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RESUMO 
 

SILVA, J.L. Desenvolvimento de micobacteriófago recombinante p ara detecção 
rápida de bacilos da tuberculose.  Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
 

O diagnóstico da tuberculose por métodos tradicionais é lento e laborioso. Por outro 

lado, os testes moleculares são rápidos, mas com custo elevado para países em 

desenvolvimento.  Este projeto teve o objetivo de inserir no micobacteriófago D29 o 

gene que codifica a proteína verde fluorescente (eGFP) e estudar o fago recombinante 

na detecção rápida de bacilos da tuberculose. Para tanto, foi inserido o cassete Hsp60-

eGFP no genoma do fago D29  por recombinação. Micobacteriófagos recombinantes 

purificados foram utilizados para infectar M. smegmatis mc2 155 e M. tuberculosis 

H37Rv durante um período de 1- 6h nas temperaturas de 30oC, 37oC e 42oC.  

Bactérias fluorescentes foram observadas em um período de 2h, mas em número 

reduzido, indicando que o micobacteriófago lisou às células rapidamente, dificultando a 

expressão da eGFP e visualização em microscópio de fluorescência.  A deleção do 

gene LysA, foi efetuada a fim de aumentar o período de latência do fago.  Não foi 

possível a purificação de fagos recombinantes, devido à baixa quantidade de 

recombinantes nos halos de inibição. Será necessário a redução da atividade o gene 

LysA e, provavelmente, de outros genes associados a lise celular a fim de aumentar a 

concentração de eGFP no interior da célula. 

Palavras-chave: micobacteriófagos, recombinação, tuberculose. 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

SILVA, J.L. Development of recombinant micobacteriophage for r apid detection of 

tubercle  bacillus. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011 

 

Classical biochemical methods for Mycobacterium tuberculosis identification are lengthy 

and time-consuming. On the other hand, molecular assays are rapid but expensive for 

developing countries. This project aimed to insert into the mycobacteriophage D29, the 

gene coding for the green fluorescent protein (eGFP) and use the recombineered phage 

to detect Mycobacterium tuberculosis rapidly and less costly. For that, the Hsp-eGFP 

cassette was inserted into D29 genome. Recombineered mycobacteriophages was 

purified and used to infect M. smegmatis mc2 155 and M. tuberculosis H37Rv from 1-6 

hs at 30oC, 37oC and 42oC.  Observation of fluorescent bacteria was difficult and only a 

small number of them were seen at 2 hs of infection. This indicated that recombineered 

bacteriophages were lysing cells rapidly.  Deletion of LysA gene, was carried out to 

increase the time needed for bacterial lysing. it was not possible to purify mutant 

mycobacteriophages due to the low concentration of recombinant phages. We conclude 

that might be necessary the deletion of other genes such as LysB, a gene also involved 

in cell lysis and reduction LysA activity to increase the concentration of eGFP inside 

cells. 

Key words: mycobacteriophages, recombineering, tuberculosis. 
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1. Introdução  

O desenvolvimento de métodos rápidos de identificação de M. tuberculosis e a 

detecção de resistência aos fármacos são essenciais para o combate a tuberculose. 

Novos métodos, além de rápidos, precisam ter um custo reduzido a fim de serem 

aplicados em todas as regiões com incidência da tuberculose (Neonakis  et al., 2008).  

Estima-se que um terço da população mundial hospeda o Mycobacterium 

tuberculosis na forma latente  e mais de 50% dos profissionais de saúde de países em 

desenvolvimento apresentam a bactéria na forma latente (Joshi et al., 2007).  

Com o objetivo de aumentar o controle sobre a tuberculose, a Organização 

Mundial de Saúde estabeleceu em 1995 um sistema de observação direta dos 

pacientes em tratamento (DOT). Nessa estratégia, os indivíduos infectados devem 

comparecer diariamente a um posto de saúde e tomar a medicação sob supervisão 

médica por um prazo de seis meses. Pacientes que apresentam exame bacteriológico 

negativo ao final do tratamento são considerados curados (Cox et al., 2008). Com a 

adesão de vários países ao DOT, tem sido observado um maior controle da doença, 

inclusive em países com poucos recursos financeiros (Dphil et al., 2008; Ige e Akindele, 

2011; Van den Boogaard et al., 2011).   

Apesar de grandes avanços na pesquisa da tuberculose nas últimas décadas, o 

diagnóstico da doença ainda depende predominantemente da baciloscopia que tem de 

60 a 70% de sensibilidade, juntamente com a identificação da micobactéria em cultura. 

Alia-se a esta dificuldade, o prolongado período de incubação necessário para 

verificação da sensibilidade as drogas correntemente utilizadas (Miyata et al., 2011) e o 
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abandono do tratamento por parte de alguns pacientes, o que contribui 

significativamente para o surgimento de resistência (Van Den Boogaard et al., 2011).  

Neste trabalho, propomos o desenvolvimento de um micobacteriófago 

recombinante, expressando a eGFP, para detecção de micobactérias em escarro. O 

micobacteriófago recombinante pode ser útil no desenvolvimento de técnicas rápidas 

na detecção de resistência aos fármacos antimicobacterianos bem como no 

diagnóstico laboratorial da tuberculose. Métodos semi-automatizados poderão ser 

desenvolvidos utilizando-se detectores de fluorescência. Além da praticidade, os 

resultados poderão ser disponibilizados em menos de 48 horas e com um custo inferior 

as técnicas de identificação que empregam a PCR. 

 

1.1. Diagnóstico laboratorial da tuberculose 

1.1.1. Baciloscopia 

A baciloscopia é a pesquisa de bacilos álcool-ácido resistente em esfregaço de 

amostra clínica corado com metodologia padronizada (MS, 2008).  

A análise microscópica é o método indicado para a detecção do indivíduo 

bacilífero por ser simples e de baixo custo embora não permita a identificação da 

espécie micobactériana. Este método é amplamente utilizado na rede pública para 

diagnóstico presuntivo e controle da eficácia do tratamento através da redução do 

número de bacilos no escarro (Cattamanchi et al., 2009). Apesar de algumas 

vantagens, a análise microscópica de esfregaços é laboriosa e monótona podendo 

induzir ao erro. O método também apresenta sensibilidade de apenas 25-65%, quando 

comparado com a cultura, e um limite de detecção entre 5000 e 10.000 bacilos/ml 
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(Mfinanga et al., 2007). Entratanto, a sensibilidade do método aumenta 

significativamente com a coleta de mais de uma amostra para exame em dias 

diferentes. A tabela 1 apresenta os critérios de leitura e interpretação dos dados da 

baciloscopia corada pelo método de Ziehl-Neelsen de acordo com o Manual Nacional 

de Vigilância Laboratorial da Tuberculose e outras Micobactérias (2008).  

 

Tab. 1. Critérios de interpretação e leitura dos dados da baciloscopia, concentrada ou 

não, corada pelo Ziehl-Neelsen (Manual Nacional de Vigilância Laboratorial da 

Tuberculose e outras Micobactérias, 2008). 

Quando:  

• não são encontrados BAAR em 100 campos = relata-se o resultado como 

NEGATIVO;                                                                                                                           

• são encontrados de 1 a 9 BAAR em 100 campos = relata-se apenas a 

quantidade de BAAR encontrada;  

• são encontrados de 10 a 99 BAAR, em 100 campos  = relata-se resultado como 

positivo +  

• é encontrada em média de 1 a 10 BAAR por campo, nos primeiros 50 campos 

observados = relata-se resultado como positivo ++   

• é encontrada em média 10 BAAR por campo, nos primeiros 20 campos 

observados = relata-se resultado como positivo +++   

 

A fim de aumentar a sensibilidade da baciloscopia, o processamento das 

amostras (Subramanyam et al., 2010) e a microscopia tem sido constantemente 
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estudados. De acordo com Cattamanchi et al. (2009), a sensibilidade da baciloscopia 

não aumenta significativamente quando o material analisado é previamente 

concentrado. De acordo com Steingart et al., (2006) a microscopia de fluorescência, 

padrão em países desenvolvidos, tem maior sensibilidade do que a microscopia 

convencional na detecção de bacilos álcool ácido resistentes (BAAR).  

Bonnet et al., (2008) avaliaram a baciloscopia de escarro previamente tratado 

com hipoclorito a 3,5% e sedimentado por 24h em uma região de alta prevelência de 

indivíduos infectados por HIV. Três amostras de escarro, de dias consecutivos, foram 

recolhidas de pacientes com suspeita de tuberculose pulmonar. As amostras tratadas e 

não tratadas foram coradas pelo método de Ziehl-Neelsen. Um total de 1879 amostras 

foi analisado. Das amostras tratadas, 363 (19,3%) e 460 (24,5%) foram positivas, 

enquanto que 301 (16%) e 374 (19,9%) foram positivas na baciloscopia direta do 

escarro utilizando-se como ponto de corte 10 BAAR/100 campos ou 1 BAAR/100 

campos, respectivamente. Estes dados demonstram que o tratamento com hipoclorito a 

3,5% e a sedimentação por 24h aumenta a quantidade de bacilos na amostra e facilita 

a visualização de micobactérias.  

 

1.1.2 Cultura 

A cultura apresenta alta sensibilidade e especificidade na identificação de 

micobactérias com um limite de detecção de 100 BAAR/ml (MS, 2008). Permite o 

isolamento do microrganismo para posterior identificação da espécie, ensaios 

moleculares e posterioe análise do perfil de resistência micobacteriana as drogas. 

Apesar da alta especificidade, a cultura de BAAR é lenta (Zeka et al., 2011) e não 
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permite a imediata identificação da espécie e perfil de resistência as drogas, 

dificultando a qualidade do tratamento da doença. 

A cultura é utilizada principalmente no diagnóstico da TB de pacientes com 

baciloscopia repetidamente negativa e com sintomas clínicos da doença, indivíduos 

com tratamento prévio, pacientes imunodeprimidos, pessoas em contato com doentes 

resistentes ao tratamento, e em casos de suspeita de infecção por micobactérias não 

causadoras de tuberculose (MNT). A cultura também é indicada no controle de 

pacientes com bacilosopia positiva ao final do segundo mês de tratamento, de 

indivíduos com indicação de retratamento e em estudos epidemiológicos (MS, 2008). 

A partir dos anos 1980 a cultura de micobactérias foi aperfeiçoada com o intuito 

de reduzir o tempo necessário para a obtenção dos resultados.  O BACTEC 460 foi o 

primeiro equipamento semi automatizado para detecção de micobactérias em meio 

líquido.  Este sistema detecta indiretamente a presença de microrganismos a partir do 

metabolismo de ácido palmítico marcado com 14C. A liberação do carbono marcado é 

quantificada e os resultados emitidos como índice de crescimento (GI).  A supressão de 

microrganismos pertecentes a flora bacteriana normal que sobreviveram ao processo 

de descontaminação é feita com a adição de polimixina B, anfotericina B, ácido 

nalidíxico, trimetoprim e azlocilina. A identificação de cepas do complexo MTB pode ser 

efetuada com a adição de p-nitro-alfa-acetilamino-beta-hidroxipropiofenona (Rodrigues 

et al., 2007).  

O BACTEC MGIT 960TB, não é radiométrico e utiliza a sensibilidade de sais de 

rutênio à concentração de O2 no tubo. À medida que o oxigênio é consumido pelas 
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bactérias, o rutênio emite luminescência, que é detectada e convertida em sinais 

positivos pelo equipamento.  

Outro sistema de detecção não radiométrico, o MB/BacT, aprovado para o uso 

diagnóstico nos Estados Unidos em 1996, baseia-se na detecção colorimétrica 

contínua de CO2 para detectar o crescimento de micobactérias (Lucke et al., 2011).  

O MB/BacT, BACTEC 460 e BACTEC 960TB detectam o crescimento bacteriano 

mais rápido que os métodos de cultivo clássicos em meio sólido. O tempo necessário 

para detecção de culturas positivas é bastante variável (9 a 15 dias) e dependente do 

número, tipo e qualidade das amostras, concentração de micobactérias, tratamento do 

paciente e processo de descontaminação das amostras.  A utilização de métodos 

automatizados em combinação com o cultivo em meio sólido aumenta a sensibilidade 

da cultura em 4% e 6% para o BACTEC 960MGIT e BACTEC 460, respectivamente 

(Cruciane et al., 2004; Lucke et al., 2011).  

Apesar de ser considerada uma técnica lenta, quando comparada com métodos 

moleculares, a cultura é referência no diagnóstico da tuberculose devido à 

sensibilidade e obtenção do microrganismo para condução de experimentos de 

identificação, estudos epidemiológicos e detecção de resistência por métodos 

fenotípicos e genotípicos (Cruciani et al., 2004; Rodrigues et al., 2007).  

 

1.1.3. Métodos moleculares 

O rápido diagnóstico da tuberculose e perfil de resistência aos fármacos é 

fundamental para o tratamento adequado, diminuição de pacientes bacilíferos, bloqueio 
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de transmissão do microrganismo e, consequentemente, redução do reservatório da 

doença.   

Os métodos clássicos de identificação do microrganismo, desde o cultivo até a 

conclusão de ensaios bioquímicos e de testes de resistência aos fármacos são lentos e 

dificultam o controle da doença.  Portanto, diversos ensaios moleculares tem sido 

empregados na identificação de micobactérias em amostras clínicas a partir da 

amplificação de sequências específicas de DNA (Telenti et al., 1993).  A sensibilidade e 

especificidade dos ensaios moleculares são influenciadas pela presença de inibidores e 

do tipo de amostra utilizada.   

Os genes recA (Neonakis et al., 2008), dnAJ (Yamada-Noda et al., 2007), hsp65 

(Poroca et al., 2009), sodA (Neonakis et al., 2008), além da região 16S-23S rRNA 

(Katoch et al., 2007) tem sido utilzados para detecção de M. tuberculosis. Entretanto, a 

sequencia de inserção IS6110 é a mais comum na identificação do complexo M. 

tuberculosis (Hsiao et al., 2010).  

De acordo com Negi et al., (2007) a amplificação de IS6110 tem uma maior 

correlação com o diagnóstico clínico da tuberculose quando comparada com a 

detecção do mRNA, proteína 85B e com as sequencias que codificam para as 

proteínas 65kDa e 38kDa.   

A PCR da sequência IS6110 é bastante utilizada por ser altamente específica e 

repetitiva no DNA micobacteriano, aumentando a sensibilidade do teste (Negi et al., 

2007).  

Kahla et al., (2011) analisaram 316 amostras pulmonares e extrapulmonares 

para detecção do complexo MTB pela amplificação de um fragmento de 580pb da 
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sequencia de inserção IS6110. As amostras foram processadas para baciloscopia, 

cultura em meio sólido e PCR.  A PCR detectou 94,2% das amostras positivas na 

baciloscopia com um valor preditivo positivo de 100%. Segundo os autores, a PCR é 

importante no complemento de técnicas bacteriológicas convencionais, mas não pode 

substituí-las, pois a combinação da PCR com métodos tradicionais apresenta uma 

sensibilidade maior do que os testes individuais.  

Após amplificação, o produto da PCR é submetido à análise eletroforética 

(IS6110), restrição enzimática (Hsp65), sequenciamento ou hibridização (16s rDNA). 

Esta última baseia-se na identificação e amplificação da sequência alvo, hibridização 

do DNA amplificado a sonda especifica e detecção por colorimetria ou fluorescência 

(Negi et al., 2007).  

A hibridização é comum em ensaios moleculares comercialmente disponíveis 

(Amplicor, INNO-LiPA Rif. TB, BD ProbeTec ET Direct TB System) para detecção de 

micobactérias. A sensibilidade e especificidade são variáveis e dependentes da 

sequência alvo (Ajbani et al., 2011; Bang et al., 2011). 

Recentemente, o Xpert MTB/RIF, totalmente automatizado, foi desenvolvido a 

fim de reduzir o tempo de analise das amostras. A identificação da micobactéria, assim 

como em outros ensaios moleculares, baseia-se na amplificação de uma sequência 

alvo específica (Boehme et al., 2010). 

Boehme et al. (2010) avaliaram a performance do Xpert MTB/RIF. Foram 

estudados 1730 pacientes com suspeita de tuberculose sensível ou multirresistente ao 

tratamento. O ensaio foi realizado uma única vez em escarro de cada paciente.  O teste 

identificou 98% dos casos de tuberculose que também apresentaram crescimento de 
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micobactérias em meio de cultura, incluindo 72% dos casos que apresentaram 

baciloscopia negativa. O ensaio apresentou uma especificidade de 99%.  

Adicionalmente, o teste de sensibilidade a rifampicina obteve cerca 97% de 

concordância quando comparado com o ensaio fenotípico.  Theron et al. (2011), 

entretanto, observaram que, alguns pacientes infectados com MTB e HIV podem 

apresentar resultado falso-negativo. Logo, indivíduos portadores do HIV, com exame 

negativo para MTB no Xpert MTB/RIF, devem ser analisados com mais cautela.  

Armand et al. (2011), compararam a sensibilidade do Xpert MTB/RIF com a 

amplificação da IS6110, pela PCR em tempo real,na detecção de MTB.  Um total de 

117 isolados clínicos, sendo 97 positivos na cultura para MTB e 20 negativos.  Dos 97 

isolados positivos em cultura, 36 apresentaram bacterioscopia positiva, enquanto que 

61 isolados não apresentaram BAAR. Ainda, entre as amostras positivos na cultura, 60 

eram respiratórias, e 37 foram colhidas de outras regiões. Apenas 4 amostras 

continham micobactérias resistentes a rifampicina. Ambos os métodos apresentaram 

alta especificidade. Entretanto, a amplificação da IS6110 apresentou-se mais sensivel 

na detecção de MTB entre indivíduos paucibacilares. 

 

1.2. Bacteriófagos 

Bacteriófagos são vírus que infectam bactérias e utilizam a maquinaria 

bacteriana para multiplicar o próprio material genético (Hanlon et al., 2007). Estes vírus 

são encontrados de forma abundante em águas, solos e ar. Uma vez no interior da 

célula, os bacteriófagos podem simplesmente integrar o próprio material genético no 

DNA celular em um processo denominado lisogenia, ou imediatamente iniciar o ciclo 
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lítico induzindo a célula hospedeira a produzir todos os componentes virais com 

posterior lise celular. As novas partículas virais infectam novas células e iniciam um 

novo ciclo. Esta capacidade antibacteriana tem sido bastante explorada desde a 

descoberta destes vírus por Frederick Twort em 1915 e Felix d’Herelle em 1917. 

Os bacteriófagos tem se apresentado como uma valiosa ferramenta no 

desenvolvimento de técnicas e formas de tratamento mais acessíveis. Estes vírus tem 

sido propostos como uma alternativa ao uso de antibióticos em infecções humanas, 

controle da flora bacteriana em escarro para testes diagnósticos (Kumar et al., 2007, 

Subramanyam et al., 2010) e detecção de micobactérias. 

Micobacteriófagos tem sido utilizados no desenvolvimento de novos ensaios 

para detecção de micobactérias e elucidação das interações gênicas entre 

micobactérias e fagos (Bai et al., 2011; Huang et al., 2011). Recentemente, o genoma 

de 64 micobacteriófagos foi disponibilizado por Joseph et al. (2011). Esta base de 

dados pública (http://mpgdb.ibioinformatics.org/genome_functions.php) contribuirá para 

o compartilhamento de informações sobre funçoes de genes, possíveis alvos de novas 

drogas e comparações entre diferentes micobacteriófagos.  

 

1.2.1. Aplicações dos bacteriófagos 

 

a)Terapia fágica 

O tratamento de infecções bacterianas com antibióticos de forma descontrolada 

culminou na rápida seleção de microrganismos altamente resistentes. Bacteriófagos 

tem sido sugeridos como uma oportunidade atrativa no desenvolvimento de novas 
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alternativas no combate e prevenção de doenças causadas por bactérias (Silva et 

al.,2009).  

Terapia fágica é o uso de fagos líticos para tratar ou prevenir infeções 

bacterianas. Esta alternativa de tratamento foi descrita cerca de 10 anos antes da 

antibioticoterapia. Entretanto, a descoberta de antibióticos reduziu os investimentos na 

pesquisa de fagos nos Países ocidentais, principalmente devido ao pouco 

conhecimento sobre a biologia de fagos e, também, aos promissores resultados 

clínicos e financeiros obtidos com o uso de antibióticos (Burrowes et al., 2011).    

Nos países do leste europeu, fagos tem sido utilizados por mais de 60 anos 

como uma importante alternativa aos antibióticos devido a baixa citotoxicidade e 

facilidade de produção (Burrowes et al., 2011).     

O isolamento de novos fagos com o intuito de combater bactérias que se 

tornaram resistentes a vírus previamente utilizados é bastante simples e de baixo 

custo. Haverá sempre um novo fago para cada bactéria. Devido à relativa facilidade de 

isolamento, uma grande variedade de fagos pode ser utlizada para combater infecções 

e evitar o surgimento de resistência (Sillankorva et al., 2009).   

Dados obtidos por McVay et al. (2007)  no tratamento de camundongos 

queimados, infectados com Pseudomonas aeruginosa, idicaram que a administração 

intraperitoneal de fagos foi mais eficiente do que a administração intramuscular na 

eliminação do agente infeccioso sugerindo que a rota de entrada do fago é fundamental 

no tratamento. Além da via de administração, o desenvolvimento de fagos que resistam 

ao sistema reticuloendotelial por mais tempo te sido estudado. Merril et al. (1996) e 

Capparelli et al. (2007) realizaram ensaios de passagem múltiplas de fagos pelo 
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sistema reticuloendotelial de camundogos. Fagos resistentes ao sistema não perderam 

a capacidade de infectar bactérias e permaneceram viáveis por mais tempo nos 

camundogos. O uso de fagos resistentes a eliminação precoce aumenta 

consideravelmente o tempo necessário para administração de bacteriófagos e facilita o 

tratamento.  

Em relação aos antibióticos, o surgimento de resistência requer o 

desenvolvimento de uma nova molécula, um processo longo e extremamente caro. 

Devido ao grande investimento empregado, novos antibióticos aumentam o custo do 

tratamento e, consequentemente, os gastos com a saúde (Dinakaran et al., 2008; 

Freire-Moran et al., 2011).  

Apesar de vantagens em relação aos antibióticos, algumas considerações 

devem ser observadas quanto ao uso destes vírus no tratamento de infecções 

bacterianas. É importante diagnosticar o agente causador da infecção e testá-lo contra 

um painel de bacteriófagos a fim de serem selecionados os melhores fagos para o 

tratamento. É também importante a obtenção de vírus bem caracterizados, que sejam 

estritamente líticos a fim de evitar transferências de fragmentos de DNA entre fagos e 

bactérias. Por fim, o sequenciamento completo do genoma de fagos previne o 

carreamento de genes de virulência, ou resistência, de fagos para bactérias (Silva et 

al., 2009).  

Para eliminação de bactérias residentes em macrófagos é necessário o uso de 

um carreador de fagos a fim de transportar bacteriófagos para o interior das células. 

Broxmeyer et al.(2002), utilizaram pela primeira vez, in vitro, M. smegmatis como 

carreador de fagos a fim de matar M. tuberculosis  e M. avium dentro de macrófagos e 
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obtiveram resultados promissores.  A eficácia do carreamento de fagos in vivo, por 

micobactéria não virulenta, para macrófagos infectados com M. avium, foi analisada por 

Danelishvili et al., (2006) e corroboraram com os dados previamente descritos por 

Broxmeyer et al.(2002). 

Bacteriófagos, provavelmente, jamais substituírão antibióticos. Entretanto, com o 

aumento da incidência de bactérias multirresistentes, a terapia fágica terá grande 

utilidade na complementação de tratamentos bem estabelecidos.   

 

b) Identificação bacteriana e perfil de resistência aos fármacos 

O uso de bacteriófagos no estudo da sensibilidade aos fármacos bem como na 

detecção de micobactérias em isolados clínicos é bastante promissor. Pesquisas têm 

descrito técnicas que empregam o gene da luciferase e da proteína verde fluorescente 

(Jacobs Jr. et al., 1993; Piuri et al., 2009; Rondon et al., 2011) bem como bacteriófagos 

sem qualquer recombinação (Phulpoto et al., 2005). 

Bacteriófagos tem sido utilizados na identificação de Mtb de forma rápida e com 

baixo custo. O fast plasque TB test (FPTB) é um teste baseado no uso de 

micobacteriófagos sendo bastante sensível e específico no diagnóstico da tuberculose 

em associação com a baciloscopia. Único ensaio comercialmente disponível para 

detecção de Mtb, além da praticidade, tem um custo três vezes inferior à PCR e tornou-

se acessível aos países em desenvolvimento (Albay et al., 2003.; Phulpoto et al., 2005; 

Barman e Gadre, 2007). 

Biswas et al. (2008) estudaram a sensibilidade e especificidade do FPTB na 

detecção de Mtb em lavado bronquioalveolar ou biopsia pleural de 139 indivíduos 
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paucibacilares. Os resultados foram comparados a cultura e esfregaço em lamina. O 

FPTB obteve uma sensibilidade de 58,8%, especificidade de 97,9%, valor preditivo 

positivo de 98,1% e negativo de 56,5%. A sensibilidade e especificidade do FPTB 

foram levemente superiores ao esfregaço e inferior a cultura bacilar em meio LJ.  

Bacteriófagos expressando proteínas fluorescentes tem sido desenvolvidos com 

o intuito de aumentar a sensibilidade e reduzir o tempo de diagnóstico para menos de 

24h. Pearson et al. (1996) observaram que a inserção do gene no braço direito do D29 

manteve o fago sem alterações significativas quando comparado com o D29 selvagem. 

Adicionalmente, os bacteriófagos que apresentaram a direção da leitura gênica do 

inserto da direita para a esquerda obtiveram uma melhor expressão da proteína 

quando comparados com fagos cujo gene foi inserido no outro sentido. 

Banaiee et al. (2008) avaliaram um método semi automatizado de sensibilidade 

as drogas rifampicina e isoniazida utilizando micobacteriófagos recombinantes que 

expressam luciferase (LRP). Um total de 191 isolados clínicos foram testados e os 

resultados comparados com os dados obtidos pelo BACTEC 460. Os resultados foram 

concordantes em 100% dos casos para rifampicina e 96,9% para isoniazida. Os seis 

resultados que apresentaram discrepância entre os dois métodos foram adicionalmente 

avaliados pelo método das proporções. Destes, dois apresentaram concordância com o 

LRP. A sensibilidade do LRP para identificação de cepas multirresistentes foi de 100% 

para ambas as drogas. Além da praticidade e baixo custo, os testes com LRP foram 

liberados em 48 horas enquanto que com o BACTEC 460 em cerca de 9 dias.  

Em estudo semelhante, Dusthackeer et al. (2008) inseriram o gene da luciferase 

nos micobacteriófagos Che 12 e TM 4 com o intuito de detectar M. tuberculosis em 
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amostras clínicas. Os fagos recombinantes expressaram a luciferase em 

microrganismos nas fases latentes e ativa. 

Genes que codificam proteínas fluorescentes também tem sido inseridos em 

bacteriófagos com o objetivo de melhorar a especificidade de fagos recombinantes. O 

desenvolvimento de micobacteriófagos expressando a proteínas fluorescentes facilita o 

diagnóstico laboratorial da doença sem a necessidade da adição de um agente 

revelador como ocorre com os micobacteriófagos que expressam a luciferase (Randon 

et al., 2011).  

A principal proteína estudada, a eGFP, é um monômero de 238 aminoácidos e 

27 KDa emitindo fluorescência verde (509 nm) quando exposta a luz azul (488 nm). 

Esta proteína tem sido utilizada no estudo do ciclo biológico de parasitas, testes 

antivirais (Roth et al., 2009)  e como marcador de expressão gênica (Chalfie  et al., 

1994.;Changsen et al., 2003).  

Piuri et al. (2009) utilizaram o cosmídio pMP14 contendo o gene da proteína 

verde fluorescente (eGFP) e o fagemidio pHAE87 para construir 

fluoromicobacteriófagos e desenvolver um novo teste de sensibilidade aos fármacos. 

Fluoromicobacteriófagos foram adicionados em culturas de Mycobacterium tuberculosis 

contendo rifampicina ou streptomicina e incubados por 16 horas. Micobactérias 

resistentes as drogas apresentaram-se fluoresecentes demonstrando que os 

micobacteriófagos fluorogênicos podem ser utilizados para detecção de resistencia em 

cepas de M. tuberculosis. 

Um estudo com estes bacteriófagos foi realizado por Randon et al. (2011) para 

detecção de resistencia micobacteriana a isoniazida (INH), rifampicina (RIF) e 
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streptomicina (STR). Os resultados de susceptibilidade, obtidos de 155 isolados 

clínicos, foram comparados com os obtidos pelo ensaio em microplaca com resazurina 

(REMA) utilizando-se o método das proporções como padrão.  O REMA obteve 97% de 

sensibilidade para INH, 95% para RIF e 98% para STR. A sensibilidade dos 

micobacteriófagos fluorescentes foi de 94% para todas as drogas, enquanto que a 

especificidade foi de 90% para INH, 93% para RIF a 95% para STR. O custo para o 

teste de susceptibilidade as drogas dos três fármacos foi de aproximadamente $2.00. 

Os resultados foram disponibilizados em 28 horas para RIF e STR e 72 horas para 

INH. 

 

c) Controle da flora bacteriana normal  

 

Bacteriófagos tem sido utilizados na prevenção do crescimento da flora 

bacteriana normal em amostras de escarro processadas com 4% de NaOH. Kumar et 

al., (2007) isolaram bacteriófagos capazes de impedir o crescimento de bactérias da 

flora normal que sobrevivem ao processo de descontaminação do escarro e interferem 

na cultura de micobactérias, principalmente quando o ensaio é realizado em meio 

líquido ou quando micobacteriófagos são utilizados na detecção de MTB.  Kumar et al., 

(2007) avaliaram 100 amostras  processadas pelo método de Petroff. Um total de 26 

amostras analisadas apresentaram crescimento de bactérias contaminantes em Agar 

sangue, após a descontaminação. Mas, o cultivo em meio líquido, na presença dos 

fagos, preveniu o crescimento da flora contaminante.    
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O controle de bactérias indesejadas em amostras de escarro também foi 

descrito por Subramanyam et al., (2010). Além de bacteriófagos, o grupo utilizou 

lisinas, enzimas expressas por bacteriófagos fundamentais para a lise de bactérias 

durante o ciclo lítico. A combinação de fagos suplementados com lisina não apresentou 

efeito inibitório contra Mtb, mas inibiu o crescimento de outras bactérias. Os resultados 

sugerem que fagos em combinação com lisina podem ser utilizados em substituição 

aos antibióticos, no controle de bactérias não desejadas durante a cultura de 

micobactérias.   

  

1.3. Introdução de genes em micobactérias  

 

1.3.1. Recombinação clássica em micobactérias 

 

 A recombinação gênica é fundamental no estudo do funcionamento de genes, 

pois permite inserções, deleções, mutações pontuais e aumento da expressão de 

genes. Entretanto, a recombinação em micobactérias de crescimento lento, 

especialmente o M. tuberculosis é bastante difícil devido à alta taxa de recombinação 

ilegítima, a tendência de crescimento em grumos, e a espessa parede celular, a qual 

dificulta a entrada de DNA (Larsen et al., 2007;  Medjahed e  Reyrat, 2008). Além dos 

fatores anteriormente mencionados, a necessidade de um laboratório de nível de 

biossegurança três e a velocidade de crescimento dessas micobactérias tornam a 

recombinação em micobactérias de crescimento lento bastante laboriosa (Van Kessel 

et al., 2008).  Diferentemente, M. smegmatis, e algumas micobactérias de crescimento 
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lento, como o M. intracellulare, apresentam uma baixa taxa de recombinação ilegítima 

e taxas de recombinação homologa maiores que as encontradas em M. tuberculosis. 

Assim, a detecção de recombinantes desejados é facilitada. 

Embora análises genéticas de micobactérias sejam mais difíceis do que em 

outras bactérias, alguns pesquisadores tem publicado métodos de recombinação 

homóloga em micobactérias. As principais técnicas descritas até então são o uso de 

vetores suicidas com marcadores de contra-seleção (Husson et al., 1990; Nascimento 

et al., 2009), transdução especializada (Bardarov et al., 2002) , e mais recentemente, 

recombinação baseada nas proteínas gp60 e gp61 do micobateriófago Che9c (Van 

Kessel et al., 2008). 

Husson et al., (1990)  descreveram, pela primeira vez,  um estudo demonstrando 

a recombinação homóloga em M. smegmatis  a partir de plasmideos, vetores suicidas, 

com marcadores de contra-seleção. Vetores suicidas apresentam origem de replicação 

apenas em E. coli. Portanto, quando inseridos em M. smegmatis, apenas aqueles que 

se integram ao DNA genômico, por recombinação homóloga, são mantidos na bactéria 

e posteriormente selecionados.   

No estudo realizado por Husson et al., (1990),  o gene pyrF foi substituído pelo 

KanR, o qual continha longas sequencias nucleotídicas homólogas ao gene pyrF em 

ambos os lados. Na ausência do pyrF, M. smegmatis  é auxotrófico para uracil e 

resistentes ao ácido fluorótico. Estas características permitem uma seleção tanto 

negativa como positiva de bactérias recombinantes.  Nesta técnica clássica, eventos de 

recombinação podem ser de dois tipos: crossover simples ou duplo.   No crossover 

simples, todo o plasmideo é integrado ao genoma da célula, enquanto que no 
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crossover duplo, apenas a região de interesse. No caso do crossover simples, a 

bactérias contendo o plasmideo pode ser selecionada e utilizada em um segundo 

evento de recombinação a fim de manter apenas a região de interesse (Fig.1).  

A idéia de Husson e colaboradores foi aprimorada, principalmente para utilização 

de novos marcadores e recombinação gênica em outros locais do genoma (Marx, 

2009).  A principal evolução desta técnica é a utlização do gene sacB, do Bacillus 

subtillis,  o qual confere sensibilidade a sacarose e permite seleção negativa e positiva 

para sacarose e algum antibiótico, respectivamente, conforme demonstrado na figura 2. 

Adicionalmente, a obtenção de mutantes não marcados, ou seja, sem genes de 

resistência ou genes utilizados na identificação de recombinantes, pode ser efetuada 

adicionado-se sítios de reconhecimento da enzima recombinase em ambos os lados 

dos genes de seleção. Após a identificação de recombinantes, a recombinase poderá 

ser utilizada na excisão dos genes previamente utilizados na seleção de 

recombinantes, não mais necessários. Esta etapa é fundamental em caso do 

recombinante ser utilizado na produção de vacinas ou qualquer outro produto a ser 

comercializado (Nascimento et al., 2009).   

 



 

 

20 

 

 

 

Fig. 1.  Recombinação por crossover simples e duplo em micobactérias. 
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Fig 2.  Recombinação com plasmideos e marcadores de contra-seleção. 1-2. Cassete 

com regiões homólogas ao DNA genômico sofre crossover duplo.  3. Os genes Hyg  e 

sacB facilitam a identificação e purificação de recombinantes. 4. Os genes Hyg e SacB 

são retirados do genoma por ação de resolvases. 

 

1.3.2. Produção de fagemídeos 

 

A primeira técnica desenvolvida para introdução de genes em micobactérias a 

partir de fagos foi descrita por Jacobs et al. (1987). O DNA do micobacteriófago TM4 foi 

ligado com a enzima T4 ligase para formar concatâmeros e, em seguida, parcialmente 

digerido com a enzima Sau3A para produção de fragmentos de 30-50kb. Estes 
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fragmentos foram, então, ligados ao cosmidio phC79. O produto desta ligação foi 

encapsulado com as proteínas do fago lambda e utilizado para infectar Escherichia coli. 

Bacterias infectadas produziram fagemídios, que funcionam como plasmidio em E. coli 

e bacteriófagos mutantes em cepas de micobactérias. Os fagemidios produzidos em E. 

coli foram eletroporados em células de M. smegmatis mc2 155 para seleção de 

fagemidios funcionais com atividade biológica semelhante ao micobacteriófago TM4 e 

expressando o gene de interesse (Fig. 3).  

Fagemídeos foram posteriormente aprimorados a fim de facilitar a identificação e 

a quantidade de recombinantes produzidos. Balasubramanian et al. (1996), a partir dos 

estudos de Jacobs et al., (1987) desenvolveram fagemídeos (phAE87) capazes de 

replicarem-se como micobacteriófagos a 30oC em M. smegmatis, e produzir fagos em 

grande quantidade. Estes fagemideos, contendo o cassete de recombinação, foram 

utilizados para infectar M. smegmatis a 39oC. Nesta temperatura os fagemideos não 

produzem fagos e bactérias recombinantes podem ser selecionadas (Fig. 4). 

Assim como os sistemas de recombinação que utilizam plasmideos, a sequencia 

a ser recombinada precisa ser previamente inserida no fagemideo com longas 

sequencias homólogas (700-1000pb) a região de inserção, tornando todo o processo 

de recombinação difícil e trabalhoso.  

Além de sua utilização na deleção e inserção de genes em micobactérias, este 

procedimento tem sido utilizado para construção de fagos expressando genes 

codificadores de proteínas facilmente detectáveis no interior das micobactérias ou em 

meio de cultura, tais como luciferase e proteína verde fluorescente para o diagnóstico 

rápido da tuberculose (Pearson et al., 1996; Piuri et al., 2009).  
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Todos os fagemídeos recombinantes produzidos com o objetivo de detectar 

micobactérias (Jacobs Jr et al., 1993; Sarkis et al., 1995; Pearson et al., 1996; Kumar et 

al., 2008; Piuri et al., 2009), até então, basearam-se na técnica previamente descrita 

por Jacobs Jr et al. (1987). Apesar de gerar bons resultados, o desenvolvimento de 

fagemídeos demanda muito tempo e exige muitas etapas (Kumar et al., 2008). Esta 

técnica não permite o controle sobre onde o cosmidio contendo o gene de interesse é 

inserido. Um intenso trabalho de seleção de mutantes funcionais, que não perderam 

genes essenciais, deve ser efetuado após os procedimentos de clonagem. 
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Fig.3 Produção de fagemídeos para inserção, deleção e expressão de genes em 

micobactérias. 1 e 2. DNA genômico de fago é ligado pela T4 ligase, 3 e 4. Restrição 

parcial do DNA concatenado, para produção de fragmentos entre 30-50kb, e do 

cosmideo com a mesma enzima de restrição, 5. Encapsulamento de DNA, 6 e7. 

Infecção e extração de fagemideos, 8. Eletroporação de M. smegmatis  para detecção 

da fagemideos funcionais. 
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Fig. 4. Produção de bactérias recombinantes a partir de fagemideos. 1. Infecção de M. 

smegmatis com fagemideos recombinates contendo o cassete recombinação, 3. 

Fagemideos produzidos infectam M. smegmatis a 39oC, 5. Recombinantes são 

detectados  e purificados. 

 

1.3.3. Recombinação alélilca 

 

Van Kessel e Hatfull (2007) analisaram trinta micobacteriófagos e identificaram 

os genes gp60 and gp61 no fago Che9c com 30% de homologia aos genes do fago λ 

que codificam para as proteínas RecE e RecT, utilizadas para recombinação em E. coli.  

A descoberta destes genes facilitou a recombinação alélica em micobactérias.  

Marinelli et al. (2008) utilizaram o plasmídeo pJV53 contendo os genes do fago 

Che9c indutores de recombinação em micobactérias. Além de inserir genes, mutações 

ou deleções exatamente na região de interesse, a metodologia é mais simples que a 

anteriormente descrita.  
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O fragmento a ser inserido deve conter sequências de 100pb homólogas ao 

DNA do bacteriófago, em ambos os lados. O DNA do bacteriófago e a sequência de 

interesse são simultaneamente eletroporados em células de M. smegmatis::pJV53 

eletrocompetentes. As células são semeadas e a presença de micobacteriófagos 

mutantes detectada pela PCR. Como a recombinação ocorre em algum momento da 

replicação do DNA do fago, os halos de inibição primários formados apresentam 

bacteriófagos mutantes e selvagens (Bai  et al., 2011; Van Kessel et al., 2008).  

A fim de se obter bacteriófagos mutantes puros, os halos de inibição formados 

são coletados individualmente e utilizados em uma nova infecção bacteriana (Fig. 5 e 

6). Este procedimento é realizado até que apenas a banda de DNA correspondente ao 

bacteriófago mutante seja observada na eletroferese em gel de agarose (Marinelle et 

al., 2008). 

Fagos recombinantes estarão sempre em menor quantidade nos halos de 

inibição e o tempo necessário para identificação é fortemente dependente da estratégia 

de detecção pela PCR, do desenho dos iniciadores e do tamanho da sequências 

nucleotídicas a serem inseridas. Insertos superiores a 500 pb requerem uma grande 

quantidade de reações de PCR para identificação de recombinantes em halos de 

inibição primários e, por vezes, novas eletroporações (Marinelle et al., 2008).  
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Fig. 5.  Produção do inserto para recombinação homóloga (Van Kessel et al., 2007). 1-

3: Produto da PCR para inserção de DNA ou deleção. 4-5. O produto da PCR 

purificado é eletroporado na bactéria, juntamento com o DNA do micobacteriófago para 

recombinação.    
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Fig. 6. Detecção e purificação de fagos recombinantes. Pela PCR, 1-4. Bactérias 

previamente eletroporadas com DNA de micobacteriófagos e do inserto são cultivadas 

e PCR dos halos de inibição individualizados são efetuadas para detecção de 

recombinantes. 8-9. Recombinantes são confirmados por sequênciamento de DNA e 

produzidos em maior quantidade. 5-7. Micobacteriófagos são inoculados em bactérias 

com e sem plasmídeos contendo o gene complemento. O fago recombinante é 

confirmado pela PCR e sequênciamento.    
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1.4.  Micobacteriófago D29 

O micobacteriófago D29, um dos primeiros a ter o genoma sequenciado, 

apresenta fita dupla de DNA com 49.136 pb, 77 ORFs e 5 tRNAs (Ford et al., 1993. O 

D29 inicia a replicação de DNA logo após a infecção da micobactéria lisando-a em 

cerca de 90 minutos. Este rápido ciclo lítico sugere que o genoma do fago é 

rapidamente amplificado, juntamente com a produção de proteínas. 

Este fago tem sido comercialmente utilizado para o diagnóstico rápido da 

tuberculose, bem como em testes de sensibilidade as drogas (Singh et al., 2008).   

O tamanho do genoma do fago D29 é característico de micobacteriófagos. Por 

ser linear, apresentar extremidades coesivas e um genoma de cerca de 50.000 pb é 

possível utilizá-lo para produção de fagemídeos (Pearson et al., 1996).   

 

 2. Objetivos 

 

1) Inserir o gene da proteína verde fluorescente (eGFP) no DNA do micobacteriófago 

D29. 

2) Realizar estudos comparativos na detecção de micobactérias com o bacteriófago 

D29 e o fago recombinante. 

4) Avaliar alternativas para o aumento da expressão da eGFP pelo bacteriófago. 

 

   

 

3. Material e métodos 
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3.1. Produção de Escherichia coli DH5α competentes 

 

Células competentes foram obtidas de acordo com Sambrook e Russel (2001) 

com algumas alterações.  Uma colônia de E. coli DH5α foi transferida para 5ml de meio 

LB e incubada por 16h/37oC. 250 ml de meio LB foram inoculados com 100 µl da 

cultura e incubado a 37oC/250rpm até a cultura atingir uma densidade ótica de 0.4 a 

600nm. A cultura foi mantida em gelo por 20 min e centrifugada por 10min/4oC/4000 

rpm (Eppendorf 5804R, Hamburg, AL) O sobrenadante foi descartado e o precipitado 

suspenso em 30 ml de solução a 4oC contendo 80mM de MgCl2  e 20 mM de CaCl2. A 

amostra foi centrifugada e o precipitado suspenso em 10ml de CaCl2 a 100 mM, 

refrigerado. A solução foi mantida a 4oC por 20 min, centrifugada e suspensa em 3 ml 

de solução contendo CaCl2  a 100 mM e 15% (V/V) de glicerol. As bactérias 

competentes foram aliquotadas e armazenadas a - 80oC até o momento do uso. 

 

3.2.  Plasmídeos 

Os plasmídios pYL-eGFP, pYL37-eGFP, pJV53 e pNIT foram produzidos em E. 

coli DH5α. Bactérias contendo plasmídeos foram cultivadas em 5 mL de meio Luria-

Bertani (LB) contendo 30 µg/ml de canamicina (GibcoBRL, Carlsbad, CA, EUA) e 

incubados por 16h/37ºC. O DNA plasmidial foi extraído com o kit Qiaprep (Qiagen, 

Hilden, AL) de acordo com as instruções do fabricante. Para extração de plasmídeos 

de micobactérias, as amostras foram previamente tratadas com lizosima a 20 mg/ml 

(Pharmacia Biotech, Piscataway, NJ,  EUA) por 3h/37oC. 
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3.3.  Produção de estoque de micobacteriófagos 

 

Um volume de 100 µl da suspensão do micobacteriófago em uma concentração 

aproximada de 107 PFU/ml foi adicionado a 900 µl ml de M. smegmatis em uma 

concentração de 107 UFC/ml e incubado em temperatura ambiente por 20 min. 

Adicionou-se 9 ml de Middlebrook 7H9 semi sólido (0,75% de agar) suplementado com 

10% OADC e 1 mM CaCl2. A mistura resultante foi distribuida em placas de Petri de 

150 mm contendo ágar 7H10 suplementado com 10% de OADC e 1 mM de CaCl2. 

Após 24 h de incubação a 37oC, 10 ml de tampão SM (Tris-HCl 10mM pH 7.6, MgSO4 

10mM, NaCl 68,5mM) foram adicionados e as placas de Petri armazenadas por 4h/37o 

C. A seguir, o liquido resultante foi aspirado e centrifugado por 10 min/5.000rpm/4oC 

(Eppendorf 5804R, Hamburg, AL). O sobrenadante foi filtrado em membranas Millipore 

de 0.45µm (Billerica, MA, EUA) e centrifugado a 22000 rpm por 2h em ultracentrífuga 

Beckman, rotor 60TI (Beckman, Fullerton, CA, EUA). A solução foi descartada e o 

precipitado, contendo bacteriófagos, suspenso em 300 µl de tampão de fago (Ford et 

al., 1998). Aliquotas de 100µl foram armazenadas a 4oC.  

 

3.4. Quantificação do micobacteriófago pelo método tradicional. 

Uma diluição decimal em série foi efetuada a partir de uma solução de 

bacteriófagos de concentração desconhecida. Uma alíquota de 100 µl de cada diluição 

foi transferida para tubos de ensaio contendo 400 µl de M. smegmatis mc2 155, em 

fase exponencial de crescimento, e incubados em temperatura ambiente por 20 min. 
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Adicionou-se 4,5 ml de Middlebrook 7H9 com 0,75% de agar, suplementado com 10% 

de OADC e CaCl2 a 1 mM.  

 

 

 

Fig. 7.  Quantificação de bacteriófagos pelo método tradicional. (1) e (2), diluição 

seriada do estoque de bacteriófagos. (3), Adição de 400 µl de M. smegmatis mc2 155.  

(4), Incubação a 37oC/15 min. (5) e (6) adição de meio 7H9 contendo 0,75% de Agar, 

10% ADC e CaCl2 a 1 mM. (7) e (8), incubação e contagem de bacteriófagos.  

 

A mistura foi homogeneizada e colocada em placas de Petri de 90 mm contendo 

ágar 7H10 suplementado com 10% de OADC e CaCl2 a 1 mM. Após 24h/37o C, placas 
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que apresentaram entre 30 e 300 halos de inibição foram utilizadas pra quantificação 

de fagos (Fig. 7). Os resultados foram expressos em PFU/ml (Piuri et al., 2009). 

 

3.5. Quantificação de micobacteriófago pela reação da polimerase em cadeia em 

tempo real. 

 

3.5.1. Amplificação de um fragmento de DNA do fago D29. 

 

Uma sequencia de 69pb do fago D29 foi amplificada pela PCR utilizando-se 10 

pmol dos iniciadores D29FW 5’-CTGCACCAACCCGAATCG-3’ e D29Rv 5’-

GCCTTGAAATCGTCTGACTCATG-3’ (IDT, Coralville, IA, EUA), 0,2 mmol/L de dNTPs 

(Amerschan Bioscience, NJ, EUA), 2 U de Taq DNA polimerase (Biotools, Madri, 

Espanha), tampão de PCR (Biotools, Madri, Espanha ), 10 ng de DNA de fago D29 e 

água MilliQ estéril para um volume total de 50 µl.  

O programa da PCR foi constituído de: um ciclo de 5 min a 95ºC, 30 ciclos 

(30seg. 95ºC, 45seg. 60ºC, 1 min. 72ºC) e 10 min a 72ºC (Applied Biosystems 2720 

thermal cycler, Foster City, CA, EUA). 

O produto da PCR foi avaliado por eletroforese em gel de agarose 3% utilizando-

se tampão TBE 0,5X (Tris-HCl a 45 mM, ácido bórico a 45 mM e EDTA a 1mM), pH 8,0.  

 

 

3.5.2. Clonagem e identificação de plasmídeos 
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Para clonagem do inserto foi utlilizado o Kit pGEMT easy vector (Promega, 

Madison, WI, EUA) de acordo com as recomendações do fabricante. O volume total da 

reação foi homogeneizado com 90 µl de células E. coli DH5α competentes e mantido 

em gelo por 30 min. A solução foi aquecida a 42oC por 45 seg. e imediatamente 

transferida para o gelo por 2 min. As bactérias foram transferidas para tubos de ensaio 

contendo 700 µl de meio LB, suplementado com 200 µl de glicose 1 M, 100 µl de MgCl2 

a 1 M e incubadas por 1h/37oC/250rpm.   

Alíquotas de 100 µl de células transformadas foram semeadas em placas de 

Petri com 20ml de ágar LB contendo 100 µg/ml de ampicilina (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO, EUA) e incubadas por 24h/37oC. Colônias isoladas foram transferidas para 5 ml de 

meio LB com 100µg/ml de ampicilina e incubadas por  16h/37oC/250rpm. A extração de 

plasmídeos foi realizada com o Qiagen Plasmid Midi Kit (Qiagen, Hilden, AL), de acordo 

com as recomendações do fabricante apenas nas amostras que apresentaram 

crescimento bacteriano (Sambrook e Russel., 2001).  

Para confirmação da clonagem, foi feita uma restrição enzimática com a enzima 

EcoRI (Biotools, Madri, Espanha), a qual corta o plasmídeo em regiões que flanqueiam 

o inserto. Plasmídeos que receberam o inserto apresentaram o fragmento de 69 pb 

após restrição enzimática. 

 A clonagem foi confirmada pelo sequenciamento de DNA no Centro de Estudos 

do Genoma Humano (http://genoma.ib.usp.br/servicos/sequenciamento.php) utilizando 

o ABI 3730 DNA Analyser e o BigDye Terminator V3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA).  
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3.5.3 Construção da curva padrão 

 

Uma alíquota de plasmideos foi quantificada em ng/µl no espectrofotômetro 

(nanodrop ND-100). O peso em Daltons (g/mol) de uma molécula do plasmideo foi 

obtido no programa Oligocalculator, gratuitamente disponível no site 

http://www.pitt.edu/~rsup/OligoCalc.html.  

Com os dados obtidos no programa, a seguinte formula foi utilizada para calcular 

o número de cópias de plasmideos: (g/mol)/número de Avogadro = g/molécula = 

número de cópias (Whelan et al., 2003). 

Uma diluição seriada decimal foi realizada em tampão Tris-Hcl 10 mM. As 

amostras foram armazenadas a 4oC até o momento do uso. Com o objetivo de avaliar a 

estabilidade da curva padrão, as amostras foram quantificadas em triplicatas, por três 

vezes consecuticas, em um único dia, uma vez por semana em um período de um mês 

e uma vez ao mês durante seis meses.  

 

3.5.4. Quantificação de fagos pela qPCR em tempo real. 

  

Os mesmos iniciadores utilizados na etapa de clonagem do fragmento de 69 pb 

do fago D29 foram utilizados para quantificação absoluta de fagos. Uma diluição 

decimal seriada foi realizada com alíquotas de bacteriófagos em concentração 

desconhecida a fim de que pelo menos uma diluição obtivesse uma amplificação dentro 

da região linear da curva padrão.  
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Para reação de qPCR em tempo real utilizou-se 12,5 µl de 2X  Sybr Green PCR 

master mix  (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), 5 pmol dos iniciadores D29Fw 

e D29Rv (IDTDNA, USA), 2µl de amostra e água Milli-Q para um volume total de 25 µl. 

O programa utilizado para amplificação de DNA foi: uma etapa inicial de 10 min a 95 

ºC, 35 ciclos (20 seg. 95ºC, 30 seg. 60ºC) e 10 min a 60 ºC.  

Todas as amostras e os pontos da curva padrão foram quantificados em 

triplicatas. O ensaio foi realizado no 7500 Real-Time PCR system e os resultados 

analisados no programa 7500 System SDS software v.1.3 (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, USA).  

 

3.6. Extração do DNA de bacteriófago 

 

A extração de DNA foi feita de acordo com Piuri et al., 2009 com algumas 

adaptações. Cerca de 300 µl de bacteriofago em tampão de fago foram transferidos 

para tubos de 1,5 ml. Um volume igual de fenol clorofórmio equilibrado (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, MO, EUA) foi adicionado, homogeneizado e centrifugado por 5 min/13000 

rpm (Eppendorf 5415R, Hamburg, AL). A fase aquosa foi recuperada para um novo 

tubo e o procedimento repetido por 2 vezes. Foi adicionada a fase aquosa 1 volume de 

clorofórmio:alcool isoamílico (24:1), homogeneizado e centrifugado por 5 min/13000 

rpm. A fase aquosa foi recuperada para um novo tubo e o procedimento repetido até 

que a solução se tornasse límpida.  

Para a precipitação do DNA, adicionou-se 0,1 volume de acetato de sódio a 3 M 

e 2.5 volumes de etanol absoluto gelado. A amostra foi resfriada em gelo seco por 20 
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min. e centrifugada por 30min/4oC/14000rpm (Eppendorf 5415R, Hamburg, AL). O 

sobrenadante foi descartado e 1ml de etanol 70% gelado foi adicionado ao precipitado. 

A solução foi centrifugada a 14000rpm/10min e o sobrenadante descartado. O DNA foi 

suspenso em 100 µl de Água Milli-Q, e armazenado a -80 oC até o momento do uso.  

 

 

3.8. Inserção do Hsp60-GFP e GFP no bacteriófago D2 9 por recombinação em 

micobacteriófagos por eletroporação de DNA. 

 

3.8.1 Produção de M. smegmatis mc2 155:pJV53 eletrocompententes 

 

Para produção de M. smegmatis mc2 155::pJV53 eletrocompetentes, 3 ml de 

meio 7H9 contendo 10% OADC; 0,05% Tween 80 e canamicina (30µg/ml) foram 

inoculados com 50µl de M. smegmatis mc2 155:pJV53. A cultura foi incubada por 

37oC/48h. Um volume de 1ml foi transferido para 100ml de meio indutor 

(7H9/canamicina 30µg/ml/1mM CaCl2/0,2% acido succínico) a fim de se obter uma 

densidade ótica (D.O) de aproximadamente 0,02. A cultura foi incubada por 18-

24h/37oC/250rpm ou até atingir uma D.O de 0,4. Acetamidase, para uma concentração 

final de 0,2% foi adicionada e a cultura novamente incubada por 3h/37oC/250rpm (Van 

Kessel et al., 2008; Marinelli et al., 2009). 

Após o período de incubação, a cultura foi colocada em gelo por 30 min. e 

centrifugada por 10min/5000rpm/4oC (Thermo RC5C, USA). O sobrenadante foi 

descartado e o procedimento repetido por 4 vezes com glicerol a 10% gelado (Fig. 8). 



 

 

38 

 

O precipitado final foi suspenso em 2ml de glicerol 10%, aliquotado em volumes de 

110µl e mantidos a – 80oC até o momento do uso (Piuri et al., 2009). 

 

 

Fig. 8.  Produção de M. smegmatis mc2 155:pJV53 eletrocompententes para 

recombinação.  

 

3.8.2. Identificação e deleção de regiões do genoma do D29.  

 

A identificação de regiões do micobacteriófago D29 que podem, possivelmente, 

receber insertos ou serem deletadas sem provocar alterações no ciclo biológico do fago 

foi avaliada comparando-se o genoma do D29 com o do fago L5 obtidos no GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).  
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Todos os oligonucleotídeos utilizados neste experimento foram obtidos da IDT, 

Coralville, IA, EUA. Um fragmento de 100 pb(F1) homólogo a região de interesse foi 

sintetisado e iniciadores de 25pb com caldas de 75pb também homólogas a região 

foram utilizados para amplificar F1 (Tab. 2). A amplificação foi efetuada com a 

polimerase PFU (Stratagene, La Jolla, CA, EUA). O programa de PCR foi constituído 

de: um ciclo de 5 min a 95ºC, 25 ciclos (30 s a 95ºC, 30 s a 57ºC , 1 min a 72ºC) e 10 

min a 72ºC. O produto de PCR de 200pb foi confirmado por eletroforese em gel de 

agarose a 1%.  

 

3.8.3. Eletroporação do D29 e do fragmento de 200pb em células de M. smegmatis mc2 

155:pJV53. 

 

O DNA do D29 e F1 numa razão molar de 1:3 foram transferidos para 100 µl de 

células de M. smegmatis mc2 155::pJV53 eletrocompetentes e mantido em gelo por 

15min. A suspensão foi transferida para cubeta de eletroporação de 0,2cm (BioRad, 

Hercules, CA, EUA) e submetida a um pulso de 2.5 kV, 25 pF e resistência de 1000 Sz  

(Marinelli et al., 2008).  

Após eletroporação, 900ul de 7H9 com 10% de ADC e  CaCl2  a 1mM foram 

adicionados e o meio incubado por 1h/37oC/250rpm. Após incubação, 9ml de meio 

contendo 4,5ml de 7H9 com 10% de ADC e 1mM CaCl2 ; 4,5ml de 7H9 com 0,75% de 

ágar e 1mM CaCl2 foram adicionados e o volume final colocado sobre placas de Petri 

de 150mm contendo agar 7H10 previamente aquecidas a 37o C. As placas foram 

incubadas por 24h/37oC para visualização de halos de inibição. A presença de 
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bacteriófagos mutantes nos halos de inibição foi detectada pela PCR (Marinelli et al., 

2008; Morris et al., 2008).   

 

3.8.4. Detecção de micobacteriófagos recombinantes.   

 

Os halos de inibição formados pelos micobacteriófagos foram coletados e 

transferidos para tubos de 1,5ml contendo 100µl de tampão de fago. Após 1h de 

incubação em temperatura ambiente, 1µl de cada tubo foi utilizado como substrato da 

PCR. Os iniciadores D1 e D2 foram desenhados no programa DNAStrider,  

disponibilizado pelo professor Dr. Christian Marck (jonas.saclay.cea.fr). O programa da 

PCR foi constituído de: um ciclo 5 min a 95ºC, 30 ciclos (30seg.  95ºC, 30seg. 59ºC, 1 

min. 72ºC) e 10 min a 72ºC (Applied Biosystems 2720 thermal cicler, Foster City, CA, 

EUA).  O produto da PCR de 901pb para fagos selvagens e 529pb para fagos mutantes 

foi confirmado por eletreforese (50min/100V/ 60mA) em gel de agarose a 1% 

(GEHealthcare, USA) utilizando-se padrão de 100pb (Invitrogen Corporation, Carlsbad, 

CA, EUA) (Piuri et al., 2009).  
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Tab. 2. Primers e fragmento de 100pb utilizados na amplificação do inserto deleção. 

Iniciador Sequência  

 

100pb 

 

5’-CGTGTTAGTTCAGGAGTTCCTCGATGTCGGGTGGCCAGCACCAGATCATGTGCAGGTTCTTGTAGACGAAGA 

CGCGAATTGGCTTGGGGTTCATGCGATC-3’ 

D2975pb1 5’-GCGGTTCCTTACTGCGTGGGCTCCGCTGGCTACGGAGAACGCACGCGCGTCGTGTTAGTTCAGGAGTTCCTCG 

AT-3’ 

D2975pb 2 5’-TTGAGTCGGACCCGACGCTTCAGCGTCAAAGACAACTACCTGGATGACTGGATCGCATGAACCCCAAGCCAA 

TTC-3’ 

D1 5’-TACGAAGGTATCGGCGAGCCATC-3’   

D2 5’-GCTAGTGAGCGGCATTGCGG-3’ 

 

3.8.5. Obtenção de bacteriófagos mutantes puros. 

 

Uma diluição de 10-2 a 10-12 foi feita com 10µl de cada tubo que apresentou DNA 

de bacteriófagos mutantes e 100ul de cada diluição foram incorporados a 400µl de 

cultura de M. smegmatis mc2 155 em 7H9/10% de ADC/ CaCl2 a 1mM. A seguir, 9 ml de 

meio contendo 4,5 ml de 7H9/ 10% de ADC/ 1mM de CaCl2 ; 4,5ml de 7H9 com 0,75% 

de ágar e 1mM CaCl2 foram adicionados e o volume final colocado sobre placas de 

Petri de 150mm contendo ágar 7H10 previamente aquecidas a 37oC. As placas foram 

incubadas por 24h/37oC para visualização de halos de inibição. Novos halos de inibição 

foram coletados para PCR. Este processo foi repetido até que apenas a banda de DNA 

de 529pb, correspondente ao fago mutante, fosse observada após eletroforese em gel 

de agarose a 1% (Marinelli et al., 2008). 
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3.8.6 Eletroporação do DNA do D29 e do inserto contendo o Hsp60-eGFP ou o eGFP 

em células de M. smegmatis mc2 155::pJV53. 

 

Os pares de iniciadores (Tab.3) para amplificação da sequência de inserção 

contendo o Hsp60-eGFP e eGFP foram desenhados no programa DNAStrider. Dois 

pares de iniciadores foram desenhados para amplificação da eGFP sem a região 

promotora. A amplificação foi feita em duas etapas. A primeira etapa, com os 

iniciadores GFP1 e GFP2, amplificou o gene e adicionou 50pb homologos ao DNA do 

D29 em cada lado da sequência de interesse. O produto da PCR foi purificado com o 

QIAquick purification Kit (Qiagen,Hilden, AL) de acordo com as recomendações do 

fabricante. Uma segunda PCR, realizada com o fragmento anterior e os iniciadores D29 

75pb-1 e D29 75 pb-2 adicionou mais 50pb em ambos os lados do gene produzindo um 

fragmento com 100pb de homologia ao D29 em cada lado (Morris et al., 2008). 

Para amplificação do cassete Hsp-eGFP utilizou-se os iniciadores GFP1 e Hsp-

GFP_P na primeira etapa. A segunda etapa foi realizada com os iniciadores D29 75pb-

1 e D29 75pb-2 (Tab. 3). Em todas as reações foi utilizada a enzima PFU (Stratagene, 

La Jolla, CA, EUA). O programa da PCR foi constituído de: um ciclo 5 min. a 95ºC, 30 

ciclos (30 seg. 95ºC, 30 seg. 57ºC, 1 min. 72ºC) e 10 min a 72ºC (Applied Biosystems 

2720 thermal cicler, USA). O produto da PCR foi purificado com Qiaquick Gel 

Extraction Kit (Qiagen, USA) após corrida em gel de agarose 1% (GE Healthcare, 

USA). 
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Tab. 3. Iniciadores utilizados para amplificação do cassete Hsp60-eGFP e eGFP 

com homologia de 100pb ao DNA do D29 em ambos os lados. 

  Iniciadores Sequência 

GFP 1 5’-CGTGTTAGTTCAGGAGTTCCTCGATGTCGGGTGGCCAGCACCAGATCATTTACTTGTACAGCTCGTCCATG 

CC-3’ 

GFP 2 5’-GATCGCATGAACCCCAAGCCAATTCGCGTCTTCGTCTACAAGAACCTGCACATGGCCAAGACAATTGCGG 

ATCC-3’ 

Hsp60-GFP_P 5’-GATCGCATGAACCCCAAGCCAATTCGCGTCTTCGTCTACAAGAACCTGCACTCTAGAGGTGACCACAACG 

AC-3’ 

D29 75pb-1 5’-GCGGTTCCTTACTGCGTGGGCTCCGCTGGCTACGGAGAACGCACGCGCGTCGTGTTAGTTCAGGAGTTCCT 

CGAT-3’ 

D29 75pb-2 5’-TTGAGTCGGACCCGACGCTTCAGCGTCAAAGACAACTACCTGGATGACTGGATCGCATGAACCCCAAGCC 

AATTC-3’ 

D3 5`-TACGAAGGTATCGGCGAGCCATC-3`   

D4   5`-GCTAGTGAGCGGCATTGCGG-3 

D5   5’-GCTGCTGCCCGACAACCACT-3’   

D6   5’-CGGCTGGGCATGAACCCCTG-3’  

 

A eletroporação, identificação e purificação de bacteriófagos mutantes contendo 

a sequência de interesse foram efetuadas de acordo com os procedimentos 

anteriormente descritos. 

A detecção inicial de fagos mutantes foi feita com os iniciadores D3 e D4 (Tab.3) 

desenhados no programa DNAStrider (jonas.saclay.cea.fr). O programa de PCR foi 

constituído de: um ciclo 5 min. a 95ºC, 30 ciclos (30 seg. 95ºC, 30 seg. 59ºC, 2 min. 

72ºC) e 10 min a 72ºC (Applied Biosystems 2720 thermal cicler, USA). O produto da 

PCR de fagos mutantes, correspondente a 1677pb para Hsp-eGFP e 1262pb para 

eGFP foi revelado com brometo de etídio após eletroforese de DNA em gel de agarose 

0,8% (GEHealthcare, EUA).   
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Os iniciadores D5 e D6, utilizados para amplifcar exclusivamente fagos contendo 

o inserto, foram desenhados de maneira que a fita sense hibridiza com o DNA do D29, 

enquanto que o antisense hibridiza no gene eGFP.  A amplificação foi efetuada com a 

enzima PFU (Stratagene, USA). O programa da PCR foi constituído de: um ciclo 5 min. 

a 95ºC, 25 ciclos (30 seg. 95ºC, 30 seg. 57ºC, 30 seg. 72ºC) e 5 min a 72ºC (Applied 

Biosystems 2720 thermal cicler, USA). O produto da PCR de 429pb foi revelado com 

brometo de etídio após eletroforese de DNA em gel de agarose 1% (GEHealthcare, 

EUA). 

 

3.9. Deleção do gene LysA do fago D29  

 

O gene LysA foi deletado do micobacteriófago seguindo o mesmo procedimento 

anteriormente descrito. O fragmento de 100pb (F2) e os iniciadores D29 LysA-1 e D29 

LysA-2 de 25pb com caldas de 75pb foram desenhados no programa Primer Premier 

5.0 (Biosoft, Palo Alto, CA, EUA) (Tab. 4).  O programa da PCR para amplificação dos 

produtos foi constituído de: um ciclo de 5 min a 95ºC, 25 ciclos (30 seg. a 95ºC, 30 seg. 

a 58ºC, 1 min. a 72ºC) e 10 min a 72ºC.  

 

3.9.1. Identificação de recombinantes 

 

a) Pela PCR 

A identificação de recombinantes pela PCR foi efetuada com os iniciadores D7 e 

D8, os quais hibridizam fora da região de recombinação (Tab. 4). A amplificação foi 
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efetuada com a enzima PFU. O programa de PCR foi constituído de: 5 min a 95ºC, 30 

ciclos (30 seg. a 95ºC, 30 seg. a 59ºC, 1min. 72oC) e 10 min a 72ºC. Adicionalmente, o 

iniciador D9 (Tab.4), o qual hibridiza apenas com o DNA do fago mutante, foi utilizado 

com o iniciador D8 para aumentar a probabilidade de detecção, uma vez que, o gene 

LysA é importante para o desenvolvimento do fago. O programa de PCR foi constituído 

de: 5 min a 95ºC, 30 ciclos (30 seg. a 95ºC, 30 seg. a 59ºC) e 10 min a 72ºC. A 

amplificação foi feita com a enzima Platinum Taq (Applied biosystems, Foster City, CA, 

EUA) (Van Kessel et al., 2008).  

b) Seleção fenotípica 

Para seleção fenotípica, o plasmideo pNIT, o qual expressa o gene LysA do 

micobacteriófago Corndog, foi utilizado.  Este plasmideo foi cedido pelo professor 

Graham Hatfull da Universidade de Pittsburgh, PA, EUA.   

Um volume de 100µl de M. smegmatis mc2 155 ou M. smegmatis mc2 155:pNIT 

a 107 UFC/ml foi inoculado em 4,9ml de meio 7H9 com 10% de ADC, 1mM de CaCl2 e 

0,75% de ágar. Canamicina a 30 µg/ml foi adicionada ao meio contendo M. smegmatis 

mc2 155:pNIT no momento do uso. O meio foi homogeneizado e distribuído em placas 

de Petri de 90mm contendo ágar 7H10.  Cada placa foi subdividida em 100 quadrículos 

(Marinelli et al., 2008).  
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Tab 4. Iniciadores utilizados para deleção do gene LysA.  

Iniciador/Inserto Sequência 

 

F2 

5`-CATGACGCTCATAGTCACACGCGACCACGCGCAGTGGGTCCACGACATGAACCCC 
GAGTACCTACAGGCGTACATCGCCAGGAATGGAGCCCTATGA G- 3` 
 

LysA-1 5`-GCAGGTTCGAGTCCTGCTCTCGCGACTTGACAGCCACCACGAAAGGAACCCATGAC 
GCTCATAGTCACACGCGA-3` 
 
 

LysA-2 5`- TGCCGGGGACGAGAGTGCCGACGTAGTAGAGCGTTTCACGGATCTTGGGGCTCAT 
AGGGCTCCATTCCTGGCGAT-3` 
 

D7  5`-GTTCGAGTCCTGCTCTCGCGA-3` 
 

D8 5`-ACGAGAGTGCCGACGTAGTAGA-3` 
 

D9 5`-GCAGTGGGTCCACGACATGAAC-3` 
 

 

 
Uma pequena amostra de cada halo de inibição foi inoculada primeiramente em 

um quadrículo na placa contendo M. smegmatis mc2 155 e, em seguida, na placa com 

M. smegmatis mc2 155:pNIT. Cerca de 100 amostras foram inoculadas em cada placa. 

As placas foram incubadas por 24h/37oC. Bacteriófagos que produziram halos 

de inibição exclusivamente na placa contendo M. smegmatis mc2 155:pNIT foram 

considerados mutantes.  

 

4.0 Avaliação da expressão da eGFP. 

  

Em um volume de 4,5 ml de meio 7H9 com 10% de ADC e 1mM  de CaCl2 foi 

inoculado com 0,5ml de M. smegmatis mc2155. O meio foi mantido por 24h/37oC. 

Alíquotas de 250 µl da cultura foram distribuídas em tubos de 1,5 ml.  Os tubos foram 
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subdivididos em 4 grupos: G1, G2, G3, G4, G5 e G6. Os dois primeiros grupos foram 

infectados com 1µl de micobacteriófago a 108 PFU/ml. Os demais grupos foram 

infectados com 10 µl de micobacteriófagos, na mesma concentração dos grupos G1 e 

G2.  Os grupos G1 e G3 foram incubados por 6h/30oC. Uma amostra de 250 µl foi 

recolhida a cada 30 min. e 250µl de formaldeído a 4% gelado foi adicionado. As 

amostras foram armazenadas em geladeira até o momento da análise. O mesmo 

procedimento foi efetuado com os grupos G2 e G4, que foram incubados por 6h/37oC. 

Os grupos G5 e G6 foram os controles negativos para as temperaturas de 30oC  e 

37oC, respectivamente.  

 

5.0 Resultado e discussão 

5.1. Análise do genoma do D29 para inserção da eGFP  e Hsp60-eGFP.  

 

Como objetivo de identificar uma região onde o inserto pudesse ser inserido sem 

alterar a expressão de genes o genoma do D29 foi analisado. Apesar de ser um fago 

litico, o D29 apresenta genes e regiões características de fagos lisogênicos. Os genes 

71 e 72 presentes no micobacteriófago L5 encontram-se parcialmente deletados no 

genoma do D29. O gene 71 é responsável pela manutenção da lisogenia no L5 e, 

portanto, não é funcional no D29. Esta região, situada na porção final do braço direito 

do genoma do D29 foi escolhida para clonagem do inserto. A escolha dessa região 

aumentou a possibilidade de produzir um micobacteriófago sem perda de genes que 

podem ser essenciais para a produção de fagos dentro de micobactérias (Ford et al., 

1998).  
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Trabalho anterior que introduziu genes no D29 demonstrou que, para haver uma 

boa expressão, o inserto clonado na porção final do braço direito do D29 deveria 

manter a mesma direção de leitura dos genes do fago. Ou seja, da direita para a 

esquerda (Pearson et al., 1996).  

Portanto, o cassete Hsp65-eGFP foi amplificado de maneira a ser inserido no 

DNA genômico no mesmo sentido dos genes situados no braço direito do fago D29. 

Além da inserção do cassete Hsp-eGFP, apenas a sequencia codificadora da 

eGFP também foi inserida na mesma posição do cassete, uma vez que, existe a 

possibilidade de um promotor forte dirigir a transcrição de vários genes na região 

escolhida  

 

5.2. Deleção do gene 71 e 72 do D29. 

 

Os genes 71 e 72 do D29 foram deletados para confirmar se estão inativos ou 

que não são essenciais ao D29. Cerca de 100 halos de inibição (Fig. 9) foram 

coletados das placas de cultura e transferidos para tubos de 1,5 ml contendo 100 µl de 

tampão de fago. Halos que continham micobacteriófagos mutantes foram identificados 

pela PCR (Fig. 10) e purificados (Fig. 11).  

Os bacteriofagos mutantes não apresentaram alterações morfológicas quanto à 

forma dos halos de inibição e quanto à infecção e produção de bacteriófagos.  

Para observar se a mesma quantidade de DNA mutante poderia produzir a 

mesma quantidade de bacteriófagos que o DNA selvagem após eletroporação, 2 µl de 
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DNA mutante ou selvagem, contendo 100 ng/µl de DNA foram eletroporados em 

células de M. smegmatis mc2 155 eletrocompetentes. 

 

 

Fig. 9.  Halos de inibição formados após eletroporação de DNA de D29 e o inserto de 

200 pb em células de M. smegmatis mc2 155:pJV53.  

 

A produção de bacteriófagos nas placas após incubação por 24h/37oC foi 

semelhante. O fago recombinante também não sofreu alterações na morfologia dos 

halos formados. Estes dados, juntamente com a análise do genoma do D29 e os 

resultados previamente obtidos da literatura foram considerados suficientes para 

prosseguir com os estudos e inserir o gene da eGFP com e sem o promotor no D29.  

 

 

 

 



 

 

50 

 

 

Fig. 10.  Produto da PCR dos halos de inibição formados após infeccção de M. 

smegmatis mc2 155. Eletreforese em gel de agarose 1%/100V/60mA 1. Padrão de 1 kb, 

2-16. PCR dos halos de inibição. Fragmento correspondente a 901pb corresponde à 

presença de fago selvagem. O fragmento de 529pb caracterizam a presença de fago 

mutante.  

 

 

Fig. 11.  Produto da PCR dos halos de inibição de fagos purificados. Eletreforese em 

gel de agarose 1%/100V/60mA  1. Padrão de 1 kb, 2. Dna de D29 selvagem. 3. DNA 

de D29 selvagem e recombinante. 4-12. PCR de DNA de D29 purificados.  901pb: 

presença de fago selvagem. 529pb: fago mutante. 

 

5.3. Amplificação, eletroporação dos insertos Hsp-eGFP, eGFP e purificação de fagos 

mutantes. 

 

O inserto Hsp-eGFP e eGFP foram amplificados do plasmídio pYL 37-eGFP 

(Piuri et al., 2009) com o produto final apresentando 100pb de homologia ao DNA do 

               1    2    3    4    5     6    7     8   9   10   11  12  13  14  15   16 
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D29 em ambos os lados (Fig. 12) O resultado da eletroporação mostrou-se menos 

eficiente quando comparado com a inserção dos 200 pb, a qual confirmou que a região 

não era essencial para o D29. 

Micobacteriófagos contendo o gene eGFP em plaqueamento primário foram 

detectados em uma única amostra de 100 halos analisados pela PCR (Fig. 13). A 

obtenção de fagos recombinantes puros no plaqueamento secundário não foi possível.  

 

 

Fig. 12.  Produtos da PCR resultantes da amplifição do cassete Hsp-eGFP e eGFP com 

100pb em ambos os lados homólogos ao D29. Eletroforese em gel de agarose 

1%/100V/60mA  1. Padrão de 100pb, 2. eGFP, 3. Hsp-eGFP.  

 

 

     1               2                 3 
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Fig. 13.  Eletroforese em gel de agarose 1%/100V/60mA da PCR dos halos de inibição 

primários. Identificação de fagos mutantes contendo o gene da eGFP.  1. Padrão de 

100pb, 17. Fragmento de 257pb de D29 mutante, 2-16 e 18-19. PCR de halos sem 

fago mutante, 20. D29 não mutante, controle negativo. 

 

Para recombinação do inserto Hsp60-eGFP, foram necessárias 4 

eletroporações.  A PCR utilizando iniciadores que flanqueiam o inserto não detectou 

fagos mutantes no plaqueamento primário. Estes iniciadores foram posteriormente 

utilizados apenas para confirmar a presença de fagos recombinates já purificados.   

Iniciadores que amplificam exclusivamente bacteriófagos recombinantes foram 

utilizados para detecção de mutantes no plaqueamento primário. Neste caso, o 

iniciador sense foi desenhado para hibridizar no DNA do D29, fora do inserto, enquanto 

o iniciador antisense foi desenhado de forma a hibridizar no promotor Hsp65. Fagos 

contendo Hsp65-eGFP foram detectados pela PCR em 7 halos de um total de 400 

halos avaliados (Fig. 14). Apenas o halo que apresentou a banda de DNA mais intensa 

de no gel de agarose, correspondente ao recombinante, foi utilizado para obtenção de 

fagos recombinantes puros. 

A quantidade de fago mutante dentro do halo de inibição foi bastante reduzida. 

Este fato foi observado após sucessivas diluições seriadas e plaqueamentos para 

obtenção de novos halos contendo apenas fago mutante (Fig. 15).  O inserto foi 

             275pb 
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sequenciado a fim de confirmar a presença do promotor e do eGFP dentro do 

micobacteriófago. Alterações no gene e promotor clonados, tais como mutações e 

deleções não foram observadas após sucessivos sequenciamentos, principalmente 

durante a produção de novos estoques, demonstrando uma boa estabilidade.  

 

                        

Fig. 14.  Eletreforese em gel de agarose 1%/100V/60mA da  PCR dos halos de inibição 

primários. Identificação de fagos mutantes contendo o HSP-eGFP. Amplificação com 

iniciadores que hibridizam apenas com D29 recombinante. 1. Padrão de 100pb, 2-20. 

halos primários. banda de 436pb indica presença de fagos recombinantes.  

 

5.4 Expressão da eGFP. 

 

A expressão da eGFP foi avaliada em um período de 6 horas nas temperaturas 

de 30oC, 37oC, 42oC. A expressão em diferentes temperaturas foi efetuada a fim de 

verificar se a fluorescencia das bactérias era aumentada ou diminuída.  Foi detectada a 

presença de bactérias fluorescentes em 2 h de incubação, em ambas as temperaturas 

estudadas. Entretanto, as amostras de 2 h de incubação, apresentaram uma 

quantidade de bactérias bastante reduzida, indicando lise celular.  

Apesar da lise celular e da dificuldade de encontrar células viáveis (2 a 3 por 

campo), uma pequena quantidade de micobactérias fluorescentes foram detectadas no 

                 1     2    3     4     5    6     7     8    9    10  11   12  13  14   15  16   17 18   19   20 
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período de 2h.  Entretanto, nas amostras obtidas de 3h até 6h, não foi observada 

células fluorescentes entre o pequeno número de bactérias viáveis encontradas (Fig. 

16).  

 

 

Fig. 15.  PCR dos halos de inibição após sucessivas diluições e plaqueamento. 

Eletreforese em gel de agarose 1%/100V/60mA, revelação com brometo de etídio  1. 

Padrão de 100pb, 2-5. Fagos recombinantes purificados (amplificação com iniciadores 

que hibridizam apenas com D29 recombinante), 6. DNA Fago D29 selvagem, 7. Padrão 

1Kb, 8-11. Fagos recombinantes (amplificação com iniciadores que flanqueiam o 

inserto), 12 DNA Fago D29 selvagem.  

 

5.4. Expressão da eGFP. 

 

O grande número de células mortas lisadas e o pequeno número de células 

viáveis fluorescentes (Fig. 16) são característicos da rápida lise celular causada pelo 

fago D29, o qual provoca a lise celular em cerca de 90 minutos (Rybniker et al., 2006). 

o LysA, principal gene envolvido na lise celular, foi deletado, com o intuito de aumentar 

o preíodo de latência do bacteriófago.   

  1            1     2      3     4     5      6     7     8     9   10    11   12 
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5.5 Deleção do gene LysA 

A deleção do gene LysA foi efetuada.  Um total de três eletroporações para 

recombinação foi efetuado e a detecção de recombinantes pela PCR foi feita em halos 

primários (Fig. 17). Entretanto, fagos recombinantes não foram detectados em 400 

halos de inibição secundários analisados pela PCR. Estes dados sugerem que a 

deleção total do gene LysA no micobacteriófago D29 não permite a sobrevivência do 

fago recombinante ainda que outros genes relacionados com a lise celular estejam 

funcionando adequadamente. O gene é, portanto, essencial. 

Uma segunda tentativa de isolamento do fago selvagem foi realizada com o 

ensaio fenotípico. Neste ensaio, uma amostra de cada halo de inibição foi inoculada em 

duas placas de Petri, sendo uma contendo M. smegmatis mc2 155 e outra contendo M. 

smegmatis mc2 155::pNIT, o qual contém o LysA do micobacteriófago Corndog. Um 

total de 1300 halos de inibição secundários foram analisdos, mas a presença de fago 

recombinante não foi detectada (Fig.18). 
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Fig. 16.  Expressão da eGFP em micobactérias infectadas com micobacteriófago 

recombinante. A. Células lisadas – 2h de contato com fago D29 recombinante. B. 

Célula lisada com expressão de eGFP – 2h de contato com fago recombinante. C. 

Grande quantidade de células lisadas após 4 h de contato com fago recombinante. D. 

Micobactérias expressando eGFP - 2h de infecção.  A e D, fotografia em campo claro. 

B e C, fotografia de fluorescência.  
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Fig. 17.   PCR dos halos de inibição para detecção de fago deficiente do gene LysA. 

Eletreforese em gel de agarose 1%/100V/60mA, revelação com brometo de etídio  1. 

Padrão de 100pb, 2. DNA de D29, 3-8 e 10-14 halos negativos. 9 e 15. Halos positivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18.  Ensaio fenotípico para detecção de fagos mutantes para o gene LysA. A. 

Fagos inoculados placa contendo M. smegmatis mc2155. B. Fagos inoculados em 

placas contendo M. smegmatis mc2 155::pNIT. 
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6. Conclusões 

 

Os genes 71 e 72 não são essenciais para a replicação do micobacteriófago 

D29 em Mycobacterium smegmatis mc2155, pois a deleção destes genes manteve o 

fago mutante com todas as características do D29 selvagem. 

A inserção do cassete Hsp-eGFP no D29 foi obtida, o bacteriófago recombinante 

foi purificado e está expressando adequadamente a eGFP. 

A quantidade de eGFP produzida em 2 h não é suficiente para visualização 

adequada em microscópio de fluorescência.  A rápida lise de micobactérias infectadas 

pelo fago D29 não permitiu uma concentração adequada de eGFP no interior das 

células.  

Não foi possível o isolamento, para posteriores estudos, de bacteriófagos com o 

gene LysA deletado,  apesar de terem sido detectados na PCR. No ensaio fenotípico 

não foram identificados fagos recombinantes isolados, sugerindo que a recombinação 

nesta região foi baixa ou que fagos recombinantes estavam sempre associados aos 

fagos selvagens.  

Apesar de não ter a importância do gene LysA na lise celular, o  gene LysB 

poderá ser deletado com o intuito de contribuir para aumento da latência do fago. 

Ainda, a deleção de pequenos fragmentos da região promotora do gene LysA poderá 

reduzir a atividade deste gene e contribuir para uma melhor visualização da eGFP  

dentro da célula. 
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