). Digestão do
pTargetF nos sítios de restrição das enzimas BamHI e EcoRI e inserção dos insertos formados a partir do anelamento de sequências de oligonucleotídeos contendo o
promotor pJ23119, as sequências N20 (inseridas separadamente em dois oligos distintos) e Scaffold formado pelo trcrRNA:crRNA fusionados. Na fita 5´--3´ foi inserida a
sequência complementar do sítio de BamHI e na fita 3´--5´ a sequência complementar ao sítio de EcoRI, ambas com terminais coesivos (B). Plasmídeo TargetipdC clonado
com inserto contendo um sgRNA com uma sequência N20 alvo no gene ipdC do Bacillus sp. linhagem RZ2MS9 (C)

pJ23119
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3.6. Construção e montagem do cassete de DNA doador
A construção do DNA doador que serviu como molde para a recombinação homóloga foi
realizada com dois moldes de fragmentos das sequências upstream e downstrean presentes na região do
gene ipdC, excluindo-se a região central correspondente a aproximadamente 786 pb. Essas sequências
foram obtidas a partir do draft do genoma do Bacillus sp. linhagem RZ2MS9 e depositadas no NCBI
(Nation Center for Biotechnology Information) sob o número GenBank: MJBF01000031.1, tendo sido
utilizadas para o desenho dos respectivos primers com o programa Oligo perfectTM Designer (Tabela 1).
Tabela 1. Sequências de primers utilizadas na construção dos cassetes de DNA doador para o nocaute do gene
ipdC no Bacillus sp. linhagem RZ2MS9
Primers do cassete de DNA doador do gene ipdC
Primers

Sequências 5´- 3´

ipdC Upstream foward (Up -f)

AAGCTTTTGCTGACCGAATCTTTTCC

ipdC Upstream reverse (Up -r)

TATGTATCGAGAAACTGCCCGCTCTACTTGGTA

ipdC Downstream foward (Dn -f)

TAGAGCGGGCAGTTTCTCGATACATATTGGAAAAGTGA

ipdC Downstream reverse (Dn -r)

AAGCTTGACTACACGAATTAGGAATTGAACA

Na primeira reação de PCR, correspondente ao primeiro round de construção do cassete, as
regiões Upstream ( Up -f e Up -r) e Downstream (Dn -f e Dn -r) do gene ipdC, foram amplificadas,
separadamente, utilizando sequências dos primers modificados como descrito em Choi e Schweizer
(2005) na seguinte reação, contendo: 0,2 µM de cada primer; 0,2 mM de cada dNTP’s; 1x do tampão
da enzima Taq Buffer; 3,5 mM de MgCl2; 0,12 U µL da enzima Taq DNA polimerase (Thermo
scientific®), 10 ng do DNA molde e H2O deionizada estéril em um volume final de 50 µL. Os ciclos no
termociclador corresponderam a 94°C por 5 minutos; seguido de 35 ciclos (95°C por 30 segundos; 62°C
por 30 segundos; 72°C por 30 segundos) seguido por 72°C por 7 minutos de extensão final. Após a
reação, os amplicons visualizados em gel de agarose a 1,2%, corado com SYBR®green (Sigma-Aldrich),
apresentaram um fragmento de aproximadamente 450 pb.
Na segunda reação de PCR, que compreende a etapa de montagem do cassete doador do gene
ipdC, 50 ng do produto de PCR das regiões upstream e downstream, amplificados no primeiro round,
foram utilizados como molde em uma nova reação com as mesmas condições de componentes e
programa de termociclagem do respectivo round. Porém, nessa etapa da montagem, as reações foram
submetidas aos três primeiros ciclos da termociclagem sem a adição de primers. Após a conclusão desse
ciclo inicial, a reação foi pausada e os primers Up foward e Dn reverse foram inseridos na reação. Em
seguida, a reação foi retomada até a conclusão do programa completo da PCR, como descrito
anteriormente para o primeiro round. Os amplicons obtidos, contendo um produto de PCR de
aproximadamente 900 pb, foram verificados por eletroforese em gel de agarose a 1,2% corado com
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SYBR®green (Sigma-Aldrich). Em seguida, as bandas contendo fragmento foram excisadas do gel e
purificadas utilizando illustra™ GFX™ PCR DNA and Gel Band Purification Kit.
Posteriormente, amostras de 40 ng do cassete, foram misturados com 5 µM do primer ipdC Up
f (5´-AAGCTTTTGCTGACCGAATCTTTTCC-3´) e enviadas para sequenciamento pelo método de
Sanger no Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo
(http://genoma.ib.usp.br/). A confirmação da região deletada na construção do cassete foi realizada por
meio do software BLAST, utilizando a ferramenta Blastx (www.blast.ncbi.nlm.nih.gov), comparando a
sequência do cassete contra a sequência do gene ipdC do Bacillus sp. linhagem RZ2MS9. Para facilitar
a visualização do alinhamento das sequências pelo BLAST, os dados foram inseridos no software online Kablammo (www.kablammo.wasmuthlab.org).
3.7. Nocaute do gene ipdC com a técnica de CRISPR-Cas9
O nocaute do gene ipdC no genoma da linhagem RZ2MS9 com sistema CRISPR-Cas9 foi
realizado em dois tratamentos, consistindo dos seguintes: linhagem RZ2MS9 transformada com pCas +
pTargetipdC-1 + cassete doador; linhagem RZ2MS9 transformada com o pCas + pTargetipdC-1 sem o cassete
doador.
A linhagem RZ2MS9-pCas foi crescida em meio LB contendo o antibiótico sulfato de
canamicina 100 µg mL-1 e acrescido ou não de L-arabinose (concentração final de 10 mM) para indução
dos genes do complexo λ-Red, facilitando a recombinação do cassete doador. A partir de então, células
eletrocompetentes da linhagem RZ2MS9-pCas, foram transformadas com 300 ng do pTargetipdC-1
carregando o sgRNA com o N20 alvo no gene ipdC, que foi eletroporado junto com 600 ng do cassete
de DNA doador (dsDNA ~ 900 pb), previamente construído com as extremidades homólogas a cada
região (upstream ou downstream) do gene ipdC. A eletroporação foi realizada seguindo o mesmo
procedimento descrito no item 3.2. Para o tratamento onde não foi fornecido o DNA doador todas as
etapas da transformação foram realizadas sem à adiação de L-araibinose no meio de cultura.
Após a eletroporação, as células foram recuperadas por 1 horas antes de serem inoculadas em
meio LB-ágar contendo canamicina (100 µg mL-1) e espectinomicina (500 µg mL-1), com ou sem a
adição de L- arabiose ( concentração final de 10mM) e em seguida incubadas overnight a 28°C. Após o
crescimento, colônias isoladas dos transformantes, foram crescidas em 10 mL de meio LB líquido por
24 horas a 28°C em agitador orbital (180 rpm). Logo após, as culturas foram centrifugadas, o
sobrenadante foi descartado e o pellet utilizado para extração do DNA genômico com o kit DNeasy
Blood & Tissue (Qiagem®) seguindo as orientações do fabricante.
O DNA extraído foi utilizado como template na reação de PCR para detecção dos mutantes
ΔipdC, consistindo dos seguintes componentes: 0,2 µM de cada primer; 0,2 mM de cada dNTP’s; 1x do
tampão da enzima Taq Buffer; 3,5 mM de MgCl2; 0,06 U µL da enzima Taq DNA polimerase (Thermo
scientific®), 10 ng do DNA molde e H2O deionizada estéril em um volume final de 25 µL. Os ciclos de

36

termociclagem corresponderam a 94°C por 5 minutos seguidos de 35 ciclos (95°C por 30 segundos;
60°C por 30 segundos; 72°C por 30 segundos) e extenção final a 72°C por 7 minutos. Para a reação
controle da PCR o DNA molde foi subtitituido por H2O deionizada estéril.
Os amplicons foram verificados por eletroforese em gel de agarose a 1,2%, e posteriormente as
bandas foram excisadas do gel e purificadas com o illustra™ GFX™ PCR DNA and Gel Band
Purification Kit. Alíquotas de 40 ng dos amplicons purificados foram misturadas com 5 µM do primer
de construção do cassete doador ipdC Up f (5´-AAGCTTTTGCTGACCGAATCTTTTCC-3´) e
enviadas para sequenciamento pelo método de Sanger no Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano
e Células-Tronco da Universidade de São Paulo. Os dados do sequenciamento foram analisados no
software on-line Clustal Omega (www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/) e a confirmação dos mutantes foi
feita alinhando-se as sequências obtidas dos amplicons à sequência do cassete doador e do gene ipdC
da linhagem RZ2MS9, pelo método Multiple Sequence Alignment (MSA).
Para a cura dos plasmídeos, a linhagem RZ2MS9ΔipdC contendo as séries pCas e pTargetipdc1 foi

inicialmente repicada em placas contendo meio LB-ágar acrescido do antibiótico canamicina (100

µg mL-1) e incubadas por 24 horas a 28°C. Após esse período, colônias isoladas da linhagem mutante
foram inoculadas em 2 mL de meio LB contendo canamicina (100 µg mL-1) e IPTG (Isopropil-β-DTiogalactopiranosídio) (concentração final de10 mM) e, novamente, incubadas por 48 horas a 28°C em
agitador orbital (180 rpm) sendo em seguida diluídas até 1.10-6 e espalhadas separadamente em placas
contendo meio LB-ágar com espectinomicina (500 µg mL-1) e canamicina (100 µg mL-1) separadamente.
A cura do pTargetipdC-1 foi verificada através da determinação de sua sensibilidade a espectinomicina
(500 µg mL-1). A cura do pCas foi realizada por crescimento das linhagens a 37ºC por 48 horas em meio
LB sem adição de antibiótico e confirmda pela sensibilidade a canamicina (100 µg mL-1).
3.8. Avaliação da biossíntese do AIA dependente do L-triptofano
As linhagens RZ2MS9 WT e ΔipdC-1 utilizadas para avaliação da biossíntese de ácido indol
acético foram previamente crescidas em placas com meio de cultura LB-ágar por 24 horas a 28°C para
obtenção de colônias isoladas. As colônias crescidas foram transferidas para tubos contendo 5 mL meio
LB líquido com e sem adição do aminoácido L-triptofano (concentração final de 5 mM) e incubadas a
28°C em agitador orbital (180 rpm) na ausência de luz. A biossíntese do AIA foi avaliada nos períodos
de 24, 48 e 72 horas após a inoculação (h.a.i.) de acordo com o método descrito por Brick et al. (1991)
com algumas modificações.
A cada 24 h.a.i., 2 mL do meio de cultura, apresentando crescimento bacteriano, foram extraídos
e transferidos para centrifugação a 15.000 g por 15 minutos em microtubos de 2 mL sendo
posteriormente retirada uma alíquota de 1,4 mL do sobrenadante do centrifugado, que foi transferido
novamente, para microtubos contendo 0,6 mL do reagente de Salkowski (2% de FeCl3 0,5M em 35% de
ácido perclórico). As amostras acrescidas com o reagente foram incubadas a 28°C por 30 minutos, em
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ambiente ausente de luz, para reação dos compostos indólicos presentes no sobrenadante do centrifugado
da cultura das células com os sais férricos presentes no reagente, ocasionando o desenvolvimento de
coloração rósea com variações de intensidade de acordo com as concentrações do AIA.
A intensidade da cor apresentada na reação dos compostos indólicos com o reagente de
Salkowsky foi quantificada em espectrofotômetro em um comprimento de onda de λ=530nm e as
concentrações de AIA estimadas a partir de uma curva padrão previamente estabelecida com
quantidades conhecidas de ácido indol acético 0, 25; 50; 100; 150; 200 e 300 µg mL-1 (Sigma-Aldrich)
em meio de cultura não inoculado, com a adição de L-triptofano 5 mM. Os experimentos foram
realizados em triplicata e o meio de cultura LB acrescido de L-triptofano e sem crescimento bacteriano
foi utilizado como standard nas leituras espectrofotométricas.
3.9. Análise estatística
Os dados gerados nos experimentos de transformação com o plasmídeo pCas, nocaute do gene
ipdC com a técnica de CRISPR-Cas9 e biossíntese do AIA dependente de L-triptofano foram submetidos
à análise de variância (ANOVA) com comparação das médias dos tratamentos pelo teste de Tukey (p ≤
0,05). Já os dados da curva de crescimento das linhagens transformada com pCas e selvagem foram
submetidos à análise de correlação. Ambos os testes estatísticos foram realizados utilizando o programa
R (R CORE TEAM, 2014).
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4. RESULTADOS
4.1. Eficiência da transformação do Bacillus sp. com o plasmídeo pCas
A transformação do Bacillus sp. linhagem RZ2MS9 com o plasmídeo pCas contendo o gene da
endonuclease Cas9 foi eficiente, entretanto foram observadas diferenças quanto à sua eficiência de
acordo com a concentração de plasmídeos utilizada na eletroporação das células bacterianas. Observouse que na concentração de 30 ng do plasmídeo, um maior número de transformantes por µg de DNA
plasmidial foi obtido, 6,43.104 trasnformantes por µg de DNA-1, enquanto que na concentração de 100
ng do plasmídeo o número de transformantes foi 1,90.104 por µg de DNA-1 (Figura 9).

Figura 9. Eficiência de transformação do Bacillus sp. linhagem RZ2MS9 com o plasmídeo pCas nas
concentrações de 30 ng e 100 ng. As médias do número de transformantes diferem entre as concentrações do
plasmídeo pelo teste de Tukey (p≤0,05).

4.2. Detecção dos transformantes com o pCas e curva de crescimento
Os produtos da PCR, plasmídeos extraídos da linhagem RZ2MS9 e o controle positivo
apresentaram um fragmento de amplificação com tamanho aproximado de 600 pb, não houve
amplificação do controle negativo (Figura 10). Esse tamanho de fragmento, visualizado na eletroforese,
consiste do comprimento esperado para amplificação com os primers desenhados a partir da sequência
do gene da Cas9 contido no plasmídeo pCas, confirmando sua presença nas linhagens transformadas.
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Figura 10. Perfil eletroforético da PCR de detecção dos transformantes com plasmídeo pCas contendo o gene da
endonulease Cas9. Da esqueda para a direita: Marcador molecular 1kb ladder (Sinapse®); 1. DNA genômico da
linhagem RZ2MS9; 2. Plasmídeo pCas; 3. Plasmídeo extraído da linhagem RZ2MS9; 4. Produto PCR sem DNA.

Após a confirmação da inserção do plasmídeo pCas nas células bacterianas, a linhagem
RZ2MS9-pCas foi avaliada quanto à cinética do seu crescimento em relação à linhagem selvagem, no
meio de cultura LB líquido com e sem a adição do antibiótico sulfato de canamicina (100 µg mL-1),
sendo observado algumas diferenças nas fases de crescimento em comparação com a linhagem
selvagem (Figura 11). Quando comparadas em relação ao crescimento em meio de cultura LB não
seletivo, ou seja, sem a adição do antibiótico canamicina, as linhagens RZ2MS9-pCas e WT apresentam
diferença no tempo de crescimento, com um retardo inicial de aproximadamente 2 horas da linhagem
transformada com o pCas em relação à linhagem selvagem, na etapa do crescimento bacteriano que
compreende o início da fase lag. No entanto, é possível observar uma menor diferença entre o
crescimento das linhagens em 4 horas após a incubação.
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Figura 11. Curva de crescimento das linhagens RZ2MS9 WT e RZ2MS9 transformada com plasmídeo pCas9
em meio de cultura LB (Lúria Bertani) seletivo, acrescido do antibiótico sulfato de canamicina (100 µg mL-1), e
não seletivo.

O tempo total decorrido para alcance da fase estacionária do crescimento pelas linhagens,
compreendendo desde o início do crescimento, passando pela fase lag e pela fase exponencial, foi de
aproximadamente 12 horas, após esse tempo a densidade ótica aferida passou a apresentar valores
constantes até o período final das leituras em 48 horas de crescimento. A linhagem RZ2MS9 - pCas em
meio com e sem antibiótico em relação à linhagem selvagem apresentou alto coefecinte de correlação
em relação à curva de crescimento bacteriano, R²= 0,977 e R2= 0,897 respectivamente (Figura 12).
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Figura 12. Correlação do crescimento das linhagens RZ2MS9-pCas e RZ2MS9-WT. Correlação do crescimento
entre as linhagens em meio de cultura LB não seletivo (A). Correlação do crescimento da linhagem RZ2MS9pCas em meio de cultura LB seletivo, acrescido de sulfato de canamicina (100 µg mL-1) com a linhagem
RZ2MS9-WT crescida em meio de cultura LB não seletivo (B). As linhagens apresentam uma forte correlação
positiva no crescimento em ambos os meios.

4.3. Sequências N20 para o sgRNA dos plasmídeos TargetipdC
Um total de 115 sequências N20 foi gerado nas 3 plataformas (CHOP CHOP, CRISPOR e RGEN
Tools), dentre as quais apenas 3 sequências N20 aparecem individualmente nas plataformas de análise,
sendo 1 sequência na CHOP CHOP e 2 na CRISPOR. As demais sequências geradas aparecem em
comum entre 2 ou entre as 3 plataformas, tendo sido obtidas 78 sequências de N20 em comum entre as
plataformas CHOP CHOP e CRISPOR, 2 sequências entre RGEN e CRISPOR e 32 sequências entre as
3 plataformas (Figura 13). Essas sequências apresentaram variações em relação aos sítios de localização
dentro do gene ipdC e quanto ao sentido da dupla fita do DNA, tendo sido obtidas sequências tanto no
sentido 5´- 3´ quanto no sentido 3´- 5´.
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Figura 13. Diagrama de Venn, apresentando o número de sgRNAs gerados nas plataformas RGEN Tools CasOffinder ver. 2.4 (A), CHOP CHOP (B) e CRISPOR ver. 4.2 (C), os números dentro dos círculos correspondem
ao total de sequências N20 geradas pela plataforma e as intersecções entre os círculos são referentes ao número de
sequências em comum entre as plataformas.

As sequências N20 obtidas a partir do gene ipdC nas 3 plataformas de análise apresentam-se
com diferentes teores de GC, sítios off target, escores de especificidade e out-off-frames. Desta forma,
as sequências foram selecionadas de acordo com critérios pré-estabelecidos para cada um dos fatores
descritos visando a seleção dos N20 com maior eficiência. Assim, as sequências geradas foram
ranqueadas, selecionando-se apenas uma sequência de cada plataforma para montagem no sgRNA que
compõe os plasmídeos pTargetipdC. Entre as sequências selecionadas, duas aparecem em comum entre
as plataformas CRISPOR e CHOP CHOP e uma em comum com as 3 plataformas. (Tabela 2).
Tabela 2. Sequências N20 com alvo no gene ipdC da linhagem RZ2MS9, geradas pelas plataformas de
bioinformática RGEN Tools Cas-Offinder ver. 2.4, CRISPOR ver. 4.2 e CHOP CHOP.

NI- Conteúdo não informado pela plataforma, automaticamente calculado para o ranking de sequência N20 gerada; Seta para a direita
corresponde a fita 5’-3’; Seta para a esquerda corresponde a fita 3’-5’; **Sequências em comum entre 3 as plataformas. *Sequência em comum
entre 2 plataformas.
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4.4. Construção dos plasmídeos da série pTargetipdC e do cassete doador
A série pTargetipdC que contém as sequências N20, selecionadas das plataformas de
bioinformática RGEN Tools (1) e CRISPOR (2), foi clonada com êxito, enquanto o plasmídeo com o
sgRNA do N20 selecionado na plataforma CHOP CHOP não foi obtido. A confirmação da clonagem foi
feita a partir do sequenciamento da região contendo o sgRNA com a sequência N20, de modo que os
dados do sequenciamento foram alinhados na ferramenta Match do programa ClustalW com as
sequências dos respectivos oligos contendo o N20 no sgRNA, (Figura 14A e B).

Figura 14. Confirmação da clonagem do inserto contendo o sgRNA nos plasmídeos da série TargetipdC. As
sequências dos clones foram alinhadas com a sequência N20 dos oligonucleotídeos que compõem o sgRNA. As
linhas coloridas correspodem à detecção da base no sequênciamento e os traços verticais correspondem ao
alinhamento entre as sequências. (A) N20. 1 TragetipdC-1; (B) N20. 2 TargetipdC-2.

Em relação ao DNA doador, cada uma das regiões amplificadas separadamente apresentou
produtos de PCR com tamanho aproximado de 450 pb (Figura 15A). Já no segundo round da reação, os
amplicons do primeiro round, unidos em única reação, foram recombinados em 3 ciclos de reação sem
primers, sendo, a partir do terceiro ciclo, inseridos os primers correspondentes ao foward da região Up
e reverse da região Dw. Essa reação amplifica a sequência formada no ciclo de recombinação, gerando
então o cassete doador para o nocaute com uma sequência correspondente a do gene ipdC do Bacillus
sp. aproximadamente 900 pb. O cassete obtido com a reação overlap foi confirmado quanto à
similaridade com a sequência do gene ipdC do Bacillus sp. linhagem RZ2MS9 (Figura 15B).
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Figura 15. Gel de agarose (1,2%) com os amplicons obtidos no primeiro e segundo round da overlap PCR (A).
Amplicon da região upstream do gene ipdC (1). Amplicon da região Downstrean (2). Cassete doador do respectivo
gene, obtido a partir da recombinação e amplificação dos produtos do primeiro round da reação overlap (3).
Alinhamento da sequência do cassete com a do gene realizada no programa BLAST. As linhas horizontais indicam
o número de bases similares, entre o gene ipdC do Bacillus sp. (RZ2MS9) (linha superior) e as sequências do
cassete de DNA doador (linha inferior). O gráfico de visualização foi gerado no software on-line Kablammo (B).

4.5. Nocaute do gene ipdC com a técnica de CRISPR-Cas9 e identificação das linhagens
mutantes
O nocaute do gene ipdC no genoma da linhagem RZ2MS9 com sistema CRISPR-Cas9 foi
realizado a partir do sistema de plasmídeos duplos, separando-se a enzima Cas9 do sgRNA. O DNA
doador que serviu como molde para recombinação homóloga nessa técnica de CRISPR-Cas9 também
foi fornecido separadamente no momento da eletroporação das células da linhagem RZ2MS9-pCas com
o plasmídeo pTargetipdC -1.
Entre os tratamentos empregados para avaliar a eficiência do sistema CRISPR-Cas9 na geração
de mutantes nocautes para o gene ipdC da linhagem RZ2MS9, todos apresentaram transformantes que
cresceram em placas contendo o antibiótico sulfato de canamicina (100 µg mL-1) e espectinomicina (500
µg mL-1). Além disso, a eficiência de mutação foi variável nos transformantes que continham o DNA
doador e naqueles cuja sequência não foi fornecida no momento da eletroporação das células, com as
médias diferindo pelo teste de Tukey (p≤0,05) (Figura 16).
No tratamento contendo o pCas e o pTargetpdC-1 mas sem presença do DNA doador, o número
de transformantes foi consideravelmente inferior aos obtidos na linhagem onde sistema foi utilizado por
completo (pCas - pTargetpdC-1 - cassete doador).
Ressalta-se que no tratamento contendo o cassete de DNA doador, o plasmídeo pCas foi ativado
para expressão dos genes λ-red, por meio do crescimento, previa e posteriormente ao nocaute, em meio
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de cultura acrescido de L-arabinose (10 mM concentração final), para auxiliar na recombinação
homóloga do cassete doador. Na linhagem em que não foi oferecido o cassete doador, o reparo da quebra
da dupla fita ocasionando pela endonuclease Cas9 foi, provavelmente, ocasionado por mecanismos
endógenos de recombinação não-homóloga das células.

Figura 16. Eficiência do nocaute do gene ipdC no genoma do Bacillus sp. linhagem RZ2MS9 com a técnica de
CRISPR-Cas9. O número de transformantes por µg de DNA-1 foi calculado considerando as concentrações do
plasmídeo pTargetipdC-1 e do cassete doador aplicadas na transformação, sendo estas 300 ng e 600 ng,
respectivamente. Os tratamentos diferem pelo teste de Tukey (p≤0,05).

Após 24 horas de crescimento na nova placa, 4 linhagens transformantes com o sistema
completo (pCas+pTargetipdC-1+ DNA doador) foram selecionadas para confirmação do nocaute por PCR,
realizada a partir da extração e utilização do DNA genômico como template para a reação com os
primers Up foward e Dw reverse, empregados na construção do cassete doador. Dentre as 4 linhagens
selecionadas, todas apresentaram diferenças quanto ao comprimento dos amplicons obtidos na reação
PCR, em comparação com a linhagem selvagem, indicando o nocaute do gene do gene ipdC (Figura
17A). Diferenças nos perfis dos amplicons dos mutantes entre si também foram constatadas. A linhagem
ΔipdC-1 apresentou uma pequena diferença no comprimento do amplicon em relação às linhagens
ΔipdC-3 e ΔipdC-4 e uma diferença um pouco maior em relação à linhagem ΔipdC-2, do mesmo modo,
desta ultima para com as linhagens ΔipdC-3 e 4.
Dentre as linhagens mutantes que apresentaram diferença no perfil de bandas em relação à
linhagem selvagem, a linhagem ΔipdC-1 foi selecionada para o sequenciamento e confirmação da
inserção do cassete de DNA doador. Os dados do resultado do sequenciamento do amplicon da
respectiva linhagem foram alinhados com a sequência do cassete de DNA doador e do gene ipdC, sendo
observada similaridade entre as sequências (Figura 17B). Deste modo, confirmando a mutação no gene
ipdC, promovida pela técnica de CRISPR-Cas9.
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Figura 17. Perfil eletroforético dos amplicons gerados na PCR de detecção dos mutantes nocaute para o gene ipdC
no Bacillus sp. linhagem RZ2MS9, em gel de agarose (1.2%) corado com SYBR® green (Sigma-Aldrich). 1, 2, 3
e 4 correspondem às bandas dos respectivos mutantes ΔipdC.1, 2, 3 e 4; WT corresponde ao amplicom da linhagem
RZ2MS9 selvagem (A). Alinhamento entre as sequências do gene ipdC na linhagem WT, do DNA doador e do
amplicon da linhagem RZ2MS9ΔipdC-1. Preto indica bases idênticas entre as 3 sequências; Cinza indica bases
idênticas entre a linhagem WT e o DNA doador; Azul indica as bases idênticas entre o DNA doador e a linhagem
ΔipdC-1; Verde indica as bases idênticas entre a linhagem WT e a ΔipdC-1, as sequências incolor não apresentam
identidade (B).
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A cura do plasmídeo pTargetipdC-1 no Bacillus sp. ΔipdC-1 foi realizada crescendo-se a linhagem
em 2 mL-1 de meio de cultura LB líquido acrescido do antibiótico sulfato de canamicina (100 µg mL-1)
e de IPTG por um período de 48h a 28ºC e 180rpm. O plasmídeo pCas possui em sua sequência um
sgRNA ativado pelo promotor Ptrc com alvo na sequência do promotor pMB1 do plasmídeo pTargetipdC,
ocasionando a destruição desse plasmídeo pela endonuclease Cas9. Deste modo as linhagens não
apresentaram crescimento na placa contendo o antibiótico espectinomicina (500 µg mL-1).
Após a cura do plasmídeo pTargetipdC -1, a linhagem ΔipdC-1 - pCas, foi novamente crescida em
meio LB líquido, por um período de 48h a 37ºC e 180rpm. O plasmídeo pCas possui um replicon rico
em Timina e Adenina, que com o aumento da temperatura ocasiona o seu desmembramento e destruição.
A linhagen ΔipdC-1 curada do pCas não apresentou crescimento na presença do antibiótico sulfato de
canamicina.
A execução experimental do nocaute até a obtenção dos mutantes do gene ipdC no Bacillus sp.
linhagem RZ2MS9 com a técnica de CRISPR-Cas9 no sistema de plasmídeos duplos, foi divida em 3
etapas principais sendo elas: Preparação, Nocaute do gene ipdC, e Obteção de mutantes,
compreendendo, desta forma, as etapas de transformação com o plasmídeo pCas e construção do
plasmídeo pTargetipdC e do cassete doador, nocaute com sistema CRISPR-Cas9, confirmação das
linhagens mutantes e cura dos plasmídeos, respectivamente. O tempo total requerido para realização de
todas as etapas foi de aproximadamente 22 dias, com o número de dias necessários para realização de
cada etapa sendo variável (Tabela 3). Contudo, ressalta-se que no tempo total não foi incluído o
sequenciamento das amostras, uma vez que esse procedimento foi terceirizado em todas as etapas do
processo.
Tabela 3. Tempo requerido para obtenção de mutantes nocautes para o gene ipdC no Bacillus sp. linhagem
RZ2MS9 com a técnica de CRISPR-Cas9 no sistema de plasmídeos duplos.
Etapa

PREPARAÇÃO

NOCAUTE

OBTENÇÃO DOS
MUTANTES

Experimentos
Produção das células eletrocompetentes
Transformação com o plasmídeo pCas

Tempo de execução
02 dias
01 dia

Construção do plasmídeo pTargetipdC-1 (sgRNA)
Construção do cassete de DNA doador
Produção das células eletrocompetentes
Transformação com o pTargetipdC -1+ DNA doador
Crescimento das linhagens nocauteadas
Repicagem e crescimento das colônias dos mutantes
Extração de DNA genômico dos mutantes
Identificação dos mutantes por PCR
Cura dos plasmídeos pCas e pTargetipdC-1

03 dias
02 dias
02 dias
01 dia
01 dia
01 dia
02 dias
01 dia
06 dias
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4.6. Avaliação da biossíntese do AIA nas linhagens RZ2MS9-WT e Δipdc
A biossíntese do ácido indol acético (AIA) via L-triptofano dependente foi avaliada nas
linhagens RZ2MS9-WT e nocaute para o gene ipdC (ΔipdC) nos períodos correspondentes a 24, 48 e
72 horas após a inoculação (h.a.i). As concentrações do fitormônio sintetizadas nos diferentes tempos
avaliados diferiram entre as linhagens selvagem e ΔipdC nos tempos avaliados (Figura 18).

Figura 18. Biossíntese do ácido indol acético (AIA) via L-triptofano dependente pelas linhagens selvagem (WT)
e nocaute para o gene ipdC (ΔipdC) em 24, 48 e 72 horas de crescimento. A biossíntese do fitormônio difere entre
as linhagens de acordo com o tempo de crescimento. Colunas com letras iguais não diferem pelo teste de Tukey
(p≤0,05)).

Em 24 h.a.i., a síntese do AIA pela linhagem RZ2MS9ΔipdC-1 foi reduzida em 87,96%, em
comparação à linhagem selvagem. As concentrações do AIA observadas foram de 5,15 µg mL-1 e 0,62
µg mL-1, na linhagem selvagem e na linhagem ΔipdC, respectivamente. Já 48 h.a. i, a redução da síntese
do AIA pela linhagem ΔipdC, em comparação à linhagem selvagem, foi de 88,25%, sendo as
concentrações do AIA de 11,41 µg mL-1 sintetizado pela linhagem selvagem e 1,34 µg mL-1 pela
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linhagem ΔipdC-1 Em ambos os tempos de crescimento, 24 h.a.i. e 48 h.a.i., a biossíntese do AIA na
linhagem ΔipdC-1 não diferiu estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05).
Em 72 h.a.i. a redução da biossíntese do AIA pela linhagem ΔipdC-1 foi de 58,27 % em relação
à linhagem selvagem. A produção do AIA pela linhagem selvagem nesse tempo de crescimento foi de
12,03 µg mL-1 enquanto que na linhagem ΔipdC a síntese do fitormônio correspondeu a 5,02 µg mL-1.
Ressalta-se também que em 72 h.a.i., a síntese do AIA pela linhagem RZ2MS9 nocaute para o gene
ipdC não difere estatisticamente da síntese do fitormônio observada na linhagem selvagem em 24 h.a.i.
do crescimento pelo teste de Tukey (p≤0,05).
Outrossim, pode-se constatar que a biossíntese do AIA dependente do L-triptofano pelas
linhagens selvagem e ΔipdC, passou a aumentar com o tempo de crescimento, embora na linhagem
ΔipdC, as concentrações detectadas tenham sido inferiores em comparação com a linhagem selvagem.
Além disso, a biossíntese do AIA na ausência do aminoácido L-triptofano também foi avaliada, não
sendo observada síntese do fitormônio em nenhum dos tempos de crescimento, tanto na linhagem
selvagem, quanto na linhagem ΔipdC.
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5. DISCUSSÃO
A genética reversa, por meio de inúmeras técnicas moleculares, tem revolucionado a forma
como entendemos o funcionamento e a importância dos genes. Uma das principais aplicações dessa
abordagem consiste na geração de organismos nocauteados geneticamente para entender o papel dos
genes na regulação de processos nos organismos (SANDER E JOUNG, 2014; SHAH et al., 2015;
BOETTCHER E MCMANUS, 2015). No presente estudo, a técnica empregada para compreender da
função do gene ipdC, na biossíntese do ácido indol acético (AIA) via dependente do L-triptofano pela
rizobactéria promotora do crescimento em plantas (RPCP) Bacillus sp. linhagem RZ2MS9 foi a técnica
de CRISPR-Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) ou repetições
palindrômicas curtas regularmente interespaçadas.
Essa técnica, em comparação a outras ferramentas moleculares como “nucleases dedo de zinco”
ZFN’s e ativador de transcrição de nucleases efetoras (TALE), oferece uma versatilidade sem
precedentes para manipulação de genomas, requerendo apenas a construção de uma matriz CRISPR e
um sgRNA com alvo em um sítio específico, precedido por uma sequência PAM (COBB et al., 2015).
No gene ipdC da linhagem RZ2MS9, uma vasta gama de sequências PAM (NGG) foi detectada
gerando um total de 115 sequências N20 com possibilidade de direcionamento do sistema CRISPR-Cas9
para diferentes sítios de clivagem no respectivo gene da linhagem.
Contudo, apenas duas sequências desse total, individualmente, foram clonadas nos plasmídeos
pTargetipdC que expressam o sgRNA contendo a sequência alvo no referido gene, sendo apenas uma
sequência N20, suficiente para promover a quebra na dupla fita do DNA, uma vez que o sistema CRISPRCas9 é tido como de alta especificidade (JIANG E DOUDNA, 2017). Segundo Pliatsika e Rigoutsos
(2015) a capacidade do sgRNA em direcionar com precisão a região alvo no DNA evitando a ocorrência
de “off-targets sites” é de suma importância, uma vez que o N20, contido no sgRNA, é indispensável
para que a interação com a sequência alvo possa ocorrer de maneira precisa. Deste modo, essas
sequências foram previamente selecionadas por algoritmos nas plataformas de bioinformática, que
promoveram uma busca completa no draft do genoma da linhagem RZ2MS9, garantindo a unicidade e
especificidade de cada sequência gerada.
O sistema CRISPR-Cas9 tem sido amplamente empregado de maneira exitosa na modificação
de genomas de diferentes organismos devido a sua baixa complexidade e eficiência (CONG et al., 2013;
HWANG et al., 2013; YU et al., 2013; ZHENG et al., 2014; PLATT et al., 2014 ABLAIN et al., 2015;
KHATODIA et al., 2016; LIU et al., 2017; SHEN et al., 2017; TONG et al., 2018).
Em bactérias, essa técnica tem sido aplicada por meio da inserção de plasmídeos, contendo os
principais elementos que a compõe, sendo estes: a endonuclease Cas9 e o tracrRNA:crRNA, inseridos
separadamente ou fusionados em um único RNA guia, o sgRNA. Esses dois elementos principais
formam o complexo responsável por promover a quebra na dupla fita do DNA em uma região específica
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para a qual o complexo é direcionado pela sequência N20 contida no sgRNA, que, por sua vez, é
complementar à sequência alvo no genoma (JINEK et al., 2012). A eficiência da técnica de CRISPRCas9 na geração de mutantes é dependente, além da quebra da dupla fita, de uma sequência de DNA
doador que serve como template para a recombinação homóloga e inserção da sequência contendo a
mutação de interesse (JIANG et al., 2015).
Na linhagem RZ2MS9, a técnica de CRISPR-Cas9 foi executada segundo o método proposto
por Jiang et. (2015), utilizando um sistema de plasmídeos duplos, onde a endonuclease Cas9 de S.
pyogenes (sistema CRISPR-Cas9 do tipo II) e o sgRNA produzido a partir da fusão do trcrRNA com o
crRNA foram separados nos plasmídeos pCas e pTargetipdC, este último obtido a partir do plasmídeo
pTargeF. Além de um cassete de DNA doador com aproximadamente 900 pb, obtido por meio de
overlap PCR das regiões upstream e downstream do gene ipdC contido no genoma da respectiva
linhagem. Ambos plasmídeos foram construídos com o objetivo de facilitar a geração de mutantes em
único gene ou em vários genes em multiplex ou edição contínua.
O número de transformantes obtidos no nocaute do gene ipdC na linhagem RZ2MS9 com a
técnica de CRISPR-Cas9 foi da ordem de 1.104 nas linhagens em que o cassete doador foi inserido e o
sistema de recombinação λ-Red contido no plasmídeo pCas, foi ativado por meio da indução do
promotor Parab em função da adição de L-arabinose no meio de cultura cujo a linhagem RZ2MS9 fora
crescida antes e durante a execução do nocaute. O sistema do vírus bacteriófago λ Red inclui os genes
Gam, Beta e Exo de recombinação de fagos. A função do Gam é evitar que nucleases das próprias
bactérias possam degradar os fragmentos de DNA doador, permitindo sua preservação. O produto do
gene Beta, por sua vez, é uma proteína que liga-se ao DNA fita simples promovendo o anelamento de
duas moléculas de DNA complementares. Já o produto do gene Exo consiste de uma exonuclease que
atua no sentido 5´- 3´do DNA. Juntas, essas proteínas inserem o DNA doador no alvo desejado, criando
recombinantes genéticos e aumentando a eficiência na geração de mutantes (SHARAN et al., 2009).
A eficiência do sistema CRISPR-Cas9 na geração de linhagens mutantes tem sido descrita em
diferentes espécies de bactérias, utilizando a associação de mecanismos exógenos e endógenos de reparo
na dupla fita do DNA, bem como de recombinação de sequências de DNA doador de diferentes
comprimentos. Jiang et al. (2015) demostraram que a utilização do sistema CRISPR-Cas9, atrelado ao
mecanismo de recombinação λ Red contido no plasmídeo pCas, promoveu um aumento no número de
mutantes de E. coli linhagem MG1655 e Tatumella citrea linhagem DSM 13699, tendo observado que
a ativação desse mecanismo possibilitou a recombinação de sequências de DNA doador com
comprimento ≥ 40pb, constatando, também, que a medida em que o comprimento do DNA doador foi
aumentado, a eficiência da mutação cresceu conjuntamente.
Similarmente, So et al. (2017) demostraram que a eficiência de mutação em Bacillus subtilis
com sistema CRISPR-Cas9, em plasmídeos duplos, com o sgRNA e a endonuclease Cas9 separados,
diminui substancialmente à medida em que o comprimento do DNA doador diminui, indicando também
que o DNA doador, nesse gênero de Bacillus, deve ter um comprimento superior a 400 pb para manter
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a alta eficiência de mutação usando CRISPR-Cas9 associado com mecanismos de recombinação
homóloga. No entanto, esses autores utilizaram a própria maquinaria endógena de recombinação do B.
subtilis.
Outrossim, na linhagem RZ2MS9, cujo o doador não foi oferecido e os genes do complexo λRed não foram ativados, observou-se uma redução de 64,08% no número de transformantes,
evidenciando que o sistema de reparo endógeno da linhagem RZ2MS9 também pode atuar na quebra da
dupla fita DNA promovida pela endonuclease Cas9, reparando-a, embora de maneira menos eficiente
em comparação com o complexo λ-Red . Desta forma, sugerindo a existência de um mecanismo de
reparo por recombinação não-homóloga ainda não explorado no genoma do Bacillus sp. Todavia,
embora tenha-se observado esse fenômeno, a identificação desses mutantes não foi possível devido a
não inserção do cassete de DNA doador, o que dificulta a seleção e detecção por reação PCR.
O sistema CRISPR-Cas9 tem demostrado ser uma técnica de rápida execução em comparação
a outros métodos de engenharia de genomas (CHOI E LEE, 2016). O tempo total demandado para
obtenção das células bacterianas com as modificações de interesse no DNA da linhagem RZ2MS9 foi
de aproximadamente 22 dias, excluindo-se as etapas que demandaram sequenciamento. Entre as
principais etapas requeridas para realização do nocaute com técnica de CRISPR-Cas9, duas se destacam
pelo tempo de execução, sendo elas a construção do plasmídeo contendo sgRNA (Preparação) e a cura
dos plasmídeos (Obtenção dos mutantes).
Zhang et al. (2016) também avaliaram o tempo necessário para a geração de mutantes com
sistema CRISPR-Cas9, de um único plasmídeo, em Bacillus subtilis, onde em comparação com outras
técnicas de edição de genomas como Marcadores de contra seleção, Plasmídeos suicidas e Cre/LoxP,
com o sistema CRISPR-Cas9, observaram que este último apresenta o menor tempo de execução, tendo
estabelecido o período total de 12,5 dias para geração dos mutantes nessa bactéria. Contudo,
diferentemente do presente estudo, o tempo de cura dos plasmídeos descrito por esses autores, é de 2
dias, enquanto no sistema utilizado neste experimento foi de 6 dias, sendo 3 dias para a cura do pCas e
3 dias para a cura do pTargetipdC, o que contribui para necessidade de um período maior de execução da
técnica de CRISPR-Cas9 com sistema de plasmídeos duplos na linhagem RZ2MS9.
O gene ipdC codifica uma enzima-chave para geração do ácido indol acético, na via IPyA em
bactérias promotoras do crescimento em plantas, a enzima indol piruvato descarboxilase (IPDC), cuja
função é a descarboxilação do ácido indol pirúvico (IPyA), convertendo-o em 3-indol-acetaldeido, que
é oxidado à AIA (BUGARELI 2013; GOSWAMI et al., 2016). O nocaute desse gene em diferentes
gêneros de bactérias como Azospirillum brasilense; Stenotrophomonas maltophilia; Serratia sp. e
Pseudomonas sp. possibilitou uma melhor compreensão da sua influência na biossíntese do AIA e na
promoção do crescimento vegetal por meio da interação bactéria-planta, de forma que para obtenção das
linhagens mutantes as técnicas moleculares empregadas consistiram principalmente do uso de
plasmídeos contendo Transposons, Targe Tron system e Recombinação homóloga com plasmídeo
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contendo vetor suicida (MALHOTRA E SRIVASTAVA, 2008; PATTEN E GLICK, 2002; HASSAN
E BANO, 2016; OUYANG et al., 2017).
No Bacillus sp. linhagem RZ2MS9, o nocaute do gene ipdC que codifica enzima indol-3
piruvato descarboxilase (IPDC) foi obtido por meio do sistema CRIPSR-Cas9, sendo uma técnica
precisa e inovadora para geração de noucaute gênico, podendo ser aplicado em diferentes espécies de
Bacillus já caracterizadas com o respectivo gene. Ressalta-se, contudo, que o presente estudo é pioneiro
no nocaute do gene ipdC em uma linhagem de Bacillus spp. promotora do crescimento em plantas, bem
como no uso da técnica de CRISPR-Cas9 para essa finalidade.
A biossíntese do AIA dependente do L-triptofano por rizobactérias promotoras do crescimento
em plantas, entre elas o gênero Bacillus spp., e os seus efeitos na promoção do crescimento das plantas
tem sido constantemente relatada por diferentes autores. Batista (2017) avaliou a promoção do
crescimento pela linhagem RZ2MS9, tendo observado que essa linhagem foi capaz de promover o
crescimento em Solannum lycopersicum cv. Micro-Tom, tendo atribuído à biossíntese do AIA,
sintetizado por essa linhagem, o principal mecanismo atuante na promoção do crescimento vegetal,
relatando que seu efeito foi significativamente menor em mutantes diageotrópicas (dgt) dessa planta,
defectivas para receptores do fitormônio. O pico da síntese do fitormônio por essa linhagem, avaliado
em diferentes concentrações do aminoácido L-triptofano, ocorreu após 24 horas do crescimento
bacteriano em 1 g L-1 do aminoácido precursor em 30 mL meio de cultura LB. No entanto, no presente
experimento a biossíntese do AIA dependente do L-triptofano foi avaliada em 5 mL de meio de cultura
LB acrescido de 5mM do aminoácido, onde o pico da síntese do AIA pela linhagem RZ2MS9 selvagem,
foi observado a partir de 48 horas do crescimento bacteriano.
Asari et al. (2017) observaram que a inoculação da bactéria promotora do crescimento em
plantas Bacillus amyloliquefaciens linhagem UCMB5113 promoveu o crescimento de Arabdopsis
thaliana influenciando na morfogênese e no aumento do comprimento da raiz e do número de pelos
radiculares, sendo esse efeito atribuído, principalmente, à síntese de fitormônios secretados pela
bactéria. Além disso, esses autores constataram que houve um aumento na biossíntese do ácido indol
acético na presença dos exudatos radiculares de Arabidopsis. thaliana e da adição do aminoácido Ltriptofano no meio de cultura, tendo também observado o pico da síntese do AIA no período entre 24 e
48 h.a.i. do crescimento bacteriano em meio de cultura mínimo (M9).
De maneira similar, Mishra e Kumar, (2015) também avaliaram a biossíntese do ácido indol
acético pelas rizobactérias promotoras do crescimento em plantas B. subtilis e B. amyloliquefaciens,
tendo observado que são capazes de sintetizar o fitormônio em diferentes condições de pH, salinidade,
fontes de carbono, vitaminas e aminoácidos, constatando que as concentrações do AIA foram variáveis
em função das condições avaliadas. O pico da biossíntese do fitormônio observado por esses autores,
acorreu entre 72 e 96 h.a.i. do crescimento bacteriano em meio de cultura JNFb, de forma que um
aumento progressivo na biossíntese do AIA também pode ser observado com o aumento do tempo de
crescimento bacteriano.
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A inativação dos genes nas vias de biossíntese do ácido indol acético, entre eles o gene ipdC, na
via L-triptofano dependente, IPyA, pode resultar em uma diminuição de até 90% na biossíntese do ácido
indol acético, de forma que em decorrência da alteração do curso normal do processo biossintético, a
habilidade de interação das bactérias com as plantas, bem como a promoção do crescimento vegetal,
podem ser substancialmente afetadas, deste modo sendo um indicativo da importância desse gene na
biossíntese do AIA dependente do L-triptofano, assim como da via IPyA, em bactérias promotoras do
crescimento em plantas (DOBBELAERE et al., 1999; SPAEPEN E VANDERLEYDEN, 2011).
As concentrações do ácido indol acético, obtidas a partir do sobrenadante da cultura da linhagem
RZ2MS9 ΔipdC, apontam para uma redução na biossíntese do AIA, quando comparada com a linhagem
selvagem, variando de acordo com o tempo de crescimento, de forma que a redução da síntese do AIA
de 88,25%, observada em 24 horas de crescimento é progressivamente reduzida até atingir 58,27% no
período de 72 h.a.i.
Outrossim, quando comparadas, a linhagem mutante no período de 24 h.a.i. e a linhagem
selvagem no período de 72 h.a.i., em relação a biossíntese do AIA, não se observa diferença significativa
entre as mesmas. Esse fenômeno pode ser atribuído, principalmente, à expressão de genes de outras vias
metabólicas envolvidas na biossíntese do AIA dependente do L-triptofano, tais como os das vias IAN e
IAM cuja a presença de genes já foi detectada no genoma do Bacillus sp. (Figura 3) (BATISTA, 2017).
Deste modo, podendo estar relacionados com a detecção de concentrações de AIA na linhagem nocaute
para o gene ipdC, sendo um indicaticativo de que outras vias de biossíntese do fitormônio podem ser
ativadas em função da disrrupação na via IPyA, ou ainda que a expressão desses genes ocorre
tardiamente em relação ao gene ipdC.
Em A. brasilense linhagem SMIT568s10 ΔipdC, Malhotra e Srivastava (2008) também
observaram diferenças na biossíntese do AIA em comparação à linhagem selvagem A. brasilense SM,
tendo constatado uma redução de 50% na síntese do fitormônio em meio de cultura acrescido de Ltriptofano em uma concentração de 5 mM. Além disso, a quantificação dos compostos intermediários
AIA1d e TOL na via IPyA foram significativamente reduzidos. Além disso, a capacidade de promover
o crescimento radicular em sorghum pela linhagem nocaute também apresentou diminuição. Contudo,
a redução da biossíntese do AIA em apenas 50%, pode, segundo os autores, estar relacionada à presença
de mais de uma cópia do gene ipdC presente no genoma da linhagem.
Em contraste com esses resultados, Patten e Glick (2002) relatam que a disrupção do gene ipdC
em Pseudomonas putida linhagem GR12–2 levou a uma drástica diminuição na biossíntese do AIA
dependente do L-triptofano, com uma redução de 96% da síntese do fitormônio quando comparada à
linhagem selvagem em 42 horas de crescimento. Tendo observado que mesmo em concentrações
crescentes do L-triptofano, adicionadas no meio de cultura, a linhagem mutante não foi capaz de
sintetizar o fitormônio em concentrações significativas em relação à linhagem selvagem. Contudo, de
acordo com esses autores, o nocaute do gene ipdC não interferiu significativamente na habilidade dessa
bactéria de colonizar as raízes de canola. Porém a capacidade de promover o crescimento vegetal foi
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dramaticamente afetada. De modo similar, Ouyang et at., (2017) observaram que em Serratia sp.
linhagem ZM, o nocaute do gene ipdC ocasionou uma redução de 70% na biossíntese do ácido indol
acético dependente do L-triptofano, tendo evidenciado que sob condições de estresse, com baixos teores
de nitrogênio, a capacidade de sobrevivência dessa linhagem mutante diminui significativamente,
evidenciando que o gene ipdC, em função da biossíntese do AIA, exerce um papel vital na sua resistência
ao estresse.
Em todos os casos observados, tanto no presente experimento quanto nos demais sobescritos, o
principal precursor para a síntese do AIA é o aminoácido L-triptofano, a sua adição em diferentes
concentrações no meio de cultura é capaz de acarretar um aumento na biossíntese bacteriana do AIA
(MERINO et al., 2008; SPAEPEN E VANDERLEYDEN, 2011). Esse aminoácido é secretado pelas
raízes das plantas, sendo a contrapartida dos vegetais na interação com as bactérias, de forma que na sua
presença a síntese do AIA é estimulada e consequentemente ocasiona o crescimento radicular das plantas
(KRAVCHENKO et al., 2002).
Na linhagem RZ2MS9 a biossíntese do AIA foi avaliada na presença e ausência do aminoácido
L-triptofano, sendo que, na sua ausência, não foi detectada produção do fitormônio em nenhum dos
tempos de crescimento avaliados, o que aponta a inexistência de vias de síntese do ácido indol acético
independentes desse aminoácido. Todavia, na presença do L-triptofano, em uma concentração final de
5 mM no meio de cultura LB, pode-se verificar a biossíntese do fitormônio variando significativamente
quanto a concentração do AIA secretado pelas linhagens em diferentes tempos de crescimento - entre
24 e 72 horas nas linhagens WT e entre 48 e 72 h.a.i. na linhagem nocaute para o gene ipdC.
O estudo da influência do triptofano na biossíntese do AIA pelo Bacillus amiloliquencies
linhagem FZB42, demostrou que o nocaute dos genes trpA e trpB, trpD e trpE afeta os passos iniciais
da síntese endógena do triptofano e consequnentemente acarretam uma diminuição de 75% na síntese
do AIA pelas linhages mutantes em comparação com a linhagem selvagem, indicando que a principal
via de produção do AIA em B. amiloliquefaciens, além de ser estimulada pelo triptfano exógeno, é,
também, dependente da biossíntese endógena desse aminoácido. A promoção do crescimento vegetal
por essas bactérias, avaliada em um bioenssaio com a inoculação das linhagens mutantes em Limna
minor, resultou em apenas um ligeiro aumento do peso fresco das plantas, sendo essa diminuição da
habilidade de promoção do crescimento das plantas, atribuída à redução severa da biossíntese do AIA
(Idris et al., 2007).
Além de ser influenciada pelo aminoácido L-triptofano, a biossíntese AIA nas bactérias
promotoras do crescimento em plantas está estritamente relacionada à fase de crescimento, de maneira
que o pico da produção do AIA tem sido constantemente detectado ao atingir a fase estacionária do
crescimento, na qual a expressão do gene ipdC na presença do L-triptofano é aumentada, sendo esta fase
bastante caracterizada em diferentes espécies de bactérias (DODD et al., 2010; SHI et al., 2015; RIU E
PATTEN, 2008; SPAEPEN et al., 2007). Corroborando com esses autores, os resultados obtidos no
presente experimento, demostram que a linhagem RZ2MS9 selvagem, bem como a linhagem ΔipdC,
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apresentam as maiores concentrações do AIA após alcançarem a fase estacionária do seu crescimento
em meio de cultura LB acrescido do L-triptofano. Deste modo, evidenciando que nessas linhagens,
independentemente da disrrupção do gene ipdC, a síntese do AIA é aumentada conforme o tempo de
crescimento, onde o máximo das concentrações do fitormônio são detectadas a partir da fase
estacionária.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aplicação da técnica de CRISPR-Cas9 para o nocaute do gene ipdC no Bacillus sp. linhagem
RZ2MS9 comprovou ser uma potente ferramenta para o estudo da função desse gene, sendo eficiente
na geração de linhagens mutantes, com um tempo total de execução de 22 dias que abrangeu 3 fases:
preparação, nocaute e obtenção dos mutantes. Apesar da eficiência e velocidade de obtenção de
mutantes, comparada a outras técnicas de edição e nocaute, novos métodos da técnica do CRISPR-Cas9,
como plasmídeos únicos contendo o sgRNA e a endonuclease Cas9, CRISPR-Cas9 Nicases e
silenciamento com CRISPR-dCas9, podem ser empregados nessa linhagem, visando a redução no tempo
total de execução, bem como o estabelecimento de novas ferramentas para o estudo do genoma no
Bacillus sp. Além disso, a detecção das linhagens mutantes por PCR, empregada nesse estudo, necessita
de validação para confirmar efetivamente a presença do cassete de DNA doador bem como a sua
inserção nas regiões homológas no gene ipdC.
A linhagem RZ2MS9 nocute para o gene ipdC apresentou redução da biossíntese do AIA, na
presença de 5 mM do aminoácido L-triptofano em comparação com a linhagem selvagem. De modo
que, com o aumento no tempo de crescimento desta última, observou-se que a síntese do AIA exibe uma
tendência de estabilidade em relação as concentrações do fitormônio detectadas, enquanto que na
linhagem nocaute para o gene ipdC, um comportamento inverso foi observado, onde a concentração do
AIA detectado, embora em quantidade significativamente inferior em relação à selvagem, apresentou
uma tendência de crescimento ao longo do tempo. Desse modo, sugerindo a presença de outros genes
capazes sintetizar o AIA dependente do L-triptofano por outras vias de biossíntese, fazendo-se
necessária a realização de estudos mais aprofundados acerca desse mecanismo nessa linhagem. O
presente estudo foi pioneiro no nocaute do gene ipdC em uma linhagem de Bacillus com a técnica de
CRISPR-Cas9 na qual, até o presente momento, não foram descritos mutantes para esse gene e nem o
uso dessa técnica para tal finalidade.
Portanto, considera-se que os resultados obtidos no presente estudo contribuem para um melhor
entendimento da influência do gene ipdC na biossíntese do AIA dependente do L-triptofano pela via
IPyA no genoma da linhagem RZ2MS9. Além disso, os mutantes obtidos com a técnica de CRISPRCas9 poderão ser utilizados em experimentos futuros visando a caracterização do real efeito fisiológico
do AIA sintetizado pelo Bacillus sp nas plantas, bem como da sua importância na interação bactériaplanta e na capacidade de promoção do crescimento vegetal.
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