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RESUMO

S. enterica é um dos patógenos de origem alimentar com maior prevalência no mundo, onde as

fontes mais comuns de contaminação são produtos derivados de aves domésticas, carne suína ou

bovina e até mesmo plantas, tendo a possibilidade de transmitir infecções à diversos mamíferos,

inclusive humanos. Sua virulência se dá devido a vários fatores, dentre eles, a sorovariedade. O

presente trabalho, através da análise da sorovariedade Typhimurium, tem como objetivo

complementar estudos prévios a respeito da função dos genes ybaB e recR em S. enterica, com o

intuito de compreender qual seus papéis biológicos nas Enterobactérias.

INTRODUÇÃO

O gênero Salmonella pertence à família Enterobacteriaceae, que agrupa bacilos

Gram-negativos, anaeróbios facultativos, fermentadores e geralmente flagelados. (Crump et al., 2015;

Mastroeni e Maskell, 2006). Este gênero pode ser subdividido em sorovariedades, onde já foram

identificadas mais de 2500, atualmente agrupadas entre as espécies S. enterica e S. bongori.

Em mamíferos, S. enterica causa diferentes tipos de infecções, a depender da espécie de seu

hospedeiro, tipo do sorovar bacteriano, e da subespécie bacteriana, onde a maior prevalência de

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP 2022



infecções deriva de S. enterica subespécie enterica. Dentro desta subespécie, está presente a

sorovariedade Typhi, a principal responsável pela febre tifóide em humanos, e relacionada a diversas

gastroenterites e infecções extra-intestinais.

As sorovariedades de S. enterica são patógenos intracelulares facultativos e, uma vez ingeridos

por via oral, apresentam a capacidade de aderir e invadir células da mucosa intestinal,

preferencialmente células M. Sua regulação é complexa e envolve processos de regulação

transcricional e pós-transcricional.

Em S.enterica, é notável a presença de um gene ybaB, que é homólogo ao gene ebfC. Tal gene

codifica para uma proteína considerada como uma Nap (Nucleoid-associated proteins), que são

proteínas de baixo peso molecular que, neste caso específico, se ligam como um homodímero à

sequências de DNA com certa especificidade em algumas espécies, associando-se ao nucleóide

bacteriano.

A função de YbaB em Enterobactérias ainda não está bem caracterizada. Existem estudos

associando YbaB ao reparo do DNA, porém dados de nosso grupo obtidos através da deleção de ybaB

discordam do descrito.

ybaB e recR estão localizados em um mesmo operon, e uma característica desse operon é a

sobreposição do códon de terminação traducional de ybaB com o ATG de recR e a ausência de um

sítio RBS a montante de recR. Dessa maneira, a tradução dos dois genes é mediada pelo RBS de

ybaB. De fato, nossos dados indicam que a função primordial de YbaB em S. enterica parece não estar

associada ao reparo do DNA. A deleção de recR ou ybaB-recR esteve associada a menores taxas de

sobrevivência das linhagens quando expostas à luz UV. No entanto, a deleção de ybaB recriando um

sítio RBS para recR reverteu a suscetibilidade à luz UV quase aos níveis exibidos pela linhagem

selvagem. Esses dados sugerem que a deficiência no reparo do DNA é devida a ausência de recR e

não ybaB.

OBJETIVOS

O objetivo deste estudo é complementar estudos prévios sobre a função dos genes ybaB e

recR na biologia de S. enterica Typhimurium. Para isso, será construído um mutante, onde o gene

ybaB será deletado de tal forma a não influenciar a tradução de recR. Além disso, mutantes

ΔybaBΔrecR serão complementados pela reintrodução do gene recR selvagem por integração
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genômica, para verificar se a reposição deste gene pode complementar a deficiência no reparo de

DNA, descartando a função de ybaB nesse processo.

RESULTADOS

1. Preparo do estoque: coleta dos mutantes e plasmídeos

Durante o preparo do estoque de mutantes, coletou-se os mutantes UK-1, SL1344 e

14028 presentes no refrigerador a -80°C. Após coleta, realizou-se o plaqueamento dos

mutantes em meio placas de petri contendo meio LB+Ágar, sendo incubadas

overnight a temperatura de 37°C.

Posteriormente, coletou-se uma colônia de cada placa de petri e incubou-a em 3mL de

caldo LB, deixando crescer a colônia overnight. Para estoque, coletou-se 800 uL de

cada cultura mutante e adicionou-o a um criotubo contendo 400 uL de Glicerol 40%.

As bactérias foram armazenadas a -20°C e -80°C. Para coleta e estoque de

plasmídeos utilizou-se as linhagens pKD3, pKD13, pKd46, pCP20 e pKd4,

adicionando 1 uL do antibiótico ampicilina para todos (exceto pCP20, onde

adicionou-se canamicina) em placas de petri com meio LB+ágar. Todas as coletas e

estoques obtiveram êxito, sem contaminações.

2. Preparação do plasmídeo

Antes de dar início à construção do mutante proposta, no qual ybaB será deletado de forma a

não afetar recR, optou-se por neste momento transformar as linhagens mutantes já armazenadas em

nosso laboratório (Tabela 1) com o plasmídeo para complementação de recR, já que a linhagem para

complementação de ybaB já havia sido obtida anteriormente.

Tabela 1. Linhagens bacterianas a serem utilizadas.

Bactérias Procedência

S. enterica Typhimurium

ATCC14028 Linhagem tipo Jarvik et al. (2010)

ATCC14028ΔybaB* ATCC14028 contendo deleção de ybaB Nosso Lab.
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ATCC14028ΔybaBrbs ATCC14028 contendo deleção de ybaB e criando

uma região rbs para recR

Nosso Lab.

ATCC14028ΔrecR ATCC14028 contendo deleção de recR Nosso Lab.

ATCC14028ΔybaBΔrecR ATCC14028 contendo deleção de ybaB e recR Nosso Lab.

UK-1 Linhagem tipo Luo et al. (2012)

SL1344 Linhagem tipo Kröger et al. (2012)

* Mutante construído por deleção incluindo o códon de iniciação de ybaB, o que provavelmente afeta a

expressão de recR.

Para isso, utilizamos a construção pBAD +recR, conforme figura abaixo:

A complementação do gene recR selvagem por integração genômica é um processo que

exigiria mais tempo para conclusão.

3. Eletrocompetência e eletroporação

Para eletrocompetência, utilizou-se o estoque de mutantes realizado anteriormente,

incubando-os em caldo SOB overnight e, posteriormente, em caldo SOC contendo

glicose.
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A densidade óptica ideal para os eletrocompetentes se dá entre 0,6 e 0,8; os mutantes

ΔybaB, ΔrecR, ΔybaBΔrecR e 14028 apresentaram resultados satisfatórios. A cultura

passou por diversas centrifugações e ressuspensões do pellet até ser distribuída em

alíquotas de 40 uL em microtubos, e posteriormente congeladas em nitrogênio

líquido, sendo conservadas a -80°C.

Na eletroporação, as colônias receberam um pulso de 1.25kV/cm e 25uF de

capacitância y 200 Ω de resistência, e obtiveram resultados satisfatórios.

4. Eletroforese

Para confirmação da transformação das linhagens com o plasmídeo, foi realizada a

extração plasmidial seguida por eletroforese. Realizou-se duplicatas dos mutantes de

interesse, utilizando agarose e TAE 1X durante o processo. O resultado pode ser

observado na figura abaixo:

CONCLUSÃO

Este trabalho deu continuidade a estudos prévios feitos por nosso grupo do laboratório, sobre

a função dos genes ybaB e recR na biologia de S. enterica Typhimurium. As diferentes linhagens

mutantes para este operon, construídas em projetos anteriores, foram transformadas com o plasmídeo

para complementação de recR e, portanto, estão preparadas para estudos de sobrevivência à luz UV.

Mais pesquisas são necessárias para o entendimento do papel dessa Nap em S. enterica Typhimurium.
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