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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Enterococcus faecalis 

 

Enteroccocus faecalis é classificado como pertencente ao Filo Firmicutes; Classe 

Bacilli, Ordem Lactobacillales; Família Enterococcaceae; Gênero Enterococcus (MADIGAN 

et al. 2004; TAXONOMY BROWSER, 2008). São bactérias Gram-positivas cujos fatores de 

patogenicidade ainda não são completamente conhecidos. Possuem a forma de cocos e podem 

se agrupar em cadeias ou aos pares. São anaeróbias facultativas e sua temperatura ótima de 

crescimento é de 37°C (GENOME PROJECT, 2008). 

A bactéria E. faecalis faz parte da microbiota intestinal saudável. Mas é, também, um dos 

elementos mais oportunistas, tornando-se depressa um inimigo causador de infecções: ataca 

feridas na pele, provocando úlceras; infecta as válvulas cardíacas, provocando endocardites; e 

pode, ainda causar meningites e infecções sanguíneas. Dependendo do estado de fragilidade 

física do indivíduo, estas infecções podem ser fatais.  

E. faecalis é a terceira causa mais comum de infecções adquiridas por indivíduos 

internados em hospitais e um dos microrganismos mais resistentes à ação de antibióticos. Em 

caso de infecções, a medida mais comum é a administração de antibióticos. Um problema 

decorrente desta prática é a seleção de bactérias resistentes a esses agentes de controle, como, 

por exemplo, a resistência à vancomicina, um dos antibióticos mais poderosos e que é 

produzido pela bactéria Streptomyces orientalis (DENTARIA, 2002). 

Na década de 1980 foram relatados vários casos de E. faecalis resistentes à 

vancomicina em todo o mundo (DENTARIA, 2002). A  linhagem V583 foi isolada em 1987, 

sendo portanto, um dos primeiros isolados de E. faecalis resistentes à vancomicina. Essa 

linhagem não expressa a proteína ESP (uma adesina de superfície presente frequentemente em 

linhagens causadoras de infecções sanguíneas), e não possui o gene da toxina citolisina, 

produzida por E. faecalis em geral. Essa linhagem possui, ainda, até um quarto do seu genoma 

constituído por elementos genéticos móveis (GENOME PROJECT, 2008), o que talvez 

explique porque a resistência à vancomicina é acompanhada de um perfil de multiresistência. 

A resistência à vancomicina é o único caso mediado por operons complexos (principalmente, 

VanA e VanB) que se conhece hoje. Nos outros casos, a resistência é determinada por um 

único produto gênico (AMYES, 2007). 

A equipe liderada por Nathan Shankar, da Universidade de Oklahoma, nos Estados 

Unidos, estudou precisamente casos de infecções resistentes a antibióticos ocorridas em 
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vários hospitais norte-americanos ao longo da década de 80. Eles identificaram em E. faecalis 

aquilo a que se chama uma ilha de patogenicidade - ou seja, um grupo de genes responsável 

pela capacidade de resistência aos antibióticos. São 129 os genes que transformam a E. 

faecalis numa superbactéria resistente até a vancomicina, pois as proteínas cuja produção é 

comandada por esses genes fazem com que a bactéria não se deixe matar pelos antibióticos 

(DENTARIA, 2002). Os enterococos possuem a habilidade de adquirir novos genes de 

resistência por plasmideos, transposons e transposons conjugativos (AMYES, 2007). 

 

1.2 Quorum sensing e formação de biofilmes 

 

Até alguns anos atrás, achava-se que bactérias eram seres simples e isolados, que 

apenas buscavam nutrientes e se multiplicavam. A partir da descoberta da bioluminescência 

em colônias de muitas bactérias marinhas, tornou-se claro que há uma comunicação entre 

elas, através de auto-indutores liberados que se ligam a proteínas R (receptores da membrana 

ou proteínas intracelulares). 

Esta comunicação, conhecida como quorum sensing, só é possível em grandes 

concentrações de auto-indutores, ou melhor, em grupos de bactérias, quando é possível que 

haja maior concentração desses sinalizadores. 

A sinalização por auto-indutores modifica diversas características de bactéria isolada 

para uma bactéria em uma comunidade simbiótica. Funcionando como reguladores 

transcricionais, i.e., ao controlar a expressão de genes específicos, cada proteína R responde a 

um auto-indutor específico. Isso significa que características controladas podem ser 

relacionadas com a defesa do organismo, como a própria bioluminescência, até as 

essencialmente ofensivas ao hospedeiro, como liberação de toxinas e enzimas que provocam 

patologias. Antunes (2003) ainda destaca a expressão de enzimas, antibióticos e toxinas; a 

produção de pigmentos; a bioluminescência e os fatores de virulência, competência 

(capacidade de receber DNA de outras bactérias) e conjugação (transferência de plasmídeos). 

Na realidade, a maioria dos microrganismos vive organizada em associações 

biológicas chamadas biofilmes, ou seja, as bactérias em suspensão correspondem a muito 

pouco do que realmente está na natureza.    

Os sistemas de quorum sensing presentes em diversos microrganismos regulam a 

formação de biofilmes. Kiaw (2008) define os biofilmes como associações de 

microrganismos, de mesma espécie ou não, e de seus produtos extracelulares, que se 

encontram aderidos a superfícies bióticas ou abióticas. 
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No processo de formação de biofilmes, inicialmente temos os organismos 

denominados colonizadores primários, que se aderem a uma superfície. As células se 

desenvolvem, sintetizando matriz extracelular polissacarídica, que é utilizada como substrato 

para a aderência de colonizadores secundários. 

Bactérias infecciosas que utilizam o sistema de quorum sensing são mais virulentas 

pois expressam, primariamente, moléculas de superfície para adesão no organismo sem que 

haja reconhecimento pelo sistema imune. Com uma quantidade substancial de auto-indutores, 

a população começa a secretar moléculas extracelulares para potencializar o processo de 

infecção. Como essas últimas são rapidamente detectadas pelo sistema imune, a formação de 

biofilme para posterior início do processo de infecção é um benefício para os parasitas, já que 

quanto mais cedo for detectada a invasão ou menor o número de patógenos, mais fácil é a 

eliminação das bactérias virulentas pelo sistema imune (ANTUNES, 2003). 

Como exposto, os biofilmes são difíceis de serem erradicados e são uma fonte de 

muitas infecções crônicas, sendo responsáveis por cerca de 80% das infecções em humanos. 

Um biofilme maduro pode tolerar concentrações de antibióticos de 10 a 1000 vezes maiores 

que a necessária para matar bactérias planctônicas e, ainda, são capazes de resistir à 

fagocitose (MOHAMED & HUANG, 2007). 

A descoberta de que diversos microrganismos utilizam quorum sensing para controlar 

sua virulência revelou um alvo atraente para o desenvolvimento de novas terapias 

antimicrobianas. Assim, o uso de sistemas de quorum sensing como alvo para terapia 

antimicrobiana poderia ocorrer de diversas formas: bloqueando a comunicação bacteriana 

através de auto-indutores, para impedir a expressão de fatores de virulência, tornando muitos 

patógenos inofensivos. 

Isto poderia ser feito utilizando-se auto-indutores inespecíficos competidores que 

impediriam a ligação daqueles específicos às proteínas R ou interrompendo as reações 

biológicas de síntese de auto-indutores através do uso de análogos de precursores dessas 

moléculas, que funcionariam como inibidores. 

A análise dos genes relacionados ao quorum sensing e formação de biofilmes pode, 

portanto, determinar o quão potencial é a sua contribuição para a virulência do patógeno, 

tanto em humanos, quanto em animais e plantas, na agropecuária em geral. 
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1.3 O gene luxS e a produção de AI-2 

 

O gene luxS foi encontrado, caracterizado e identificado em algumas Gamma- e 

Betaproteobacteria, todas as Epsilonproteobacteria, nenhuma das Alphaproteobacteria, 

nenhuma das Actinobacteria, todas as Firmicutes e algumas Spirochaetes. Como a maioria 

das bactérias completamente sequenciadas na época eram patogênicas e o número de genomas 

dentre os vários grupos filogenéticos era bastante pequeno, não foi determinado se a presença 

do gene luxS é filogeneticamente conservada ou foi adquirida através de transferência gênica 

lateral por patógenos (BODOR et al., 2008). 

Esse gene codifica a enzima S-ribosilhomocisteinase, também conhecida como LuxS 

ou AI-2 sintetase (BODOR et al., 2008). Essa enzima participa do metabolismo da S-adenosil-

metionina (SAM) (KENDALL & SPERANDIO, 2007) e atua na produção de autoindutores-2 

(AI-2) (figura 1).  

Esse processo ocorre através de três etapas enzimáticas (KENDALL & SPERANDIO, 

2007, LEBEER et al., 2007, LEE et al., 2006): 

1) Inicialmente a SAM é transformada em S-adenosil homocisteína (SAH) após 

várias reações de metiltransferase.  

2) SAH sofre uma reação catalizada pela enzima Pfs gerando adenina e S-ribosil 

homocisteína (SRH).  

3) LuxS converte SRH em homocisteína e 4,5-diidroxi-2,3-pentanediona (DPD). Este 

último composto é muito instável e reage espontaneamente com a água para 

formar diferentes furanonas, conhecidas coletivamente como AI-2.  

 

 
FIGURA 1: Síntese do AI-2 como um subproduto do fluxo metabólico no ciclo do metil-ativado. Para 
simplificar, somente os metabólitos e enzimas mais relevantes são mostradas (LEE et al. 2006). 
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A regulação do gene luxS é pleiotrópica e regula numerosas funções fisiológicas 

básicas, incluindo divisão celular, motilidade e genes envolvidos no metabolismo, bem como 

virulência. Entretanto, técnicas de complementação química, como adição de moléculas puras 

de AI-2 a um meio de cultura de um mutante nulo para a LuxS, combinada com análise 

completa de genoma e transcriptoma permitiu a identificação dos genes que são regulados 

pela sinalização e foram utilizadas com sucesso para identificar a regulação de quorum-

sensing em Pseudomonas aeruginosa ou Streptococus pneumoniae (BODOR et al., 2008) 
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2. ESTADO DA ARTE 

 

Muitas espécies de bactérias encontradas no trato gastrintestinal possuem o gene luxS, 

sejam elas comensais ou patogênicas, como por exemplo: Escherichia coli, Salmonella 

enterica sorovar. Typhimurium, Salmonella enterica sorovar. Typhi, Shigella flexneri, 

Helicobacter pylori, Campylobacter jejuni, Vibrio colerae, Staphylococcus aureus; 

Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus sp., Streptococcus sp. e Enterococcus 

faecalis (KAPER & SPERANDIO, 2005). 

Através da construção de mutantes ∆luxS e da comparação da expressão gênica nos 

tipos selvagem e o mutante de diversas espécies foram identificados genes potencialmente 

regulados por AI-2. Dentre os fenótipos e funções afetados pela mutação do gene luxS 

podemos citar secreção tipo III e expressão do flagelo em E. coli; expressão da proteína VirB 

em S. flexneri; secreção de protease em Streptococcus pyogenes, secreção tipo III em Vibrio 

harveyi e Vibrio parahemolyticus. O quorum sensing dependente de luxS/AI-2 regula, 

também, o crescimento de E. coli, Bacillus antracis e Actinobacillus actinomycetemcomitans. 

E, além disso, modula a virulência de S. pyogenes, C. perfringens, Vibrio vulnificus e 

Streptococcus pneumoniae (KAPER & SPERANDIO, 2005; XU et al., 2005). 

Em relação à formação de biofilme, o quorum sensing dependente de luxS/AI-2 atua 

de diferentes formas. O mutante ∆luxS de Streptococcus gordonii (principal formador de 

biofilme de placa dental) tornou-se incapaz de formar biofilme com outras espécies de 

bactérias. Mutantes de Enterococcus mutans têm a estrutura do biofilme alterada. O efeito 

repressivo do gene luxS sobre a formação de biofilme foi observado em S. aureus e H. pylori, 

enquanto mutantes ∆luxS de S. enterica sorovar. Typhimurium são incapazes de 

desenvolverem um biofilme completo. Em Staphylococcus epidermidis o gene luxS limita a 

formação de biofilme e a virulência em um modelo animal de infecção associada a 

dispositivos médicos (XU et al., 2005). 

Os primeiros relatos de quorum sensing regulando fatores de virulência dos micróbios 

patogênicos do trato gastrintestinal apareceram há menos de 10 anos, e relatórios numerosos 

que documentam mecanismos de quorum sensing em uma variedade de micróbios 

enteropatogênicos têm aparecido desde esse relatório inicial. Mas ainda há muito a ser 

aprendido sobre quorum sensing no trato gastrintestinal (KAPER & SPERANDIO, 2005). 

A descoberta do quorum sensing em patógenos humanos despertou um interesse 

considerável para o desenvolvimento de novas intervenções terapêuticas para interferir com as 
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moléculas da sinalização. Assim, em vez de usar um antibiótico para matar as bactérias 

patogênicas, um composto que interfira com o mecanismo de quorum sensing poderia ser 

utilizado para reprimir a expressão de genes de virulência responsável pela doença. Essa 

abordagem é particularmente promissora, uma vez que é claro o problema enfrentado 

atualmente do controle de microrganismos resistentes aos antibióticos convencionais e a 

enzima LuxS é ausente em humanos (KAPER & SPERANDIO, 2005; XU et al., 2005).   

Já existem relatos de inibidores de LuxS sintetizados e resultados encorajadores em 

modelos animais foram observados com Pseudomonas aeruginosa e S. aureus. Entretanto, 

desenvolvimento da terapia anti-quorum sensing foi direcionado inicialmente para patógenos 

não-intestinais. A presença de uma complexa microbiota e a variedade de moléculas de 

sinalização que podem ser produzidas pela microbiota ou mesmo pelo hospedeiro complica 

extremamente a aplicação desta abordagem aos micróbios enteropatogênicos. A ocorrência de 

colite associada ao C. difficile é um exemplo das conseqüências negativas que podem resultar 

da perturbação da microbiota intestinal normal. Além disso, como algumas mutantes ∆luxS de 

algumas linhagens bacterianas têm mostrado aumento na virulência e formação de biofilme 

em modelos animais, esse tipo de tratamento não pode ser utilizado para todas as formas de 

infecção bacteriana (KAPER & SPERANDIO, 2005; XU et al., 2005). 

Apesar de todos os dados disponíveis, em algumas espécies de bactérias os fenótipos 

regulados pelo gene luxS ainda permanecem desconhecidos. Dentre essas espécies podemos 

citar E. coli enteroagregativa, Yersinia sp. e E. faecalis (KAPER & SPERANDIO, 2005). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Espécies de Enterococcus são habitantes naturais da cavidade oral, da microbiota 

intestinal normal e do trato genital feminino, tanto em humanos como em animais. São 

patógenos oportunistas associados a infecções nosocomiais que atingem o trato urinário, a 

circulação sanguínea, regiões intra-abdominal e pélvica, sítios cirúrgicos e o sistema nervoso 

central. São, ainda, capazes de produzir biofilmes em diferentes biomateriais, equipamentos 

médicos (como endopróteses ureterais, cateteres intravasculares, endopróteses biliares e 

dispositivos de silicone utilizados em cirurgias de gastrostomia) e, também, em lentes de 

contato (KAPER & SPERANDIO, 2005; MOHAMED & HUANG, 2007).  

É preocupante a aquisição de resistência à vancomicina – e outros glicopeptídeos – por 

linhagens de Enterococcus. Essa apreensão é justificada, uma vez que entecocos 

vancomicina-resistente (VRE) são, na verdade, resistentes a vários antibióticos disponíveis, 

causando grandes desafios à quimioterapia antimicrobiana. Ainda que essas bactérias 

respondam ao tratamento com antibióticos que foram liberados nos últimos anos, novas 

opções de tratamento são exigidas uma vez que a resistência a esses medicamentos é apenas 

uma questão de tempo (AMYES, 2007).  

E. faecalis é a mais comum dentre as espécies deste gênero, sendo responsável por 

80% a 90% das infecções enterocócicas. Sabe-se, ainda, que E. faecalis possui um homólogo 

do gene luxS; por outro lado, a importância deste sistema de quorum sensing (luxS/AI-2) 

ainda não foi investigada nesta espécie (KAPER & SPERANDIO, 2005; MOHAMED & 

HUANG, 2007). 

Considerando os fatos aqui apresentados, e a possibilidade de tentar controlar os 

organismos patogênicos através de mecanismos que interfiram no sistema de quorum sensing 

(por exemplo, o sistema luxS/AI-2), esse trabalho possui a ambição de ser o primeiro a iniciar 

os estudos sobre o papel do gene luxS na patogenicidade de Enteroccus faecalis. Para isso 

faremos um mutante ∆luxS de E. faecalis. Depois analizaremos, comparando a linhagem 

selvagem com a linhagem mutante, a taxa de crescimento, a capacidade de colonizar o trato 

gastrintestinal de camundongos isentos de germes e a capacidade de formar biofilmes. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1  Objetivo geral 

 

Analisar comparativamente in vitro e in vivo variações fenotípicas em relação à taxa 

de crescimento, a capacidade de colonização e formação de biofilme, decorrentes da deleção 

do gene luxS em Enterococcus faecalis V583, estabelecendo, assim, a importância desse gene 

na regulação destes processos. 
 

4.2  Objetivos específicos 

 

• Obtenção de um mutante (∆luxS) de E. faecalis V583. 

 

• Avaliar in vitro a taxa de crescimento em E. faecalis V583 e em E. faecalis V583 

∆luxS. 

 

• Avaliar a capacidade de colonização do trato gastrintestinal de camundongos isentos 

de germes por E. faecalis V583 e E. faecalis V583 ∆luxS. 

 

• Avaliar in vitro a taxa de formação de biofilme por E. faecalis V583 e E. faecalis 

V583 ∆luxS 
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5.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Linhagens bacterianas e condições de crescimento 

 

Culturas de Enterococcus faecalis V583 e E. faecalis V583 ∆luxS serão crescidas a 

37ºC, de 18 a 24 horas, sem agitação, em tubos de ensaio de 20mL contendo 5 mL de caldo 

BHI – Brain Heart Infusion (Difco Laboratories, Detroid, Mich.). 

Culturas de Escherichia coli DH5α, E. faecalis V583 e E. faecalis V583 ∆luxS, 

utilizadas para os experimentos de quimiocompetência e transformação, serão cultivadas sob 

agitação em caldo LB - Luria-Bertani (Difco), a 30ºC, de 18 a 24 horas. 

Para plaqueamento em ágar, será utilizado meio BHI ou LB com adição de 1,8% de 

Bacto Agar (Difco) para todas as amostras. 

Para selecionar as bactérias transformadas de E. faecalis V583 e E. coli DH5α será 

adicionado 10µg/mL de cloranfenicol ao meio LB ou BHI (NALLAPAREDDY et al, 2005). 

No experimento de biofilme será utilizado o meio TSB – Tripitic Soy Broth – (Difco) 

com 0,25% de glicose (HEIKENS et al, 2007). 

 

5.2 Plasmídeo 

 

Como vetor será utilizado o plasmídeo termossensível pOri-Cm que possui um gene 

de resistência ao cloranfenicol. 

 

5.3 Animais isentos de germes (IG) 

 

 Serão utilizados camundongos IG de 21-23 dias de idade, de ambos os sexos, da 

linhagem NIH (Taconic, Germantown, USA). Os animais serão propagados no biotério de 

Gnotobiologia do Departamento de Bioquímica e Imunologia do Instituto de Ciências 

Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, mantidos em isoladores flexíveis do 

tipo Trexler (Standard Safety Equipment Company, McHenry, USA) e manuseados de acordo 

com técnicas já estabelecidas (PLEASANTS, 1974) e adaptadas às nossas condições (SILVA, 

1986). Os animais receberão uma ração sólida (Nuvilab Nuvital, Curitiba, PR) e água, 

esterilizados por calor úmido, ad libitum. Para os experimentos, os camundongos serão 

mantidos em microisoladores (UNO Roestvaststaal B.V., Zevenaar, The Netherlands), no 
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biotério do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Um ciclo diurno/noturno de 12h será mantido no 

biotério. 

 A manutenção e o uso dos animais nos experimentos serão conduzidos respeitando o 

“Guide for the care and use of experimental animal”, da Canadian Council on Animal Care, 

vol. 1, 1993. O projeto será encaminhado ao Comitê de Ética para Experimentação Animal da 

Universidade Federal de Minas Gerais (CETEA/UFMG) e os experimentos somente serão 

iniciados após a autorização do CETEA. 

 

5.4 Extração, purificação e quantificação do DNA cromossômico de E. faecalis V583 

 

Para a extração do DNA cromossômico de E. faecalis V583 será utilizado o protocolo 

de “Extração e purificação de DNA cromossômico de bactérias” do Laboratório Especial de 

Bacteriologia e Epidemiologia Molecular (LEBEM)/ Departamento de Análises Clínicas, 

Toxicológicas e Bromatológicas/  Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto/ 

Universidade de São Paulo. 

A purificação do material será feita utilizando-se o kit de purificação “Wizard  PCR 

DNA Cleanup System” (Promega), após aplicação e corrida da amostra em gel de agarose 1%  

A quantificação do DNA será feita utilizando-se o NanoDrop com comprimento de 

onda de 260nm (λ = 260nm) . 

 

5.5 Reação em cadeia da polimerase (PCR) e quantificação dos fragmentos 

amplificados 

 

Para amplificar os genes EF1181 e asd serão realizadas PCR’s. Para tanto, serão 

sintetizados dois iniciadores específicos para cada gene a ser amplificado. Os iniciadores 

diretos contêm um sítio para uma enzima de restrição (BamHI para o gene EF1181, e PstI 

para o gene asd)  e o início do gene, e os iniciadores reversos contêm um sítio para enzima de 

restrição EcoRI (para ambos os genes) e o fim do gene. Terminada a PCR, uma alíquota do 

amplicon (fragmento amplificado pela PCR) será quantificada em Nanodrop com 

comprimento de onda de 260nm (λ = 260nm).  

Essas etapas estão esquematizadas, abaixo, na figura 2. 
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FIGURA 2: Esquema mostrando a disposição dos genes EF1181 (azul), luxS (laranja) e asd (verde), e 

as etapas descritas nesta seção. Em cinza estão representados os sítios para enzimas de restrição. 

 

5.6 Ligação dos amplicons, amplificação da ligação por PCR e purificação e 

quantificação da ligação amplificada 

 

Os genes EF1181 e asd amplificados por PCR serão tratados com a enzima de 

restrição EcoRI. Em seguida as amostras serão aplicadas em um gel de agarose 1% para 

posterior purificação das bandas contendo os fragmentos de interesse. 

A purificação do material será feita utilizando-se o kit de purificação “Wizard  PCR 

DNA Cleanup System” (Promega Corporation, Madison, Wis). Após a purificação dos 

amplicons, será feita a ligação de ambos os genes, utilizando a enzima DNA T4 ligase para 

ligar covalentemente as extremidades coesivas dos fragmentos. 

Após uma nova etapa de purificação, será feito um novo PCR para amplificar a 

ligação. Será feita uma outra purificação da amostra e o material será quantificado em 

NanoDrop com comprimento de onda de 260nm (λ = 260nm). 

Essas etapas estão esquematizadas, abaixo, na figura 3. 

 
FIGURA 3: Esquema mostrando os amplicons dos genes EF1181 (azul) e asd (verde) e as etapas 

descritas nesta seção . Em cinza estão representados os sítios para enzimas de restrição. 
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5.7 Quimiocompetência, transformação e mini-prep de E. coli DH5αααα para clonagem 

do vetor 

 

Com o intuito de aumentar a quantidade do plasmídeo, será feita uma transformação 

em E. coli DH5α. Para isso, células de E. coli DH5α terão competência induzida 

quimicamente por CaCl2.  

Após passarem pelo processo de quimiocompetência, as células de E. coli DH5α serão 

crescidas em meio LB com condições necessárias para que haja a ocorrência da 

transformação.  

A fim de selecionar as bactérias transformantes, elas serão plaqueadas em meio LB 

com 10µg/mL de cloranfenicol e crescidas por 18 horas a 30ºC. Então, uma colônia isolada 

será transferida para 200mL de caldo LB com 10µg/mL e incubadas de 18 a 24 horas a 30ºC. 

Posterior ao crescimento, será feita uma extração em baixa escala (Mini-prep) 

utilizando-se o kit “Wizard Plus SV Minipreps DNA Purification System” (Promega). 

 

5.8 Purificação e quantificação do plasmídeo 

 

A purificação do plasmídeo será feita utilizando-se o kit de purificação “Wizard PCR 

DNA Cleanup System” (Promega), após aplicação e corrida da amostra em gel de agarose 

1%. 

A quantificação do DNA será feita utilizando-se o NanoDrop com comprimento de 

onda de 260nm (λ = 260nm). 

 

5.9 Amplificação por PCR e ligação do inserto ao vetor  

 

O vetor e o inserto serão, isoladamente, tratados com as enzimas de restrição BamHI e 

PstI. Após a digestão, as amostras serão aplicadas em um gel de agarose 1% para posterior 

purificação das bandas contendo os fragmentos de interesse. A purificação do material será 

feita utilizando-se o kit de purificação “Wizard PCR DNA Cleanup System” (Promega), 

após aplicação e corrida da amostra em gel de agarose 1%. A quantificação do vetor será feita 

utilizando-se o NanoDrop com comprimento de onda de 260nm (λ = 260nm). 
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Após a purificação do vetor e do amplicon, será feita a ligação de ambos, utilizando a 

enzima DNA T4 ligase para ligar covalentemente as extremidades coesivas dos fragmentos. 

Esta etapa está esquematizada na figura 4, 

 
FIGURA 4: Esquema mostrando o inserto EF1181-asd (azul e verde), o plasmídeo pOri-Cm e as etapas 

descritas nesta seção . Em cinza estão representados os sítios para enzimas de restrição. 

 

5.10 Quimiocompetência e transformação de E. faecalis V583  

 

As células de E. faecalis V583 terão competência induzida quimicamente por CaCl2.  

Após passarem pelo processo de quimiocompetência, as células de E. faecalis V583 

serão crescidas em meio LB com condições necessárias para que haja a ocorrência da 

transformação.  

 

5.11 Recombinação homóloga e exclusão do vetor 

 

Após a transformação, os E. faecalis V583 serão plaqueados em meio BHI com 

10µg/mL de cloranfenicol e incubados a 30ºC para selecionar os transformantes. 

Colônias isoladas serão novamente plaqueadas em BHI com 10µg/mL de 

cloranfenicol e incubadas a 30ºC e incubadas a 37ºC a fim de induzir a recombinação 

homóloga através da integração do vetor ao cromossomo bacteriano. 
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Para verificar a integração do plasmídeo ao DNA cromossômico será feito PCR 

utilizando-se novos primers específicos que se anelam às regiões anterior e posterior aos 

genes EF1181 e asd. O produto de PCR será aplicado em gel de agarose 1% para ser 

analisado. 

As bactérias, então, serão repicadas para meio BHI sem cloranfenicol e incubadas a 

30ºC, a fim de que haja a excisão do plasmídeo por recombinação dupla. Serão feitas réplicas 

destas em meio com 10µg/mL de cloranfenicol a fim de identificar as colônias que retiverem 

o plasmídeo. Somente serão utilizadas colônias que não apresentem resistência ao 

cloranfenicol e que a análise em gel de agarose, após realização de PCR, identifiquem a 

ausência do gene luxS.  

A figura 5 esquematiza o processo de recombinação descrito no texto. 

 

 
FIGURA 5: Esquema mostrando a recombinação entre os genes EF1181 (azul) e asd (verde) do 

cromossomo bacteriano e do plasmídeo p∆luxS 



16 

5.12 Confirmação da exclusão do gene luxS no mutante E. faecalis V583 ∆∆∆∆luxS 

 

Após as colônias serem plaqueadas em placas em meio BHI com e sem cloranfenicol e 

apresentarem crescimento apenas em BHI, será feito PCR. Neste procedimento serão 

utilizados os mesmos iniciadores do item 5.11 a fim de se confirmar a exclusão do gene luxS 

e, portanto, a eficácia na obtenção do mutante de E. faecalis V583 ∆luxS. O produto de PCR 

será aplicado em gel de agarose 1% para ser analisado. 

 

5.13 Avaliação da taxa de crescimento em E. faecalis V583 e E. faecalis V583 ∆∆∆∆luxS 

 

Culturas de E. faecalis V583 e E. faecalis V583 ∆luxS serão mantidas em caldo BHI 

na diluição 1:100. As culturas serão incubadas a 37ºC, sob agitação, e as alíquotas serão 

removidas a cada hora por 24 horas e, então, a cada 24 horas, até completar 72 horas totais. 

A contagem será feita em unidades formadoras de colônias (UFCs) após plaqueamento 

em ágar BHI e a absorbância a 600nm (OD600) será medida em espectrofotômetro 

(NALLAPAREDDY et al, 2005).  

 

5.14 Avaliação da capacidade de colonização do trato gastrintestinal de animais 

isentos de germes por E. faecalis V583 e E. faecalis V583 ∆∆∆∆luxS 

 

O inóculo de E. faecalis V583 e E. faecalis V583 ∆luxS será preparado a partir da 

seleção de uma colônia crescida em ágar BHI e posteriormente repicada para caldo BHI, 

mantida a 37ºC por 24 horas, sob condições de aerobiose.  

A cultura terá sua concentração ajustada espectrofotometricamente em 0,3 de 

absorbância a 600nm (OD600=0,3), correspondente a 10
8UFC/mL (MARTINS, 2008). Para 

chegar à absorbância desejada, o ajuste será feito adicionando-se meio BHI. Serão feitas, 

então, diluições sucessivas em salina tamponada esterilizada, para obtenção da concentração 

de 103 UFC/mL. A confirmação da viabilidade do inóculo e as contagens bacterianas serão 

feitas em ágar BHI, após 24 horas de incubação, a 37ºC. 

Dois grupos camundongos isentos de germes, cada um com 5 animais, receberão 

100µL de um inóculo único contendo 103 UFC/mL de E. faecalis V583 ou E. faecalis V583 

∆luxS, por via oral com uma agulha de inoculação intragástrica. O grupo controle, também 

com 5 animais, receberá 100µL de um inóculo de salina tamponada esterilizada. 
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As fezes desses animais serão colhidas em tubos estéreis, previamente pesados, nos 

dias 1, 2, 4, 7 e 10 contados a partir do início do tratamento. Posteriormente serão pesadas e, 

então, serão feitas diluições decimais em salina tamponada esterilizada. Alíquotas serão 

plaqueadas em ágar BHI para posterior quantificação. As placas serão incubadas a 37ºC, por 

48h, sob condições de aerobiose. Após a incubação, será feita a contagem das unidades 

formadoras de colônia (UFC/g de fezes) (MARTINS, 2008). 

 

5.15 Avaliação da taxa de formação de biofilme por E. faecalis V583 e E. faecalis V583 

∆∆∆∆luxS 

 

Culturas de E. faecalis V583 e E. faecalis V583 ∆luxS crescidas em caldo BHI serão 

repicadas para caldo TSBg (Triptic Soy Broth + 0,25% glicose). As culturas serão mantidas a 

37ºC, sem agitação, por 18 horas (HEIKENS et al, 2007). 

A cultura terá sua concentração ajustada espectrofotometricamente em 0,3 de 

absorbância a 600nm (OD600=0,3), correspondente a 10
8UFC/mL (MARTINS, 2008). Para 

chegar à absorbância desejada, o ajuste será feito adicionando-se meio TSBg. 

Serão, então, feitas diluições sucessivas em salina tamponada esterilizada para 

obtenção da concentração de 105UFC/mL. Em seguida, alíquotas de 100µL contendo 104UFC 

de cada linhagem serão transferidas para placas de ELISA e mantidas a 37ºC por 24 horas. 

Como controle foi utilizado caldo TSBg. A confirmação da viabilidade do inóculo e as 

contagens bactérias serão feitas em ágar BHI após 24 horas de incubação à 37ºC. 

Após o período de incubação, será feita a leitura do crescimento bacteriano em leitor 

para placa de ELISA ajustada para 595nm. Feita a leitura, as células planctônicas e o meio 

TSBg serão aspirados e descartados e os poços lavados três vezes com 200µL salina 

tamponada. A placa será colocada para secar por 40 minutos a 37ºC. Então, 200µL de solução 

aquosa de cristal violeta a 0,2% serão adicionados e a placa será incubada à temperatura 

ambiente por 15 minutos. O corante será, então, descartado e a placa lavada três vezes com 

água corrente. Após 20 minutos a 37ºC, serão adicionados 200µL de solução etanol-acetona 

(4:1) e as placas serão incubadas por 10 minutos em temperatura ambiente. A solução será, 

então, aspirada e transferida para uma nova placa de ELISA. Será medida a absorbância a 

595nm em leitor de microplaca (HEIKENS et al, 2007; TENDOLKAR et al., 2004). 

Para calcular o índice de formação de biofilme (BIF) utilizaremos a seguinte equação 

(CRETI et al, 2006): BIF = (0,5 / ODcrescimento) X ODextrato 
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6. PLANEJAMENTO 

 

6.1  Plano de atividades  
 

Mês Atividades 

1-2 

- Pesquisa Bibliográfica 
- Desenho dos iniciadores (4.4 e 4.11) 
- Obtenção do DNA cromossômico de E. faecalis V583 (4.4)  
- Padronização da PCR dos genes EF1181 e asd 

- Amplificação por PCR dos genes EF1181 e asd (4.5) 

3-4 
- Pesquisa Bibliográfica 
- Amplificação por PCR dos genes EF1181 e asd (4.5) 
- Ligação dos fragmentos amplificados (obtenção do inserto) (4.6) 

5-6 

- Pesquisa Bibliográfica 
- Amplificação por PCR dos genes EF1181 e asd (4.5) 
- Ligação dos fragmentos amplificados (obtenção do inserto) (4.6) 
- Quimiocompetência de E. coli DH5α (4.7) 
- Transformação de E. coli DH5α (4.7) 
- Mini-prep de E. coli DH5α (4.7) 
- Purificação do plasmídeo (4.8) 
- Padronização da PCR do inserto 

7-8 
- Pesquisa Bibliográfica 
- Purificação do plasmídeo (4.8) 
- Padronização da PCR do inserto 

9-10 

- Pesquisa Bibliográfica 
- Amplificação do inserto (4.9) 
- Ligação do inserto ao plasmídeo (4.9)  
- Quimiocompetência de E. faecalis V583 (4.10) 
- Transformação de E. faecalis V583 (4.10)  
- Obtenção do mutante (4.11) 

11-12 

- Pesquisa Bibliográfica 
- Ligação do inserto ao plasmídeo (4.9)  
- Quimiocompetência de E. faecalis V583 (4.10) 
- Transformação de E. faecalis V583 (4.10)  
- Obtenção do mutante (4.11 e 4.12) 

13-14 

- Pesquisa Bibliográfica 
- Obtenção do mutante (4.11 e 4.12) 
- Avaliação da taxa de crescimento de E. faecalis V583 e ∆luxS (4.13) 
- Avaliação da colonização do TGI por E. faecalis V583 e ∆luxS (4.14) 
- Avaliação da formação de biofilme por E. faecalis V583 e ∆luxS (4.15) 

15-16 

- Pesquisa Bibliográfica 
- Avaliação da taxa de crescimento de E. faecalis V583 e ∆luxS (4.13) 
- Avaliação da colonização do TGI por E. faecalis V583 e ∆luxS (4.14) 
- Avaliação da formação de biofilme por E. faecalis V583 e ∆luxS (4.15) 
- Finalização do projeto 

17-18 
- Pesquisa Bibliográfica 
- Finalização do projeto 
- Elaboração de artigo 
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6.2 Cronograma 
 

ATIVIDADES 
MÊS 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 
Pesquisa bibliográfica X X X X X X X X X 
Desenho dos iniciadores X         
Obtenção do DNA cromossômico X         
Padronização da PCR dos fragmentos X         
Amplificação dos fragmentos X X X       
Ligação dos fragmentos (inserto)  X X       
Quimiocompetência de E. coli DH5α   X       
Transformação de E. coli DH5α   X       
Mini-prep de E. coli DH5α   X       
Purificação do plasmídeo   X       
Padronização da PCR do inserto   X X      
Amplificação do inserto    X X     
Ligação do inserto ao plasmídeo     X X    
Quimiocompetência de E. faecalis V583     X X    
Transformação de E. faecalis V583     X X    
Obtenção do mutante      X X   
Avaliação da taxa de crescimento       X X  
Avaliação da colonização do TGI       X X  
Avaliação da formação de biofilme       X X  
Finalização do projeto        X X 
Elaboração de artigo         X 
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7. ORÇAMENTO 

 

Material / Marca Quant. Preço unit. (R$) Preço final (R$) 

Wizard SV Gel and PCR clean up system 
/ Promega 

1 445,00 445,00 

Wizard SV Minipreps DNA purification 
system / Promega 

1 349,00 349,00 

Primers 25nmol / Promega 150 bases 2,10/base 315,00 

T4 DNA ligase 100µL  / Invitrogen 1 228,80 228,80 

1Kb Plus DNA ladder 250µg / Invitrogen 1  459,00 459,00 

100bp DNA ladder 50µg / Invitrogen 1  327,00 327,00 

Ponteira para micropipeta sem filtro, 
neutra, 0,5-10µL livre de DNase, RNase, 
ATP e pirogenicos / Axygen 

2 pct 28,85/pct 57,70 

Ponteira para micropipeta sem filtro, 
amarela, 200µL, livre de DNase, RNase, 
ATP e pirogenicos / Axygen 

2 pct 28,85/pct 57,70 

Ponteira para micropipeta sem filtro, azul, 
1000µL, livre de DNase, RNase, ATP e 
pirogenicos / Axygen 

2 pct 31,48/pct 62,96 

Tubo para microcentrífuga cap 2,0mL 
graduado, tampa com trava, livre de 
DNase e RNase, cor neutra, autoclavável, 
homopolímero / Axygen 

2 pct 24,64/pct 49,28 

Bacto Agar – 500g / Difco 1 316,80 316,80 

Brain Heart Infusion – 500g / Difco 1 172,00 172,00 

LB (Luria-Bertani) Broth – 500g / Difco 1 96,47 96,47 

Tripitic Soy Broth – 500g / Difco 1 92,21 92,21 

Ultra Pure Agarose – 500g / Invitrogen 1 1 520,00 1 520,00 

EcoRI 5000U / Invitrogen 1 123,00 123,00 

BamHI 2000U / Invitrogen 1 133,00 133,00 

PstI 3000U / Invitrogen 1 120,00 120,00 

TOTAL 4 924,92 
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