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Resumo  

SILVA, M. A. A. Clonagem e expressão de CipA (PMN_0325), um cristal 

intracitoplasmático de Photorhabdus luminescens linhagem MN7 em Escherichia coli. 

2017. 57 f. Dissertação (Mestrado em Parasitologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Photorhabdus luminescens (Enterobacterales; Morganellaceae) MN7 é uma enterobactéria 

encontrada na natureza apenas associada a seu simbionte, nematoides da espécie 

Heterorhabditis baujardi (Rhabditida; Heterorhabditidae) LPP7. Coletados em Monte Negro 

(RO), Brasil, essa dupla nematoide/bactéria é altamente eficiente em invadir e matar 

invertebrados que tenham uma fase de vida no solo. As bactérias são responsáveis por matar o 

hospedeiro secretando diversos metabólitos secundários e toxinas. Dentro do cadáver do inseto 

o nematoide se reproduz alimentando-se da bactéria. Bactérias do gênero Photorhabdus 

produzem cristais formados pelas proteínas conhecidas por CIPs (Crystal Inclusion Proteins). 

Duas classes de cristais foram observadas compostas dos polipeptídeos CipA e CipB. Na fase 

estacionária de crescimento esses cristais correspondem a até 40% do total de proteínas na 

célula. Baseados em dados da literatura e na sequência do genoma de P.luminescens linhagem 

MN7, desenhamos uma estratégia para clonar e expressar a ORF (open read frame) completa 

dos genes que codificam CipA e CipB em MN7. Ao fazermos uma busca por BLAST (Basic 

Local Alignment Search Tool) no genoma de P. luminescens linhagem MN7 encontramos uma 

ORF que codificaria uma terceira Cip, com similaridade maior a CipB, que foi denominado 

CipB2. Os três genes foram amplificados e subclonados, porém apenas CipA foi expressado 

em Escherichia coli. A proteína recombinante foi purificada em coluna quelante de níquel e 

utilizada para inóculo em camundongos Balb/c para obtenção de anticorpo para futuros ensaios. 

Conseguimos assim comprovar a presença de todas as ORFs e a funcionalidade da ORF de 

CipA. 

 

 

 

Palavras-chave: Heterorhabditis. Proteína recombinante, nematoide.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Abstract 

SILVA, M.A. A. Cloning and expression of CipA (PMN_0325), an intracytoplasmic crystal 

of Photorhabdus luminescens MN7 strain in Escherichia coli. 2017 57 p. Master thesis 

(Parasitology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

Photorhabdus luminescens (Enterobacterales; Morganellaceae) MN7 is an enterobacterium 

found in nature only associated with its symbiont, nematodes of the species Heterorhabditis 

baujardi (Rhabditida; Heterorhabditidae) LPP7. Collected in Monte Negro (RO), Brazil, this 

nematode/bacteria pair is highly efficient in invading and killing invertebrates that have a life 

stage in the soil. Bacteria are responsible for killing the host by secreting various secondary 

metabolites and toxins. After the bioconversion of the insect corpse by the symbiont the 

nematode reproduces, feeding on the bacteria. Bacteria of the genus Photorhabdus produce 

intracellular crystals composed of proteins known as CIPs (Crystal Inclusion Proteins); the 

two classes of crystals observed contain the polypeptides CipA and CipB respectively. In 

stationary growth phase these crystals amount to 40% of the total proteins in the cell. Based 

on literature data and the genome sequence of P. luminescens MN7 strain, we designed a 

strategy to clone and express the complete open reading frame of the genes encoding CipA, 

CipB in MN7. A BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) search of the genome of P. 

luminescens lineage MN7 found an ORF that would encode a third Cip, with greater 

similarity to CipB, which was denominated CipB2. All three genes were amplified, and sub 

cloned, but only CipA was expressed in Escherichia coli. The recombinant protein was 

purified on a Nickel chelating column and used for inoculum in Balb/c mice to obtain 

antibody for future assays. We thus proved the presence of all ORFs and the functionality of 

the ORF of CipA. 

Keywords: Photorhabdus luminescens. Heterorhabditis. Recombinant protein 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O filo Nematoda 

 Os nematoides são metazoários com simetria bilateral e tamanho que varia entre 

menos de cem micrômetros até alguns metros (DECRAEMER et al., 2014). Sua dispersão 

e abundância em número de indivíduos são de tal ordem que, se todo o planeta 

desaparecesse e só eles permanecessem, a forma da Terra ainda poderia ser discernida do 

espaço (COBB, 1915). As estimativas atuais pressupõem que existam milhões de espécies 

no filo Nematoda (LAMBSHEAD et al., 1993). Essas afirmativas refletem a grande 

variedade de nichos que esses organismos podem habitar.  São encontrados nematoides 

em ambientes terrestres ou aquáticos, podendo ser de vida livre ou parasitas de animais, 

plantas e humanos. Uma cutícula epidérmica constituída principalmente de colágeno, 

proporcionando resistência e impermeabilidade é uma das características que permite essa 

distribuição cosmopolita (WOOD, 1988) e a sua resistência a ambientes extremos 

(WHARTON, 2002). A utilização de dados moleculares associados a dados morfológicos 

permitiu a construção de uma taxonomia 

cladística mais robusta para o filo 

Nematoda (Figura 1). Essa nova 

taxonomia permite comparar nematoides 

que evoluíram para explorar os diferentes 

nichos ecológicos. 

1.2 Caenorhabditis elegans  

 Caenorhabditis elegans tem sido usada como organismo modelo desde que Brenner 

Figura 1 - Estrutura filogenética dos 

Nematoda. Esquema baseado na análise do 

RNA da subunidade menor do ribossomo 

(SSU rRNA) e interpretação das relações 

morfológicas entre os taxa. Os nomes 

sistemáticos dos taxa são dados para os nós 

principais na filogenia. Clados I, II, 

Chromadoria, III, IV e V foram definidos 

inicialmente por Blaxter et al. (1998). Para 

cada ordem/subordem, os hábitos tróficos e 

os ecossistemas estão indicados por 

pequenos ícones (modificado de Blaxter e 

Koutsovoulos, 2015). 
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(1974) mostrou a simplicidade de cultivo e o número fixo de células, entre outras 

características. Foi o primeiro animal a ter o genoma completamente sequênciado 

(TCESC, 1998). O conhecimento obtido nos últimos 40 anos, permitiram que diversos 

avanços acontecessem no conhecimento de mecanismos básicos comuns a outros 

animais, como a demonstração do fenômeno de interferência por dsRNA de (RNAi) 

(FIRE, 1998) e demonstração do papel de genes da via de insulina na regulação do tempo 

de vida (FRIEDMAN; JOHNSON, 1988; KENYON et al., 1993; KIMURA et al., 1997), 

bem como a descoberta dos primeiros vírus de nematoides (FELIX et al., 2011), entre 

outras. Todo esse conhecimento obtido foi analisado à luz da evolução permitindo a 

caracterização de diversos genes e vias de sinalização conservados que desempenham 

funções semelhantes, quando não idênticas, em outros animais, incluindo seres humanos. 

(CARROL et al., 2004). 

1.3 Nematoides entomopatogênicos 

Assim como C. elegans, outros nematoides são utilizados como modelos em 

pesquisa como os nematoides entomopatogênicos (ou patogênico para insetos), 

conhecidos pelo acrônimo NEP’s.  Esses NEP’s pertencem, como C. elegans, à classe 

Chromadoria. São divididos em dois gêneros, Heterorhabditis e Steinernema. Ambos os 

gêneros vivem em associação com enterobactérias. Os simbiontes de Heterorhabditis spp. 

pertencem ao gênero Photorhabdus enquanto que os de Steinernema spp. pertencem ao 

gênero Xenorhabdus (FORST; NEALSON, 1996). Esses nematoides não são seletivos 

quanto aos insetos que parasitam, podendo infectar diversas espécies de animais que 

tenham uma fase de vida no solo (POINAR JR; GEORGE, 1976). O par 

nematoide/bactéria é um excelente modelo para estudo de processos de infecção por 

patógenos e resposta dos hospedeiros contra o nematoide e também de respostas 

imunológicas antibacterianas. 

Os NEPs durante seu desenvolvimento passam por diferentes estádios larvais, J1, 

J2, J3, J4, adulto e JI (juvenil infectante). O único estágio do ciclo de vida do nematoide 

que é encontrado no ambiente, fora do inseto é o JI, similar a fase de dauer de C.elegans. 

(WOOD, 1988).  

1.3.1 Simbiose e ciclo de vida 

Tanto os nematoides do gênero Heterorhabditis, quanto as bactérias do gênero 

Photorhabdus não são encontrados na natureza dissociados, ambos participam de um 
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mutualismo multipartido (GOODRICH-BLAIR; HUSSA, 2013). O nematoide é ineficaz 

em colonizar e se reproduzir no inseto na ausência da bactéria, assim com a bactéria sem 

o nematoide não consegue chegar ao inseto hospedeiro.  

O ciclo de vida inicia-se com os juvenis infectantes (JI), estádio em que o 

nematoide possui duas cutículas, facilitando sua sobrevivência no solo até encontrar um 

hospedeiro adequado. Carregam em seu tubo digestivo um pequeno número de bactérias 

simbiontes (BOEMARE et al., 1993). A penetração no hospedeiro ocorre principalmente 

pela boca e ânus, porém qualquer orifício no exoesqueleto (como os espiráculos das larvas 

de insetos), podem ser utilizados. A presença de dentes córneos, auxiliam sua entrada no 

hospedeiro. Uma vez dentro do inseto, os nematoides regurgitam as bactérias na 

hemolinfa. Esse processo leva em média 90 minutos, onde é liberada uma célula a cada 2 

minutos (CICHE; ENSIGN, 2003). O inseto morre por ação das toxinas bacterianas que 

desregulam o sistema imune, levando a uma septicemia, esse processo pode durar entre 

24 e 72 horas (WATERFIELD et al., 2009). As bactérias produzem também enzimas 

hidroliticas (ELEFTHERIANOS et al., 2010), que convertem os tecidos do inseto em 

Figura 2- Colonização de P.luminescens spp. em seu simbionte Heterothabditis spp. e endotoquia 

matricida. A figura demonstra a interação das bactérias com os nematoides, a escala de tempo 

representa a infecção em algum hospedeiro. Em t=0 inicia-se a infecção, com o nematoide 

completamente colonizado. Em t=2-8 h as bactérias são regurgitadas e com t=8-12 o processo de 

colonização tem início.  P.luminescens forma um biofilme e invade células do intestino do nematoide. 

A prole dos nematoides se desenvolvem dentro da mãe, se alimentando da mesma, em um processo 

chamado endotoquia matricida, durante esse processo a prole tem contato com as colônias de 

P.luminescens, garantindo assim a exclusividade da simbiose. Após 140h do início da infecção a nova 

prole está com uma colônia em seu intestino e apta para recomeçar o ciclo. (Extraido e modificado de 

Somvanshi, 2010). 
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biomassa bacteriana. Com os recursos disponíveis os nematoides se desenvolvem e 

passam a se reproduzir de 2 a 3 gerações. A primeira geração de JI é de hermafroditas 

capazes de se autofertilizar, esses hermafroditas não possuem vulva. Seguidos por uma 

geração que possui machos e fêmeas com vulva. Quando os recursos se esgotam, inicia-

se o processo de transmissão das bactérias para a nova prole de nematoides. (Figura 2). 

As bactérias aderem à última célula do intestino dos nematoides conhecida com RGC 

(rectal gland cell) (CLARK; EASOM, 2012), e formam um biofilme, invadindo a célula 

e crescendo dentro de vacúolos (CICHE et al., 2008). Após romper as células invadidas, 

as bactérias têm acesso ao pseudoceloma do verme e à prole que aí está se desenvolvendo, 

os ovos eclodem dentro da mãe, quando crescem rompem a cutícula da mãe matando-a, 

em um processo conhecido como endotoquia matricida, garantindo assim a especificidade 

da simbiose. Essa prole colonizada pelas bactérias se desenvolve até JI.  

1.3.2 Importância agrícola de Meloidogyne (Tylenchida; Meloidogynidae), Heterodora 

(Tylenchida; Heteroderidae) e Heterhabditis (Rhabditida; Heterorhabditidae) 

Nematoides causam impacto na agricultura de diferentes formas. Enquanto 

nematoides dos gêneros Meloidogyne e Heterodera chegam a causar anualmente 

prejuízos de 80 bilhões de dólares em culturas de soja, batata e tomate, (AGRIOS, 2005), 

o gênero Heterorhabditis vem sendo utilizado com eficiência no controle agrícola de 

pragas de importância econômica e substituindo em alguns casos o uso de agrotóxicos, 

devido a vasta gama de insetos parasitáveis. Há empresas especializadas na produção 

desses nematoides, porém sua utilização ainda é considerada de alto custo, limitando sua 

aplicação a culturas altamente rentáveis (GAUGLER, 2002). O nematoide utilizado nesse 

trabalho H. baujardi linhagem LPP7 foi uma das linhagens testadas em cultura de goiabas 

no combate ao gorgulho da goiaba, Conotrachelus psidii (Coleoptera: Curculionidae), 

mostrando ser altamente virulenta para larvas de quarto estágio do inseto. (DOLINSKI, 

2006). Em laboratório esses nematoides são mantidos em placas de Petri em meio sólido 

contendo extrato-de-carne e inóculo da bactéria simbionte P.luminescens. Quando 

inoculados em larvas de Galleria mellonella e mantidos a 28 ºC os JI atingem idade adulta 

em aproximadamente 3 dias.  

1.4 O genêro Photorhabdus 

Photorhabdus são bactérias em formato de bastonete, que não esporulam e medem 

0,5-2 x 1-10 µm. (BOEMARE et al., 2005), são classificadas como enterobactérias gram-
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negativas pertencentes à classe das γ-proteobactérias, a mesma que contém gêneros de 

bactérias com espécies patogênicas para outros seres vivos como Salmonella, Yersinia e 

Escherichia. (FUCHS; HEERMANN, 2008). Photorhabdus são as únicas bactérias 

bioluminescentes encontradas fora de ambiente aquático. Existem três espécies 

pertencentes a esse gênero. P. luminescens, P. temperata e P. asymbiotica (FICHER-LE 

SAUX et al., 1999).  A primeira espécie a ter genoma sequênciado foi P. luminescens 

linhagem TT01, que passou a ser referência para estudos do gênero desde então. 

(CLARKE, 2014; DUCHAUD et al., 2003). Posteriormente P. temperata e P. 

asymbiotica também tiveram seus genomas sequênciados (PARK et al., 2013; 

WILKINSON et al., 2010), permitindo estudos comparativos entre os gêneros. Até o 

momento P. asymbiotica foi a única espécie do gênero encontrada em seres humanos, 

colonizando feridas na pele (PEEL et al., 1999). Apesar de descrita inicialmente somente 

como isolados de casos clínicos humanos, posteriormente P. asymbiotica também foi 

encontrada em simbiose com nematoides da espécie H. indica. (GERRARD et al., 2006).  

 Photorhabdus luminescens, apresenta duas variantes fenotípicas denominadas 

fase I e fase II. Quando isolada do nematoide apresenta o fenótipo de fase I (ou forma I) 

e após algumas gerações em cultura apresenta fenótipo de fase II (ou forma II) 

(KOPPENHÖFER, 2007). O tamanho das células, a produção de pigmentos, as condições 

de virulência e infecção e a presença de cristais de inclusão os quais discutiremos mais 

adiante, são algumas características que diferenciam os dois fenótipos (BOEMARE et al., 

1997). Além disso essas bactérias devem manter o mutualismo com a nematoide e em 

outro momento ser capaz de matar e colonizar o inseto hospedeiro. Na forma mutualística 

as células da bactéria são 17 vezes menores que a na forma patogênica, produzem também 

menos bioluminescência, menos metabólicos secundários. Entretanto na forma 

patogênica a produção desses metabólicos secundários é bem ampla. Os genes envolvidos 

na produção destes metabólitos são aproximadamente 6% dos genes de P. luminescens 

TT01, quase o dobro dos 3,8% presentes em Streptomyces considerado um modelo para 

o estudo dessas moléculas (BODE, 2009). Esses fatos tornam bactérias do gênero 

Photorhabdus, além de modelos para estudo de relações simbióticas, excelente objeto de 

mineração de compostos com propriedades farmacológicas ou antibióticas. Mesmo não 

sendo encontradas sozinhas na natureza elas podem ser facilmente cultivadas em meios 

de cultura desenvolvidos para outras enterobactérias como E. coli.  

Nos últimos 10 anos surgiram mais de 8000 publicações onde é citada a palavra 

Photorhabdus (busca no Google Scholar em 28/ago/2017). Destas publicações mais de 
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300 possuem Photorhabdus no título e são indexadas no banco de dados PubMed (busca 

em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed em 28/ago/2017). Diversos estudos estão 

sendo realizado com esse modelo, como a análise de metabolitos secundários (BAGER, 

2016), comparações proteômicas (KUMAR, 2016), entre outros. 

 

1.5 Cristais intracitoplasmáticos 

Tais cristais intracitoplasmáticos, observados pela primeira vez em Xenorhabdus 

spp. (BOEMARE et al., 1982), foram caracterizados e isolados em P.luminescens 

linhagem NC1 e Hm e denominados CIP (cristal inclusion proteins), chamadas de Cip A 

e Cip B, que juntas representam 40% das proteínas totais das células em fase estacionária 

(BOWEN; ENSIGN , 2001). O fato de não serem secretadas pelas bactérias, dificulta sua 

detecção e assim sua comparação com outras proteínas. CipA/B não demostram 

semelhança com nenhuma outra proteína quanto ao alinhamento dos aminoácidos, mas 

apresentam 25% de identidade entre si (BINTRIM; ENSIGN, 1998). Inativação gênica 

por inserção já foi obtida para CipA/B em P. luminescens TT01 (BINTRIM; ENSIGN, 

1998), resultando em fenótipos pleiotrópicos de difícil interpretação. Sabe-se também que 

CipA/B não são toxinas, pois quando inoculadas em Galleria mellonella não matam o 

inseto e bactérias carenciadas não degradam as Cip’s (BOWEN; ENSIG, 2001). Até o 

momento são incertas as funções destes cristais no comportamento da relação patógeno-

hospedeiro.  

Nosso grupo isolou (KAMITANI et al., ms submetido) sequenciou e anotou o 

genoma de P.luminescens linhagem MN7 (ALVES et al., em preparação), isolada do 

nematoide Heterorhabditis baujardi LPP7, encontrado em Monte Negro, RO 

(DOLISNKI et al., 2008). Tanto em P. luminescens TT01 como P. luminescens MN7 

foram encontrados três genes que codificam proteínas anotadas como CIPs. 

A descoberta desses genes, permitiu que pudéssemos iniciar um trabalho sobre as 

CIPs de P.luminescens MN7, buscando compreender qual a relação dessas proteínas na 

bactéria. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral  

 Expressar heterologamente e purificar as Cip’s (Cristal Inclusion Proteins) de 

Photorhabdus luminescens linhagem MN7. 

2.2 Objetivos específicos  

 Amplificar e clonar as regiões alvo a partir do DNA genômico de P.luminescens 

MN7. 

 Expressar as Cip’s recombinantes em Escherichia coli. 

 Purificar as proteínas recombinantes.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

3.1 Culturas 

3.1.1 Cultura de Photorhabdus luminescens MN7 

As culturas de P.luminescens MN7 foram mantidas a 28 ºC sob agitação (180 

RPM em agitador orbital) por 24 horas em meio LB líquido, ou a 28 ºC por 48 horas em 

meio LB-ágar contendo piruvato de sódio 0,1% (p/v). As placas foram armazenadas a 4 

ºC por até 20 dias. Para armazenamento por longos períodos as culturas líquidas foram 

congeladas, como se segue. Após crescimento em meio de cultura, dimetil sulfóxido 

(DMSO) foi adicionado ao meio de cultura para concentração final 10% (v/v) e o material 

foi armazenado em alíquotas de 500 µl por volta de -173 ºC em nitrogênio líquido.  

3.1.2 Cultura de Heterorhabditis baujardi (Rhabditida; Heterorhabditidae) LPP7 em 

Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) 

Foram realizadas infecções em larvas de Galleria mellonella (Linnæus, 1758) de 

3º e 4º estádios com juvenis infectantes (JI’s) de Heterorhabditis baujardi (Phan, 

Subbotin, Nguyen e Moens, 2003), segundo procedimento descrito por Woodring e Kaya 

(1988). JI foram coletados das armadilhas de White (WHITE, 1927). Posteriormente, os 

JI coletados foram armazenados em suspensão aquosa a 16 ºC (VALLE et al., 2008a; 

VALLE et al., 2008b).  A nova infecção foi realizada em uma placa de Petri (9 cm) forrada 

com papel de filtro, onde foram colocadas 10 larvas de G.mellonella. Para cada larva 

foram utilizados em média 30 a 40 JI’s de H.baujardi LPP7, que foram distribuídos pela 

placa, em 1 ml de água destilada. Após aproximadamente 7 dias, os cadáveres de 

G.mellonella infectados foram transferidos para a armadilha de White, na qual a nova 

geração de JI emerge depois de mais 7 dias. 

3.1.3 Cultura in vitro de Heterorhabditis baujardi LPP7 

 H.baujardi foi também mantido in vitro de acordo com o método descrito por Kaya 

e Stock (1997). Os juvenis infectantes da linhagem LPP7 foram incubados com 

hipoclorito de sódio 10% por 8 minutos e então lavados com Tampão S [(TF 62,5 mM 

pH 8,3; glicina 0,48 M; metanol 20% (v/v)] e colocados em placas com meio FLA 

[Nutrient agar (Peptona de carne 5 g/L; Extrato de carne 3 g/L; Agar agar 12 g/L) 2% 

(m/v); Óleo de milho 1% (v/v); Colesterol 0,5% (m/v)], pré-inoculadas com 

P.luminescens MN7. Após 4 dias, aproximadamente, fêmeas com ovos já podem ser 
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detectadas. As fêmeas foram recolhidas com tampão S e congeladas em nitrogênio 

líquido. 

3.2 Manipulação e Análise de Ácidos Nucléicos 

3.2.1 Oligonucleotídeos 

 Os oligonucleotídeos utilizados neste trabalho estão citados na tabela 1. 

 

 

 Os oligonucleotídeos para amplificação dos genes codificantes das proteínas Cip 

A, Cip B e Cip B2 foram construídos a partir de regiões similares às sequências 

codificadoras dos genes de CipA e CipB em Photorhabdus luminescens H06 (YOU, 

2005). As regiões similares foram pareadas com as sequências do genoma de 

Photorhabdus luminescens MN7 (dados não publicados).  

3.2.2 Plasmídeos utilizados 

 Para clonagem e expressão dos fragmentos amplificados foram utilizados os 

seguintes plasmídeos:  

 pCR®2.1-TOPO® - O plasmídeo pCR®2.1-TOPO®  (Invitrogen™) possui 3.908 pb 

e uma marca de resistência ao antibiótico ampicilina. Para clonagem do fragmento utiliza-

se o plasmídeo linearizado, complexado com moléculas de DNA topoisomerases I do 

vírus Vaccinia ligadas ás suas pontas contendo timidinas livres. Isso permite a ligação de 

DNA do plasmídeo às extremidades com adeninas livres dos fragmentos amplificados 

por Taq (SHUMAN,1994). 

Tabela 1– Oligonucleotídeos. A tabela mostra os oligonucleotídeos com os respectivos genes de 

interesse a serem clonados, a quantidade de nucleotídeos em cada oligonucleotídeo, a porcentagem 

de bases nitrogenadas guanina (G) e citosina (C) e a temperatura de ‘melting’ ou reasociação. (Tm).. 

* - as sequências sublinhadas correspondem aos sítios das enzimas de restrição que serão utilizadas 

para subclonagem no plasmídeo de expressão. 

* 
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 pET23a(+) – O plasmídeo pET23a(+) (Novagen) possui 3.666 pb e uma marca de 

resistência ao antibiótico ampicilina. O fragmento clonado é transcrito a partir de um 

promotor do bacteriófago T7 e junto a esse gene há uma sequência que codifica uma 

cauda com 6 resíduos de histidina na porção C-terminal da proteína recombinante, 

permitindo assim a purificação por cromatografia de afinidade em colunas de quelante 

com níquel. A transcrição do fragmento é feita pela RNA polimerase do bacteriófago T7 

codificada no cromossomo da bactéria hospedeira, sob o controle do promotor lac. 

3.2.3 Bactérias utilizadas  

 E. coli Top10 - F– mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZΔM15 

ΔlacX74 recA1 araD139 Δ(ara leu) 7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG 

 E. coli Bl21 Star (DE3) pLysS - F-ompT hsdSB (rB
-, mB

-) galdcmrne131 (DE3) 

pLysS (CamR) 

 E. coli DH10B - F– mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZΔM15 

ΔlacX74 recA1 endA1 araD139 Δ(ara leu) 7697 galU galK rpsL nupG λ– 

 E. coli DH5α - F– Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 

(rK–, mK+) phoA supE44 λ– thi-1 gyrA96 relA1 

3.2.4 Extração de DNA genômico 

 O DNA genômico da bactéria Photorhabdus luminescens linhagem MN7 foi 

extraído com Puregene Yeast/Bact. Kit B (QIAGEN Cat. No. 158567).  

3.2.5 PCR e Subclonagem 

 Para amplificação das regiões genômicas foram utilizadas aproximadamente 50ng 

de DNA molde, Taq Mix Sinapse Inc (#P2011) e os respectivos oligos (Tabela 1). A 

desnaturação foi realizada inicialmente por 3 minutos a 96 ºC. Seguido de 35 ciclos de 

temperatura de desnaturação a 96 ºC, reassociação a 45 ºC e extensão a 72 ºC, nesta 

ordem. Ao final, foi realizado um último ciclo de extensão de 5 minutos a 72 ºC e então 

mantidos a 4 ºC. Os fragmentos amplificados obtidos por PCR foram purificados em 

coluna Montage® PCR Centrifugal Filter Devices Millipore e então dosados no 

NANODROP 2000 (ThermoFischer Scientific).  

 O plasmídeo utilizado como vetor na clonagem dos fragmentos obtidos por PCR 

foi o pCR®2.1-TOPO® (Invitrogen™). Os fragmentos recém-amplificados por PCR 
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foram ligados em pCR®2.1-TOPO® (Invitrogen™) e então transformados com a bactéria 

E. coli TOP10 quimio-competentes e plaqueadas em LB-Ágar, contendo 100 µg/mL de 

ampicilina, com alça de Drigalski. Os plasmídeos foram extraídos com QIAprep ® Spin 

Miniprep Kit (QIAGEN Cat. No. 27104).  

3.2.6 Ligação dos fragmentos no plasmídeo de expressão pET23a(+) 

 As reações de ligação dos fragmentos no plasmídeo de expressão foram feitas 

respeitando a proporção de excesso molar de cerca de três vezes a quantidade do 

fragmento para a quantidade do vetor. Foi utilizada T4 DNA Ligase (Fermentas 

#EL0011) com seu respectivo tampão, além de ATP 10mM. A reação foi incubada a 16 

ºC durante aproximadamente 18 horas. E então a solução foi utilizada para transformação 

em bactérias E. coli TOP10 quimio-competentes. Foram plaqueadas em placas de LB-

Ágar, contendo 100 µg/mL de ampicilina e 34 µg/mL de clorofenicol com alça de 

Drigalski. 

 

3.2.7 Preparação de bactérias E. coli TOP 10 quimio-competentes  

 Uma colônia foi inoculada em 3 mL de meio LB (Lysogeny Broth); (BERTANI, G 

2004, crescida durante aproximadamente 18 horas a 37 ºC, sob agitação constante. 500 

µL deste pré-inóculo foram adicionados a 100 mL do mesmo meio. Esta segunda cultura 

foi incubada também sob agitação e temperatura de 18 ºC por aproximadamente quatro 

horas, até a cultura atingir A600nm de 0,550, sendo então centrifugada a 2500 g por 10 

minutos a 4ºC. As bactérias foram ressuspendidas em 80 mL do tampão de Inoue. As 

suspensões foram novamente centrifugadas sob as mesmas condições e os precipitados 

ressuspendidos em 20 mL do tampão de Inoue. Foi adicionado 1,5 mL de DMSO e então 

as bactérias foram incubadas no gelo por 10 minutos. As bactérias competentes foram 

segregadas em alíquotas de 500 μL, congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas a –

70 ºC até o uso. 

3.2.8 Transformação de bactérias E. coli TOP 10 quimio-competentes 

 As bactérias competentes congeladas foram retiradas do congelador, descongeladas 

a 37 °C e mantidas no gelo por 10 minutos. Cerca de 50-100 ng de DNA do plasmídeo 

recombinante foram adicionados a 200 μL de bactérias competentes e mantidos a 4 ºC 

por 30 minutos. O foi dado um choque térmico a 42 ºC por 90 segundos seguidos de 2 
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minutos a 4 ºC. Foram adicionados 800μL de meio LB e as bactérias foram crescidas a 

37 ºC por 45 minutos com agitação. Para seleção dos clones transformados, 50 μL da 

cultura foram plaqueados em meio LB-ágar contendo 100 µg/mL de ampicilina, com alça 

de Drigalski. As placas foram incubadas por 18 horas a 37 ºC. 

3.2.9 Extração de plasmídeos 

 Foram utilizados diferentes métodos para extração dos plasmídeos utilizados. 

3.2.9.1 Extração de Plasmídeos – Wizard® Plus SV Minipreps 

 Uma alíquota de 1,5 mL de suspensão de bactérias transformadas e crescidas em 

meio LB com o antibiótico de interesse foram centrifugadas por 30 segundos a 10.000 x 

g e o meio de cultura foi removido. O pellet de bactérias foi ressuspendido em solução 

para ressuspensão de células [Tris-HCl 50 mM pH 7,5; EDTA 100 mM; RNase A 100 

µg/mL]. A solução de lise [NaOH 0,2 M; SDS 1%] foi então adicionada à amostra, sendo 

acrescida de protease alcalina (200 µg por amostra). Após 5 minutos à temperatura 

ambiente, adicionou-se a solução neutralizante [Acetato de potássio 1.32 M pH 4,8]. 

Centrifugou-se a 10.000 x g por 10 minutos à temperatura ambiente. O sobrenadante foi 

transferido para uma minicoluna (fornecida pelo fabricante do kit) e centrifugado 10.000 

x g por 1 minuto. A coluna foi lavada duas vezes com tampão de lavagem [Acetato de 

potássio 80 mM; Tris-HCl 8,5 mM pH 7,5; EDTA 40 µM]. O DNA plasmidial foi eluído 

com água após centrifugação da coluna a 10.000 x g por 1 minuto à temperatura ambiente, 

esse método foi utilizado para extrair os plasmídeos clonados. 

3.2.9.2 Extração de Plasmídeos - QIAGEN® Plasmid Midi Kit  

 Uma alíquota de 25 mL das bactérias transformadas e crescidas, overnight, em LB 

com o antibiótico de interesse, foi centrifugada a 6000 x g por 15 minutos a 4 ºC. O pellet 

foi ressuspendido em 4 ml de tampão P1 [Tris 50 mM pH 8,0; EDTA 10 mM; RNase A 

100 µg/mL], adicionado 4 ml de tampão P2 [NaOH 200 mM; SDS 1% (p/v)], o tubo 

eppendorf foi invertido 6 vezes e incubado em temperatura ambiente 24 ºC por 5 minutos. 

Foi adicionado 4 ml do tampão P3 [acetato de potássio 3,0 M pH 5,5] e novamente o tubo 

foi invertido 6 vezes e incubado 5 minutos no gelo. A amostra foi centrifugada 15.000 x 

g por 10 minutos a 4 ºC. A coluna do Kit, que foi equilibrada com 4mL de tampão QBT 

[NaCl 750 mM; MOPS pH 7,0 50 mM; isopropanol 15% (v/v) e Triton X-10 0,15% (v/v)] 

e então o sobrenadante foi adicionado a coluna. A coluna foi lavada com 20 mL do tampão 
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QC [NaCl 1,0 M; Tris-HCl pH 8,5 50 mM; isopropanol 15% (v/v)] e o DNA foi eluído 

com 5 ml de tampão QF [NaCl 1,25M; Tris-HCl pH 8,5 50 mM; isopropanol 15% (v/v)]. 

O DNA foi precipitado com 3,5 ml de isopropanol e centrifugado 15.000 x g por 30 

minutos a 4 ºC. O pellet foi lavado com 2 mL de etanol 70% e centrifugado 15.000 x g 

por 10 minutos. O pellet foi seco na SpeedVac SC100 (Savant) e finalmente 

ressuspendido em 50 µL de tampão TE [Tris-HCl 10 mM pH 8,0; EDTA 1,0 mM], esse 

método foi utilizados nos plasmídeos subclonados, pois a quantidade de plasmídeo obtida 

é maior. 

3.3 Purificação e Análise de Proteínas  

3.3.1 Quantificação de proteínas pelo método do ácido bicinconínico (BCA) 

 Proteínas totais nas amostras foram quantificadas pelo método do ácido 

bicinconínico (BCA) (SMITH, 1985). Foi utilizado o kit “BCA Protein Assay kit” 

(Pierce). De acordo com as instruções do fabricante, 25 µL de amostra foram incubados 

com 200 µL de solução de trabalho = (50 partes de reagente A, 1 parte de reagente B). 

Após incubação a 37 ºC por 30 minutos, as amostras foram colocadas novamente em 

temperatura ambiente, e a leitura da absorbância foi feita para um comprimento de onda 

de 562 nm. Para construção da curva padrão, foi utilizada uma solução de gamma-

globulina bovina (BioRad, Hercules, Califórnia, USA).  

3.3.2 Eletroforese de proteína em gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE) 

 As eletroforeses foram realizadas em cubas SE250 Mighty Small (Hoefer Inc., 

Holliston, Massachusetts, Estados Unidos), utilizando gel de poliacrilamida com 

concentração de monômeros (T=12%) a 80 Volts/cm por aproximadamente 4 horas, a 25 

ºC, em tampão de corrida [Tris 25mM pH8,3; glicina 192 mM; SDS 0,1% (m/v)] para 

SDS-PAGE. As amostras foram dissolvidas em tampão de amostra [Tris-HCl 62,5 mM 

pH 6,8; glicerol 20% (v/v); azul de bromofenol 0,015% (v/v); 2-mercaptoetanol 2,5% 

(v/v)] (WINTER, 1992) Após a eletroforese o gel foi fixado em uma solução contendo 

metanol 50% (v/v) e ácido acético 10% (v/v) por 15 minutos. A coloração foi feita com 

Coomassie Blue R-350 (PhastGel Blue; GE LifeSciences, Piscataway, New Jersey, 

Estados Unidos da América) 0,025% (p/v), dissolvido em metanol: ácido acético: água 

(33:9:58; v/v/v) contendo CuSO4 0,1% (p/v), como descrito pelo fabricante. A 

descoloração do gel foi realizada em ácido acético 10% (v/v). 
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3.3.3 Digitalização dos géis e Densitometria  

 Após coloração com Coomassie blue os géis de SDS-PAGE, foram digitalizados 

com ‘scanner’ Scanjet G4050 L1957A HP (Hewlett-Packard, La Jolla, CA, USA). As 

imagens em formato JPG foram analisadas por meio do software GelQuant (REHBEIN; 

SCHAWALBE, 2015). 

3.3.4 Indução  

 As bactérias BL21*:pET23a(+)::PMN_0325 foram inoculadas em 3 ml de meio 

liquido (LB) contendo 100 µg/mL de ampicilina e 34 µg/ml de clorofenicol, a partir de 

uma placa de Petri. Foram incubadas a 37 ºC até a A600nm estar entre 0,6 a 1,0 e então 

mantidas a 4 ºC. No dia seguinte as células foram centrifugadas a 13.000 rpm por 10 

minutos a 4 ºC, ressuspendidas em 2 ml de LB com os respectivos antibióticos e então 

inoculadas em 500 ml de LB com os respectivos antibióticos, incubadas a 37 ºC até 

atingirem a A600nm 0,6 a 1.0  (aproximadamente 4 horas). IPTG foi então adicionado para 

final 0,4 mM, e a cultura mantida a 37 ºC por mais 3 horas. As células foram coletadas 

por centrifugação a 6000 x g por 10 minutos a 4 ºC. 

3.3.5 Purificação das proteínas recombinantes  

3.3.5.1 Purificação dos polipeptídeos recombinantes contidos nos corpos de inclusão      

usando lisozima. 

 As bactérias BL21*:pET23a(+)::PMN_0325, após serem induzidas, foram 

centrifugadas 5.000 x g por 5 minutos. As células foram ressuspendidas em tampão KM 

[NaCl 100 mM, EDTA 1 mM, Tris 50 mM pH 8.0] para concentração final 10% (v/v). A 

essa suspensão foi adicionada lisozima para uma concentração final 1 mg/mL. A 

suspensão foi incubada a temperatura ambiente por 2 minutos e após esse período foi 

centrifugada 5.000 x g por 10 minutos. O sobrenadante foi removido e os esferoplastos 

foram ressuspendidos em tampão KM contendo desoxicolato de sódio (DOC) 0,1% (p/v). 

A suspenssão foi incubada a 4 ºC por 10 minutos com agitações ocasionais. Foi 

adicionado MgCl2 para concentração final 8 mM e DNase I para concentração final 10 

µg/mL. A solução foi incubada novamente a 4 ºC até que a viscosidade desaparecesse. 

Os corpos de inclusão foram removidos por centrifugação a 10.000 x g por 10 minutos. 

O precipitado foi lavado duas vezes com tampão KM contendo NP-40 1% (v/v). 
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3.3.5.2 Purificação dos polipeptídeos recombinantes contidos nos corpos de inclusão 

usando Ultra-som. 

 As bactérias BL21*:pET23a(+)::PMN_0325, após serem induzidas, foram 

ressuspendidas em Tampão A [Tris-HCl 50 mM pH 8,5; NaCl 100 mM; EDTA 5 mM] 

na proporção de 5,0 ml para cada grama de pellet. As bactérias foram lisadas por ultra-

som a 4 °C em Sonicador (Sonicator Ultrasonics, Inc.) por 10 ciclos de 30 segundos com 

intervalo de 1 minuto. O homogeneizado resultante foi então centrifugado a 15,000 x g 

por 20 minutos a 4 ºC. O precipitado resultante foi ressuspendido no mesmo volume de 

água ultrapura e re-centrifugado nas mesmas condições. Esse processo foi repetido duas 

vezes. 

3.3.6 Purificação e Análise das proteínas/Cromatografia de afinidade em coluna His-

Trap HP 

 Todas a análises cromatográficas foram feitas em um sistema “Äkta prime plus” 

(GE Healthcare, Lifesciences, Uppsala, Suécia) e o registro de absorbância das frações 

foi realizado em 280 nm. 

 Os sobrenadantes obtidos nos processos de purificação foram dialisados em 

membrana SnakeSkin® Dialysis Tubing, 3,5 K MWCO, 16mm dry I.D., 35 feet 

(ThermoScientific Rockford, Illinois, USA), com tampão PBS 1X overnight a 4 ºC e 

então foi adicionado NaCl para final 500 mM e Imidazol para final 5 mM. Foram então 

filtrados em filtro Millipore (Merck Millipore – Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha) de 

0,22 µm. A amostra foi aplicada a uma coluna de HisTrap™ HP (GE Healthcare, 

Lifesciences, Uppsala, Suécia) em tampão de ligação [TF 20 mM; NaCl 500 mM; 

Imidazol 5 mM], num fluxo de 0,2 mL/min. As proteínas ligadas a coluna foram eluídas 

com tampão de TF [20 mM; NaCl 500 mM; Imidazol 1M]. Foram coletadas frações de 

500 µL e uma alíquota de 5 µL de cada uma das frações foi adicionada a 5 µl de tampão 

de amostra com β-mercaptoetanol (2,5%, p/v) e então aquecidas a 96 ºC por 5 minutos e 

analisadas em SDS-PAGE com T=12%. 

3.3.7 Eletroeluição do peptídeo recombinante do gel de poliacrilamida 

 Uma amostra da fração obtida na purificação por cromatografia de afinidade em 

coluna His-Trap™ HP (GE Healthcare, Lifesciences, Uppsala, Suécia) foi aplicada a um 

gel de poliacrilamida preparativo T=12%, com dimensões: A8 cm x C14 cm x L2 mm. A 
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eletroforese foi realizada a 12,5 Volts/cm por aproximadamente 5 horas em cuba SE 640 

Wide-Mini Vertical (Hoefer Inc., Holliston, Massachusetts, Estados Unidos). Uma tira da 

parte central do gel foi cortada e corada com Comassie Blue, para detecção da posição 

das bandas. A parte corada foi colocada ao lado do gel não corado e as bandas 

correspondentes ao polipeptídeo de interesse foram recortadas com bisturi. O material de 

cada banda foi então aplicado a um sistema de eletroeluição. O procedimento foi realizado 

em um sistema de microeletroeluidor em tubo montado na cuba Mini Trans-Blot® Cell 

(Bio-Rad.). As bandas foram eluídas por 5 horas em corrente constante de 1mA/tubo em 

tampão de eletroeluição. [Tris 25 mM pH8,3; glicina 192 mM; SDS 0,1% (m/v)]. 

3.3.8 Obtenção do anti-soro 

 Cinco camundongos machos da linhagem Balb/c foram utilizados nos experimentos 

de imunização com a proteína recombinante. Apenas quatro camundongos foram 

imunizados, enquanto um foi usado como controle. Para obtenção deste anti-soro foram 

utilizados 60 µg da proteína recombinante, dividida em duas doses. A primeira dose foi 

emulsionada em adjuvante de Freund completo (Sigma-Aldrich). A dose de reforço, pela 

mesma via, foi emulsionada com adjuvante de Freund incompleto (Sigma-Aldrich). Os 

procedimentos de anestesia e sangria foram realizados segundo protocolo aprovado pela 

CEUA. O soro resultante foi armazenado a -20 ºC.   

3.3.9 Detecção por “Western Blotting” do polipeptídeo recombinante 

 As amostras fracionadas por SDS-PAGE, foram transferidas para uma membrana 

de nylon Hybond™-C (Amersham Biosciences), segundo Towbin e cols. (1979) em 

aparelho Mini Protean II (Bio-Rad Laboratories, Inc.) a 140 a 200 mA overnight a 4 ºC, 

contendo tampão de transferência [metanol 20 %(v/v), glicina 195 mM, Tris 25 mM].  

 A membrana contendo os polipeptídeos transferidos foram retiradas da solução com 

auxílio de uma pinça e colocada numa placa de petri com aproximadamente 8 ml de 

solução Ponceau S 0,2 % (p/v), por 5 minutos sob agitação. Após a confirmação de que 

as bandas foram transferidas para a membrana, ela foi lavada com TBS 1X [NaCl 137 

mM; KCl 15 mM; Tris 25 mM pH8.0]. Então a membrana foi cortada em tiras e 

submetida a solução bloqueadora [TBS com leite desnatado (Molico - Nestlé) para uma 

concentração final de 5% (p/v)], durante 2 horas com agitação horizontal. A membrana 

foi então incubada por 2 horas a 4 ºC com solução bloqueadora contendo o soro de 

camundongo diluído. Após esse período a membrana foi lavada com TBS durante 30 
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minutos, trocando a solução a cada 10 minutos. Após as lavagens, a membrana foi 

incubada à temperatura ambiente com TBS e leite desnatado (Molico, Nestlé, Brasil) 5 % 

(p/v) contendo anti-IgG de camundongo conjugado a peroxidase (Sigma-Aldrich) numa 

diluição de 1:2000, durante 2 horas, com agitação horizontal. O conjugado não ligado foi 

removido com três ciclos de lavagem em TBS como descrito anteriormente, e as bandas 

foram reveladas com 4-cloro-1-naftol 0,5 mg/mL em metanol 0,17% (v/v) na presença de 

H2O2 0,015% (v/v). A reação foi interrompida pela adição de água.  
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4 RESULTADOS  

4.1 Estratégia de clonagem 

 A estratégia de clonagem baseou-se na amplificação das regiões alvos no DNA de 

Photorhabdus luminescens MN7, com a utilização dos oligonucleotídeos desenhados e 

sintetizados previamente.  

 O fragmento foi clonado no plasmídeo de expressão pET23a(+) que contém uma 

cauda de 6 histidinas na região C-terminal do sítio de clonagem, esse plasmídeo foi 

transformado em uma bactéria do tipo BL21 DE3 que possui um promotor lac em seu 

DNA e pode controlar a transcrição da RNA polimerase no plasmídeo quando induzido 

com IPTG, além de possuir uma marca de resistência a ampicilina. (Figura 3) 

 O plasmídeo recombinante contendo o fragmento de interesse em fase com o 

promotor de T7 foi primeiramente utilizado para transformação em Escherichia coli 

DH10B. O plasmídeo recombinante foi então extraído dos clones positivos e usados para 

transformação novamente em E.coli mas agora na linhagem BL21*(DE3) que foi 

utilizada para expressão das proteínas recombinantes. 

 

 

 

Figura 3- Estratégia de clonagem. A partir do DNA genômico de P.luminescens linhangem MN7, 

serão amplificadas por PCR as regiões do DNA que são responsáveis pela expressão das proteínas de 

interesse. Tais fragmentos serão subclonados em plasmídeo pCR®2.1-TOPO. Será feita uma dupla 

digestão com as enzimas Bam HI e Hin III, para retirar o fragmento do plasmídeo de subclonagem e 

liga-lo no plasmídeo de expressão pET23a(+). 
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4.2 Análise das sequências de aminoácidos das proteínas de inclusão cristalinas 

(CIPs) de Photorhabdus sp.  

 Realizamos o alinhamento das sequências de aminoácidos de Cip A e Cip B de 

Photorhabdus luminescens linhagem NC1 (BINTRIM; ENSIGN, 1998) e de 

Photorhabdus luminescens linhagem MN7. (Figura 4). O genoma de P.luminescens 

MN7 (manuscrito em andamento), foi fundamental para realização do alinhamento, 

apoiando a hipótese de MN7 também expressar os polipeptídeos das inclusões cristalinas 

(CIPs). 

 Ao realizarmos o alinhamento foi notada a presença de um terceiro gene, que possui 

similaridade maior com CipB do que com CipA, que denominamos CipB2.  

  

 

 

 

Figura 4- Alinhamento das sequências de aminoácidos. Na primeira linha estão representados os 

aminoácidos das bactérias P.luminescens TT01 (plu), na segunda linha estão representados os 

aminoácidos de P.luminescens MN7 (PMN), linhagem analizada nesse estudo. 
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Uma busca das sequências de aminoácidos das Cips disponíveis no GenBank, nos 

permitiu fazer um alinhamento utilizando diferentes espécies (Figura 5). Foram 

encontradas 14 sequências para CipA, 19 para CipB e 11 para CipB2, incluindo as 

sequências utilizadas na Figura 4. A maior quantidade de sequências de CipB quando 

comparada somente a CipA é algo inusitado. Enquanto a menor quantidade de sequências 

de CipB2 comparadas a CipA e B, pode ocorrer devido ao fato de não haver muitas 

anotações desses genes, os trabalhos que abordam o estudo de Cips em Photorhabdus sp., 

são voltados estritamente para CipA e B. Há uma grande similaridade entre as sequências 

de CipA e B, porém quando comparadas a CipB2 essa similaridade é bem reduzida. Esse 

alinhamento foi utilizado para construção de três árvores filogenéticas, uma para cada 

Cip. (Figura 6).  

Figura 5 - Alinhamento das sequências de CIPs de diferentes linhagens de Photorhabdus. Os 

alinhamentos foram construídos utilizando os parâmetros sugeridos no programa Clustal X versão 2 

(LARKIN et al., 2007), utilizando matrizes de pontuação para proteínas da série de Gonnet (GONNET 

et al., 1992). 
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Figura 6- Análise por Máxima Parcimônia utilizando as sequências de aminoácidos das três CIPs 

(A, B e B2) em diferentes linhagens de Photorhabdus. Os números nas OTUs correspondem ao 

acesso no GenBank de cada sequência utilizada. Os valores de bootstrap, mostrados nos ramos da 

árvore foram inferidos de 1000 réplicas. A análise foi realizada utilizando MEGA7 (KUMAR et al., 

2016). Os alinhamentos mostrados na figura 4 foram transformados para o formato MEG e utilizados 

para construção das árvores. 
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4.3 Amplificação dos fragmentos codificantes das CIPs 

 O DNA de P.luminescens MN7 foi extraído como descrito em Material e Métodos, 

servindo de molde para a amplificação dos fragmentos que codificam CipA, CipB e 

CipB2. A reação em cadeia da polimerase (Polimerase Chain Reaction) PCR, foi 

realizada como descrito em Material e Métodos.  

 Os fragmentos amplificados foram analisados em eletroforese em gel de agarose, 

revelando bandas de aproximadamente 300 pb, como esperado. Comprovando assim a 

eficiência dos oligonucleotídeos e as condições da PCR. A amplificação dos fragmentos 

a partir do DNA de P.luminescens MN7 ocorreu de forma satisfatória.  (Figura 7). 

 

  

  

Figura 7- Eletroforese dos fragmentos de CipA, CipB e CipB2 a partir de DNA genômico de P. 

luminescens MN7. (a) CipA (79 ng); (b) CipB (63,9 ng); (c) CipB2 (52,5ng). Eletroforese realizada 

em gel de agarose 1% (m/v) e corada com brometo de etídeo. A foto está apresentada como negativo 

do original. À esquerda da imagem estão mostradas as posições dos padrões de tamanho em pares de 

bases (pb). 
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4.4 Subclonagem em plasmídeo pCR®2.1-TOPO®  

 Os fragmentos purificados foram então ligados ao plasmídeo pCR®2.1-TOPO® 

(Invitrogen™) como descrito em Material e Métodos. O resultado da ligação foi utilizado 

para transformar bactérias E. coli top 10 quimio-competentes. As bactérias transformadas 

foram crescidas em placas de LB/Ampicilina, selecionando assim as bactérias que 

continham o plasmídeo de interesse. As bactérias resistentes foram crescidas e utilizadas 

para extração do plasmídeo. Os plasmídeos purificados das colônias resultantes foram 

analisados por eletroforese em gel de agarose para confirmação da presença dos 

fragmentos clonados foi realizada uma digestão dupla com as enzimas Bam HI e Hin dIII 

em tampão apropriado (Figura 8).   

 

  

 

 

Figura 8- Eletroforese do DNA dos plasmídeos recombinantes, digeridos com Bam HI e Hin 

dIII, contendo os fragmentos dos três genes de Cip de P. luminescens MN7. (a) pCipA (205,4 

ng); (b) pCipB (260,8 ng); (c) pCipB2 (244 ng). Eletroforese realizada em gel de agarose 1% (m/v) 

e corada com brometo de etídeo. A foto está apresentada como negativo do original. À esquerda da 

imagem estão mostradas as posições dos padrões de tamanho em pares de bases (pb). À direita da 

foto estão mostradas as posições das bandas do plasmídeo pCR®2.1-TOPO®, usado para clonagem, 

e dos fragmentos de CipA, CipB e CipB2. 
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4.5 Clonagem em plasmídeo pET23a(+) 

 O plasmídeo pCR®2.1-TOPO® (Invitrogen™) e o plasmídeo de expressão 

pET23a(+) foram submetidos a dupla digestão com as enzimas Bam HI e Hin dIII e 

aplicados e um gel de agarose (1%), (Figura 9) como descrito em Material e Métodos. 

O fragmento obtido e o plasmídeo de expressão linearizado foram purificados por 

eletroforese e extraídos do gel de agarose. A ligação do fragmento ao plasmídeo de 

expressão, realizado na presença de ligase de bacteriófago T4, foi feita overnight a 17 ºC 

como descrito em Material e Métodos. O produto de reação da ligação foi usado para 

transformar bactérias E. coli DH10B quimio-competentes. Não foi utilizado o produto da 

reação para transformar a bactéria de expressão BL21*DE3, pois o produto de expressão 

poderia ser tóxico para E. coli, mesmo em quantidades pequenas. Plasmídeo 

recombinante obtido de bactérias DH10B transformadas foi submetido a dupla digestão 

com Hin dIII e Bam H1 para confirmar a ligação do fragmento no plasmídeo de expressão. 

Usamos o DNA plasmidial pET23a(+)::PMN_0325 e pET23a(+)::PMN_4120 para 

transformar em BL21*DE3 quimio-competentes.  

Figura 9- Eletroforese do DNA dos plasmídeos de expressão, digeridos com Bam HI e Hin dIII, 

contendo os fragmentos dos dois genes de CIPS de P. luminescens MN7. Na primeira coluna de ambos 

os géis está o plasmídeo pET23a(+) sem os fragmentos mas também digeridos com Bam HI e Hin dIII. 

Quando digeridos os plasmídeos liberam o fragmento clonado. (A) Fragmento com 315pb referente a CipA. 

(B) Fragmento de 303pb referente a Cip B. Eletroforese realizada em gel de agarose 1% (m/v) e corada 

com brometo de etídeo. A foto está apresentada como negativo do original. 
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4.6 Expressão das proteínas recombinates  

4.6.1 Expressão de CipA recombinante 

 As bactérias BL21*DE3::pET23a(+)::PMN_0325, foram incubadas a 37 ºC. Antes 

da indução da biossíntese da proteína recombinante com IPTG, foi coletada uma alíquota 

da cultura de bactérias, para servir de comparação do extrato total de proteínas, antes e 

após a indução. Uma cultura de bactérias BL21*DE3::pET23a(+), que não continham o 

fragmento de interesse também foram crescidas e induzidas com IPTG.  

 As alíquotas das culturas de bactérias induzidas ou não, foram coletadas, 

centrifugadas e o precipitado foi separado do sobrenadante. Tanto o precipitado como o 

sobrenadante foram armazenados a -20 ºC. As alíquotas coletadas foram dissolvidas em 

tampão de amostra e submetidas a eletroforese SDS-PAGE para análise dos polipeptídeos 

presentes nos extratos (Figura 10). 

 

  

Figura 10- Eletroforese do 

extrato total das bactérias 

utilizadas para expressão de 

CipA. Gel de SDS-PAGE 

(T=12%) corado com CBR. Os 

sinais de (-) e (+) indicam a 

presença de IPTG . Na primeira e 

segunda coluna estão as bactérias 

com o plasmídeo de expressão, mas 

sem o fragmento clonado. Na 

terceira e quarta coluna estão as 

bactérias com o plasmídeo que 

contém o fragmento clonado. Na 

quarta coluna é possível visualizar 

uma banda de ~11Kda, 

correspondente a proteína 

recombinante, indicada pela seta 

vermelha. A esquerda do gel está o 

padrão molecular de tamanho em 

kDa. 
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4.6.2 Tentativa de Expressão de CipB recombinante  

 As bactérias BL21*DE3::pET23a(+)::PMN_4120, foram incubadas a 37 ºC, foram 

coletadas alíquotas antes e após a indução. Essas alíquotas foram submetidas a SDS-

PAGE (Figura 7). Nessas condições não foi possível observar a expressão da proteína 

recombinante. As bactérias BL21*DE3::pET23a(+)::PMN_4120 foram então encubadas 

a 22 ºC por um período de tempo maior, sem sucesso.  

 Uma nova linhagem de bactéria BL21*DE3Codon plus, foi utilizada com o mesmo 

plasmídeo, a nova bactéria BL21*DE3Codon plus::pET23a(+)::PMN_4120 foi incubada 

nas duas condições de temperatura, a 22 ºC e a 37 ºC, e induzidas com IPTG, as alíquotas 

analisadas em eletroforese SDS-PAGE e  não foi possível visualizar nenhuma expressão 

significativa de proteínas na altura da banda esperada. A ausência da expressão de CipB 

na bactéria recombinante pode ser devida a erro na fase de leitura ou outro problema 

(Figura 11). 

 

 

  

Figura 11- Eletroforese do extrato total das bactérias utilizadas para expressão de CipB. Imagem 

da SDS-PAGE corada com CBR. (T=12%). Na primeira coluna da esquerda, foi utilizada uma alíquota 

da bactéria clonada com CipA, para fornecer uma referência da altura da banda esperada. Foram 

utilizadas duas cepas de E.coli BL21*DE3 na tentativa de expressão de CipB, os testes de indução foram 

realizados em duas temperaturas a 22 ºC e a 37 ºC. Porem em nenhum dos ensaios foi possível notar 

algum indicio da expressão de CipB.  
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4.7 Purificação de CipA-recombinante 

 As amostras da cultura de bactérias BL21*DE3::pET23a(+)::PMN_0325, 

armazenadas a -20 ºC, que continham a proteína recombinante foram purificadas dos 

corpos de inclusão para posteriormente serem isoladas por cromatografia de afinidade em 

coluna de níquel.  

 Foram utilizados dois métodos distintos para purificação das proteínas dos corpos 

de inclusão, como descrito em Material e Métodos.  

4.7.1 Purificação com lisozima  

 As proteínas recombinantes foram purificadas utilizando o protocolo de purificação 

dos corpos de inclusão com lisozima e detergentes como descrito em Material e Métodos. 

Porém o fato da lisozima ter um tamanho bem semelhante a CipA-His ~11 kDa, dificultou 

a análise em SDS-PAGE pois as bandas se sobrepunham, e não foi possível ter uma ideia 

concreta do comportamento da proteína recombinante. (Figura 12) 

 

  

Figura 12- Eletroforese das frações obtidas após purificação com lisozima. Imagem da SDS-PAGE 

corada com CBR. (T=12%) Da esquerda para direita. A primeira canaleta contém extrato total de 

bactérias não induzidas com IPTG. Na segunda canaleta o extrato total da bactéria induzida, para servir 

como referência. A terceira canaleta uma amostra do primeiro sobrenadante, a banda bem evidente na 

altura da proteína recombinante é lisozima. Na quarta canaleta e quinta canaleta estão outras amostras 

de sobrenadantes obtidas durante a purificação. A sexta canaleta uma amostra do pellet.  
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4.7.2 Lise das células por ultrassom  

 Foi utilizado como descrito em Material e Métodos. Em todos os passos do 

protocolo de purificação foram retiradas alíquotas que foram submetidas a eletroforese 

SDS-PAGE. (Figura 13). 

 Foi possível observar que a maior parte da proteína recombinante se encontrava na 

fração solúvel no tampão de homogeneização [Tampão A, Tris-HCl 50 mM pH 8,5; NaCl 

100 mM; EDTA 5 mM].  

 

 

 

  

Figura 13- Eletroforese das frações obtidas após purificação com ultrassom. Imagem da SDS-PAGE 

corada com CBR. (T=12%). Da esquerda para direita. A primeira canaleta contém extrato total de 

bactérias induzidas com IPTG, para servir como referência. Na segunda canaleta uma amostra do pellet. 

Na terceira, quarta e quinta canaleta estão amostras dos sobrenadantes. Imagem da SDS-PAGE corada 

com CBR.  
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4.8 Cromatografia em coluna de Níquel (Ni2+) 

 Essa fração solúvel foi submetida à diálise como descrito em Material e Métodos. 

Como as proteínas recombinantes foram desenhadas para possuírem uma cauda de 6 

histidinas, a purificação foi realizada em uma coluna de quelante carregada com íons de 

Níquel, cátion esse que tem grande afinidade pela cauda de histidinas. Na primeira 

cromatografia foi usado 20 mM de imidazol no tampão de ligação, como recomendado 

pelo fabricante, porém nessa concentração as proteínas de interesse parecem não ter se 

ligado à coluna, pois quando analisamos por SDS-PAGE as frações eluídas não 

apresentavam as bandas esperadas de ~10 kDa. Na segunda tentativa não foi utilizado 

imidazol no tampão de ligação, para evitar que as proteínas de interesse não se ligassem 

a coluna, porém, as proteínas de interesse se ligaram na coluna, mas não somente elas, 

pois quando analisamos as frações eluídas, havia uma enorme contaminação. Foi 

utilizado então 5 mM de imidazol no tampão de ligação, obtendo assim os melhores 

resultados, como mostrado nas Figuras 14 e 15.  

 

 

  

 

  

  

Figura 14- Perfil da cromatografia de afinidade em coluna His-Trap™ HP, para purificação da 

proteína recombinante CipA com cauda de histidina (CipA-His). A cromatografia foi realizada 

como descrito em Material e Métodos. Na figura está representado o perfil de absorbância a 280 nm 

em azul e o gradiente de Imidazol em vermelho. Além disso estão sinalizados o momento de aplicação 

da amostra, o início da lavagem da coluna e as frações coletadas (cada fração coletada tem um volume 

de 500 µL), nos picos de maior absorbância, entre 100 e 107 minutos.   
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Figura 15- Eletroforese das frações obtidas após a cromatografia. (a) Imagem da SDS-PAGE 

corada com CBR. (T=12%) A primeira canaleta representa amostra de proteínas totais, não 

fracionadas, da bactéria recombinante após indução com IPTG. Nas canaletas seguintes (40-46) 

correspondem às frações coletadas após eluição com imidazol (v. Figura 3). Para cada uma das 

frações foi utilizada uma amostra de 5 µL da fração total, que foi adicionada a 5 µL de tampão de 

amostra concentrado. À esquerda da imagem está mostrada a escala de Rm. (b) Cromatograma das 

canaletas mostradas em (a) obtida através do software GelQuant (ThermoFisher Scientific). Os 

gráficos mostram valores relativos de intensidade gerados pelo programa, baseados no número de 

pixels. 
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4.9 Eletroeluição e Obtenção de soro 

 As bactérias BL21*DE3::pET23a(+)::PMN_0325 foram crescidas e induzidas, o 

extrato desta cultura foi submetido a eletroforese preparativa em SDS-PAGE (T=12%) 

como descrito em Material e Métodos. A localização de CipA-recombinante no gel foi 

feita através da coloração apenas de uma coluna que foi recortada, a partir destas medidas, 

foi recortada a banda completa do gel preparativo, que foi eletroeluído como descrito em 

Material e Métodos e armazenado a -20ºC.  

 A amostra eletroeluída foi submetida a um novo gel de SDS-PAGE (T=12%) para 

confirmação da purificação, sendo observado uma banda bem evidente na altura de 

~11kDa (Figura 16).  

  

Figura 16- Eletroforese de CipA-recombinante eletroeluída. Imagem da SDS-PAGE 

corada com CBR. A primeira canaleta representa amostra de proteínas totais, não fracionadas, 

da bactéria recombinante após indução com IPTG. A segunda canaleta representa uma 

amostra de CipA-recombinante eletroeluída. Para cada uma das frações foi utilizada uma 

amostra de 5 µL da fração total, que foi adicionada a 5 µL de tampão de amostra concentrado. 

À esquerda da imagem está mostrada a escala de Rm. Abaixo está o Cromatograma das 

canaletas mostradas em obtida através do software GelQuant (ThermoFisher Scientific). Os 

gráficos mostram valores relativos de intensidade gerados pelo programa, baseados no 

número de pixels. 
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4.10 Western blotting 

 Foram imunizados camundongos machos (linhagem Balb/c) com rCipA-

eletroeluída, para obtenção de anti-soro e utilização em ensaios ‘’western blotting’’. A 

reação foi realizada conforme Material e métodos. Foi utilizado um pool dos soros obtidos 

por imunização dos camundongos, nas diluições 1:200, 1:400, 1:800, 1:1600 e 1:3200. 

Quando as membranas foram reveladas com 4-cloro-1-naftol, não foi possível observar 

nenhuma banda. A reação foi repetida nas mesmas condições até a revelação, foi utilizado 

Super-Sginal® WestPico, Thermo (ECL), e então a membrana foi visualizada em 

aparelho Chemi Doc TM XRS+, Bio-Rad, sem nenhum resultado positivo. Decidimos 

então utilizar uma membrana de PVDF e aumentar o tempo de incubação do soro primário 

para 16 horas, alteramos as diluições para 1:100, 1:500 e 1:1000 e revelamos nas mesmas 

condições anteriores utilizando Super-Sginal® WestPico Thermo (ECL) para revelar a 

membrana e Chemi Doc TM XRS+, Bio-Rad para visualização, mesmo assim não 

obtivemos um resultado positivo, pois não foi possível observar a presença de bandas. 

Uma abordagem possível seria a clonagem apenas um pedaço da proteína recombinante 

para ser usada para obtenção de anticorpo.  
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5 DISCUSSÃO 

 Este trabalho faz parte de um esforço de nosso laboratório para entender a relação 

entre bactérias entomopatogênicas e seus companheiros de simbiose, nematoides do 

gênero Heterorhabditis. Ao contrário de P. luminescens TT01 cujo companheiro de 

simbiose foi aparentemente perdido das coleções, a linhagem MN7 de P. luminescens que 

mantemos no laboratório, teve seu companheiro H. baujardi LPP7 preservado. Isso nos 

permite estudar as relações entre o nematoide e sua bactéria simbionte do ponto de vista 

molecular no par simbiótico original. 

 A presença de inclusões citoplasmáticas em bactérias tem sido observada em 

diversos gêneros. Em alguns casos essas inclusões possuem óbvias funções durante o 

ciclo de vida do organismo. No entanto, em muitos casos o papel dessas organelas (ou 

proto-organelas) não está muito claro. Diversas bactérias encontradas no solo ou em 

coleções de água apresentam estruturas intracitoplasmáticas bastante intrigantes. Este é o 

caso de Achromatium oxaliferum que possui cristais intracelulares de carbonato de cálcio 

(calcita) que podem atingir até 5 µm, possuindo até 2ng de cálcio por célula (BABENZIE 

e SASS, 1996). A função desses cristais é desconhecida, mas devem ter algum papel 

metabólico, pois o cálcio é concentrado no interior da célula através de transportadores 

específicos a partir de um ambiente pobre neste elemento (BABENZIE e SASS, 1996). 

Achromatium oxaliferum vive em sedimentos e seus cristais de calcita podem desaparecer 

quando submetido a carência alimentar. 

 Um outro exemplo de inclusão citoplasmática, são os magnetossomos presentes em 

bactérias magnetotáticas (BMTs). Essas inclusões são envoltas por membranas e possuem 

nano-cristais de um mineral de ferro magnético. Os magnetossomos ocorrem em 

diferentes grupos filogenéticos de eubactérias e as BMTs são morfológica e 

fisiologicamente diversas. Esses magnetossomos são responsáveis pela orientação das 

BMTs em relação ao campo magnético terrestre dentro de seu habitat, geralmente 

sedimentos de coleções de água interiores (JOGLER e SCHÜLER, 2009). 

 As inclusões cristalinas mais estudadas em células bacterianas são aquelas 

presentes em espécies do gênero Bacillus, principalmente Bacillus thuringiensis. Esta 

espécie foi descrita em 1915 por Berliner como bactérias patogênicas para larvas de 

Lepidópteros. Mais tarde, em 1953, Hannay mostrou a presença de cristais 

intracitoplasmáticos nas células de B. thuringiensis, que depois se mostrou serem 

compostos de proteínas (HANNAY e FITZ-JAMES, 1954). Esses cristais são formados 
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de pró-toxinas que uma vez ingeridas pelas larvas de Lepidoptera e processadas pelas 

proteases digestivas se transformam em toxinas que destroem as células do intestino 

destes insetos. A óbvia aplicação no controle de insetos praga e vetores de doenças tornou 

o B. thuringiensis uma das mais estudadas bactérias, principalmente em relação à 

biossíntese e modo de ação de suas toxinas cristalinas (BRAVO et al., 2007). 

 Outras espécies de Bacillus também possuem inclusões citoplasmáticas cristalinas. 

No entanto elas aparentemente não são tóxicas para insetos. É o caso, por exemplo de 

Bacillus finitimus var. fowleri Heimpel (HEIMPEL, 1967). Já, Bacillus licheniformis 

ATCC 9945a, que tem sido utilizado para produção industrial de alfa-amilase e proteases, 

também possui cristais parasporais, mas ao que se saiba não são tóxicos para insetos, sem 

que haja dados experimentais para apoiar essa afirmação (YAN et al., 2007). 

 O mesmo desconhecimento sobre a sua função ocorre com os cristais presentes em 

células de Phothorhadbus luminecens NC1, que quando inoculados ou ingeridos por 

larvas de Lepidópteros, não demostraram nenhuma toxicidade. Aparentmente esses 

cristais de P. luminescens NC1 não são utilizadas como reserva energética, pois após 

divisão celular os cristais permanecem na célula-mãe (ENSIGN; BOWEN, 2005).  

Os genes de CipA e CipB de P. luminescens TT01 foram clonados em plasmídeos 

de expressão, subsequentemente usados para transformação de células da levedura 

Saccharomyces cerevisiae. As linhagens recombinantes obtidas foram utilizadas para 

alimentar nematoides da espécie Panagrellus redivivus. (YOU et al. 2011). Quando os 

nematoides foram alimentados somente com as cepas de levedura expressando as CIPs o 

desenvolvimento do nematoide foi reduzido, quando comparado com a alimentação por 

leveduras nativas. Porém ao serem alimentados com uma mistura de S. cerevisiae 

expressando CIPs e leveduras selvagens, houve um aumento significativo na capacidade 

reprodutiva dos nematoides, além de reduzir o tempo do ciclo de vida.  

Esses resultados permitem deduzir que as CIPs não são reservas de energia ou 

aminoácidos, mas que podem estar ligadas talvez ao aumento da fertilidade dos 

nematoides. 

Uma nova explicação para a função intracelular das CIPs foi proposta por Wang 

et. al., (2017). Estes autores sugeriram que tais proteínas atuariam como organizadores 

moleculares (scaffolds) de enzimas envolvidas no metabolismo. Uma das possíveis 

aplicações das CIPs seria a sua expressão heteróloga para melhorar o desempenho de 

bactérias utilizadas na produção de metabólitos de interesse industrial. O estudo dos 

polipeptídeos que geram os cristais intracitoplasmáticos presentes tanto em Photorhabdus 
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como Xenorhabdus, permitirá desvendar a complexa relação simbiótica entre nematoides 

e bactérias. O conhecimento obtido com esses estudos irá contribuir para melhor entender 

o papel que proteínas análogas possam ter na fisiologia bacteriana. O conceito de protein 

scaffolds (ou andaimes proteicos, numa tradução literal) é relativamente recente 

(SKERRA, 2000). Esse tipo de proteína tem sido explorado principalmente no seu 

contexto biotecnológico (DUEBER et al. 2009). No entanto, pouco se sabe sobre o 

funcionamento desses “andaimes proteicos” na montagem de complexos 

multienzimáticos intracelulares. Os resultados de Wang et al. (2017) mostraram que CipA 

e CipB podem agir heterologamente como “andaimes moleculares” para aumentar a 

produção de violaceína por E. coli recombinantes contendo as enzimas da via 

biossintética deste metabólito secundário, originalmente descrito na bactéria de vida livre 

Chromobacterium violaceum. O mesmo poderia, teoricamente, ocorrer com as enzimas 

envolvidas na biossíntese dos diversos metabólitos secundários produzidos por 

Photorhabdus e Xenorhabdus que se sabe interagem diretamente com o nematoide e 

também com o inseto (SHI et al., 2018). 

Os resultados descritos nesta dissertação permitiram observar que a linhagem 

MN7 de P. luminescens também possue genes que codificam CIP’s cuja porção 

codificante foi clonada e expressada em E. coli. Além disso, mostramos que existe um 

terceiro gene em MN7 responsável pela codificação de uma CIP não descrita em outros 

trabalhos. Essa CIP, denominada de CipB2. Esta CipB2 é compartilhada com todas as 

outras linhagens descritas de Photorhabdus. Uma árvore filogenética construída com as 

sequências de aminoácidos de todas as CIPs (inclusive CipB2) agrupou seus OTU’s 

dentro das três espécies conhecidas de Photorhabdus (v. Figura 6), mostrando assim que 

essas proteínas foram conservadas durante a evolução do gênero. 
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6 Conclusão 

 Neste trabalho podemos amplificar clonar e expressar CipA, uma proteína 

recombinante, a partir do DNA genômico de Photorhabdus luminescens linhagem MN7, 

comprovando assim a funcionalidade da ORF, previamente descrita, as outras ORFs de 

CipB e CipB2 amplificadas e subclonadas não foram expressas, necessitando uma análise 

mais apurada dos plasmídeos para confirmar a fase de leitura ou algum erro na sequência 

gerado no processo de amplificação. 

 A purificação de CipA-recombinante foi realizada e a proteína purificada foi 

utilizada para imunização em camundongos para obtenção de anti-soro, que não 

responderam de forma satisfatória.  

  Futuros ensaios poderão ser realizados com os plasmídeos construídos neste 

trabalho, para uma compreensão mais aprofundada do comportamento destes cristais que 

podem estar envolvidas em diferentes processos no interior das células de Photorhabdus 

sp. e em seus simbiontes Heterorhabditis sp.   
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