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Sinopse

Foi realizado um estudo de verificação de funcionalidade dos possíveis genes ou
ORFs (Open reading frame) que codificam a enzima quitinase (E.C.3.2.1.14) da
bactéria Chromobacterium violaceum.  Uma das regiões estruturais foi clonada
em E.coli produzindo grandes quantidades da enzima em forma de fusão com a
proteína  A de S. Aureus. A proteína mostrou atividade frente ao substrato.
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RESUMO

A  conclusão  do  seqüenciamento  do  genoma  de  Chromobacterium

violaceum  deu  origem  à  necessidade  de  caracterizar  a  funcionalidade  dos

genes  anotados  presentes  no  cromossomo essa  bactéria.  Em seu genoma

foram encontradas várias ORFs (Open Reading Frames), correspondentes a

genes de interesse biotecnológico, e entre eles cinco que codificam quitinases.

Esse trabalho apresenta os resultados da clonagem e expressão dos genes

que codificam quitinases de Chromobacterium violaceum. Foram selecionadas

quatro ORFs cujas seqüências de DNA foram obtidas por meio de PCR, com

iniciadores  específicos.  Foram utilizadas  duas  estratégias  neste  trabalho,  a

clonagem da seqüência completa dos genes, e outra  a  clonagem da região

codificadora fusionada com a seqüência da subunidade B da proteína A de

Staphylococcus aureus, utilizando sinais de transcrição e tradução de um vetor

de expressão conhecido.  

A primeira estratégia não produziu resultados conclusivos, pois não se

obteve sucesso na clonagem.

Com  a  segunda  estratégia  foi  obtida   expressão  da  seqüência

correspondente a ORF CV2736 , cuja proteína foi expressa em altos níveis e

apresentou atividade  frente  ao substrato. 
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ABSTRACT

The sequencing of the Chromobacterium violaceum genome generated the

necessity of characterizes the genetic function of the transcripts present in this

bacterial  chromosome set.  In this  genome were found several  ORFs (Open

Read Frame) corresponding to the biotechnological target genes, and among

them five that codify Chitinases. This  work  shows  the  results  obtained  with

cloning  and  express  chitinases  genes  of  Chromobacterium  violaceum  We

selected four  ORFs who’s the DNA sequences were obtained by PCR, with

specific primers. Two strategies were utilized in this work, one was cloning the

complete gene sequence, and other was cloning the code region in a fusion

with the Staphylococcus aureus B subunit of A protein, using the transcription

and translation signals of a known expression vector.

The first strategy didn’t produce good results because we didn’t obtained

success with cloning.  

The second strategy it made possible the expression of the sequence

corresponding to ORF CV2736, who’s the enzyme was obtained in high levels

and presented activity when in contact with substrate.
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2. INTRODUÇÃO

1.1 Diversidade Microbiana

Os  microrganismos  apresentam  uma  imensa  diversidade  genética  e

desempenham  funções  únicas  e  cruciais  na  manutenção  de  ecossistemas

como  componentes  fundamentais  de  cadeias  alimentares  e  ciclos

biogeoquímicos.  Apesar  de  sua  grande  importância  na  manutenção  da

biosfera,  estima-se  que  menos  de  10%  dos  microrganismos  existentes  no

planeta  tenham  sido  caracterizados  e  descritos  (Stanley,  1998).  Segundo

estimativa de Hammond (1995), existe cerca de 12,5 milhões de espécies no

planeta,  das  quais  1,9  milhões  são  microrganismos.  Esses  números  são

especulativos no que diz respeito a vírus, bactérias e algas, e quando se trata

de fungos e protozoários a incerteza de dados é ainda maior.

Segundo  Hugenholtz  (1998),  mais  de  99%  dos  microrganismos

existentes na natureza não é cultivável por meio das técnicas convencionais.

Assim, o avanço das metodologias de biologia molecular aplicadas ao estudo

dos microrganismos tem contribuído significativamente para os estudos sobre a

diversidade microbiana.  Esse desenvolvimento iniciou-se com os resultados de

análises de DNA extraído de amostras coletadas em diferentes ecossistemas.

Essas  análises  iniciaram-se  com  estudos  de  cinética  de  desnaturação  e

reassociação do DNA por Torsvik (1998), chegando atualmente à amplificação

e seqüenciamento de fragmentos gênicos que codificam para a subunidade

16S do  RNA ribossômico  (ss-rDNA 16S),  o  que  atualmente  denominam-se

estudos  independentes  de  cultura  (culture-independent  studies)  ou

metagenômica  (Bull  et  al,  2000).  Inicialmente,  os  estudos  de  Torsvik

demonstraram que a diversidade de microrganismos em amostras ambientais é

muito  maior  do  que  se  pensava,  uma  vez  que  poder-se-ia  detectar
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aproximadamente 4000 genomas bacterianos diferentes em uma amostra de

solo  de  uma floresta.  Esse  número é  200  vezes  superior  ao  das  espécies

bacterianas até então isoladas por técnicas de cultivo tradicionais. 

Com as técnicas de seqüenciamento de ss-rDNA, pôde-se fazer uma

lista organizando as bactérias em 11 divisões (Woese,  1987).  Uma década

após esses estudos com rDNA o número das divisões aumentou de 11 para

36, sendo que esse número pode ser ainda maior (Hulgenholtz, 1998). Essa

hipótese  é  reforçada  pela  estimativa  de  que  apenas  um  terço  dessas  36

divisões está representado em projetos de seqüenciamento de genomas (Pace,

1999).  

O entendimento de como essa biodiversidade é desenvolvida e mantida na

microbiota  natural  é de extrema importância  para o conhecimento de relações

filogenéticas,  evolutivas  e  ecológicas,  pois  esses  microrganismos  podem  ser

extremamente importantes na conservação de ambientes e habitats, contribuindo

indiretamente para a conservação de espécies,  e auxiliando nos processos de

biorremediação e controle ambiental. 

Por outro lado, devido à grande diversidade de microrganismos existente

em  todos  os  ambientes  do  planeta,  esses  organismos  possuem  um  grande

interesse biotecnológico, por produzir proteínas e outros metabólitos de interesse

farmacêutico, agrícola ou industrial.
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1.2 A Chromobacterium violaceum

Chromobacterium violaceum  é classificada como uma  β-proteobactéria

(Neisseriales, Neisseriaceae), gram-negativa e de vida livre. A C. violaceum era

definida como uma bactéria não-patogênica, que poderia atuar como patógeno

oportunista, uma vez que existem mais de 150 relatos de casos de septicemia

em humanos (Ray et al., 2004). A incidência dessas infecções em humanos é

baixa, mas com alta taxa de mortalidade.  Análises em indivíduos infectados

nos  Estados  Unidos,  levaram  à  conclusão  de  que  se  trata  de  um

microrganismo  patogênico  de  baixo  grau,  que  causa  infecções  severas

principalmente em organismos imunodeprimidos. No entanto os dados que se

tem até momento são questionáveis, uma vez que há um relato de infecção

em que o indivíduo não apresentava imunodepressão (Bilton et al., 2000). 

Comumente  pode  ser  isolada  a  partir  de  amostras  de  água,

principalmente  de  rios  de  água  preta,  e  em amostras  de  solo  das  regiões

tropicais e subtropicais de diversos continentes.

A principal característica dessa bactéria é a coloração violeta de suas

colônias  devido  ao  pigmento  violaceína  (Figura  1),  cuja  função  química  é

semelhante  a  dos  carotenóides  (Rettori,  2000).  Estudos  realizados  têm

indicado  que tal  pigmento  possui  atividade antibiótica  contra  Trypanossoma

causador do Mal de Chagas (Caldas, 1990) e Leishmania (Leon et al., 2000).

Foi  descoberto  que  a  violaceína  possui  propriedades  citotóxicas  em

fibroblastos  do  tipo  V79,  e  por  essa  razão  foi  testada  contra  células

cancerígenas e os resultados foram considerados excelentes em células de

linfomas, câncer de pulmão e de cólon (Durán, 2001). Além da violaceína,  o

metabolismo de  C.  violaceum demonstrou  produzir  outras  substâncias  de
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grande  interesse  médico  como  o  antibiótico  aerocianidin,  um  antitumoral

depsipeptídeo denominado FR901228, que tem demonstrado ser ativo contra

leucemia crônica em ensaios clínicos (Sandor  et al.,  2000) e um inibidor de

carboxipeptidase, denominado arfamenine B (Durán, 1990).

Como esse microrganismo é capaz de viver em ambientes com baixo

teor de nutrientes e pH entre 3 e 5, como é o caso dos rios de água preta, pode

ser  considerado um extremófilo,  e  esse tipo de organismo é extremamente

interessante, pois, por ser capaz de sobreviver em condições extremas, pode

produzir enzimas com capacidade de atuar nas mesmas condições. Portanto

essas  enzimas  podem  ser  utilizadas  para  diversos  fins  como  processos

industriais, insumos agrícolas, biologia molecular e engenharia genética.

Diante  do  seu  grande  potencial  biotecnológico,  a  C.  violaceum foi

escolhida como modelo para ter seu genoma estrutural completo seqüenciado

pela Rede Nacional do Projeto Genoma Brasileiro, e esse projeto foi finalizado

em 2002. (Vasconcelos et al., 2003).

Os dados obtidos no final do seqüenciamento forneceram um mapa com

os possíveis genes, distribuídos em um único cromossomo circular de 4.751Kb

com alto  conteúdo  de  C+G (64,83%).  O número de  ORFs (Open Reading

Figura  1.  Aspecto  geral  de  C.  violaceum em  meio  LB-ágar,
cultivadas a 35°C por 16 horas
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Frames) foi de 4.431, com um tamanho médio de 945 pb e que cobrem 89% do

genoma,  sendo  que  2.717  (61%)  apresentaram  homologia  com  proteínas

conhecidas  e  aproximadamente  um  terço  das  famílias  de  proteínas

identificadas estão relacionadas a funções de transporte e um quarto possui

função desconhecida (Vasconcelos et al., 2003).

A linhagem seqüenciada mostrou 17,4% de similaridade com Ralstonia

solanacearum,  9,75% com  Neisseria  meningitidis  sorotipo  A  e  9,61% com

Pseudomonas  aeruginosa.  As  maiores  similaridades  com  R.  solanacearum

foram identificadas em ORFs de genes relacionados a interações  ambientais,

como  modificações  pós-traducionais,  motilidade  celular,  transporte  de  íons

inorgânicos  e  síntese de  metabólitos  secundários,  e  cerca  de  50% dessas

ORFs estão ausentes  N.meningitidis.  Como C.violaceum e R. solanacearum

são bactérias de vida livre, esses dados sugerem que a adaptação ambiental

está ligada à presença ou ausência de determinados genes.

1.3 Análises funcional de genomas

Nos  últimos  anos  foram  seqüenciados  os  genomas  de  vários

organismos  procariontes  e  eucariontes.  Os  resultados  obtidos  por  esses

processos são de grande importância, mas é importante considerar que esses

dados  são  analisados  utilizando-se  métodos  computacionais,  onde  as

seqüências geradas são comparadas com outras depositadas em bancos de

dados  como  o  GenBank,  Pfam,  Swissprotein,  etc.  Tais  seqüências  são

analisadas quanto a diversos aspectos a fim de que se possa classificá-las

como codificantes de produtos gênicos. Essas análises incluem a procura de
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diferentes fases de leitura da seqüência, de acordo com a presença de códon

de início e terminação de tradução (start e stop codon).  

Em conjunto, essas análises nos dão indícios do conteúdo protéico que

pode  ser  expresso,  entretanto  não  é  garantia  de  que  tais  produtos  sejam

funcionais. Portanto estudos posteriores são necessários para verificação da

funcionalidade destas  ORFs. A realização desses testes pode  utilizar  várias

técnicas  de  acordo  com  o  objetivo  proposto.  Uma  das  abordagens  é  a

expressão  heteróloga  dos  possíveis  genes  encontrados,  pois  possibilita  o

estudo  das  propriedades  do  produto  gênico  em  outro  microrganismo

conhecido, bem como a obtenção do produto recombinante para realização de

análises in vitro. 

O  seqüenciamento  do  genoma  completo  da  Chromobacterium

violaceum forneceu dados importantes que deram origem ao Projeto Genoma

funcional onde vários subprojetos verificarão a funcionalidade de algumas das

ORFs identificadas  no  processo  de  anotação.  Nesse  contexto,  foram

selecionadas quatro ORFs que codificam a enzima quitinase que, por meio de

técnicas  de  engenharia  genética,  serão  clonadas  e  expressadas  em

Escherichia coli.

A  obtenção  dessa  enzima  é  de  grande  interesse,  pois  como  foi

mencionada  anteriormente,  provém  de  um  microrganismo  extremófilo  e

potencialmente pode ser utilizada em condições drásticas de alguns processos

industriais como a obtenção de quitosana.

Paralelamente, essa quitinase também poderá ser útil em processos de

controle  biológico  de insetos  e  nematódeos,  tanto  na sua forma purificada,

como em uma futura expressão em planta.
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Pelo  exposto  é  de  grande  interesse  para  biotecnologia  nacional  a

obtenção  e  caracterização  dessa  enzima,  pois   poderão  ser  geradas

alternativas  para  processos  industriais  de  grande  interesse  para  os  mais

diversos tipos de indústria. Aliado a isso, poderão ser gerados subsídios para o

conhecimento da genética do microrganismo, pois a expressão desses genes

fornecerá  dados  para  comparação  com estudos  de  expressão  do  gene  na

própria bactéria.

1.4 As quitinases 

Na  natureza  existe  uma  grande  diversidade  de  oligossacarídeos  e

polissacarídeos,  desempenhando  os  mais  diversos  papéis  que  vão  desde

reserva de energia até sinalização. Da mesma forma, há também uma grande

diversidade de enzimas que hidrolisam ligações glicosídicas.  A superfamília

das glicosilhidrolases são enzimas que hidrolisam a ligação glicosídica entre

dois  ou  mais  carboidratos  ou  entre  misturas  de  carboidratos  e  demais

biomoléculas. Segundo Henrissat (1991), essa superfamília é composta por 81

famílias que hidrolisam os mais variados substratos.

Essas  enzimas  foram classificadas  inicialmente  por  Henrissat  (1991;

1993) de acordo com a similaridade na seqüência de aminoácidos, onde duas

seqüências que apresentam similaridade em um domínio completo pertencem

a  uma  mesma  família.  Além  desse  critério,  elas  podem  também  ser

classificadas  segundo  mecanismos  de  reação  (Koshland,  1953),  que  as

categoriza  segundo  dois  mecanismos:  o  de  retenção  e  o  de  inversão  da

configuração do anômero C2 do anel glicosídico. A hidrólise se dá via catálise

ácida, onde há um doador de prótons e um nucleófilo. Em ambos, o doador de
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prótons  está  próximo ao oxigênio  glicosídico  e  o  nucleófilo  fica  na posição

vicinal ao carbono 2 do anel.  A diferença é que no mecanismo de inversão a

distância do nucleófilo  é maior,  a fim de comportar  uma molécula  de água.

Essa distância é de cerca de 5,5 Ǻ no mecanismo de retenção e ~10 Ǻ no de

inversão (Davies, 1995) na formação do complexo enzima-substrato. 

O ataque nucleofílico é feito pelos dois resíduos aproximando-se pelo

lado oposto da ligação glicosídica e há a retenção ou inversão da configuração

anomérica do anel glicosídico (Figura 2) (Henrissat, 1995). 

Embora  se  possam inferir  muitas  propriedades  dessas  proteínas  por

meio  da  seqüência  de  aminoácidos,  a  estrutura  conformacional  das

glicosilhidrolases  apresenta  maior  conservação  quando  comparada  com  a

estrutura  primária  (Davies,  1995).  Esse  fato  leva  a  um  terceiro  critério  de

Figura 2. Mecanismos de reação das glicosilhidrolases. (A) Mecanismo de inversão.
(B) Mecanismo de retenção. (http://www.gak.co.jp).

A

B
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classificação  baseado  na  estrutura  conformacional,  e  esse  critério  permite

inferir  homologia  e  indicar  relações  de  divergência  evolucionária.  Essa

inferência  pode  ser  feita,  pois  enzimas  com  diferentes  especificidades  de

substratos  e  que  estariam  separadas  em  diferentes  famílias  segundo  a

estrutura  primária,  poderiam  ser  agrupadas  segundo  a  estrutura

conformacional. Por outro lado, enzimas que hidrolisam o mesmo substrato, e,

portanto  classificadas  como  pertencentes  à  mesma  família,  podem  ser

separadas,  como é  o  caso das  quitinases,  que possuem estrutura  primária

variável, mas estrutura conformacional semelhante. 

As quitinases (E.C. 3.2.1.14) são enzimas que hidrolisam a quitina, que

é o segundo biopolímero natural mais abundante na natureza, inferior apenas à

celulose (Haki  et al., 2003). Por sua vez, a quitina é um polissacarídeo linear

estruturalmente  semelhante  à  celulose,  cujos  monômeros  são  N-

acetilglicosaminas,  unidos  por  meio  de  ligações  glicosídicas  do  tipo  β-1,4.

Normalmente  a  quitina  é  encontrada  na  natureza  associada  a  outros

polissacarídeos e proteínas, sendo o principal componente do exoesqueleto de

insetos, parede celular de alguns fungos, conchas de caranguejos e casca de

lagostas e camarões.

As duas grandes famílias das quitinases são denominadas 18 e 19 e há

ainda uma subclassificação para as quitinases encontradas em plantas que se

subdividem nas classes I, II IV e V, dentro da família 19 e III, dentro da família

18 (Iseli, 1996). Essa subdivisão baseia-se além da similaridade na seqüência

de aminoácidos  na presença de um domínio  de ligação  à  quitina  ou  chitin

binding  domain (CBD)  na  região  N-terminal  rica  em  cisteínas  altamente

conservadas e ligadas por uma pequena região rica em glicina/prolina ao sítio
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catalítico que está presente nas quitinases de classe I, II e IV (Cohen-Kupic &

Chet, 1998).

A  família  18  engloba  quitinases  encontradas  em  bactérias,  fungos,

animais superiores e plantas (classes III e V).  A família 19 inicialmente incluía

quitinases  somente  de  plantas  das  classes  I,  II  e  IV,  quando  então  foram

isoladas em duas bactérias do gênero Streptomyces (Ohno et al., 1996; Saito

et al., 1999).

Baseado em dados de cristalografia e modelos teóricos, o mecanismo

de  reação  da  família  18,  foi  proposto  como  sendo  de  retenção.  Nesse

mecanismo  um resíduo de aminoácido glutamato no sítio catalítico age como

doador de prótons e a carbonila do carbono C2 do grupo acetoamido da quitina

age como nucleófilo. 

A  partir  da  análise  cristalográfica  da  quitinase  isolada  da  cevada

(Hordeum vulgare L.), o mecanismo de reação da família 19 foi proposto por

Brameld & Goddard III (1998). Nele foram identificados dois resíduos ácidos,

um agindo como ácido (Glu 67) e outro como base (Glu 89), separados por

9,3Å. Nesse mecanismo há ainda a participação crucial de outros aminoácidos

(Lys165,  Asn124 e  Asn  199)  que são altamente  conservados em todas  as

quitinases dessa família e atuam na inversão do anômero (Hart et al., 1993)  

Uma quitinase pode ainda ser classificada com endoquitinase, quando

cliva  as  ligações  internas  na  cadeia  polimérica,  ou  exoquitinase  quando

degrada o polímero na sua porção terminal.

Na  natureza  existe  uma  grande  diversidade  de  quitinases  sendo

identificadas em bactérias, plantas, algumas classes de invertebrados e todas

as classes de vertebrados (Perrakis  et al., 1994). Diante disso, a maioria das
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seqüências dessas proteínas é altamente conservada em certas regiões e não

toleram mutações, no entanto prováveis adaptações devem ter ocorrido nos

organismos que as expressam,  fazendo com que em determinadas regiões

suas seqüências de nucleotídeos sejam bastante variáveis.

A comparação das  taxas  de mutações  silenciosas  e  não silenciosas,

levou a uma classificação em três categorias de genes. A primeira categoria

inclui  genes de proteínas de capsídeos, a segunda  inclui proteínas envolvidas

com reprodução, como feromônios e a terceira categoria contém genes que

codificam  proteínas  envolvidas  com  a  resposta  imune  como  proteínas  dos

linfócitos  CD45.  As quitinases encontram-se na terceira categoria que inclui

também  outras  proteínas  envolvidas  em  mecanismo  de  defesa  contra

patógenos (Yang, 2005). Como as quitinases em geral estão relacionadas com

esses  processos,  nos  organismos  mais  distintos  pode-se  inferir  que  essa

variação é devido a uma pressão de seleção positiva.  Essa pressão poderia

explicar os múltiplos genes de quitinase às vezes encontrados em um mesmo

organismo, como é comum em microrganismos, e na própria Chromobacterium

violaceum.  Esse  processo  levaria  a  duplicações  desses  genes  podendo  os

mesmos adquirir inclusive outras funções no organismo portador. 

1.6 O papel da quitinases nos organismos

 Diversos estudos apontam o papel fisiológico e ecológico das quitinases.

Na  maioria  desses  estudos  concluiu-se  que  elas  estão  envolvidas  em

processos  de  defesa  contra  patógenos,  mas  que  também  desempenham

outros papéis importantes que serão abordados adiante.  
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Tais  processos  são  regulados  por  cascatas  de  transdução  de  sinais

como Quorum Sensing (mecanismos de sinalização célula-célula) em bactérias

(Chernin  et  al.  1998),  elicitores  como  ácido  salicílico,  radiação  ultravioleta,

metais pesados em plantas (Margis-Pinheiro et al., 1999) e oligossacarídeos e

metabólitos secundários em outros organismos.

1.6.1 Quitinases em plantas

Quitinases em plantas estão associadas à defesa contra patógenos e

fazem parte do grupo de proteínas denominadas PR (Pathogenesis Related

Proteins), que são proteínas capazes de induzir resistência local ou sistêmica

ao  ataque  de  fungos  e  outros  fitopatógenos.  Evidências  indicam  que  as

quitinases  têm  um  papel  direto  nessa  defesa  por  atacar  diretamente  os

polímeros de quitina, que é o maior componente da parede celular da maioria

dos fungos (Collinge et al., 1993).

Essas defesas, no entanto, são ineficientes em alguns casos, uma vez

que já foram isolados vários inibidores de quitinases de plantas em bactérias, o

que leva à hipótese de que as quitinases de plantas podem ter co-evoluído com

fungos e bactérias em resposta à variação na atividade quitinolítica, estando

sob pressão seletiva positiva (Bishop, 2000). 

Outros papéis importantes das quitinases em plantas estão ligados à

resistência  à  pressão  osmótica  e  envolvimento  no  processo  de

amadurecimento de frutos, num processo induzido por etileno (Cohen-Kupic &

Chet, 1998).

15



Muitas quitinases têm sido purificadas (Tabela 1)  e grande parte delas

apresenta atividade in vitro contra fungos e isso levou ao desenvolvimento de

plantas transgênicas.  Estas apresentam a habilidade de expressar  quitinase

recombinante  em  altos  níveis  conferido  grande  resistência  ao  ataque  de

fitopatógenos in vivo.   (Bishop et al., 2000).

1.6.2 Quitinases em vertebrados

Embora  animais  vertebrados  não  sejam  produtores  de  quitina,  a

presença de quitinases tem sido verificada no organismo de várias espécies

desses animais. Essas enzimas são encontradas em vários órgãos e tecidos,

como  no  trato  digestivo,  participando  do  metabolismo  de  carboidratos

(Jeuniaux, 1993). Peixes que se alimentam de crustáceos ou insetos contêm

uma  grande  concentração  de  quitinases  em  seu  suco  pancreático  (Rotta,

2003).

A expressão de quitinases em mamíferos não havia sido reportada até

1994  quando  Hollack  et  al.  identificaram  a  primeira  quitinase  humana  em

pacientes com a Doença de Gaucher. Nesta patologia observa-se a formação

de acúmulo de lipídios nos lisossomos dos macrófagos, o que ativa a síntese

da  enzima  quitotriosidase.  Essa  enzima  possui  grande  homologia  com

quitinases da família 18 de outros organismos, peso molecular de 39 kDa e

está presente no homem em várias  isoformas. Em outro estudo  Boot  et  al.

(2001)  identificaram  no  trato  gastrintestinal  e  pulmões,  outra  quitinase

denominada  AMCase  (acidic  mammalian  chitinase)  também   homóloga  a

quitinases da família 18, e com mesmo peso molecular que a quitotriosidase.
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Adicionalmente o mRNA dessa proteína foi identificado no estômago, intestino,

pulmões e pâncreas de ratos. 

A ocorrência de quitinases em mamíferos e humanos sugere que sua

função  esteja  relacionada  com  a  metabolização  de  carboidratos  e  de

participação  em  mecanismos  de  defesa  contra  agentes  patogênicos.  No

entanto,  seu  papel  fisiológico  em mamíferos  e  especialmente  em humanos

ainda não é completamente conhecido e parece ser um paradoxo,  sendo a

presença da quitotriosidase fortemente associada também à arteriosclerose e a

presença da AMCase associada à asma.  Esses dados sugerem que essas

enzimas  possam  participar  de  desordens  inflamatórias  (Donnely  &  Barnes,

2004). Isso talvez possa explicar porque cerca de 1 em cada 20 indivíduos são

deficientes  na forma ativa dessas enzimas devido  a uma duplicação de 24

pares de base no gene da quitotriosidase (Boot  et al., 2001). Por outro lado,

segundo  Choi  et  al.  (2001),  humanos  com  essa  deficiência  são  mais

susceptíveis a infestações pelo nematódeo Wuchereria bancrofti.

Finalmente, a presença de quitinases em aves foi relatada por Suzuki et

al  (2002), que detectaram o mRNA de uma proteína que foi denominada  gut

chitinase  no  fígado  e  pró-ventrículo  (estômago  glandular)  de  galinha.  Essa

proteína  apresentou  70,2,  75,8  e  72,7%  de  identidade  na  seqüência  de

aminoácidos  com  as  quitinases  bovina,  humana  e  camundongo,

respectivamente.  

1.6.3 Quitinases em invertebrados

A  expressão  de  quitinases  em  invertebrados  está  associada  a  dois

processos: defesa contra patógenos e degradação/síntese de quitina. 
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Em crustáceos são associadas à degradação parcial do exoesqueleto

durante o desenvolvimento, por um mecanismo que parece estar sob o controle

hormonal (Spindler-Barth, 1993). 

Assim  como  nos  crustáceos,  o  desenvolvimento  de  insetos  está

diretamente relacionado com a regulação da síntese e degradação de quitina,

que  é  o  principal  componente  do  seu  exoesqueleto.  O  monitoramento dos

transcritos  ou  enzimas  ativas  mostrou  que  a  expressão  ou  atividade  de

quitinases  é  restrita  ao  estágio  de  pupa  no  tecido  intertegumental,  e  no

intestino é induzida pela alimentação (Koga et al., 1982).

O efeito da regulação hormonal para a síntese de quitinases em insetos

tem sido relatado. Samuels & Reinolds  (1996), analisando células epidérmicas

de insetos, detectaram que o hormônio 20-hidroxiecdisona estimula a secreção

de enzimas quitinolíticas no fluido de muda.  Royer et al. (2002) identificaram o

gene  TmChit5  que  codifica  para  uma  quitinase  em  Tenebrio  molitor,  que

também é regulado pelo hormônio juvenil desse inseto.   

Além do papel  no desenvolvimento,  as quitinases também exercem o

papel  de  defesa  contra  patógenos  em  outros  organismos  invertebrados.

Segundo Mullen  et al. (2004), estudos preliminares mostraram a presença de

altos  níveis  de  exo  e  endoquitinases  em  corais  infectados  por  fungos.  Já

recentemente,  em  outro  experimento,  o  gene  de  uma  quitinase  de  hidra

(Hydractinia)  foi   detectado  pela  primeira  vez  em um cnidário  por  meio  da

síntese do cDNA (Mali  et al., 2004).   Esses autores propuseram que, nesse

organismo, a quitinase tem um papel duplo de defesa e no desenvolvimento,

uma vez que foi  detectada no tecido ectodermal durante a metamorfose do

animal, e nos pólipos, na fase adulta. 
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1.6.4 Ocorrência em Protistas

Trabalhos com mosquitos do gênero Anopheles e Aedes, demonstraram

que os protozoários do gênero Plasmodium produzem quitinases.

O  mosquito  é  vetor  obrigatório  na  transmissão  da  malária  e  o

desenvolvimento  do  Plasmodium envolve  processos  complexos  em  que  o

mesmos tem que atravessar dois epitélios, no intestino médio e na glândula

salivar (Ghosh et al., 2000). 

 Huber  et  al.  (1990) demonstraram  que  oocinetos  de  Plasmodium

gallinaceum  secretam múltiplas quitinases, devido à disrupção da membrana

periotrófica  em  Aedes  aegypti,  indicando  a  função  dessas  enzimas  em

protozoários.

1.6.5 Quitinases fúngicas

 Quitinases  fúngicas  exercem  múltiplas  funções,  mas  a  principal  é

metabolisar  a  quitina  na  síntese/degradação  da  parede  celular  durante  seu

desenvolvimento  (Kitamura,  2002).  Elas  estão envolvidas  nos processos  de

germinação dos esporos e elongação e ramificação das hifas (Souza  et al.,

2003) e desempenham papel na nutrição, assim como em bactérias  (Cohen-

Kupiec & Chet, 1998).

Além disso, em fungos do gênero Trichoderma desempenham atividade

micoparasítica,  sendo  muito  interessantes  para  controle  biológico  (Cohen-

Kupic, 1998).  
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 1.6.6 Quitinases bacterianas

As bactérias produzem quitinases para catalisar a degradação de quitina

para utilização como fonte de energia (Kitamura, 2002).

 Como  são  capazes  de  habitar  todos  os  ambientes  no  planeta,  as

bactérias são capazes de produzir quitinases de todos os tipos, provavelmente

para hidrolisar as diversas fontes de quitina na natureza. Interessantemente,

algumas bactérias produzem mais de um tipo de quitinase e  já foi descrita

inclusive  uma  quitinase  bifuncional  com  atividade  também  de  lisozima  da

linhagem K-187 de Pseudomonas aeruginosa (Cohen-Kupiec & Chet, 1998),

sugerindo  que  algumas  bactérias  secretam  essas  enzimas  também  como

atividade antibacteriana tanto contra bactérias Gram-positivas como negativas,

além de atividade antifúngica num processo de competição natural.

 Bactérias  também  são  os  principais  mediadores  da  degradação  de

quitina em ambientes pelágicos, sendo que essa habilidade representa o passo

essencial  na  reciclagem  de  carbono  e  outros  nutrientes  em  ambientes

marinhos (Baty III et al., 2000).

1.7 Aplicações biotecnológicas de quitinases

As aplicações biotecnológicas de enzimas constituem um vasto campo

de possibilidades nas mais diversas áreas como agricultura e o setor industrial.

Nos  últimos  anos  várias  quitinases  derivadas  de  diversos  microrganismos

foram isoladas, clonadas e expressas na forma recombinante (Tabela 1).
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Tabela  1.  Sinopse  de  algumas  quitinases  de  microrganismos  já  isoladas  e
caracterizadas.

Família Organismo Peso Molecular (kDa) Autor Ano
19 Streptomyces griseus MG3 31 Hoster et al. 2005
18 Bacillus circulans WL-12 - Chen et al. 2004
18 Colletotrichum

gloeosporioides
43 Souza et al. 2003

18 Pseudomonas sp PE2 - Kitamura et al. 2003
18 Bacillus thuringiensis 70 Barboza-

Corona et al.
2002

18 Pseudomonas aeruginosa 385 58 Thompson et
al.

2001

18 Pseudomonas sp YHS-A2 67 Lee et al. 2000
18 Bacillus sp 71 Sakai et al. 1998
18 Bacillus sp 62 Sakai et al. 1998
18 Bacillus sp 53 Sakai et al. 1998
18 Trichoderma sp 46 Lima et al. 1997
18 Clostridium paraputrificum 87 Morimoto et al. 1997
19 Streptomyces griseus HUT

6037
- Ohno et al. 1996

A  aplicação  de  quitinases  em  agricultura  objetiva  principalmente  o

controle biológico seja pelo desenvolvimento de bioinseticidas para controle de

insetos, fungos e bactérias ou pelo desenvolvimento de plantas transgênicas

resistentes ao ataque de microrganismos.

A  aplicação  industrial  pode  vir  a  ser  a  obtenção  de  quitosana  e

derivados a partir de quitina de crustáceos e ostras.

A quitosana, que é a forma desacetilada da quitina, é um polímero  de

interesse  comercial  por  possuir  alto  conteúdo  de  nitrogênio  (6,89%).  Essa

característica  a  torna  um  polímero  biocompatível,  biodegradável,  estável  à

umidade e não tóxico (Kumar,  2000).  Como é um polissacarídeo altamente

básico, possui propriedades de formar filmes com alta capacidade de adsorção,

além de ser quelante de íons metálicos.

A quitosana possui propriedades que a tornam atraente para diversos

tipos de indústrias (Tabela 2). Como possui carga parcial positiva, interage com

tecidos  negativamente  carregados  como  pele  e  cabelos,  sendo  essa  a

capacidade bioadesiva o principal  fator  para seu uso em cosméticos,  e tais
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resultados  indicam  que  a  quitosana  pode  ainda  ser  utilizada  para  fins

biomédicos no desenvolvimento de pele artificial (Kumar, 2000).

A produção de quitosana de carapaça de crustáceos proveniente dos

rejeitos da indústria de alimentos é economicamente viável, especialmente se

incluir  a  recuperação  de  carotenóides,  uma  vez  que  conchas  contem

consideráveis  quantidades  de  astaxantina,  um  carotenóide  utilizado  como

aditivo nutricional em aqüicultura.

O  processo  utilizado  atualmente  para  essa  obtenção  envolve  uma

reação de desacetilação e consome 40% de solução e hidróxido de sódio. Esse

processo  libera  resíduo  altamente  corrosivo  de  difícil  controle  e  o  uso  do

processo catalítico eliminaria esse inconveniente (Haki et al., 2003).

Um  outro  campo  em  que  pode  haver  utilização  de  quitinases  é  a

bioconversão.  O  consumo  de  camarões  no  mundo  é  muito  grande,

principalmente em países costeiros. No entanto, somente a carne é consumida

e a “casca”, ou seja, o exoesqueleto é jogado fora. Há dados em que alguns

países são produzidos mais de 2,5 milhões toneladas de lixo dessa natureza

(Haki  et  al.,  2003 apud  Healey  et  al.  1994).  Assim,  o  desenvolvimento  de

métodos  de  conversão  desse  lixo  em  produtos  derivados  de  quitina  é  de

grande importância.

Todas essas aplicações tornam o isolamento, obtenção e caracterização

de quitinases bastante atraentes do ponto vista biotecnológico. 
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 Tabela 2. Quadro demonstrativo de algumas aplicações da quitosana.

Aplicação Propriedades
Manufatura  de  lentes  de
contato

Estabilidade  mecânica,  permeabilidade  ao  oxigênio  e
compatibilidade imunológica.

Filmes fotográficos Resistência à abrasão
Cosméticos Fungicida e fungistática, agente cicatrizante.
Alimentos Conservante, proteção bactericida de sementes.
Tratamento de água residual
de processos industriais

Forma biofilmes imobilizantes

Saúde/nutricional Agente  adsorvedor  de  gorduras,  redução  de  colesterol,
promoção de perda de peso,  bactericida/antiviral,  aumenta a
absorção de cálcio

1. 8 Expressão heteróloga em E. coli

Escherichia  coli é  o  organismo mais  freqüentemente  utilizado  para  a

expressão e produção de proteínas recombinantes.  É um sistema que possui

muitas vantagens, pois essa bactéria possui a habilidade de crescimento rápido

e com alta densidade celular em meio de cultura de baixo custo. Além disso,

ela é bem caracterizada geneticamente, está disponível um grande número de

vetores de clonagem e expressão para serem utilizados e um grande número

de  linhagens  mutantes.  Embora  existam  todas  essas  vantagens,  não  há

garantias de que a proteína recombinante desejada seja obtida na E. coli em

grandes  quantidades  e  em sua  forma biologicamente  ativa.  Para  que  esse

objetivo  seja  alcançado  devem-se  considerar  alguns  parâmetros,  como  a

escolha da hospedeira, a seleção do vetor compatível com a proteína que se

quer expressar, do promotor que possa ser regulado, a estabilidade da proteína

obtida e a facilidade de sua purificação (Souza, 1995). 

Uma boa hospedeira para expressão deve possuir como características

principais ser deficiente na expressão de proteases, manter a estabilidade do

plasmídeo  e  conferir  elementos  genéticos  relevantes  para  o  sistema  de

expressão (Sørensen et al, 2005).

23



 Além disso,  é  desejável  que seja  capaz  de produzir  altos  níveis  da

proteína recombinante de forma solúvel e de fácil  purificação. No entanto, a

expressão  em  altos  níveis  pode  acarretar  efeitos  deletérios  para  a  célula,

dependendo do tipo de proteína que for expressa, e isso é o fator determinante

na escolha da hospedeira. Altas concentrações de proteína podem ser tóxicas

causando a recombinação, a perda do vetor, retardamento no crescimento ou

até mesmo a morte celular. 

Atualmente existem diversas linhagens de  E. coli com capacidade de

expressão em altos níveis. Dentre elas a mais comumente utilizada é a BL21

que  é  uma  linhagem  robusta,  capaz  de  crescer  vigorosamente  em  meio

mínimo,  é  deficiente  em  ompT e  lon  que  são  proteases  interferentes  da

expressão. Uma linhagem derivada (DE3) expressa a T7 RNA polimerase do

fago λ (DE3), que por estar sob o controle do promotor lac UV5 permite uma

alta expressão do mRNA da proteína clonada (Dumon-Seignovert et al., 2004). 

Um promotor  para expressão em  E. coli deve ter  três características

principais para obtenção de altos níveis de uma proteína, deve ser forte, exibir

uma expressão basal mínima, e ser induzível de uma maneira simples e de

baixo custo (Makrides, 1996).

A força do promotor deve proporcionar um acúmulo de 10 a 30%, ou até

mais do total protéico da célula. Os promotores mais conhecidos e utilizados

para esse fim são os promotores trp,  T7 e λPL. No entanto, esse alto nível de

expressão  não  deve  ser  tóxico  para  a  hospedeira  e  em alguns  casos  são

utilizados sistemas de regulação desses promotores.

A expressão basal mínima exibida pelo promotor é bastante desejável

principalmente para produção em larga escala. Em geral o funcionamento do
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sistema  consiste  no  crescimento  celular  até  uma  alta  densidade  onde  o

promotor se encontra reprimido e com atividade mínima, seguido da indução.

Existem  diversos  outros  promotores  forte  largamente  utilizados  e  que  são

induzidos por IPTG. 

 Uma outra preocupação que se deve ter na expressão heteróloga é a

estabilidade  da  proteína  expressa.  Frequentemente  a  superexpressão  de

proteínas heterólogas em  E. coli é acompanhada da perda da conformação

original principalmente quando há a formação de corpos de inclusão, redução

de pontes de dissulfeto no citoplasma de E.coli que é um ambiente altamente

propício a isso, e a degradação proteolítica  pelo catabolismo da bactéria.

A  purificação  é  o  ultimo  passo  a  ser  realizado  após  a  expressão  e

atualmente as construções dos sistemas de expressão são feitas com o intuito

de facilitar esse processo. 

Dentre  os  vários  sistemas  existentes  os  mais  utilizados  são  os  que

expressam  proteínas de fusão, onde o gene da proteína alvo está ligado a um

gene de uma outra proteína que ficará  retida  na  fase estacionária  de uma

coluna  cromatográfica.   Uma vantagem adicional  desses  sistemas é  que  a

fusão pode proteger a proteína de interesse do ataque de proteases.

Os  sistemas  de  fusão  mais  utilizados  são  a  adição  de  caudas  de

polihistidina  (His-Tag),  que  é  compatível  com  coluna  cromatográfica  de

afinidade  por  metal  e  caudas  de  glutationa-S-transferase  (GST)  para

purificação com resinas de glutationa.

Nos  últimos  anos  vem sendo  utilizadas  dois  tipos  de  fusão  que  têm

promovido  a  otimização  da  expressão  e  purificação  de  proteínas

recombinantes,  o  primeiro é a  fusão com  maltose  binding  protein (MBP),  o
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segundo é a fusão com a proteína A (NusA) de Staphyllococcus aureus. Ambas

atuam aumentando a solubilidade da proteína de interesse evitando a formação

de corpos de inclusão.

De acordo com Kapust & Waugh (1999) a fusão com MBP é muito mais

efetiva do que as fusões com GST e outras tioredoxinas.  A MBP possui peso

molecular de 40 kDa e precisamente não se conhece o mecanismo  pelo qual

as MBP aumentam essa solubilidade. Acredita-se que essa proteína age como

chaperona estabilizando a molécula e facilitando sua passagem para o meio

extracelular (Fox et al, 2001).

A proteína A codificada pelo gene NusA tem massa molecular de 54 kDa

e é um antígeno de superfície que interage  com a fração Fc da Imunoglobulina

G (IgG) de algumas espécies de mamíferos (Souza, 1995). 
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3. OBJETIVOS

Geral

• Expressar  em Escherichia  coli os genes que codificam quitinases  de

Chromobacterium violaceum.

Específicos

• Isolar, via PCR , as seqüências de DNA correspondentes aos genes e

às ORFs  que codificam quitinases.

• Clonar as seqüências isoladas utilizando a bactéria E. coli como

hospedeira

• Expressar a proteína recombinante nessa hospedeira. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

Todos  os  protocolos,  soluções  e  materiais  utilizados  encontram-se

relacionados nos anexos.

3. 1 Linhagens bacterianas

A linhagem de  Chromobacterium violaceum utilizada no trabalho foi a

ATCC  12472,  que  teve  seu  genoma  completo  seqüenciado  pelo  Projeto

Genoma Nacional. 

As  linhagens  de  Escherichia  coli XL1-Blue  (Stratagene)  e  Origami

(Promega)  foram  utilizadas  como  hospedeiras  nas  etapas  de  clonagem  e

expressão respectivamente.

3. 2 Seleção e Identificação das ORFs (Open Reading Frames) 

As  ORFs de  C.  violaceum tiveram  suas  seqüências  identificadas  no

Instituto  de  Genômica  Virtual,  onde  estão  depositados  os  resultados  de

anotação  do  Projeto  Genoma  Nacional  (www.brgene.lncc.br/cviolaceum).

Foram selecionadas quatro  ORFs que têm a designação CV1897,  CV2736,

CV2935 e CV4240 que, para fins práticos nesse trabalho foram renomeadas

como QUIT 1, 2, 3 e 4, respectivamente em alusão aos genes de quitinase. Os

dados de anotação indicam que tais ORFs possuem  características mostradas

na tabela 2.

Tabela 3. Possíveis quitinases indentificadas no genoma de C. violaceum

ORF Tamanho (pb) Tamanho (aa) Proteína
codificada

Peso
Molecular(kDa)

Ponto
isoelétrico

QUIT1 1317 439 endoquitinase 49,2 7,05
QUIT2 942 315 quitinase 33,7 5,17
QUIT3 1317 439 quitinase A 45,7 8,88
QUIT4 1620 540 quitinase 58,3 8,55

Fonte: Instituto de Genômica Virtual (www.brgene.lncc.br/cviolaceum)
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3. 3  Desenho de oligonucleotídeos

Foram delineadas duas estratégias de clonagem para a realização deste

trabalho,  com  o  objetivo  de  comparar  níveis  de  expressão  da  proteína

recombinante. A primeira estratégia consistiu na clonagem das  ORFs de  C.

violaceum com todos os seus sinais de transcrição e tradução, ou seja, todo o

gene da bactéria doadora. A segunda estratégia consistiu na clonagem apenas

da região  correspondente  às  ORFs,  e  nesse caso para  a expressão foram

utilizados os sinais do vetor de expressão selecionado. 

Devido  a  isso,  foram  desenhados  dois  conjuntos  de  iniciadores  para

amplificação por PCR das quatro  ORFs.  O primeiro conjunto que recebeu a

designação  de  QUIT  1.  2,  3  e  4,  totalizando  quatro  pares  de  iniciadores,

amplificavam  a  regiões  de  1612  pb  (QUIT1),  1224  pb  (QUIT2),  1589  pb

(QUIT3) e 1857pb (QUIT4 ) que compreendiam todo o gene, incluindo os sinais

de transcrição e tradução da própria C. violaceum. O segundo conjunto para a

amplificação  apenas  da  região  codificadora  continham  em  suas  regiões

terminais uma “cauda” com sítio de restrição para as enzimas  Sma I (CCC↓

GGG) nos  iniciadores forward e Nco I (C↓CATGG) nos iniciadores reverse, a

fim de facilitar a clonagem no vetor de expressão. Por esse motivo, antes do

desenho  foram  feitos  os  mapas  de  restrição  das  seqüências  das  ORFs

utilizando o programa NEBcutter v.2.0 (New England Biolabs) para verificar a

presença de sítios de restrição internos nos segmentos a serem clonados, o

que  dificultaria  a  clonagem.  A  partir  da  análise  desses  mapas  foram

desenhados e sintetizados apenas dois pares de iniciadores para amplificar as

ORFs que não continham os sítios das enzimas de restrição escolhidas para a

clonagem  no  vetor  de  expressão,  que  receberam  a  identificação  CHIT2  e

CHIT3 e amplificavam regiões de 945 pb e 1345 pb respectivamente.
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As  designações  de  cada  iniciador bem  como  suas  seqüências

nucleotídicas são mostradas na tabela 3.

Tabela 4. Denominação e seqüência dos iniciadores dos genes de quitinase empregados
nesse trabalho
Iniciadores para amplificação de todo o cassete de expressão

Nome Seqüência

QUIT 1 (CV1897) 5’-ACG CGT CTT CTC CAG (fw)
5’-AAG CGG GTG CTG AAA CTG G (rev)

QUIT 2 (CV2736) 5’-GCG GTC ATA TGC CCT GGC (fw)
5’-CGC CGC CGA GAA CAA TCT G (rev)

QUIT 3 (CV2935) 5’-CCT TCA AGA GCG GGT GCC (fw)
5’-CCG ACC TGG CGG TCA ACC (rev)

QUIT 4 (CV4240) 5’-ATG ACA GAG GAT TCT GCC TG (fw)
5’-AGT GCT GCC GGC GGC GGA ACT G (rev)

Iniciadores para amplificação da região codificadora 
Nome Seqüência

CHIT 2 (CV2736) 5’-TCC CCC GGG TGG TTC TGG CTT ATT ATT CCG (fw)
5’-CAT GCC ATG GCG CTG CGC CAG GCC CT (rev)

CHIT3 (CV 2935) 5’-TCC CCC GGG CGG CTT GTC CGG GCT GG (fw)
5’-CAT GCC ATG GGC CGT CCG CGT CGC GCG (rev)

Legenda: seqüências sublinhadas :sítios de restrição: Sma I (CCCGGG) Nco I
(CCCATGG)

3. 4 Extração de DNA

A partir de uma colônia isolada de C.violaceum foi feito inóculo em 5 mL

de  meio LB,  seguido de incubação a 35°C por aproximadamente 16 horas,

com agitação a 120 rpm. 

O DNA cromossomal foi extraído dessa cultura de células pelo método

de  Fenol/Clorofórmio (Sambrook  et  al.,  1989).  A  concentração  de  DNA  foi

estimada  pela  visualização  do  DNA  em  gel  de  agarose  (Gibco)  a  0,8%

contendo brometo de etídeo.

3.5 Isolamento das ORFs
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Com  o  DNA  extraído  foi  feita  primeiramente  uma  reação  de  PCR

(Reação em Cadeia da Polimerase) aplicando um gradiente de temperatura a

fim  de  verificar  a  melhor  temperatura  de  anelamento  para  cada  par  de

iniciadores. Foram testadas 12 temperaturas no intervalo de 50 a 60 °C, num

total de 12 amostras por par de iniciadores.  As condições de reação utilizadas

se encontram na tabela 5 em um termociclo utilizando de 95°C por um minuto

para desnaturação, 50-60 °C por 40 segundos para anelamento e 72°C por 2

minutos para extensão.

Tabela 5. Componentes da reação (PCR) utilizados.

Reagente (concentração) Volume utilizado (µL)
Água (q.s.p) 5,7
Tampão para PCR (10X) 4
MgCl2 (25mM) 3
dNTP’s (2,5mM) 4
Primers(5 pmoles/µL) 2,0
Taq DNA polimerase (5U/ µL) 0,3
DNA (25ng/ µL) 1
Volume final 20

A seguir os segmentos de DNA correspondentes aos genes QUIT1, 2 , 3

4,  CHIT2 e 3,  foram amplificados  por  PCR nas mesmas condições  citadas

acima,  utilizando  o  mesmo  sistema  com  a  melhor  temperatura  verificada

anteriormente.  

Os  produtos  de  PCR  obtidos  foram  purificados  utilizando-se  o  kit

Qiaquick (Qiagen), para a eliminação de resíduos de iniciadores que pudessem

dificultar a etapa de ligação com vetor de clonagem.

3.6 Clonagem no vetor pGEM T-Easy
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Os produtos de PCR foram ligados no vetor de clonagem  pGEM T-

Easy (Promega) (Figura 3) que possui como marcador de seleção um gene

de resistência à ampicilina e o gene que codifica a enzima β-galactosidase

como gene repórter,  onde está localizado um sítio múltiplo  de clonagem.

Esse vetor é linear  com extremidades coesivas constituídas por timidinas

que facilitam a ligação do inserto pela T4 DNA ligase. Isso se dá pelo fato de

que a maioria das DNA polimerases termina a polimerização pela adição de

bases adenina nas terminações 3’do fragmento amplificado. Além disso, não

há a necessidade de que o DNA seja digerido com enzimas de restrição. O

sistema utilizado para essa ligação encontra-se na tabela 6.

Reagente (concentração) Volume utilizado (µL)
Tampão de DNA ligase (2X) 5
vetor (50µg/µL) 0,5
T4 DNA ligase (3U/ µL) 1
DNA - inserto  (15ng/ µL) 3,5
Volume final 10

Os plasmídeos recombinantes foram inseridos na bactéria hospedeira

XL1-Blue  por  transformação  seguindo  o  método  da  eletroporação.  Nesse

Figura 3. Mapa do vetor de clonagem pGEM-T Easy

Tabela 6. Sistema de ligação – genes de quitinase/plasmídeo pGEM-T Easy
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método, a bactéria hospedeira foi submetida a um choque elétrico, durante um

período de tempo bastante curto, o qual tornou a parede celular permeável à

entrada do plasmídeo.

Para  esse  processo  utilizou-se  100µL  de  células  competentes  para

eletroporação  e  2μL  de  cada  sistema  de  ligação.  A  seguir  submeteu-se  a

mistura a um choque elétrico de 1900V por cerca de 4-5 milisegundos.

Em seguida, os sistemas de transformação foram semeados em placas

com meio LB-ágar contendo ampicilina na concentração de 200μg/mL, X-Gal e

IPTG nas concentrações de 50μg/mL e 12,5μg/mL, respectivamente. A seleção

dos  clones  recombinantes  foi  feita  pela  análise  dos  clones  com  coloração

branca,  indicando  a  inativação  do  gene  de  β-galactosidase  (Lac  Z)  pela

inserção do fragmento amplificado.

 

3.6.1 Extração plasmidial dos vetores pGEM/QUIT e pGEM/CHIT

Das colônias isoladas obtidas na transformação, foram selecionadas oito

colônias  das quais foi feito o inóculo em 10mL de meio LB para extração dos

plasmídeos.  O inóculo  foi  submetido à incubação a 37°C por  16hs.  Para a

extração  utilizou-se  o  Kit  FlexiPrep (Amersham  Biosciences),  cujo  método

empregado é baseado na lise alcalina (Birnboim, 1989).  O produto da extração

foi visualizado em gel de agarose (Gibco)a 0,8% contendo brometo de etídeo.

3.6.2 Análise de restrição dos plasmídeos 
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 Após a extração e análise em gel, os plasmídeos foram submetidos à

digestão  com  as  endonucleases  de  restrição Eco  RI,  para  os  plasmídeos

recombinantes  pGEM/QUIT,  e  SmaI  e NcoI  para  os   pGEM/CHIT,  para

verificação da liberação dos insertos, confirmando assim a clonagem. Nesse

procedimento utilizou-se o sistema demonstrado nas tabelas 8 e 9, seguindo as

recomendações  de  uso  do  fabricante.  Os  produtos  de  digestão  foram

analisados em gel de agarose (Gibco) a 1% .

O DNA dos fragmentos correspondentes aos genes clonados foi extraído

do  gel  utilizando-se  o  GFXTM PCR  DNA  and  Gel  Band  Purification  Kit

(Amersham Biosciences).

Reagente (concentração) Volume utilizado (µL)
H2O q.s.p
Tampão 10X 1,5
DNA 2,5/3,0
Enzima  1,0
Volume final 15

Reagente (concentração) Volume utilizado (µL)
H2O 12
Tampão 10X 2
DNA 5
Enzima Sma I 0,5
Enzima Nco I 0,5
Volume final 20

3.7 Subclonagem das ORFs no vetor de expressão 

O vetor escolhido para a expressão foi o vetor pIg16 (Brígido et al., 1993),

que possui  em seu cassete de expressão  uma seqüência de DNA que codifica

a subunidade B da proteína A de Staphylococcus aureus (extremidade 3’), uma

Tabela  7.  Sistema  de  digestão  dos  plasmídeos  pGEM  T-Easy  ligados  aos
produtos  de  PCR  (pGEM/QUIT)   e  inseridos  na  hospedeira  XL1-Blue  com  a
enzima Eco RI.

Tabela  8.  Sistema  de  digestão  dos  plasmídeos  pGEM  T-Easy  ligados  aos
produtos de PCR (pGEM/Q) e inseridos na hospedeira XL1-Blue com a enzima
Nco I e Sma I.
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seqüência  que  codifica  o  peptídeo  sinal  da  fosfatase  alcalina  de E.  coli

(extremidade 5’)  e outra  que codifica o fragmento do anticorpo monoclonal

Z22. Todo cassete de expressão está sob controle do promotor do fago T7

(Figura 4) .

 O  fragmento  correspondente  ao  anticorpo  foi  removido  do  vetor  e

substituído pelas regiões amplificadas correspondentes às ORFs. Assim, essa

substituição  proporcionou  a  expressão  de  uma  proteína  de  fusão,  onde  a

porção carboxi terminal da quitinase se liga à proteína A. Esse procedimento foi

realizado via digestão enzimática utilizando as endonucleases NcoI e SmaI

3.7.1 Digestão do vetor de expressão pIg 16

Nessa etapa foi feita a digestão do vetor pIg 16 com as enzimas SmaI e

NcoI,  no sistema demonstrado abaixo (tabela 6).  O produto da digestão foi

visualizado em gel de agarose (Gibco) a 0,8% contendo brometo de etídeo. O

Figura  4.  Vetor  pIg16.  spA  –  proteína  A;  VH  -  variável  leve;  peptídeo
conector; VH -  variável pesada; pT7 – promotor do fago T7; ori – origem de
replicação bacteriana; bla – gene marcador de seleção; f1 ori – origem de
replicação de fago; Eco RI – sítio de restrição para a enzima Eco RI;  Sma I
– sítio de restrição para a enzima  Sma I;  Nco I – sítio de restrição para a
enzima Nco I. 

spA

EcoRI Nco I

Linker

pT7

VL

VH
f1 ori

bla
ori

pIg 16
3.99 Kb

Sma I
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produto  correspondente  ao  vetor  linearizado  foi  extraído  a  partir  do  gel  de

agarose,  utilizando  o  GFXTM PCR  DNA  and  Gel  Band  Purification  Kit

(Amersham Biosciences) .

      Tabela 9. Sistema de digestão do vetor de expressão

Reagente (concentração) Volume utilizado (µL)
H2O 12
Tampão 10X 2
DNA 5
Enzima Sma I 0,5
Enzima Nco I 0,5
Volume final 20

O inserto foi ligado ao vetor na proporção de 4uL/1uL que corresponde

aproximadamente a uma relação molar de 1/3 (vide tabela 11). A partir dessa

etapa o plasmídeo recombinante obtido foi denominado pCHITCv (Figura 5).

      Tabela 10. Sistema de ligação para construção do vetor pCHITCv

Reagente (concentração) Volume utilizado (µL)
H2O 3
Tampão de DNA ligase (10X) 1
vetor (80µg/µL) 1
T4 DNA ligase (3U/ µL) 1
DNA (20ng/ µL) 4
Volume final 10

spA

EcoRI
Nco I

Sma I

pT7

f1

bl ori

pCHITCv
4.2 Kb

CHIT 2

Figura 5. Vetor pCHITCv. spA – proteína A; CHIT 2 – gene de quitinase 
clonado; pT7 – promotor do fago T7; ori – origem de replicação 
bacteriana; bla – gene marcador de seleção; f1 ori – origem de 
replicação de fago; Eco RI  – sítio de restrição para a enzima Eco RI;  
Sma I – sítio de restrição para a enzima  Sma I; Nco I – sítio de restrição 
para a enzima Nco I.
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O produto da ligação denominado pCHITCv foi inserido na hospedeira

XL1-Blue por meio da eletroporação. Para esse procedimento utilizou-se 100µL

de  células  competentes  e  2,0µL  do  sistema  de  ligação.  Em  seguida  os

sistemas  de  transformação  foram semeados  em placas  com meio  LB-ágar

contendo ampicilina na concentração de 200μg/mL e glicose a 0,5%.

3.7.2 Extração dos plasmídeos pCHITCv  

Das  colônias  isoladas  obtidas  na  transformação,  foram  selecionadas

quatro das quais foi feito o inóculo em 10mL de meio LB para extração dos

plasmídeos.  O inóculo  foi  submetido à incubação a 37°C por  16hs.  Para a

extração  utilizou-se  o  Kit  FlexiPrep (Amersham  Biosciences),  cujo  método

empregado é baseado na lise alcalina (Birnboim, 1989). O produto da extração

foi visualizado em gel de agarose (Gibco)a 0,8% contendo brometo de etídeo.

3.7.3 Análise de restrição dos plasmídeos pCHITCv

 Após a extração e análise em gel, os plasmídeos identificados como

possíveis recombinantes foram submetidos à digestão com as endonucleases

de  restrição  SmaI  e NcoI .  Nesse  procedimento  utilizou-se  o  sistema

demonstrado  na  tabela  12.  Primeiramente  foi  feita  a  digestão  com  SmaI

incubando-se  o  sistema  a  25°C  por  1h30min.  Posteriormente  adicionou-se
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NcoI e  incubou-se  o  sistema  por  mais  1h30min  a  37°C.  Os  produtos  de

digestão foram analisados em gel de agarose (Gibco) a 1% .

      Tabela 11. Sistema de digestão do vetor pCHITCv

Reagente (concentração) Volume utilizado (µL)
H2O 6
Tampão 10X 1,5
DNA 7
Enzima Sma I 0,5
Enzima Nco I 0,5
Volume final 15,5

3.7.4 Análise da seqüência de nucleotídeos de quitinase do pCHITCv

Foi feita a reação de seqüenciamento dos plasmídeos recombinantes

extraídos por meio do método da inibição da elongação de cadeia (Sanger &

Coulson,  1977),  utilizando  os  iniciadores  T7  e  SP6  (Invitrogen).  Com  o

seqüenciador automático MegaBace 1000 (GE Healthcare), fez-se a leitura das

seqüências  as  quais  foram  analisadas   primeiramente  no  programa  Phred

(Ewing  et al., 1998) a fim de checar a confiabilidade das seqüências obtidas.

Após esse procedimento, foi feita uma busca comparativa com banco de dados

do GenBank,  através  do programa  BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/),

onde  está  depositado  genoma  completo  de  Chromobacterium  violaceum e

assim 

confirmar  a  presença  do  inserto.  O  sistema  utilizado  está  demonstrado  na

tabela abaixo.

Reagente
Volume utilizado (µL)

Amostra 1 Amostra 2
H2O 4 4 3 3
DNA 1 1 2 2

Primer T7 (forward) 1 - 1 -
Primer SP6 (reverse) - 1 - 1

Tabela 12. Sistema da reação de seqüenciamento.
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Pré-mix (Dye ET- Terminator) 4 4 4 4
Volume final 10 10 10 10

3.7.5 Seleção dos clones com capacidade de expressão

Para  a  seleção  dos  clones  com  capacidade  de  expressão  o  vetor

pCHITCv foi feita nova transformação utilizando o método do cloreto de cálcio

(Sambrook  et  al.,1989)  inserindo-o  na  hospedeira  Origami  (Promega)  para

expressão. Como controle também foi feita a transformação com o vetor pIg16

e  com  pUC  18.  Para  esse  procedimento  utilizou-se  100µL  de  células

competentes  e  100  ng  de  cada  plasmídeo.  Em  seguida  os  sistemas  de

transformação  foram  semeados  em  placas  com  meio  LB-ágar  contendo

ampicilina na concentração de 100μg/mL e glicose a 0,5%.

Os clones obtidos na transformação foram submetidos a  replica-plate

em duas placas com meio LB-ágar uma contendo 100μg/mL de ampicilina e

1mM de IPTG e outra contendo somente ampicilina na mesma concentração. O

IPTG induz a expressão inativando o repressor Lac,  e  sua adição no meio

tinham  a  finalidade  de  verificar  quais  colônias  possuíam  capacidade  de

expressão  da  proteína.  Como  controles  foram  utilizados  clones  da  mesma

hospedeira  contendo  o  vetor  pUC18  que  foram  submetidos  às  mesmas

condições. As placas foram incubadas à 35ºC durante a noite.

3.7.6 Indução da expressão da proteína

 Selecionou-se  4  clones  recombinantes  contendo  o  plasmídeos

pCHITCv  que  possuíam capacidade  de  expressão  e  secreção  da  proteína.

Esses clones foram submetidos a procedimento de expressão em cultura em

meio líquido.  Como controle utilizou-se um clone da hospedeira contendo o

vetor pUC18.
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Foi feito um pré-inóculo em 2 mL de meio LB contendo 100μg/mL de

ampicilina e 0,5% de glicose .  Os tubos foram incubados a 37ºC  durante a

noite.

Inoculou-se  100μL  dos  pré-inoculos  em 10mL de  meio  LB  contendo

100μg/mL de ampicilina e incubou-se a 37ºC sob agitação até atingir OD600  ≈

0,5. Em seguida acrescentou-se IPTG a fim de atingir uma concentração final

de 1mM e incubou-se novamente por duas horas.

Paralelamente, durante o processo de indução foram feitas curvas de

crescimento de dois dos 4 clones, utilizando como controles clones contendo o

vetor pUC18 e o vetor pIG16. O procedimento de inóculo foi o mesmo utilizado

para a indução e acompanhou-se o crescimento dos clones bacterianos por

leitura da absorbância a 600nm durante 8 horas, sendo que nas duas últimas

horas já havia sido adicionado IPTG.

3.7.7 Análise da expressão de quitinase

Após a indução as amostras foram submetidas a protocolo de separação

das proteínas extracelulares,  periplasmáticas e intracelulares (Barros, 1995),

por  meio  de  choque  osmótico  utilizando  sacarose  e  cloreto  de  magnésio,

seguido de precipitação com acetona.  

Após  a  separação  essas  proteínas  foram  analisadas  em  gel

desnaturante de poliacrilamida contendo SDS (SDS-PAGE). Essa eletroforese

foi feita em um gel a 12% que posteriormente foi corado com Comassie Blue,

onde se procurou detectar a banda de 45kDa correspondente  à proteína de

fusão  proteína  A-quitinase.  A  confirmação  da  obtenção  da  proteína

recombinante desejada foi feita por meio de Western Blot, utilizado o anticorpo

IgG de coelho que interage com a proteína A que por  sua vez é parte da
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proteína  de  fusão  expressa,  e  o  anti-anticorpo  conjugado  com  a  fosfatase

alcalina,  que  se  liga  ao  IgG  de  coelho.  O  teste  foi  feito  com  dois  clones

contendo  o  plasmídeo  pCHITCv  e  como  controle  positivo  uma  amostra

contendo o vetor pIg 16 que expressa o anticorpo z22. 

3.7.8 Ensaio de atividade enzimática

Para verificar se a quitinase expressa possuía atividade foram realizados

dois  ensaios.   No  primeiro  ensaio  foi  feita  a  reação do extrato  celular  dos

clones  recombinantes  com  substratos  sintéticos  constituídos  de  dímeros  e

tetrâmeros  de  N-acetilglicosamina  (N,N’-diacetilquitobiose  e

N,N’,N’’,N’’’-tetraquitotetrose),  utilizando  como  controle  negativo  um  clone

contendo  o  vetor  pIg16.  A  seguir  foi  adicionado  na  reação  o  DMAB  (p-

dimetilamino benzaldeído) que reage especificamente com monômeros de N-

acetilglicosamina,  liberados  pela  ação  da  enzima,  sendo  esse  ensaio  uma

medida indireta da ação de quitinase. 

O  segundo  ensaio  consistia  da  reação  com  o  substrato  MUF  (4-

metilumbeliferril  N-acetil-α-D-glucosaminidina).  Esse  substrato  é  específico

para quitinase e resulta em um produto fluorescente pela ação da enzima.

Foi  feita  a  reação  direta  dos  extratos  celulares  em  placa  contendo

agarose e o substrato,  que foram incubadas a 30ºC por 24 horas e depois

visualizadas sob luz Ultravioleta (300 nm ), a fim de verificar se havia atividade.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Amplificação das Seqüências de DNA de quitinases  de C. violaceum
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A partir  da análise  em gel de agarose a 0,8% do DNA cromossomal

extraído  de Chromobacterium  violaceum  conforme  item  4.4  obteve-se  o

produto  quantificado  em  250ng/μL  (figura  não  mostrada).   O  processo  de

otimização  da  reação  de  amplificação  (PCR)  possibilitou  a  obtenção  de

produtos  correspondentes  às  ORFs QUIT  1  (1612  pb),  QUIT2  (1224  pb),

QUIT3  (1589  pb)  e  QUIT4  (1587  pb),  demonstrados  na  figura  6.  Estes

fragmentos  amplificados  adicionalmente  à  região  codificante,  contém  as

regiões regulatórias, tais como promotor, região de reconhecimento e ligação

ao ribossomo e o terminador de transcrição.  

Figura 6. Produtos de amplificação com o primeiro conjunto de iniciadores, correspondente a
todo o gene, visualizadas em gel de agarose a 0,8%.(A) 1Kb- 1Kb DNA Ladder (Invitrogen); QUIT1 – 
ORF CV1897 (B) 250pb – 250pb DNA Ladder (Invitrogen); NA – amostra não amplificada; QUIT2 – 
ORF CV2736 (C) 250pb – 250pb DNA Ladder (Invitrogen); NA – amostra não amplificada ; QUIT3 – 
ORF CV2935 (D) ) 250pb – 250pb DNA Ladder (Invitrogen) ; QUIT 4 – ORF CV4240.

250pb   NA       QUIT3     1Kb 

C

1750 pb

   250pb   QUIT4   QUIT4  QUIT4

D

1750 pb

    1Kb     QUIT1

A

1636 pb

    250pb     NA      QUIT2 

B

1250 pb
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Com os iniciadores  que amplificavam apenas a região codificante  foi

obtida a amplificação do inserto correspondente à ORF CHIT2 (CV2736)  cujo

tamanho é 945 pb (Figura 7).

A amplificação do inserto correspondente à ORF CV2935 (CHIT3), com

o segundo conjunto de iniciadores não foi obtida, embora se tenha feito vários

ajustes nas concentrações de reagentes, bem como no perfil do termociclo da

reação.

Foram aplicados 5 μL de cada sistema de PCR em gel de agarose para

análise, correspondendo a 1/5 do volume da reação. Essa análise possibilitou a

definição  do  volume  de  produto  a  ser  utilizado  para  a  realização  dos

procedimentos de clonagem.

Na etapa  de clonagem os  produtos  de  PCR obtidos  com o primeiro

conjunto  de  iniciadores  correspondentes  aos  amplicons  correspondentes  às

quatro ORFs  foram ligados ao vetor pGEM T-Easy, resultando na construção

dos    plasmídeos  recombinantes  pGEM/QUIT1, pGEM/QUIT2,  pGEM/QUIT3,

Figura 7. Produtos de amplificação com o segundo conjunto de 
iniciadores, correspondentes à região codificadora visualizados em gel de 
agarose 0,8%. 1Kb -  1Kb DNA Ladder (Invitrogen); CHIT2 – ORF CV2736; 
NA – amostra não amplificada.

  1Kb      CHIT2      NA   NA  1Kb            1Kb

1000pb
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pGEM/QUIT4. Após a transformação da hospedeira XL1-Blue com os sistemas

de ligação mencionados, obteve-se uma eficiência média de 103 clones/μg de

DNA,  considerada  bastante  satisfatória,  visto  que  foi  resultado  de

transformação utilizando  plasmídeos obtidos por  sistemas de ligação e não

plasmídeos intactos.

O  produto  de  PCR  obtido  com  o  segundo  conjunto  de  iniciadores

também foi ligado ao vetor pGEM T-Easy, onde foi obtido o vetor pGEM/CHIT2.

A figura 8 ilustra um resultado típico obtido da transformação com um

dos sistemas de ligação (pGEM/QUIT2). Foram selecionadas duas colônias de

cada sistema obtido com o primeiro conjunto de vetores (pGEM/QUIT) e  duas

colônias do sistema obtido com o segundo vetor (pGEM/CHIT2), totalizando 10

clones  para  a  extração  plasmidial  e   a  realização  da  análise  do  perfil  de

restrição.   

4.2 Caracterização dos clones recombinantes

As  análises  eletroforéticas  dos  plasmídeos  extraídos  resultaram  nos

perfis  ilustrados  nas  figuras  9  e  10.  Na  figura  9  estão  os  plasmídeos

pGEM/QUIT sendo que a análise mostrou que mesmo os clones da mesma

Figura 8. Resultado da transformação da hospedeira XL1-Blue 
com vetor pGEM/QUIT2.  Colônias de clones transformantes 
em placas com meio LB-ágar.  
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placa  apresentaram  tamanhos  diferentes.  O  tamanho  esperado  para  os

plasmídeos era entre 4 e 4,6Kb, resultado da junção dos insertos com o vetor

de  clonagem  de  3Kb.  Como  todos  os  plasmídeos  visualizados  eram  de

tamanho acima de 3kb, optou-se pela realização da análise de restrição de

todos os plasmídeos obtidos.

O eletroferograma da figura 10  mostra os plasmídeos pGEM/CHIT2,

onde também se pode observar a diferença de tamanho entre as três amostras.

O perfil  do clone 5 mostrou ser possivelmente recombinante, devido ao seu

tamanho acima de 4Kb e  seu  perfil  com apenas  duas  bandas   de  grande

intensidade.

Figura 10 Perfil eletroforético em gel de agarose a 0,8% dos plasmídeos 
dos clones de pGEM/CHIT2. 1Kb - 1Kb DNA Ladder (Invitrogen)(A) clone 5 
(B) clone; (C) clone 7 

1Kb  A   B   C  1Kb 

1Kb  1a    1b   2a    2b   3a    3b   4a    4b

Figura 9. Análise por eletroforese em gel de agarose a 0,8% dos plasmídeos 
extraídos. 1Kb - 1Kb DNA Ladder (Invitrogen); (1a) pGEM/QUIT1 clone a (1b) 
pGEM/QUIT1 clone b; (2a) pGEM/QUIT2 clone a; (2b) pGEM/QUIT2 clone b; 
(3a) pGEM/QUIT3 clone a; (3b) pGEM/QUIT3 clone b; (4a) pGEM/QUIT4 clone 
a; (4b) pGEM/QUIT4 clone b 

3000pb

1Kb  1a    1b   2a    2b   3a    3b   4a   4b
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4.2.1 Análise de restrição

Para confirmar a obtenção dos plasmídeos recombinantes pGEM/QUIT

1, 2, 3 e 4, foi feito o tratamento das oito amostras observadas na figura 9 do

item 5.2.2 com endonucleases  de restrição conforme descrito  na estratégia

experimental,  a  fim  de  verificar  se  havia  liberação  dos  fragmentos

correspondentes à ORFs. 

O perfil  de restrição esperado dos plasmídeos pGEM/QUIT1, 2, 3 e 4

com a enzima  Eco RI (Figura 11) era a liberação dos fragmentos de 1612,

1224,  1589  e  1587  pb,  correspondentes  às  ORFs QUIT  1,  2  3  e  4,

respectivamente.  A  análise  do  gel  mostrou  que  não  houve  digestão  em

algumas amostras (1b,  2a e 4a),  enquanto que em outras houve apenas a

linearização dos plasmídeos (1a, 2b, 3a, 3b e 4b), e a repetição do sistema de

digestão resultou no mesmo perfil (figura não mostrada) indicando a deleção de

um ou dos dois sítios de restrição para a enzima Eco RI, como foi o caso de

três amostras que permaneceram intactas.

Essas  deleções  podem  ser  explicadas  pela  possível  ocorrência  de

expressão da enzima já nessa etapa, pois embora os insertos clonados não

estivessem  ligados  a  um  vetor  de  expressão,  os  mesmos  fragmentos

continham todo o gene da bactéria doadora. Uma vez que não se conhece as

características dos promotores de C. violaceum presentes nesses fragmentos,

os  mesmos poderiam ser  considerados  fortes  e  induzirem a expressão  em

níveis tóxicos para a hospedeira de clonagem, e dessa forma, acionando os

mecanismos de recombinação gênica do microrganismo.

Foram repetidos os procedimentos de clonagem utilizando a hospedeira

XL10 (Stratagene),  obtendo-se  resultados  idênticos  (dados  não mostrados).
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Assim,  optou-se  pela  continuidade  dos  experimentos  com  o  plasmídeo

pGEM/CHIT2 que por  possuir  sítios de restrição para as endonucleases  de

restrição SmaI e  NcoI, foi digeridos apenas com essas enzimas e não com a

EcoRI.

 

Figura 12. Análise por eletroforese em gel de agarose a 0,8% da digestão 
enzimática do plasmídeo pGEM/CHIT2 correnpondente ao clone 5 obtido na 
extração plasmidial. (A) vetor digerido com Sma I.; (B) vetor digerido com 
SmaI  e NcoI;  (destaque em vermelho) – banda correspondente ao inserto de
945pb 

1000pb

1Kb   A      B

1Kb  1     2     3     4     5     6     7     8

Figura 11. Análise por eletroforese em gel de agarose a 0,8% da digestão enzimática dos 
plasmídeos pGEM/QUIT. (1) pGEM/QUIT1 clone a intacto; (2) pGEM/QUIT1 clone a digerido; 
(3) pGEM/QUIT1 clone b intacto; (4)  pGEM/QUIT1 clone b digerido; (5) pGEM/QUIT2 clone a  
intacto; (6) pGEM/QUIT2 clone a digerido; (7) pGEM/QUIT2 clone b intacto; (8) pGEM/QUIT2 
clone b digerido; (9) pGEM/QUIT3 clone a intacto; (10) pGEM/QUIT3 clone a digerido; (11)  
pGEM/QUIT3 clone b intacto; (12)  pGEM/QUIT3 clone b digerido; (13)  pGEM/QUIT4 clone a 
intacto (14); pGEM/QUIT4 clone a digerido; (15) pGEM/QUIT4 clone b intacto;(16)  
pGEM/QUIT4 clone b digerido

1Kb   9   10   11   12   13    14   15    16
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Na  figura  12  pode-se  observar  a  linearização  do  plasmídeo

pGEM/CHIT2 após a digestão com a enzima  Sma I (A). Em B observa-se a

liberação  do  fragmento  correspondente  a  aproximadamente  1000  pb  (em

destaque),  após  a  digestão  simultânea  com  as  enzimas   Sma  I  e  Nco  I,

confirmando  a  clonagem  da  seqüência  correspondente  à   ORF  CV2736

(QUIT2)  amplificada  por  PCR.  Entretanto,  adicionalmente  ao  fragmento

desejado, foi observada também a liberação de um fragmento secundário, de

tamanho  inferior  ao  produto  clonado,  provavelmente  resultado  de  digestão

parcial pela enzima. O fragmento de aproximadamente 1000 pb foi purificado a

partir do gel de agarose para subclonagem em vetor de expressão, conforme

descrito na estratégia experimental. 

4.3  Subclonagem  no  vetor  de expressão

Para a subclonagem no vetor de expressão o fragmento de 1000 pb

correspondente à ORF QUIT2, purificado a partir do gel de agarose, foi ligado

ao vetor pIg 16 (Brígido et al.,1993) previamente digerido com as enzimas Sma

I e Nco I (item 4.7.1),  e o produto de ligação foi  inserido na hospedeira de

expressão  Origami  (Promega).  Obteve-se  aproximadamente  40  clones

transformantes dos quais foram selecionados 5 para a extração plasmidial.

A  análise  eletroforética  de  plasmídeos  selecionados  de  cinco  clones

transformantes (Figura 13) selecionados permitiu a identificação de qual deles

era possivelmente recombinante, uma vez que não se pode com esse vetor

fazer a seleção direta por α-complementação  da β-galactosidase A análise da

figura  citada  acima  sugeriu  que  apenas  os  clones  1B,  2B  e  3B  eram
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recombinantes,  devido  ao  tamanho  e  presença  de  duas  bandas  de  maior

intensidade. Essas amostras foram selecionadas para a análise do perfil  de

restrição utilizando com controle o clone 3A.

1Kb    A        B       C       D       E

Figura 13. Perfil eletroforético em gel de agarose a 0,8%  dos 
plasmídeos transformantes  pIg/QUIT2. 1 Kb – 1Kb DNA Ladder 
(Invitrogen); (A) clone 2a; (B) clone 3a; (C) clone 1B; (D) clone 2B;(E) 
clone 3B  
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4.3.1 Análise de restrição dos clones recombinantes 

Os produtos de  digestão com as enzimas Sma I e Nco I dos dois  plasmídeos

visualizados  em gel  (Figura 14)  mostrou que houve liberação do inserto do

tamanho esperado (≈ 1000 pb) apenas a partir  do clone 1B, mostrando ser

esse o clone recombinante contendo o vetor e a seqüência de quitinase a ser

expressa. A partir dessa fase o plasmídeo passou então a ser chamado de

pCHITCv  (Figura 5),   com o qual se deu continuidade ao trabalho partindo

para  a  análise  da  seqüência  de  nucleotídeos  e  expressão  da  proteína

recombinante.  Na figura 14 também é mostrado o perfil de restrição do vetor

de  expressão  pIg  16,  onde  se  pode  observar  a  liberação  do  inserto

correspondente ao fragmento do anticorpo  scFvZ22, com aproximadamente

730  pb  que  foi  substituído  pelo  inserto  contendo  o  gene  que  expressa  a

quitinase.

Figura 14. Análise por eleforese em gel de agarose a 0,8% da digestão do vetor de 
expressão com as endonucleases SmaI e NcoI. (A) 1Kb Ladder (Invitrogen); (B) pIg16 
intacto; (C) pIg16 digerido; (D) clone 3A intacto; (E) clone 3A digerido; (F) clone 1B 
intacto; (G) clone 1B digerido; (H) 1Kb ladder

   A    B     C     D    E      F     G    H    
        

730pb 945pb

1000 pb
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4.3.2 Análise da seqüência de nucleotídeos do vetor pCHITCv

A seqüência nucleotídica do fragmento gênico clonado foi confirmada a

partir de seqüenciamento automático. Das quatro seqüências analisadas duas

delas apresentaram  score acima de 20, indicando confiabilidade de 99%.  O

resultado do BLAST demonstrado abaixo, mostrou identidade com a ORF2736

de  C. violaceum ATCC12472 tendo como produto a quitinase. Dessa forma,

essa análise mostrou a presença do gene clonado no vetor de expressão. 

Resultado do Blast para o seqüenciamento do vetor pCHITCv

Sequences producing significant alignments:                                      
gi|34104046|gb|AAQ60406.1|  probable chitinase [Chromobacterium violaceum
ATCC 12472]
 gi|34498191|ref|NP_902406.1|  probable chitinase [Chromobacterium violaceum
ATCC 12472] 
     
 Score =  167 bits (423),  Expect = 9e-41
 Identities = 81/81 (100%), Positives = 81/81 (100%), Gaps = 0/81 (0%)
 Frame = +1
gi|67674648|ref|ZP_00471408.1|  Hemolysin-type calcium-binding region
[Chromohalobacter salexigens  DSM 3043]
 gi|67521313|gb|EAM25253.1|  Hemolysin-type calcium-binding region
[Chromohalobacter salexigens DSM 3043]         
  Score = 36.6 bits (83),  Expect = 0.23
 Identities = 27/89 (30%), Positives = 42/89 (47%), Gaps = 11/89 (12%)
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4.3.3 Seleção dos clones com capacidade de expressão de quitinase

A seleção dos clones foi  feita por meio da análise da capacidade de

crescimento das colônias bacterianas em meio LB-ágar frente à indução do

promotor com IPTG. Uma vez que o promotor do vetor é o promotor do fagoT7,

que é considerado um promotor forte, a indução com IPTG leva a  altos níveis

de  expressão  da  proteína  e  essa  se  reflete  prejudicando  e  até  mesmo

impedindo o crescimento das colônias. Assim, a comparação do crescimento

de clones recombinantes com clones da hospedeira Origami transformada com

os  vetores  pUC18 mostrou  em  maior  ou  menor  grau  a  capacidade  de

expressão  da  proteína  pelo  vetor  pCHITCv  em  diferentes  clones

recombinantes..  Dentre  os  40  clones  obtidos  na  transformação,  em alguns

casos não foi possível verificar crescimento na placa contendo IPTG, enquanto

que outros clones apresentaram crescimento moderado (Figura15). Por outro

lado a análise do crescimento em meio líquido também permitiu verificar que a

expressão  da  proteína  recombinante  interferia  no  crescimento  da  cultura

(Figura16)

Nota-se  que no início  o  crescimento  foi  bastante  semelhante,  com o

decorrer  do tempo, o crescimento dos clones recombinantes tornou-se bem

menos  intenso  quando  comparado  ao  controle.  A  dificuldade  de  replicação

encontrada  pela  bactéria  é  um  indicativo  da  expressão  da  proteína

recombinante mesmo antes da indução pelo IPTG. Uma vez que o promotor

utilizado na construção do vetor pCHITCv é um promotor forte, provavelmente

a célula hospedeira teve a síntese de suas proteínas interrompida, e sua

maquinaria de expressão gênica foi utilizada principalmente  para a produção

da proteína recombinante. A inibição do crescimento mesmo na ausência do

I II
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indutor IPTG deve - se ao fato já conhecido de que esse sistema não permite o

controle  estringente  da  expressão  e  que  normalmente  já  ocorre  níveis

consideráveis de expressão mesmo na ausência do indutor.  

Figura 15. Seleção dos clones com capacidade de expressão da proteína recombinante
I. Amostras de clones contendo os vetores pUC18 e pCHITCv cultivadas em meio LB-
ágar  sem o indutor  (IPTG).  II.  Amostras contendo os  plasmídeos pUC18 e  pCHITCv
cultivadas em meio LB-ágar com o indutor (IPTG) – (A) clones com o vetor PUC18; (B)
Amostras contendo o vetor pCHITCv que não cresceram (expressão máxima).

I II
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4.3.4 Análise da expressão da proteína recombinante

A  expressão  da  proteína  recombinante  foi  inicialmente  verificada

somente nas amostras do compartimento intracelular, onde se observou uma

banda na altura correspondente 45 kDa, que era o tamanho esperado para a

proteína recombinante (Figura 17).  Nessa figura é interessante observar que

bandas de outras proteínas presentes no extrato celular apresentaram-se com

baixa intensidade, algumas quase imperceptíveis, o que mostra que a célula

bacteriana  foi  “escravizada”  para  expressar  quase  que  exclusivamente  a

proteína recombinante, corroborando o comportamento observado na curva de

crescimento.

Embora o vetor de expressão utilizado possua a seqüência do peptídeo

sinal,  não  foi  observada  essa  banda  protéica  nas  amostras  do  meio

extracelular. Provavelmente os altos níveis de expressão da proteína podem

ter  favorecido  a  formação  de  corpúsculos  de  inclusão  no  compartimento

intracelular.  Posteriormente,  foi  verificado  que  o  crescimento  da  bactéria

recombinante  a  28°C,  induzia  a  expressão  e  transferência  da  proteína

recombinante para o compartimento periplasmático. (Figura 18) 

Figura 16. Curva de crescimento dos clones submetidos da indução da expressão de
quitinase. Monitoramento durante 7 horas de crescimento em meio LB com adição
de IPTG a partir da 5 hora de crescimento.

Figura 17. Análise da expressão das amostras do compartimento intracelular em 
Gel SDS-PAGE corado com azul brilhante de Comassie.  1 – Marcador de peso 
molecular (Sigma); 2 -  pCHITCv clone 9; 3 – pCHITCv clone 13; 4 – pCHTCv clone 
14; 5 – pCHITCv clone 28; 6 – pIG16; 7 – Marcador de peso molecular (Sigma); 8 – 
BSA (Invitrogen)

1     2            3               4             5               6      7      8    

45 kDa

60 kDa
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Na  análise  por  Western  Blotting (Figura  19)  foi  observada  nos  dois

clones a presença da proteína recombinante na altura correspondente a 45

kDa, confirmando a fusão entre a quitinase e o domínio B da proteína A de S.

aureus,  conforme o  esperado.  No controle  positivo  com o plasmídeo pIg16

Figura 18. Análise da expressão das amostras do compartimento periplasmático em 
Gel SDS-PAGE corado com azul brilhante de Comassie. 1 – Marcador de peso 
molecular (Sigma); 2 -  pCHITCv  (controle com material intracelular); 3 – pIg 16; 4 – 
pCHTCv clone 13 ( material periplasmático )

    1         2            3          4              

45 kDa
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observou-se uma banda menor com cerca de 30 kDa correspondente à fusão

do domínio B da Proteína A de S. aureus e o anticorpo z22. As duas proteínas

de fusão são reveladas no Western Blotting pois a sonda é anticorpo IGg que

reconhece o domínio B da proteína A.  

.

4.3.5 Ensaio de atividade enzimática

Nos ensaios com os substratos sintéticos (N,N” – diacetilquitobiose e

N,N”,N”,N””  –  tetraacetilquitotetrose)  não  foi  possível  detectar-se  diferenças

entre  as  amostras  contendo  a  proteína  recombinante  e  o  controle  negativo

indicando que provavelmente a proteína recombinante está em estado ativo.

No entanto, esse ensaio verifica atividade de maneira indireta e pode ter havido

reação do DMAB com subprodutos da parede celular bacteriana. A repetição

desse  ensaio  com  a  enzima  purificada  poderá  mostrar  resultados  mais

consistentes.

1                    2                   3

Figura 19. Resultado do Western Blotting. I – Gel SDS-PAGE corado com azul brilhante de 
Comassie: (1) pCHITCv clone 15; (2) pCHITCv clone 50; (3) pIG16; II – Membrana de 
nitrocelulose após a revelação com os anticorpos: (1) pCHITCv clone 15; (2) pCHITCv clone 
50; (3) pIG16

50 kDa

30 kDa

1                    2                   3

I II

57



No segundo tipo de ensaio, considerado mais sensível, cujo substrato é

fluorogênico  MUF,  um  dos  clones  testados  emitiu  fluorescência  quando

irradiado  com  luz  UV  (Figura  20),  mostrando  assim  atividade  da  enzima

presente  no  extrato  celular.  Embora  tenha  sido  verificada  uma  pequena

atividade de quitinase no extrato celular é bem provável que grande parte da

enzima esteja inativa (insolúvel)  em forma de corpúsculos de inclusão. Para

contornar esse problema poder-se-ia dissolver os corpúsculos de inclusão e

renaturar corretamente a proteína recombinante; outra possibilidade seria obter

a proteína secretada no periplasma que possivelmente estará com estrutura

correta e, portanto ativa. Por outro lado, não é possível descartar-se “a priori”

que  esse  tipo  específico  de  fusão  não  atrapalhe  o  dobramento  correto  do

componente quitinase da proteína híbrida.

 

5. CONCLUSÕES

Figura 20. Ensaio de atividade enzimática - substrato MUF.  A – 
Controle positivo quitinase purificada Sigma; B – pCHITCv clone 
50; C – pCHITCv clone 15; D – pCHITCv clone 5; E – controle 
negativo pIG16.

  A               B                C              D               E
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- A estratégia para clonagem e expressão de todo o gene de quitinase

com todos os sinais de transcrição e tradução não produziu bons resultados

observando-se sempre alterações das seqüências clonadas, possivelmente ou

devido à forte expressão não regulada ou à toxidade do produto para a E.coli,

acarretando seleção negativa das construções corretas pela bactéria.

-  Pela  segunda  estratégia  de  clonagem,  expressando  quitinase  em

forma de fusão com o domínio B da proteína A de S. aureus foi possível, como

esperado, produzir-se altíssimos níveis da proteína recombinante com tamanho

condizente com o previsto na anotação do genoma. A proteína recombinante

apresentou  atividade  quitinolítica  muito  baixa  provavelmente  por  estar  em

forma de corpúsculos de inclusão. 

-  Como  perspectiva  de  continuidade  desse  trabalho,  pretende-se

analisar a enzima produzida no periplasma a 28°C , purificá-la e determinar

seus  parâmetros  cinéticos  e  físico-químicos  e  seu  comportamento  frente  a

gradientes  de  pH  e  temperatura,  para  então  poder-se  inferir  seu  potencial

biotecnológico. 
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1. MEIOS DE CULTURA 

Meio LB

Bacto-Triptona 10g/L

Extrato de levedura 5g/L

NaCl 10g/L

Meio LB-ÁGAR

Bacto-Triptona 10g/L

Extrato de levedura 5g/L

NaCl 10g/L

Ágar 1,5%

Meio SOB

Bacto-Triptona 20g/L

Extrato de levedura 5g/L

NaCl 0,5g/L

Autoclavar e adicionar 20mL de MgSO4 1M.  solução de magnésio deve ser

esterilizada em autoclave. 

Meio SOC (100mL)

Bacto-Triptona 20g/L

Extrato de levedura 5g/L

NaCl 0,5g/L

KCl  0,0025M
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Autoclavar e adicionar 10mL de solução estoque de magnésio 2M e 10 mL de

glicose 2M. A solução de glicose deve ser preparada com água estéril e ser

filtrada.

Todos os meios de cultura foram esterilizados em autoclave por 15 min a

120°C. 
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2. SOLUÇÕES DE USO GERAL 

Extração de DNA

Tampão TEN

Tris-HCl 50 mM, EDTA 50mM, NaCl 10mM

Triton X-100: 10% (v/v)

SDS (Dodecilsulfato de sódio): 20% (v/v)

Lisozima: 20mg/mL

Proteinase K: 10mg/mL

RNAse A: 10mg/mL diluir em Tampão R (ferver por 15 min.)

Tampão R:Tris-HCl 10mM, EDTA 1mM pH 7,5

Fenol: Neutralizado e equilibrado exaustivamente com Tris-HCl 20mM pH 7,5,

EDTA 1mM e NaCl 100mM

Clorofane: Fenol e clorofórmio (1:1). Utilizar o fenol neutralizado

Clorofórmio: Utilizar hidratado.

Extração Plasmidial

Solução I: Tris-HCl 100mM pH7,5, EDTA 10mM, RNAse A 400μg/mL

Solução II: NaOH 0,2M, SDS 1% (Após a adição de 130mL de água destilada)

Solução III: Acetato de potássio 3M  ácido acético 2M  pH 4,8 –5,0

SephaglassTMFP: Sephaglass em solução de guanidina-HCl (guanidina-HCl

7M, Tris-HCl 50mM pH 7,5, EDTA 10mM)

Tampão de lavagem: Tris-HCl 20mM pH 7,5, EDTA  2mM, NaCl 200mM.

Adicionar 96mL de etanol absoluto antes do uso.
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soluções que não acompanham o kit:

Tampão R:Tris-HCl 10mM, EDTA 1mM pH 7,5

Isopropanol: 100%

Etanol: 70%

Transformação Bacteriana (método da eletroporação)

Glicerol: 10% (v/v) Preparar com água destilada e esterilizar por autoclagem a

120 ºC por 30 min.

Glicose 2M: glicose anidra em água mili-Q e esterilizar com filtro 0,2μm.

Estoque de Magnésio 2M: MgCl2, MgSO4

Transformação Bacteriana (método do Cloreto de cálcio)

Tris-cálcio: Tris-HCl 10mM pH 7,5, CaCl2 70mM. Esterilizar por filtração ou

fervura forno de microondas.

Eletroforese em gel de agarose

Tampão TBE 10X: Tris 0,89M, Ácido bórico 0,89M, EDTA 0,08M pH 8,0

Tampão de amostra 5X: Azul de Bromofenol 0,12% (p/v) glicerol 30%.

Dissolver em TBE 5X.

Preparação de proteínas intracelulares, extracelulares e periplasmáticas

Solução de sacarose: sacarose 20%, Tris-HCl 0,3M pH 8,0, EDTA 1mM,

MgCl2 

0,5mM

Solução de Cloreto de Magnésio: Cloreto de magnésio 0,5mM 
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Eletroforese  SDS-PAGE

Tampão Tris-glicina  10X (Tampão de corrida)

Tris 125mM, glicina 960mM, SDS 0,5% (p/v)

Tampão de amostra: Tris-HCl pH 6,8, SDS 5%, glicerol 25%, β-

mercaptoetanol 5%, azul de bromofenol 0,01%.

Gel concentrador: Acrilamida/Bis-acrilamida 30% (29:1), Tris-HCL pH 6,8,

SDS, Persulfato de amônia (APS), TEMED 

Gel separador: Acrilamida/Bis-acrilamida 30% (29:1), Tris-HCL pH 8,8, SDS,

Persulfato de amônia (APS), TEMED

Solução corante: Metanol 40%, Ácido acético 10%, Comassie Blue (R-250)

1%

Solução descorante: Metanol 40%, Ácido acético 10%
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3. PROTOCOLOS

A. EXTRAÇÃO DE DNA CROMOSSOMAL DE BACTÉRIAS - MÉTODO
FENOL/CLOROFÓRMIO.

1. Crescer células em 3 mL de meio L, com agitação durante a noite.

2. Coletar células através de centrifugação a 12000g/2min, ressuspender o

     sedimento em 1mL de tampão TEN. Centrifugar 12000g por 2 min,    

      descartar o     sobrenadante. 

3.  Ressuspender o sedimento em 3001J.L de TEN, adicionar 30 µLde lisozima

(20 mg/mL) e incubar por 30 min a temperatura ambiente (testar se a

parede foi  digerida, tomando 10 µL do sistema e adicionando-se 10 µL de

Triton X-100  10%, se ficar viscosa a suspensão, continuar o procedimento).

4. Adicionar 50 µL de Triton X-100 10% e 30 de NaCI 3M, aquecer a 60°C por

    5 min o resfriar vagarosamente, deixando a solução a temperatura ambiente.

5. Adicionar 1 µL de RNAse A (10 mg/mL) e incubar por 15 min a 37°C

6. Adicionar 0,1 V de SDS 10%, homogeneizar bem.

7. Adicionar 3 µL de Proteinase K (10 mg/mL) e incubar por 30 min a 37°C.

8. Adicionar 1 V de FENOL, agitar por 5 minutos (agitando o tubo porém sem

    vortexar).

9. Centrifugar 12.000g por 2 min à temperatura ambiente, e recuperar a fase

    aquosa.

10. Adicionar à fase aquosa de 1V CLOROFANE, repetir a extração como nos

      ítens 8 e 9
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11. Adicionar à fase aquosa 1V de Clorofórmio, repetir a extração como nos

itens  8 e 9.

12. Recuperar a fase aquosa final, adicionar 0,1V de NaCI 3M e agarosamente

2,5V de etanol100% a -20°C.

13. Coletar o ONA com bastão de vidro, lavar com etanol 70% e secar bem no

ar     (preferencialmente no ar estéril do fluxo laminar).

14. Redissolver em 200-500 µL de tampão R (para estocagem por períodos

    curtos, adicionar 20 µL de clorofórmio e estocar a 4°C, por longos períodos,

    congelar a -20°C ou -70°C).

08S: Para dissolver bem, deixar a 4°C durante a noite.
15. Estimara concentração espectrofotometricamente,considerando que,

1 00260 =501-1gde ONA.

B. PREPARO DE CÉLULAS COMPETENTES PARA ELETROPORAÇÃO

1. Colocar a hospedeira do estoque do glicerol para crescer em placa

de  meio  sólido  (meio  LB  ágar)  sem  antibiótico,  quando  a  célula

hospedeira não tiver resistência a nenhum antibiótico.

2. Deixar overnight a temperatura de 370 C overnight, até a obtenção de

colônias isoladas.

3. Retirar com palito 1 colônia isolada de bactéria para crescer em  20

mL de meio SOB com ou sem antibiótico dependendo se  a célula

hospedeira tiver ou não resistência à antibiótico e incubar   a 370  C e

180 rpm overnight.

4. Transferir os 0,5 mL para 200-250 mL de meio SOB sem antibiótico,

mesmo que a  mesma apresente  resistência  a  antibióticos.  Deixar
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crescer até atingir  uma OD600 = 0,7 (aproximadamente 4 horas180

rpm).  Realizar  o  cultivo  em  400  a  500  mL  de  meio  de  cultura

divididos em dois frascos de 200 a 250 mL utilizando erlenmyer de

pelo menos 500 mL (o ideal é utilizar frascos de 1 L para otimizar a

aeração).

5. Centrifugar 10 minutos a 40 e 5000 rpm.

6. Lavar  o  pellet  com  glicerol   10  %  gelado,  ressuspendendo

gentilmente até soltar o pellet e centrifugar por 5 minutos. Repetir o

processo por  3  X .OBS: O glicerol  tem como função proteger  as

bactérias  as  bactérias  pois  ao  envolve-las,  forma  uma  camada

protetora,  não  permitindo  que  a  camada  celular  das  mesmas  se

rompa durante o processo de congelamento e descongelamento da

célula competente.

7.  Ressuspender  o  pellet  em igual  volume de   glicerol  10  %.  Este

volume varia de 1 a 2 mL. Quanto menor o volume  utilizado melhor,

pois a células ficam mais concentradas;

8. Distribuir  em  microtubos  estéreis  100  μL  e  congelar

rapidamente.Estocar a –80.

C.  TRANSFORMAÇÃO  DE  CÉLULAS  COMPETENTES  POR

ELETROPORAÇÃO

1. Degelar as células competentes para eletroporação no gelo

2. Utilizar 1 µL  do principio transformante.

3. Eletroporar a 2500 volts na cuveta de 2 mm ( deixar a cuveta no gelo

algum tempo antes da eletroporação para que está esfrie)

4. Acrescentar 1 mL de LB. Deixar por 1 hora a 37 oC.
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5. Plaquear em meio seletivo. Em caso de ampicilina utilizar na

concentração de 200 μg/mL.

6. Deixar as colônias crescerem a 37 oC over night.

D. PREPARO DE CÉLULAS COMPETENTES PARA TRANSFORMAÇÃO

(MÉTODO DO CLORETO DE CÁLCIO)

a. Colocar a hospedeira  para crescer em placa de meio sólido (meio

LB  ágar)  sem  antibiótico,  quando  a  célula  hospedeira  não  tiver

resistência a nenhum antibiótico.

b. Deixar overnight a temperatura de 370 C overnight, até a obtenção de

colônias isoladas.

c. Retirar com palito 1 colônia isolada de bactéria para crescer em  5

mL de meio LB com ou sem antibiótico dependendo se  a célula

hospedeira tiver ou não resistência a antibiótico e incubar   a 370  C e

180 rpm overnight.

d. Transferir os 0,5 mL para 50 mL de meio LB sem antibiótico, mesmo

que a mesma apresente resistência a antibióticos. Deixar crescer até

atingir uma OD600 = 0,3-0,4.  

e. Coletar a células em tubo estéril por centrifugação a 2500g por 15

minutos a 40C. (A partir dessa etapa as células devem ser mantidas

de  0  a  40C  e  nunca  submetidas  a  traumas  mecânicos  ou  forte

agitação).

f. Descartar o sobrenadante e ressuspender as células em 10 mL de

solução Tris-cálcio.

g. Centrifugar a 2000g por 15 minutos a 40C.
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h.  Descartar o sobrenadante e ressuspender delicadamente as células

em 1 mL de solução Tris-cálcio. Deixar no gelo por pelo menos 45

min.  A  partir  desse  momento  as  células  são  consideradas

competentes para transformação.

E. TRANSFORMAÇÃO DE CÉLULAS COMPETENTES (MÉTODO DO

CLORETO CÁLCIO) 

1. Transferir 100μL de células competentes para um microtubo pré-

resfriado e adicionar  1-500 ng do princípio transformante. Manter o

sistema no gelo por 30 a 60 min.

2. Submeter o sistema de transformação a um choque térmico de 37 ºC

por 5 min ou 42 ºC por 2 min. 

3. Acrescentar 1 mL de LB. Deixar por 1 hora a 37 oC.

4. Plaquear em meio seletivo. na concentração de 100 μg/mL

5. Deixar as colônias crescerem a 37 oC over night.

F. PROTOCOLO DE REAÇÃO DE SEQUENCIAMENTO

Para a reação de seqüência são necessários :

1. Pré-Mix (DYEnamic ET Dye Terminator Cycle Sequencing Kit for

MegaBACE da Amersham Bioscience).

2. Primer Forward ou Reverse (5,0 pmol/μL).

3. Uso de água MiliQ autoclavada sendo o  volume  determinado, após a

análise  do DNA pela eletroforese em gel de agarose.

4. Microplaca  p/PCR 96 wells c/borda
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5. Adesivo selador resistente à álcool

Reação para um tubo Volume (01tubo)

Pré - mix 4,0 µL

Primer (5,0 pmoles/µL) 1,0 µL

DNA   ( 100 a 200 ng para plasmídeo até 100 pb) 2,5 µL

H2O q.s.p 2,5 µL

Volume final 10,0 µL

Preparar o pré-mix só na hora que for utilizar (sensível à luz)

Distribuir 5 µL de mix para cada poço da microplaca

Condições de ciclagem: 

Temperatura Tempo
95oC 25 seg
95oC 25 seg
50oC 20 seg.      
60oC 1:20 min.
4 oC indeterminado

G. PRECIPITAÇÃO  DA REAÇÃO DE SEQÜENCIAMENTO.

1. Após a adição de 1 µL acetato de amônio e dar um spin, 

2.  Adicionar 27,5µL de etanol absoluto 100 % MERCK , selar bem, e  então

vortexar vigorosamente por 1 minuto (FUNDAMENTAL)

3. Incubar 20 min temperatura ambiente, protegido da luz,  coberto com papel

laminado.

4. Centrifugar 40 min 4000 g a 4 oC.

5. Virar a placa e despejar o conteúdo (com bastante força).

6. Adicionar 120 µL de etanol 70% por poço e vortexar alguns segundos.

7. Centrifugar 10 min (na máxima velocidade de qualquer centrífuga) 4 oC.

8. Virar a placa e despejar o conteúdo, com força.

30 ciclos

83



9. Centrifugar um pulso de alguns segundos com a placa invertida (não passar

700 g)

10. Deixar secar até evaporar o etanol (15 minutos)

11. Adicionar 10 µl de loading buffer e vortexar muito bem (FUNDAMENTAL!)

12. Centrifugar um pulso de alguns segundos a placa (não passar 700 g)

H.  PREPARAÇÃO  DAS  PROTEÍNAS  INTRACELULARES,

PERIPLASMÁTICAS E EXTRACELULARES

1. Centrifugar as amostras com cultura de células a 5000g por 5 min a 4°C.

2. Do sobrenadante transferir 2mL para um tubo e  adicionar 8mL de

acetona e incubar a -20°C durante a noite. 

3. Após a incubação,  centrifugar o material a 10000g por 15 min a 4°C.

4. Ressuspender o sedimento contendo as proteínas secretadas no meio

em ressupendido em 20μL de tampão de amostra para SDS-PAGE.

5. Ao sedimento celular obtido no item 1 adicionar 2mL de solução de

sacarose e incubar por 10 min a temperatura ambiente.

6. A seguir centrifugar a 5000g por 5 min e desprezar o sobrenadante.

7. Ressuspender o sedimento no volume residual e adicionar 2mL de

MgCl2 0,5mM, misturar gentilmente e incubar no gelo por 10 min.

8. Centrifugar o material a 10000g por 10 min a 4°C. 

9. Transferir o sobrenadante para outro tubo e acrescentar 8 mL de

acetona e incubar a -20°C durante a noite.
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10.  Após a incubação centrifugar o material obtido que contém as proteínas

do periplasma e ressuspender o precipitado em 100μL de tampão de

amostra para SDS-PAGE.

11.  Ressuspender o sedimento final obtido no item 8, contendo as proteínas

intracelulares em 100 μL de tampão de  amostra para SDS-PAGE.

I.  ANÁLISE  DE  PROTEÍNAS  EM  GEL  DE  DESNATURANTE  DE
POLIACRILAMIDA SDS-PAGE

1 - Preparar o gel separador a 8-12 % (p/v), sendo a polimerização catalisada

pela adição de 0,045% (p/v) de persulfato de amônio e 2% (v/v) de TEMED.

2 - Verter o gel concentrador a 4% (p/v), tendo a sua polimerização catalisada

por 0,12% (p/v) de persulfato de amônio e 0,2% (v/v) de TEMED. Uma vez

vertido o gel concentrador, introduzir o pente para permitir a formação dos

poços. Após a polimerização, o gel era acoplado no aparato de eletroforese.

3 - Antes da aplicação das amostras, estas foram fervidas em banho-maria por

cinco minutos.

4  -  Para  a  eletroforese,  aplicar  ao  gel  uma  corrente  de  25  a  50  mA,

dependendo do sistema de eletroforese utilizado.

5  -  Em  seguida,  imergir  o  gel  em  solução  corante  de  azul  brilhante  de

Comassie e incubado durante a noite sob agitação suave.

6 - Para a visualização, imergir o gel em solução descorante.
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J. ANÁLISE DE PROTEÍNAS POR WESTERN-BLOT

1 - Após a corrida, o gel de poliacrilamida foi transferido para membranas de

nitrocelulose utilizando-se o sistema de transferência semi-seca com eletrodos

de grafite (Pharmacia-LKB@).

2 - Conforme instruções do fabricante, fazer um "sanduíche" de papéis de filtro,

previamente embebidos em tampão de transferência e tendo internamente a

membrana e o gel.

3 -  Colocar  os filtros entre os dois eletrodos de grafite e submetido a uma

corrente elétrica de 0,8mA/cm2 de membrana por 1 a 2 horas.

4 - A membrana contendo as proteínas transferidas era embebida em solução

de saturação (leite desnatado 5% (p/v) em PBST).
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