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“Quem sabe concentrar-se numa coisa e insistir 
nela, como único objectivo, obtém, ao fim ao cabo, 
a capacidade de fazer qualquer coisa.” 

(Mohandas Gandhi) 
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Resumo 

 

De modo a avaliar o efeito do stresse ambiental na secreção de proteínas em Listeria 

monocytogenes, foram utilizadas quatro estirpes com níveis de patogenicidade distintos. 

Utilizaram-se dois meios de cultura (meio mínimo, MWB e meio rico, BHI).  

Em MWB a 10 ºC, as quatro estirpes apresentaram sobre-expressão de umas proteínas e 

sub-expressão de outras, relativamente a 37 ºC.  

A estirpe 3049, em MWB a pH 5,5 e 6, e relativamente ao valor de pH 7, apresentou, pelo 

menos, sobre-expressão de 4 proteínas e sub-expressão de duas. Na presença de 11 % 

(m/v) de NaCl, a mesma estirpe apresentou sobre-expressão de proteínas (pelo menos 

duas) em MWB, relativamente ao meio BHI. Em MWB com carvão activado, não houve 

crescimento, sugerindo o sequestro pelo carvão de componentes essenciais. Em BHI com 

carvão, pelo menos uma proteína parece ter sido sobre-expressa, confirmando resultados 

de outros autores relativamente a proteínas virulentas. 

A análise de grupos efectuada aos perfis de proteínas das quatro estirpes, em MWB a 37 

ºC, permitiu identificar as três linhagens genéticas descritas para esta espécie. 

Os resultados obtidos poderão contribuir para a identificação de marcadores proteicos a 

utilizar no controlo efectivo da presença desta bactéria nos alimentos. 
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Abstract 

 

In order to evaluate the effect of environmental stresse on the secretion of proteins in 

Listeria monocytogenes, four strains with different levels of pathogenicity were used. Two 

culture media (minimal medium, MWB and rich medium, BHI) were used.  

In MWB at 10 °C, the four strains showed over-expression of some proteins and under-

expression of others, relative to 37 ºC.   

The strain 3049, in MWB at pH 5.5 and 6, related to pH 7, had at least four over-

expressed proteins and sub-expression of two. In the presence of 11% (w/v) of NaCl, the 

same strain showed over-expression of proteins (at least two) in MWB, compared with BHI. 

In MWB with activated charcoal, there was no growth, suggesting the sequestration by 

charcoal of essential components. In BHI with charcoal, at least one protein appeared to be 

over-expressed, confirming results of other authors for virulent proteins.  

The cluster analysis based on the protein profiles of the four strains, in MWB at 37 °C, 

allowed the identification of three genetic lineages described for this species.  

These results may help to identify protein markers for use in effective control of the presence 

of this bacterium in food. 
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Extended abstract 

 

Listeria monocytogenes is recognized as a foodborne pathogen for humans and animals, 

causing gastroenteritis, and more severe manifestations including septicemia, central 

nervous system infections, and maternofetal infections leading to stillbirths and abortions. 

Excluding the host risk factors, there is well documented evidence for the heterogeneity in 

the virulence of L. monocytogenes. Although rare, listeriosis is of public health concern 

because of its high case-fatality (20-30%).  

L. monocytogenes cells are exposed to different types of stresse, in the food industry, related 

with food processing or with cleaning and sanitizing of equipments. Because of its versatility, 

Listeria is able to persist in the environment. This pathogenic bacterium has developed 

strategies to efficiently avoid both host defense mechanisms (as a parasite), and to survive 

and grow (as a saprophyte) under environmental conditions that are lethal or inhibitory to 

many other nonsporing foodborne bacteria.  

The application of proteomics to biological research is increasing at an exponential rate. 

Microbiology represents one of the major disciplines which are opening up to proteomics-

based approaches. Secretory proteins are the frontline in host-pathogen interactions and 

protein expression is characterized by variations and adjustments to different environmental 

conditions. 

This work aimed the optimization of the conditions for the separation and SDS-PAGE 

analysis of L. monocytogenes proteins, secreted under favorable and unfavorable 

(environmental stresseful) conditions.  Four strains, belonging to serovars 1/2a, 4b, 4c and 

4d/4e were used. These strains were from different origins (raw milk, animal case, cheese 

and other food product) and presented different levels of pathogenicity (two were virulent and 

two exhibited low virulence).  

The effects of acid stresse (pH 5.5 and pH 6; control, pH 7), cold stresse (10 ºC; control, 37 

ºC) nutritional stresse (growth in minimal medium MWB) and saline stresse (11% (w/v) NaCl) 

on protein secretion were investigated. 

The effect of the supplementation of both the minimal medium (MWB) and the rich medium 

(BHI) with activated charcoal on protein expression was also studied. 

The technique used to fractionate the proteins was sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide 

gel electrophoresis (SDS-PAGE). This technique has emerged, throughout the last decades, 

as the method of choice to analyze the polypeptide composition of biological materials. The 

SDS-PAGE is a type of electrophoresis that uses polyacrylamide gels in the presence of 

sodium dodecyl sulfate, allowing polypeptide separation according to their molecular 

masses. After electrophoresis, the polypeptides were stainned with Coomassie Brilliant Blue 

G-250, a stain generally used for protein detection after electrophoresis in this type of gels. 



 

The strain from serovar 1/2a (3049), in acidic minimal medium (pH 5.5 and pH 6), presented 

at least four over-expressed proteins and the sub-expression of two, when compared with 

the results obtained in neutral medium (pH 7).  

In acidic rich medium (BHI), only one over-expressed protein band was detected. In the 

presence of salt, the same strain showed over-expression of proteins (at least two) in 

minimal medium, when compared to rich medium. In the presence of activated charcoal, in 

minimal medium, no growth of this strain was detected, suggesting the sequestration, by 

charcoal, of medium components essential for growth. In rich medium, and in the presence 

of charcoal, at least one protein appeared to be over-expressed, confirming results from 

other authors.   

In minimal medium, the four strains showed differences in the secretion of proteins, 

according to the grow temperature, with sub-expression of some proteins and over-

expression of others at 10 ºC, when compared to 37 ºC.  

The cluster analysis based on the secreted protein profiles of the four strains, in minimal 

medium at 37 °C, grouped them according to the three genetic lineages described for this 

species. 

The preliminary results obtained in this work may help to identify protein markers for use in 

the effective control of the presence of this bacterium in food. 
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1. Introdução 

1.1  Nota histórica 
 
 A descoberta oficial do microrganismo Listeria data de 1924, quando E. Murray, R. Webb 

e M. Swann isolaram um pequeno bacilo Gram-positivo a partir do sangue de coelhos 

infectados (Murray et al., 1926). Durante a doença, observou-se uma típica monocitose nos 

animais doentes e, por isso, o organismo foi chamado Bacterium monocytogenes. Murray e 

colaboradores são geralmente creditados com a primeira descrição exacta do agente 

causativo de listeriose (conhecido nos dias de hoje como Listeria monocytogenes). Contudo, 

numerosos relatos sugerem que antes de 1891, o organismo tinha já sido encontrado em 

infecções semelhantes à listeriose. Em 1911, Hülphers isolou um microrganismo de um 

ponto necrótico do fígado de um coelho. A descrição deste isolado, a que ele chamou de 

Bacillus hepatis, parece-se com a descrição actual de L. monocytogenes. Prováveis 

isolamentos de L. monocytogenes foram também reportados por Atkinson, em 1915, e Dick, 

em 1919, a partir de casos clínicos de meningite em humanos. Em 1918, Dumont e Cotoni 

isolaram um organismo difteróide do fluído cefalorraquidiano, tendo depositado a cultura no 

Instituto Pasteur em Paris. Pirie isolou uma bactéria de um “gerbille” (rato africano) na África 

do Sul, que denominou de Listerella hepatolytica, em honra de Lord Lister, que descobriu a 

anti-sépsia (Murray et al., 1926). Depois de se saber que B. monocytogenes e L. 

hepatolytica são o mesmo organismo, o nome foi alterado para Listerella monocytogenes, e 

esta designação foi usada durante 12 anos seguidos. Em 1940, foi aceite a modificação do 

nome proposto por Pirie de Listerella monocytogenes para Listeria monocytogenes. Esta 

alteração de nome foi depois adoptada na sexta edição do Manual de Bergey’s de 

Bacteriologia Determinativa e aprovado em 1954 pela Comissão Judicial em Nomenclatura 

Bacteriológica e Taxonomia (Anónimo, 1954).  

 

1.2  Caracterização de Listeria monocytogenes 
 

1.2.1 Taxonomia 
 
 O género Listeria compreende seis espécies: L. monocytogenes, L. ivanovii, L. seeligeri, 

L. innocua, L. welshimeri e L. grayi, mas apenas duas destas espécies, L. monocytogenes e 

L. ivanovii, são potencialmente patogénicas (Vázquez-Boland et al., 2001; Hain et al., 2007). 

L. monocytogenes causa graves doenças tanto em humanos como em animais, enquanto 

que L. ivanovii está quase sempre associada a infecções em animais  (Hain et al., 2007).  
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 L. ivanovii foi isolada pela primeira vez na Bulgária, em 1955, a partir de cordeiros com 

listeriose congenital. Os casos de listeriose humana por L. ivanovii são raros, visto que a 

maioria dos isolados desta espécie são de abortos, nados mortos e septicemias neonatais 

de ovelhas e de vacas.  

 L. seeligeri é considerada não patogénica, embora tenha estado implicada em pelo 

menos um caso de listeriose humana (Rocourt et al.,1986). 

Embora 13 serovares estejam descritos para a espécie L. monocytogenes (1/2a, 1/2b, 

1/2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4ab, 4b, 4c, 4d, 4e, 7) (Seeliger, Jones, 1986), cerca de 98% das 

estirpes isoladas de pacientes pertencem aos serovares 1/2a, 1/2b, 1/2c e 4b (Jacquet et al., 

2002; Hain et al., 2007). Estes serovares incluem as estirpes responsáveis por 90% das 

infecções clínicas de listeriose. As estirpes dos serovares 1/2 são, na sua maioria, quase 

todas isoladas de alimentos. Isto pode sugerir que as estirpes do serovar 4b estão mais 

adaptadas aos tecidos dos mamíferos que as dos serovares 1/2.  

Além disso, os maiores focos de incidência de listeriose e grande parte dos casos 

esporádicos são devidos às estirpes do serovar 4b, o que sugere que as estirpes deste 

serovar possam possuir propriedades únicas de virulência (Hain et al., 2007). Apesar das 

estirpes do serovar 1/2 estarem mais associadas a isolados alimentares, o serovar 4b foi 

prevalente em isolados de queijos tradicionais Portugueses, produzidos a partir de leite de 

ovelha (Leite et al., 2006) e de leite de vaca e de ovelha (Chambel et al., 2007). 

  

1.2.2 Morfologia 
 
 L. monocytogenes é uma bactéria Gram-positiva do Filo Firmicutes com baixo conteúdo 

em G+C, que inclui também os géneros Bacillus, Clostridium, Enterococcus, Streptococcus 

e Staphylococcus. L. monocytogenes é uma bactéria anaeróbia facultativa, não esporulada 

e não capsulada, catalase positiva e oxidase negativa, que apresenta a forma de bastonetes 

com dimensões de 0,4 µm por 1 a 1,5 µm. Em culturas frescas, as células podem aparecer 

sob a forma de cocos ou diplococos. O organismo pode exibir uma formação típica em 

paliçada, com arranjos de células em forma de V ou de Y. Em culturas velhas ou rugosas, 

podem-se desenvolver filamentos de 6 a 20 µm, ou mais, de comprimento. Este 

microrganismo possui flagelos peritriquiais que lhe dão uma mobilidade característica, ou 

seja, movimentos de rotação em “cambalhota”, ocorrendo apenas numa gama estreita de 

temperaturas. Quando incubadas a 20-25 ºC, os flagelos são produzidos, mas a 37 ºC, o 

desenvolvimento flagelar é marcadamente reduzido (Farber, 1991). 
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1.2.3 Fisiologia 
 
 L. monocytogenes tem a capacidade de se desenvolver numa vasta gama de 

temperaturas (1 a 45 ºC) (Chaturongakul et al., 2008), mas o seu crescimento óptimo ocorre 

entre 30 a 37 ºC, gama de temperaturas dos microrganismos mesófilos. L. monocytogenes 

consegue sobreviver e desenvolver-se a temperaturas de refrigeração (2 a 4ºC) (Gandhi, 

2007), sendo por isso, também considerado um microrganismo psicrotrófico e uma 

preocupação no que diz respeito a alimentos refrigerados.  

 

O seu valor de pH óptimo de crescimento é neutro ou ligeiramente alcalino, embora 

algumas estirpes de L. monocytogenes consigam crescer num intervalo de pH que pode ir 

de 4,4 a 9,6 (Chaturongakul et al., 2008). 

 Estas bactérias são muito tolerantes ao sal, conseguindo multiplicar-se na presença de 

cloreto de sódio (10 a 20% (m/v)) (Cole et al., 1990; Farber, Peterkin, 1991; Sleator et al., 

2000) e de sais biliares (10 a 40% (m/v)). 

 São bactérias tolerantes a alguns metais que são tóxicos para a maioria das bactérias, 

tais como o lítio, tálio e telúrio. 

 

 Para promover o seu crescimento, L. monocytogenes necessita de algumas vitaminas 

como a biotina, a riboflavina e a tiamina, de ácido lipóico e de sete aminoácidos (Premaratne 

et al., 1991). 

 

 A resistência antimicrobiana do patogénio alimentar L. monocytogenes tem vindo a 

emergir ao longo dos anos, sendo mais resistente a alguns antibióticos (penicilina ou 

sulfonaminas) e menos resistente a outros (tetraciclina, ampicilina e neomicina) (Buchanan, 

Gibbons, 1974).  

 

 Estas bactérias podem existir no meio ambiente como células planctónicas, ou em 

comunidades sob a forma de biofilmes aderentes a superfícies, onde formam uma matriz de 

natureza predominantemente polissacarídica (Gandhi, 2007). 

 

1.2.4 Ecologia 
 

 L. monocytogenes pode ser isolada de uma diversidade de fontes ambientais, incluindo 

solo, água, efluentes, de uma grande variedade de alimentos e de material fecal de origem 



  Introdução  

4 

 

humana e animal. L. monocytogenes tem dois estilos de vida distintos: saprófita, em material 

vegetal em decomposição, e parasita nos tecidos dos mamíferos e das aves, onde poderá 

causar uma grave doença alimentar (Scortti et al., 2007). Os ruminantes desempenham 

provavelmente um papel importante na manutenção de L. monocytogenes, no meio rural, 

por via do seu ciclo fecal oral (Vázquez-Boland et al., 2001). 

 

1.3  Indústria alimentar 
 

A crescente exigência, por parte dos consumidores, com a qualidade e a segurança dos 

produtos alimentares, bem como o aumento da produção e da mecanização empregue criou 

à indústria alimentar novos desafios. 

 

Assiste-se hoje a um afastamento crescente entre a produção e o consumo, tanto em 

tempo como em distância, pelo que é necessário assegurar aos alimentos períodos de vida 

útil cada vez mais alargados.  

 

A preocupação com a contaminação dos alimentos com Listeria é recente porque L. 

monocytogenes não era considerada um patogénio alimentar até haver pela primeira vez, no 

Canadá, em 1981, uma epidemia provocada pelo consumo de repolho cru. 

 

De todos os patogénios alimentares, L. monocytogenes é o mais preocupante devido a 

vários factores: como é um organismo ubíquo, pode contaminar os alimentos por várias vias, 

consegue sobreviver em biofilmes, é um microrganismo psicrotrófico e por esse motivo, 

mesmo estando o alimento refrigerado, a bactéria continua a multiplicar-se podendo 

alcançar níveis perigosos. Devido à sua ubiquidade, a contaminação ocorre numa ampla 

gama de alimentos: leite cru e pasteurizado, queijos de pasta mole, gelados, repolho, carne 

crua e peixe cru (Czajka et al., 1994), patês, salsichas de porco, salsichas fermentadas, 

carne de peru, de galinha e de vaca e vegetais crus (Farber, Peterkin, 2000). 

 

Os produtos lácteos são particularmente susceptíveis à contaminação por Listeria. É 

importante referir que L. monocytogenes pode ser excretada pelo leite, quer de animais 

doentes (vacas com mamite), quer de animais aparentemente sãos. O leite cru contaminado 

pode introduzir a bactéria nos alimentos elaborados com esse leite ou contaminar as 

respectivas instalações de processamento (Lovett et al., 1987). A elevada incidência de L. 

monocytogenes nos queijos, quer fabricados com leite cru ou com leite pasteurizado, indica 

que a presença da bactéria nestes produtos está relacionada não só com a possibilidade 
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dos leites utilizados estarem contaminados, mas também com a ocorrência de 

contaminações cruzadas durante o processo de fabrico e distribuição dos queijos, condições 

estas favorecidas pela capacidade da bactéria se desenvolver em condições de baixas 

temperaturas de maturação e de armazenagem. A incidência de L. monocytogenes em 

derivados de leite, como iogurtes e manteigas, é pouco frequente, mas em gelados, a 

incidência já é mais frequente. 

 

A contaminação das carnes e dos produtos cárneos pode ser devida, não só à matéria-

prima mas principalmente, ao seu manuseamento e à contaminação do equipamento e do 

ambiente (Truscott, McNab, 1988). Vários tipos de carnes e produtos à base de carne têm 

sido associados à contaminação por L. monocytogenes, nomeadamente, carne de vaca, 

carne de porco, carne picada, fiambre, salsichas fumadas e fermentadas, mortadela e patês. 

A maior parte corresponde a contaminações de superfície e uma das medidas para 

assegurar uma boa qualidade sanitária da carne pode ser o uso de radiações ionizantes de 

modo a eliminar a população microbiana, utilizando doses médias de radiação (1-10 kGy). 

Em Portugal, isto não se aplica, porque não existe aprovação para o uso destas radiações 

neste tipo de produtos (Anónimo, 2001). 

 

As principais fontes de contaminação do ambiente aquático e do pescado por                  

L. monocytogenes são as descargas de efluentes domésticos e de matadouros. Esta 

bactéria pode ser encontrada em águas de áreas costeiras, assim como em truta, salmão, 

marisco variado, principalmente em amostras cruas e congeladas (Farber, Peterkin, 2000). 

Em alguns países do Oriente, existe uma preocupação constante com a contaminação do 

pescado devido a um consumo sem cozedura ou apenas com um ligeiro aquecimento.        

L. monocytogenes não é particularmente tolerante ao calor e a maior parte dos 

processamentos térmicos são adequados para destruir este microrganismo. 

 

As frutas e outros vegetais são mencionados com menor frequência como fontes de             

L. monocytogenes, apesar de esta se encontrar amplamente distribuída na vegetação. 

Contudo, têm sido implicados em surtos de listeriose, couve, alface e aipo (Brackett, 1988), 

e podendo-se detectar L. monocytogenes em rabanetes, abóboras e batatas, entre outros. A 

incidência de L. monocytogenes em vegetais prontos a comer, como as saladas, parece ser 

a mais elevada, havendo registos nalguns países de 44% de amostras de saladas 

contaminadas. Ao que parece, a cenoura e o tomate não são susceptíveis de serem 

contaminados, o que está associado, segundo alguns autores, à presença de substâncias 

listericidas existentes nestes produtos (Rocourt, Cossart, 1997). 
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O controlo de L. monocytogenes nos alimentos começa no nível mais baixo do 

processamento: a matéria-prima (Lovett, Twedt, 1988). A prevenção dos surtos de listeriose 

requer também o controlo da presença da bactéria nos pontos críticos do processamento 

dos alimentos (Klein, Juneja, 1997).  

L. monocytogenes tem a capacidade de sobreviver em condições adversas para outros 

patogénios, entra constantemente nas fábricas através de alimentos crus contaminados, tem 

a possibilidade de sobreviver e de se multiplicar em ambientes húmidos e refrigerados, e 

tem a possibilidade de aderir às superfícies formando biofilmes, tornando-se uma bactéria 

particularmente difícil de erradicar. A utilização de códigos de boas práticas e a análise de 

perigos em todas as indústrias de processamento alimentar é fundamental para controlar as 

contaminações. 

L. monocytogenes apresenta um crescimento óptimo para valores de actividade de água 

(aW) perto de 0,97. No entanto, esta bactéria tem a rara capacidade, entre patogénios 

alimentares, de crescer a valores de aW iguais a 0,92 (Larpent, 1995). Um dos compostos 

mais frequentemente usados para diminuir a aW nos alimentos é o cloreto de sódio (NaCl). 

L. monocytogenes é um organismo bem adaptado a condições anaeróbicas, com 

cinéticas de crescimento semelhantes às do crescimento na presença de oxigénio 

(Buchanan et al., 1989). 

Mietinem et al. (1999) salientam a importância da higienização das áreas de produção, 

logo após o período de laboração, como medida preventiva da ocorrência de estirpes 

persistentes. 

A higienização ineficiente dos equipamentos de produção, bem como uma fraca 

separação das diferentes áreas produtivas, são apontadas por Lundén (2004) como os 

principais factores que conduzem à ocorrência de estirpes persistentes. Rørvik et al. (1997) 

referem também a rotação dos trabalhadores, entre as diferentes áreas produtivas, como 

um factor de contaminação. 

A erradicação de estirpes persistentes passa pelo desmontar dos equipamentos para 

acções de higienização mais intensivas (Lundén et al., 2004), por alterações estruturais das 

instalações e, sempre que possível, pela utilização de vapor, ar e água quentes na 

higienização (Autio, 2003). 
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1.4  Listeriose 

1.4.1 Aspectos clínicos 
 

 Listeriose, a doença infecciosa causada por espécies do género Listeria, é considerada 

uma zoonose porque pode ser transmitida dos animais ao Homem.  

 

 Existem duas formas distintas de apresentação da listeriose: casos de listeriose feto-

maternal e neonatal, e listeriose em adultos. Nos casos de listeriose feto-maternal e 

neonatal, a infecção do feto ocorre através da placenta, tendo como consequências o 

aborto, normalmente a partir dos 5 meses de gestação, nados mortos ou recém-nascidos 

apresentando infecção generalizada. A infecção é normalmente assintomática na mãe, 

podendo apresentar sintomas idênticos a uma gripe ligeira, fatiga, dores de cabeça, 

musculares e nas articulações. Com menos frequência, pode-se observar listeriose neonatal 

tardia, que ocorre geralmente entre a primeira e a oitava semana pós-parto e envolve 

síndroma febril acompanhado de meningite e, em alguns casos, gastroenterites e 

pneumonia, resultantes da aspiração do líquido amniótico por parte do recém-nascido. A 

mortalidade da listeriose neonatal tardia é baixa, 10 a 20%, mas poderá ter sequelas como 

hidrocefalia ou retardamento psicomotor (Evans et al., 1984). 

 

 Em adultos não grávidos, a infecção afecta o sistema nervoso central em 55 a 70% dos 

casos. Nalguns casos pode surgir meningite, mas a infecção desenvolve-se normalmente 

como uma meningoencefalite acompanhada de grandes alterações de consciência, de 

movimento e, em alguns casos, de paralisia do nervo craniano. 

 

 Outra forma frequente de listeriose é a bacteremia ou a septicemia (15 a 50% dos casos), 

com uma taxa de mortalidade elevada, acima de 70% se estiver associada com condições 

subjacentes de debilidade severa. Existem ainda outros aspectos clínicos atípicos, como 

endocardites, miocardites, artrites, pneunomias, hepatites, pleurites, colicistites, peritonites, 

abcessos localizados, osteomielites, sinusites, otites, conjuntivites e oftalmites (Vázquez-

Boland et al., 2001). 

 

1.4.2 Patogénese 
 

 Os alimentos contaminados são a maior fonte de infecção, tanto em casos esporádicos, 

como epidémicos. A bactéria, depois de atravessar a barreira intestinal, alcança, através da 
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circulação linfática e sanguínea, o fígado e o baço. Depois, via disseminação hematogénica, 

consegue alcançar o cérebro ou a placenta (Fig.1.1).  
 

 
Fig. 1.1 - Listeriose: passos sucessivos da listeriose humana 

(adaptado de Cossart & Toledo-Arana, 2008) 

 

 A ingestão de L. monocytogenes parece ser um evento comum, devido à distribuição 

ubíqua desta bactéria e à frequência elevada de contaminação em produtos alimentares 

crus e processados industrialmente. A dose mínima requerida para causar uma infecção nos 

humanos ainda não foi determinada, mas os elevados números de L. monocytogenes 

detectados em produtos alimentares responsáveis por casos epidémicos e esporádicos de 

listeriose (106) sugerem que seja alta. Contudo, a incidência de listeriose em humanos é 

muito baixa, cerca de dois a oito casos esporádicos anuais por um milhão de população na 

Europa e nos Estados Unidos (Farber, Peterkin, 1991; Rocourt, Brosch, 1992; Jacquet et al., 

1994; Tappero et al., 1995).  

 

 Nos tecidos infectados, Listeria exibe uma ocorrência maioritariamente intracelular. O 

modo como Listeria entra nas células não fagocíticas e se propaga célula a célula tem sido 

investigado em grande detalhe (Cossart et al., 2003; Cossart, Sansonetti, 2004; Pizarro-

Cerda, Cossart, 2006) (Fig. 1.2).  
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Fig. 1.2 - Representação esquemática e fotográfica dos passos 

sucessivos do parasitismo intracelular de L. monocytogenes. 

Os principais factores de virulência estão indicados (adaptado 

de Cossart & Toledo-Arana, 2008). 

 

 A internalização resulta da aderência à superfície da célula eucariótica e 

subsequentemente à penetração da bactéria na célula hospedeira. Este mecanismo é 

chamado "mecanismo de zíper" porque implica a interacção progressiva de moléculas da 

superfície bacteriana com os seus respectivos receptores celulares. É um processo que é 

mecânica e morfologicamente diferente do “trigger mechanism”, em que bactérias como 

Salmonella ou Shigella injectam toxinas directamente no citoplasma das células receptoras 

infectadas de forma a induzi-las a realizar a internalização.  

 

 Depois da entrada nas células do hospedeiro, as bactérias são capturadas por um 

vacúolo do qual escapam, após cerca de 30 min. Uma vez no citoplasma, ocorre 

multiplicação celular (Fig. 1.2) com um tempo de duplicação semelhante ao que se observa 

quando se encontra num meio de cultura rico. As bactérias começam a polimerizar a actina 

do hospedeiro, gerando uma rede de filamentos bifurcados que podem ser facilmente 

visualizados em células infectadas fixadas por isotiocianato de fluoresceína conjugado com 

faloidina ou através de microscópio electrónico. 

 

 Este processo de polimerização produz energia suficiente para propelir as bactérias que 

se movem no citoplasma numa velocidade de aproximadamente 10 µm por minuto. Uma vez 

no interior da membrana plasmática, as bactérias empurram a membrana e induzem a 
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formação de protrusões que podem invadir as células vizinhas (Fig. 1.2). Geram vacúolos 

envolvidos por uma membrana dupla, dos quais as bactérias escapam, iniciando um novo 

ciclo de multiplicação no interior da segunda célula infectada. Este fenómeno de infecção 

célula a célula permite a disseminação de L. monocytogenes em vários tecidos infectados, 

sem que a bactéria seja exposta aos anticorpos ou a outras moléculas imunoactivas do 

hospedeiro (Doyle, 2001).  

 

1.4.3 Factores de virulência 
 

Dentro da espécie L. monocytogenes, nem todas as estirpes têm o mesmo grau de 

virulência, encontrando-se inclusivamente estirpes não virulentas na natureza, onde existem 

outras propriedades que condicionam a sobrevivência da bactéria. Segundo estudos 

conduzidos in vitro, a expressão da virulência pode ser influenciada por factores genéticos e 

por factores ambientais. No entanto, devem considerar-se todas as estirpes de L. 

monocytogenes potencialmente perigosas para a saúde humana, independentemente da 

origem ou especificidade.  

 

Como noutras bactérias patogénicas, os genes virulentos de L. monocytogenes estão 

organizados em unidades genéticas conhecidas como ilhas de patogenicidade (PAIs). As 

PAIs são presumivelmente adquiridas pelas bactérias por transferência horizontal de genes, 

por vezes como parte de elementos genéticos móveis e, consequentemente, desempenham 

um papel-chave na evolução da virulência bacteriana. Seis dos genes responsáveis pelos 

passos-chave do parasitismo intracelular de L. monocytogenes (prfA, plcA, hly, mpl, actA e 

plcB) estão fisicamente ligados numa ilha cromossomal de 9 kb, conhecida como LIPI-1 (de 

LIsteria Pathogenicity Island 1) (Fig. 1.3) (Vázquez-Boland et al., 2001).  

 

 
Fig. 1.3 - LIPI-1 (Cossart, Lecuit, 1998) 

Quase todos os factores de virulência, descritos para L. monocytogenes, exibem duas 

características comuns: (i) estão sob o controlo do regulador de transcrição de virulência 
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(PrfA) e (ii) são libertados para o meio ambiente ou estão localizados na superfície 

bacteriana.  

 

1.4.3.1 PrfA 
 

O factor regulador positivo A (Positive regulatory factor A - PrfA) é o único regulador 

identificado até à data em L. monocytogenes que está directamente envolvido no controlo da 

expressão dos genes virulentos. O gene prfA codifica para uma proteína de 27 kDa (PrfA), 

que regula positivamente a expressão de vários factores virulentos de Listeria (Scortti et al., 

2007). É uma proteína de ligação ao DNA que regula o próprio gene prfA e outros, como hly. 

A transcrição de prfA e hly é modulada ambientalmente, e depende da fase de crescimento 

da bactéria e da regulação térmica. A transcrição dos genes da LIPI-1 e alguns genes que 

codificam para outras subfamílias de internalinas, como por exemplo, o gene inlC de L. 

monocytogenes, são regulados por esta proteína. Outros, como inlAB, são parcialmente 

regulados por prfA. Contudo, a expressão de alguns genes virulentos é totalmente 

independente de PrfA, como é o caso do gene inlGHE de L. monocytogenes. Também é 

evidente que PrfA regula negativamente alguns genes de L. monocytogenes, como o gene 

mediador da resposta ao stresse, clpC, e os genes associados à mobilidade, motA e flaA 

(Vázquez-Boland et al., 2001).  

 

1.4.3.2 Fosfolipases 
 

Listeria spp. produzem três enzimas diferentes com actividade de fosfolipase C (PLC), 

que estão relacionadas com a virulência. As proteínas PlcA (PI-PLC) e PlcB (PC-PLC), 

estão presentes em L. monocytogenes e L. ivanovii; a terceira, SmcL, é específica de L. 

ivanovii (Vázquez-Boland et al., 2001). PI-PLC é uma proteína de 33 kDa codificada pelo 

gene plcA que promove a evasão do fagossoma e PC-PLC é uma proteína de 29 kDa 

codificada pelo gene plcB que é expressa como um percursor inactivo e que se encontra 

associada à invasão célula a célula. 

 

1.4.3.3 Listeriolisina O 

Todas as estirpes patogénicas são hemolíticas, sendo a produção de listeriolisina O 

(LLO) considerada um dos principais factores, que se conhecem, ligados à virulência. Esta 

convicção deve-se ao facto de todas as estirpes não hemolíticas, não exibirem 
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patogenicidade, e das que são fracamente hemolíticas não serem tão virulentas como as 

estirpes selvagens hemolíticas (Farber, Peterkin, 1991). A proteína LLO foi o primeiro factor 

de virulência identificado em L. monocytogenes (Gaillard et al., 1986). O gene hly codifica 

este factor virulento, uma proteína de 58 kDa que, aparentemente, é necessária para a 

evasão destes parasitas do fagossoma da célula hospedeira. A proteína LLO não só está 

envolvida na lise do primeiro fagossoma, como tem um papel primordial na saída eficiente 

de L. monocytogenes do vacúolo de membrana dupla, conduzindo à infecção célula a célula 

(Gedde et al., 2000). 

 

1.4.3.4 Internalinas 
 

As internalinas são proteínas da família dos genes associados à virulência encontradas 

em Listeria spp., excepto os genes inlC e inlF de L. monocytogenes. Os membros desta 

família encontram-se sempre em agrupadas “clusters”, contendo de dois a vários genes, 

orientados todos na mesma direcção (Vázquez-Boland et al., 2001). Os genes inlA e inlB 

são dois genes virulentos de L. monocytogenes e fazem parte da mesma família. A 

internalina A, produto do gene inlA, é uma proteína de superfície necessária para a bactéria 

entrar nas células epiteliais em cultura. InlA tem um papel central na passagem da barreira 

intestinal. A origem da família dos genes inl é intrigante. Os domínios “leucine-rich repeat” 

(LRR) são muito comuns em proteínas de eucariotas, mas são raros em proteínas de 

bactérias, sugerindo serem uma aquisição, relativamente recente pelos procariotas. A 

proteína de invasão InlB promove a evasão das bactérias do fagossoma da célula 

hospedeira. 

 

1.4.3.5 Proteína ActA 
 

A proteína ActA é utilizada pela bactéria na polimerização de filamentos de actina 

necessários à mobilidade (Cossart, Bierne, 2001; Frischknecht, Way, 2001). 

Consequentemente, ActA desempenha um papel importante na disseminação bacteriana 

nos tecidos do hospedeiro. ActA é uma proteína de superfície de 67 kDa, codificada pelo 

gene actA, sendo necessária e suficiente para promover a polimerização das moléculas de 

actina da célula hospedeira. Com a ajuda destes filamentos de actina, as células de Listeria 

movem-se até à membrana plasmática, iniciando o processo de passagem para o interior da 

célula adjacente. 
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1.4.3.6 p60 
 

Outro gene virulento importante em L. monocytogenes codifica a proteína p60, a maior 

proteína extracelular de L. monocytogenes, com 60 kDa, que está associada à invasão de 

células fagocíticas não-profissionais. O gene que codifica a p60 é designado iap (“invasion-

associated protein”). A transcrição de iap é independente de PrfA e a síntese desta proteína 

é controlada por um mecanismo de pós-transcrição.  

 

1.4.3.7 σB 

 

O factor sigma (σB ou SigB), que foi extensivamente estudado em Bacillus subtilis, é um 

regulador crítico da virulência em Listeria, uma vez que regula um número elevado de genes 

que foram identificados pela análise do seu transcritoma (Kazmierczak et al., 2004; Hain et 

al., 2008; Raengpradub et al., 2008). Os genes regulados por SigB incluem a internalina 

inlB. 

O factor sigma (σB) é codificado pelo gene sigB. A identificação do regulão σB em L. 

monocytogenes, combinado com a proteómica e as análises fenotípicas dos mutantes σB-

nulos (∆sigB), forneceram uma evidência considerável de que σB contribui crucialmente para 

a capacidade de L. monocytogenes se multiplicar e sobreviver, tanto em mamíferos como 

em condições de stresse encontradas noutros tipos de ambientes (Gray et al., 2006). 

O σB envolvido na resposta ao stresse foi identificado em bactérias gram-positivas, com 

baixo conteúdo de G+C. Em L. monocytogenes, σB contribui para a sobrevivência da célula 

sob condições de stresse, incluindo a exposição a pH baixo, stresse oxidativo, inanição de 

carbono e crescimento a baixas temperaturas (Wiedmann et al., 1998; Ferreira et al., 2001; 

Ferreira et al., 2003; Moorhead, Dykes, 2004; Wemekamp-Kamphius et al., 2004). 

 

1.4.3.8 Hfq 
 

A proteína de ligação ao RNA, Hfq, emergiu como um regulador importante da expressão 

génica em várias bactérias. Esta proteína modula a estabilidade da tradução dos mRNAs e 

interage com diversos RNAs como função reguladora. Christiansen et al. (2004) 

demonstraram que a proteína Hfq está envolvida na capacidade de L. monocytogenes em 

tolerar o stresse osmótico e de etanol, bem como de contribuir para a sobrevivência da 
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bactéria em condições de limitação de aminoácidos. Estudos de infecciosidade 

demonstraram que a proteína Hfq contribui para a patogenicidade de L. monocytogenes em 

ratos, mas não afecta a infecção de linhagens celulares por esta bactéria. 

 

1.4.3.9 VirR 
 

O gene virR codifica para um regulador putativo de resposta de um sistema de dois 

componentes. A deleção de virR diminui drasticamente a virulência em murganhos, bem 

como na invasão de culturas de linhas celulares. Utilizando uma abordagem transcriptómica, 

Mandin et al. (2005) identificaram 12 genes regulados por virR. virR parece, assim, controlar 

a virulência através de uma regulação global de modificações de componentes de 

superfície. Essas modificações podem afectar as interacções com as células hospedeiras, 

incluindo os componentes do sistema imunitário. A análise in silico dos promotores da 

regulação de virR revelaram um local de consenso da ligação de VirR ao DNA e interacções 

específicas entre a proteína VirR purificada e esta sequência de consenso. Com este 

estudo, estes autores evidenciaram a existência de um segundo regulão da virulência, 

depois de PrfA, em L. monocytogenes. 

 

1.5 Stresse ambiental e secreção de proteínas 
 

L. monocytogenes é um organismo capaz de crescer em diversas condições de stresse 

ambiental. Esta versatilidade requer a capacidade de assimilar informação acerca do seu 

ambiente, bem como a capacidade de processar esta informação rapidamente para se 

adaptar à alteração das condições ambientais. Hill et al. (2002) afirmaram que o princípio 

geral desta adaptação ao stresse consiste na capacidade da bactéria, quando exposta a um 

stresse sub-letal, poder ganhar resistência a exposições subsequentes ao mesmo stresse 

(ou mesmo, nalguns exemplos, a stresses diferentes).  

Quando as bactérias são submetidas a súbitas mudanças, num ou em vários parâmetros 

que afectam o seu crescimento ou a sua sobrevivência, inicia-se um novo programa de 

expressão génica. Esta resposta ao stresse manifesta-se através de um aumento, ou de 

uma redução, das proteínas sintetizadas (Duché et al., 2002). 

Na verdade, o metabolismo proteico de uma bactéria, tal como de qualquer outra célula, 

responde a uma situação de stresse por meio de três alterações fundamentais: (i) uma 
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paragem ou abrandamento na síntese de proteínas (onde se incluem as proteínas “de luxo”e 

as “housekeeping protein”); (ii) uma indução (selectiva, se o stresse for moderado) da 

degradação de proteínas (em que são preferencialmente degradadas as proteínas “de 

luxo”), cuja principal função é libertar aminoácidos que são prontamente (a rapidez na 

resposta pode marcar a diferença entre sobrevivência ou morte) utilizados na (iii) síntese de 

um grupo de proteínas, mais ou menos específico do stresse e cuja função é permitir que a 

célula faça os ajustamentos estruturais e bioquímicas necessárias para a sobrevivência ao 

stresse.  

 

1.5.1 Stresse nutritivo 
 

Quando L. monocytogenes cresce em meio mínimo definido (Premaratne et al., 1991), 

ocorre um aumento na expressão dos factores de virulência, que é baixa em meio de cultura 

rico.  

Wemekamp-Kamphuis et al. (2004) demonstraram que durante o crescimento em BHI a 7 

ºC, os transportadores GbuABC e OpuC contribuem para a crioprotecção, ao passo que o 

sistema BetL não é tão significativo. Contudo, em meio mínimo definido, a adição de betaína 

resulta numa mudança na hierarquia dos transportadores. Neste caso, GbuABC (“betaine 

porter II”) e BetL (“betaine porter I”) tornam-se mais importantes na crioprotecção, 

comparados com OpuC, enquanto que com o suplemento de carnitina, só o sistema OpuC 

tem uma contribuição importante para a criotolerância. No estudo realizado por Sleator et al. 

(2003), verificou-se que a contribuição de cada sistema transportador osmólito depende do 

ambiente de crescimento. GbuABC parece ser o transportador osmólito predominante para 

L. monocytogenes poder sobreviver em géneros alimentícios, enquanto o sistema OpuC 

parece ser mais importante durante a infecção. 

 

1.5.2 Temperatura baixa 
 

L. monocytogenes tem a capacidade de crescer numa vasta gama de temperaturas, 

conseguindo sobreviver e crescer a temperaturas de refrigeração. As baixas temperaturas 

têm efeitos no crescimento desta bactéria, através da influência, entre muitos outros, sobre 

o ribossoma, sobre a membrana citoplasmática e sobre a síntese proteica e a captação de 

solutos (Berry, Foegeding, 1997; Thieringer et al., 1998; Phadtare et al., 2000).  
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Vários mecanismos moleculares de adaptação ao stresse frio foram identificados em 

microrganismos: i) modulação da estrutura dos ácidos nucleicos (DNA e RNA); ii) 

manutenção da integridade estrutural nas membranas celulares; iii) captação de solutos 

compatíveis; iv) mecanismos não-específicos de resposta ao stresse e v) produção de 

várias proteínas de stresse como resposta ao frio, vulgarmente conhecidas como proteínas 

de choque ao frio (“cold shock proteins”, Csps) e proteínas de aclimatação ao frio (“cold 

acclimation proteins”, Caps). Em L. monocytogenes, os mecanismos de resposta descritos 

até agora envolvem a manutenção da fluidez da membrana lipídica, a captação de solutos 

compatíveis e a produção de várias proteínas Csps e Caps.  

O estado físico correcto da membrana lipídica é crucial para a estrutura e a integridade 

funcional das membranas celulares. As baixas temperaturas levam a uma redução da 

fluidez da membrana lipídica e os microrganismos respondem ao stresse alterando a 

composição em ácidos gordos das suas membranas lipídicas. 

 

O primeiro mecanismo de osmoadaptação envolve a acumulação intracelular de 

osmólitos, que é uma estratégia importante na adaptação ao stresse frio em L. 

monocytogenes (Becker et al., 1998; Mead et al., 1999; Sleator et al., 1999; Fraser et al., 

2000; Gerhardt et al., 2000; Sleator et al., 2001; Angelidis et al., 2002a; 2002b; Angelidis, 

Smith, 2003; Sleator et al., 2003a; 2003b). Osmólitos são compostos orgânicos de massa 

molecular baixa que se podem acumular intracelularmente em concentrações elevadas, com 

efeitos mínimos nas funções normais dos microrganismos (revisto por Sleator et al., 2000). 

L. monocytogenes parece não ter a capacidade molecular de sintetizar os principais 

osmólitos crioprotectores, glicina-betaína e carnitina. Por outro lado, estes osmólitos são 

encontrados em quantidades elevadas em alimentos de origem animal ou vegetal (Rhodes, 

Hanson, 1993). Os principais osmólitos para os mecanismos de adaptação ao frio em L. 

monocytogenes são obtidos por apreensão directa de ambientes externos. A inclusão 

destes osmólitos no meio de crescimento faz com que L. monocytogenes consiga crescer a 

baixas temperaturas (Beumer et al., 1994; Ko et al., 1994; Smith, 1996; Bayles, Wilkinson, 

2000). A exposição directa ao stresse frio induz um aumento da apreensão de osmólitos 

crioprotectores por parte de L. monocytogenes (Angelidis et al., 2002; Mendum, Smith, 

2002; Wemekamp-Kamphuis et al., 2002; Angelidis, Smith, 2003). A apreensão de glicina-

betaína e carnitina é mediada por um sistema de três transportes, sistema de transporte 

BetL, GbuABC (Ko, Smith, 1999; Sleator et al., 1999; Sleator et al., 2000) e OpuC. BetL é 

um sistema de apreensão secundário, acoplando a acumulação de glicina-betaína com a 

força-motriz do Na+, ao passo que GbuABC é um sistema de transporte de ATP (Ko, Smith, 

1999; Sleator et al., 1999). Por outro lado, a apreensão de carnitina é principalmente por via 

OpuC, que é também um sistema de transporte de ATP (Verheul et al., 1995; Fraser et al., 
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2000). No contexto de adaptação ao stresse frio, GbuABC é o maior transportador de 

betaína, embora pequenas quantidades de crioprotectores sejam acumuladas pelos 

sistemas BetL e OpuC (Angelidis et al., 2002; Mendum, Smith, 2002). Sob o stresse frio, a 

maior apreensão de carnitina é mediada por OpuC, embora pequenas quantidades de 

crioprotectores sejam acumuladas pelos sistemas GbuABC e BetL (Angelidis et al., 2002).  

 

Outra estratégia importante para a adaptação ao stresse frio é a acumulação de 

pequenos péptidos do meio de crescimento por L. monocytogenes. O sistema de transporte 

de duas membranas permite a acumulação de péptidos em L. monocytogenes: um sistema 

de força motriz protónica permite a acumulação de di- e tripéptidos, e outro sistema permite 

a acumulação de oligopéptidos (Verheul et al., 1995; 1998).  

 

Liu et al. (2002) detectaram um aumento da transcrição dos genes groEL, clpP e clpB 

durante a aclimatação de células de L. monocytogenes ao frio. Esta resposta molecular 

pode reflectir uma adaptação ao stresse frio associada a alterações na síntese proteica. O 

processo de aclimatação ao frio em células de L. monocytogenes está associado com o 

aumento da transcrição dos genes envolvidos na síntese de aminoácidos. A transcrição dos 

genes hisJ, trpG, cysS e aroA, que codificam enzimas da biossíntese de aminoácidos, são 

reguladas positivamente pelo stresse frio, indicando carência de certos aminoácidos (Liu et 

al., 2002) e, como consequência, os microrganismos em stresse respondem aumentando a 

produção de enzimas necessárias para aumentar a produção dos aminoácidos em falta. 

 

1.5.3 Sal 
 

As células bacterianas devem manter uma pressão osmótica intracelular maior do que a 

do meio de suspensão de modo a manterem as células túrgidas (Brown, 1976; Taiz, 1984; 

Csonka, 1989). A capacidade da bactéria se adaptar a modificações na concentração 

osmótica do meio ambiente externo é importante para o seu crescimento e sobrevivência. 

Para tal, as células bacterianas desenvolveram um número de estratégias osmoadaptativas 

para enfrentar flutuações neste parâmetro ambiental. Esta resposta dos microrganismos ao 

stresse osmótico, envolvendo mudanças fisiológicas e variações na expressão dos genes, 

designa-se por osmoadaptação (Hill et al., 2002). 

L. monocytogenes responde a um ambiente com uma elevada concentração osmótica 

pela acumulação intracelular de solutos compatíveis. Entre os solutos compatíveis, glicina-
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betaína e carnitina são os mais eficazes, em particular contra o stresse osmótico (Fig. 1.4) 

(Beumer et al., 1994; Ko et al., 1994; Smith, 1996). 

Estes osmólitos actuam no citoplasma, contrabalançando a concentração osmótica 

externa, prevenindo assim a perda de água da célula e a plasmólise, sem afectar 

adversamente a estrutura e a função macromolecular (Csonka, Hanson, 1991).  

 

1.5.4 pH 
 

Listeria é uma bactéria neutrófila e o seu crescimento é impedido pela acidez do meio. O 

valor limite mais baixo de pH a que Listeria pode resistir depende da composição do meio, 

da estirpe e do seu estado fisiológico. A extensão da tolerância ácida adquirida pela 

adaptação também depende da duração do período de exposição ao meio ácido. Para o 

mesmo valor de pH externo (pH0), os ácidos orgânicos fracos são mais deletérios para 

Listeria do que os ácidos inorgânicos fortes, como o HCl.  

Os ácidos minerais fortes dissociam-se completamente em H+ e aniões. As membranas 

celulares têm uma permeabilidade muito baixa aos H+. Os protões entram e saem da célula 

interagindo com os sistemas celulares que controlam o transporte de H+, como F0F1-

APTase, antiportes Na+/H+ e sistemas de transportes de electrões (cadeias respiratórias) 

(Fig. 1.4). Os ácidos orgânicos fracos atravessam a membrana da célula como moléculas 

não dissociadas através de outros mecanismos (permeases ou porinas). Uma vez 

dissociados dentro da célula, eles não podem difundir-se para fora, baixando assim o pH 

intracelular (pHi) para valores dramáticos e desregulando o metabolismo celular (Phan-

Thanh et al., 2000). 

L. monocytogenes pertence a um grupo reduzido de bactérias que possui o sistema de 

resistência ácida glutamato descarboxilase (GAD). Pressupõe-se que, depois da apreensão 

do glutamato por um transportador específico, ocorre uma descarboxilação citoplasmática 

que resulta no consumo de um protão intracelular. O produto de reacção, ácido γ-

aminobutírico (GABA), é exportado da célula por um antiporte. O resultado é um aumento no 

pH do citoplasma (devido à perda de um protão) e um leve aumento no pH extracelular 

(devido à troca de glutamato extracelular pelo GABA, mais alcalino). O sistema glutamato 

descarboxilase é codificado pelos genes gad. O gadA (outrora gadB, gadD, gadD3 ou 

Imo2434) codifica a glutamato descarboxilase. O operão gadCB (outrora gadD2T2 ou 

Imo2363-Imo2362) codifica um glutamato descarboxilase e um antiporte de glutamato-γ-

aminobutírico (GABA) (Hill et al., 2002). 
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Fig. 1.4 - Representação de dois papéis propostos de 

protecção/adaptação ao stresse osmótico e ao stresse ácido 

(adaptado de Hill et al., 2002) 

 

1.5.5 Presença de carvão activado  
 

Os níveis de expressão da virulência de Listeria dependem da quantidade de proteína 

PrfA sintetizada. Esta síntese é controlada através de dois mecanismos: um envolve a 

desinibição da tradução do mRNA que codifica a PrfA em resposta à elevação da 

temperatura ambiente para 37 ºC e o outro envolve a transcrição simultânea dos genes 

plcA-prfA, regulada positivamente pela proteína PrfA, que cria um “feedback” positivo com o 

PrfA, induzindo a sua própria síntese. 

 

Além da activação da síntese de PrfA, existe evidência da existência de, pelo menos, 

dois mecanismos reguladores negativos. A repressão da expressão de PrfA não é 

acompanhada por uma redução simultânea na quantidade de proteína PrfA no citoplasma 

bacteriano, sugerindo que o mecanismo subjacente implica modificações na actividade de 

PrfA. Um destes mecanismos é revelado pela adição de carvão activado ao meio de cultura 

de L. monocytogenes. Experiências com membranas de microporos e meios de cultura 

condicionados mostraram que o efeito do carvão activado se deve à adsorção de uma 

substância auto-repressora, que é produzida durante a fase de crescimento exponencial de 

L. monocytogenes (Ermolaeva et al., 2004).  
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1.6 Métodos de quantificação de proteína 
 

1.6.1 Métodos espectrofotométricos baseados no espectro das 
proteínas  
 

Os ensaios de quantificação de proteína baseados na medição da absorvância são 

rápidos e convenientes, porque não há a necessidade de adição de reagentes ou de 

incubação. Também não é necessário preparar padrões de proteínas. A relação 

absorvância/concentração de proteína é linear. Como diferentes proteínas e ácidos 

nucleicos têm diferentes características de absorção, pode haver um erro considerável, 

especialmente para misturas de proteína ou para proteínas desconhecidas. Qualquer 

componente não-proteico da solução que absorva radiação ultravioleta, pode interferir no 

ensaio. Amostras de células ou de tecidos, contêm componentes insolúveis ou coloridos, 

susceptíveis de também interferir no ensaio. 

 

1.6.1.1 Determinação da concentração de proteína por medição da 
absorvância 
 

As proteínas mostram um pico de absorção na gama da radiação ultravioleta a 280 nm, 

que resulta da contribuição feita pelos resíduos aromáticos (triptofano, tirosina e 

fenilalanina). A absorção a 280 nm pode assim ser utilizada para fornecer a concentração 

aproximada de proteína, desde que a intensidade de absorção demonstre alguma relação 

com o número destes resíduos presentes na proteína. Contudo, um espectro de absorção 

exacto não pode ser predito apenas considerando a absorção destes resíduos na molécula, 

isto é, o espectro de absorção observado reflecte o ambiente em que variam os resíduos 

dos aminoácidos dentro da proteína e do solvente. Estruturas secundárias, terciárias e 

quaternárias afectam a absorvância. Este método é relativamente sensível, sendo capaz de 

determinar concentrações de proteína tão baixas como 10 μg/ml, e, diferentemente dos 

métodos colorimétricos (ver secção 1.6.2), é um método não destrutivo. Por outro lado, este 

método é sujeito à interferência de outros compostos que que absorvem a 280 nm. Uma 

maior sensibilidade pode ser obtida medido a absorção da radiação ultravioleta pelas 

ligações peptídicas. As ligações peptídicas absorvem fortemente no ultravioleta distante, 

com um máximo à volta dos 190 nm. Contudo, devido a dificuldades causadas pela 

absorção pelo oxigénio, neste comprimento de onda, as medições normalmente são feitas 

aos 205 ou 210 nm. Medir a concentração de proteína a 205 ou a 210 nm, é 20 a 30 vezes 

mais sensível do que medir a 280 nm, e a concentração de proteína pode ser medida com 
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concentrações inferiores a 1 μg/ml. Uma desvantagem em trabalhar nestes comprimentos 

de onda tão baixos é, que um número de componentes de tampões, comummente usados 

em estudos de proteínas, também absorve fortemente nestes comprimentos de ondas, não 

sendo, por isso, prático trabalhar em comprimentos de onda baixos. 

 

1.6.1.2 Determinação do coeficiente de extinção a 280 nm 
 

O coeficiente de extinção ou absortividade molar (ε) é uma constante de 

proporcionalidade que relaciona a absorvância com a concentração e a largura da cuvette 

atravessada pela luz (ε = A/c.l). A absorvância é uma grandeza adimensional. A largura da 

cuvette é normalmente de 1 cm. Note-se que o valor de ε é válido apenas para o 

comprimento de onda, no qual é definido. A mesma molécula, em comprimentos de onda 

diferentes, tem diferentes absortividades molares. 

 

1.6.2 Métodos colorimétricos  
 

Os métodos colorimétricos são sensíveis e podem detectar quantidades tão pequenas 

como 1 ng de proteína. Contudo, nenhum dos métodos espectrofotométricos disponíveis 

pode fornecer uma estimativa exacta da quantidade de proteína, devido à reactividade 

variável dos aminoácidos com o reagente utilizado no ensaio, assim como a presença de 

substâncias interferentes. A maior parte das reacções colorimétricas dependem da 

temperatura e do tempo de incubação. Assim, os padrões de proteína e as amostras de 

proteína de concentração desconhecida devem ser analisados ao mesmo tempo e utilizando 

o mesmo tampão. Em muitas aplicações, a presença de reagentes no tampão de extracção 

pode interferir na amostra de proteína; por essa razão, tampões em branco são incubados 

juntamente com a amostra de proteína. Estão disponíveis comercialmente vários “kits” para 

ensaios de proteína, sendo a grande maioria baseados nos métodos de Bradford e de 

Lowry, porque são sensíveis, cobrem uma extensa variedade de condições de amostra e 

podem ser usados com relativa facilidade. 
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1.6.2.1 Método de Lowry 
 

O método de Lowry (Lowry et al., 1951) baseia-se em duas reacções diferentes. A 

primeira reacção consiste na formação de um complexo de ião de cobre com ligações de 

amida, originando uma redução do cobre em soluções alcalinas. Isto é chamado um biureto 

cromóforo e é habitualmente estabilizado pela adição de tartarato (Gornall et al., 1949). A 

segunda reacção é a redução do reagente de Folin-Ciocalteau (fosfomolibdato e 

fosfotungstato), principalmente pela redução do complexo de ligação amida-cobre, bem 

como de resíduos de tirosina e de triptofano. Na forma reduzida, o reagente de Folin-

Ciocalteau é azul e detectável com um espectrofotómetro na gama de 500 a 750 nm. A 

própria reacção do biureto não é muito sensível. A utilização do reagente de Folin-

Ciocalteau para detectar o cobre reduzido faz com que o ensaio de Lowry seja quase 10 

vezes mais sensível do que a reacção do biureto sozinha. De forma a tornar este ensaio 

mais abrangente, desenvolveram-se várias modificações ao ensaio original de Lowry. De 

entre as modificações realizadas, realçam-se as que tiveram como finalidade aumentar a 

aplicação do ensaio para uma gama mais vasta de concentrações de proteínas (Hartree, 

1972), desenvolver um ensaio menos sensível à interferência de detergentes (Dulley, 

Grieve, 1975) e precipitar primeiro a proteína para a separar de contaminantes interferentes 

(Bensadoun, Weinstein, 1976).  

O ensaio de Lowry é, assim, relativamente sensível, embora necessite de mais tempo do 

que outros ensaios, além de poder ser susceptível a muitos compostos interferentes. As 

substâncias seguintes são conhecidas por interferirem no ensaio de Lowry: detergentes, 

hidratos de carbono, glicerol, tricina, ácido etilenodiamina tetra-acético (EDTA), tris, 

compostos de potássio, compostos sulfídrilicos, a maioria dos fenóis, ácido úrico, guanina, 

xantina, magnésio e cálcio. Muitas destas substâncias interferentes são comummente 

usadas em tampões para preparar a proteína ou os extractos celulares. Esta é uma das 

limitações principais deste ensaio. O ensaio de Lowry é também sensível a variações no 

conteúdo em tirosina e nos resíduos de triptofano, um aspecto partilhado com o ensaio 

baseado na radiação ultravioleta a 280 nm. O ensaio é linear na gama de 1 a 100 µg de 

proteína. A absorvância pode ser lida na região entre 500 e 750 nm, sendo a absorvância a 

660 nm a mais comummente utilizada. Outros comprimentos de onda podem também ser 

usados e poderão reduzir os efeitos das contaminações (p. ex., em amostras de plantas, a 

clorofila interfere a 660 nm, mas não a 750 nm).  
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1.6.2.2 Método do biureto 
 

O princípio do método do biureto é similar ao de Lowry, contudo implica um período de 

incubação de 20 min. É pouco sensível à presença de interferentes (como por exemplo, sais 

de amoníaco), e Layne (1957) afirmou que este ensaio é menos susceptível a erros do que 

o de Lowry e do que os métodos de absorção de radiação ultravioleta. No entanto, este 

método necessita de maior quantidade de proteína. Este ensaio destina-se a determinar a 

concentração de proteína em amostras, para as quais o rendimento não é um problema. Em 

condições alcalinas, substâncias que contenham duas ou mais ligações peptídicas vão 

formar um complexo purpúreo com os sais de cobre do reagente.  

 

1.6.2.3 Método da proteína BCA 
 

O ensaio BCA (ácido bicincónico) (Smith et al., 1985) mede a formação de Cu+ a partir de 

Cu2+ através do complexo biureto, em soluções alcalinas de proteína com BCA. 

Originalmente, pensou-se que o mecanismo do ensaio BCA era semelhante ao método de 

Lowry, mas sabe-se agora que há duas reacções distintas que se realizam com os iões de 

cobre, únicas para o ensaio BCA (Wiechelman et al., 1988). A primeira reacção ocorre a 

temperaturas mais baixas e resulta da interacção do cobre e do ácido bicincónico com 

resíduos de cisteína, cistina, triptofano e de tirosina na proteína. A temperaturas mais 

elevadas, a ligação peptídica é também responsável pelo desenvolvimento de cor. 

Executando o ensaio a 37 ºC ou a 60 ºC (versus a temperatura ambiente), aumenta a 

sensibilidade do método e reduz-se a variação na resposta do ensaio em função da 

composição de proteína. Assim, quando possível, o ensaio deve ser realizado a 60 ºC. 

Depois da reacção estar completa, a absorvância não aumenta apreciavelmente. Nas 

amostras incubadas a 37 ºC, depois de arrefecerem para a temperatura ambiente, a 

absorvância continua a aumentar a uma taxa de cerca de 2,3% por 10 min. 

O reagente BCA substitui o reagente de Folin-Ciocalteau no ensaio de Lowry. O BCA 

forma um complexo com o Cu+, com um pico de absorvância a 562 nm. O BCA é vantajoso 

porque não interage com tantos contaminantes e componentes do tampão como o reagente 

Folin-Ciocalteau, especialmente detergentes. Os componentes que interferem com o ensaio 

BCA levam à redução do Cu2+ (p. ex., ditiotreitol, DTT, ou quelatantes de cobre, como o 

EDTA). Os primeiros componentes produzem cor durante a determinação, o que vai 

interferir com a exactidão da quantificação da proteína enquanto que os quelatantes de 
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cobre reduzem a intensidade da cor de BCA produzida. Geralmente, estes não são 

componentes críticos dos tampões e podem ser facilmente removidos antes dos ensaios. 

 

1.6.2.4  Método de Bradford 
 

O método de Bradford é uma técnica utilizada habitualmente para a determinação da 

concentração da proteína total, que utiliza o corante "Coomassie Brilliant Blue" G-250 (CBB 

G-250). Este corante forma complexos com as proteínas para dar um máximo de absorção a 

595 nm. As vantagens práticas deste método são a facilidade de se preparar o reagente e 

desenvolvimento rápido da cor e a sua estabilidade. Embora seja sensível abaixo dos 20 μg 

proteína cm-3, é somente um método relativo, porque a quantidade de mistura de corantes 

parece variar com o conteúdo de aminoácidos básicos, arginina e lisina, na proteína. Apesar 

do método de Bradford ser rápido, exacto e sensível e estar sujeito a um menor número de 

interferentes que o método de Lowry, apresenta algumas desvantagens tais como a 

variação da absortividade específica para diferentes proteínas, devido à baixa solubilidade 

ou à baixa massa molecular das mesmas, e fornece resultados nem sempre reprodutíveis 

devido ao grau de pureza do corante CBB G-250. 

 

1.7 Análise electroforética de proteínas 
 

A electroforese é definida como a migração de partículas carregadas electricamente sob 

a influência de um campo eléctrico. As condições experimentais são feitas para permitir a 

resolução de partículas baseadas em diferenças na sua carga ou densidade de carga (isto 

é, ajustando o pH ou a força iónica do tampão (solvente) para influenciar a carga das 

partículas (soluto)). Numa solução, se um soluto tem carga positiva (catião), irá migrar em 

direcção ao eléctrodo negativo (cátodo), enquanto uma partícula carregada negativamente 

(anião) migrará em direcção ao eléctrodo positivo (ânodo). Um soluto pode ser portador de 

uma carga eléctrica devido à ionização de grupos da molécula ou por uma carga induzida 

pelo electrólito, por exemplo, por adsorção. A forma de ionização de um grupo ionizável é 

determinada pelo valor do seu pK e pelo valor de pH do meio. Cada molécula anfotérica 

possui o seu ponto isoeléctrico característico. O ponto isoeléctrico é o valor de pH em que 

uma substância não se desloca sob a influência do campo eléctrico, ou seja, em que ela é 

electricamente neutra (tendo o mesmo número de cargas positivas e negativas). As 

propriedades do meio líquido são essenciais na separação electroforética: o pH, a força 



  Introdução  

25 

 

iónica, a viscosidade, a constante dieléctrica e a temperatura conjugam as suas acções para 

conferir à espécie molecular que se pretende separar a mobilidade electroforética. A 

velocidade de deslocação de cada molécula vai assim depender de diversos factores: (i) a 

carga global da molécula, (ii) a sua dimensão, configuração, (iii) o tamanho de poro do gel e 

(iv) a voltagem aplicada pela fonte de alimentação. Deste modo, numa electroforese 

mantêm-se normalmente constantes o pH e a força iónica do meio, através de uma solução 

tampão (Shi, Jackowski, 1998). 

 

Electroforese em gel de poliacrilamida na presença de sulfato dodecilo de 
sódio  
 

Ao longo das últimas quatro décadas, a electroforese em géis de poliacrilamida na 

presença de sulfato dodecilo de sódio (PolyAcrylamide Gel Electrophoresis in the presence 

of Sodium Dodecyl Sulfate, SDS-PAGE) emergiu como o método de escolha para analisar a 

composição polipeptídica de materiais biológicos (Shapiro et al., 1967; Weber, Osborn, 

1969; Laemmli, 1970). A utilização destes géis constituiu um grande avanço, uma vez que 

com estes meios, o gel não é apenas um mero suporte físico que evita a difusão das 

moléculas: variando a concentração do gel, podem conseguir-se polímeros com crivagens 

diferentes. Desta forma, a separação não se produz só por diferença de cargas, mas 

também por diferença de tamanhos/conformações. 

Shapiro, Viñuela e Maizel (1967) descreveram a electroforese em gel de poliacrilamida 

em presença do detergente aniónico sulfato dodecilo de sódio (SDS) e indicaram que, neste 

meio, a separação é dependente da massa molecular. As proteínas em presença de SDS e 

beta-mercaptoetanol dissociam-se nas suas cadeias polipeptídicas, de modo que a 

separação electroforética permite o cálculo da massa molecular das cadeias polipeptídicas 

de proteínas oligoméricas ou monoméricas. A mobilidade de uma cadeia polipeptídica passa 

assim a ser função da massa molecular. Os dados que se possuem hoje sobre a acção do 

SDS nas proteínas indicam que o número de moléculas de SDS que se unem a uma cadeia 

polipeptídica é aproximadamente igual a metade do número de resíduos de aminoácidos da 

cadeia, o que faz com que a carga por unidade de massa seja aproximadamente constante 

para todas as cadeias polipeptídicas. Por outro lado, os estudos hidrodinâmicos e ópticos 

indicam que os complexos proteína-SDS se comportam como partículas alargadas, nas 

quais o comprimento da partícula varia unicamente com a massa molecular da cadeia 

polipeptídica. 
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Hoje em dia, a electroforese em gel na presença de SDS é um método muito utilizado 

para o cálculo das massas moleculares das proteínas oligoméricas. Quando se representa a 

mobilidade electroforética em função do logarítmo das massas moleculares conhecidas de 

diversas cadeias polipeptídicas, obtém-se uma recta que se pode utilizar como padrão para 

o cálculo da massa molecular dos polipéptidos da proteína que queremos estudar (Shi, 

Jackowski, 1998). 

Electroforese a duas dimensões (2-D) 
 

Em proteómica quantitativa, uma das técnicas mais utilizadas para a separação de 

proteínas é a electroforese a duas dimensões (2-D). Em comparação com a electroforese a 

uma dimensão em géis desnaturantes de poliacrilamida, a electroforese 2-D apresenta uma 

capacidade muito superior para separar misturas proteicas complexas.  

Em electroforese 2-D, as proteínas são separadas com base em duas das suas 

propriedades: numa primeira dimensão, de acordo com o seu ponto isoeléctrico (pI) e, numa 

segunda dimensão, em gel de SDS-PAGE, de acordo com a sua massa molecular (MM). Ou 

seja, a electroforese 2-D resulta da combinação de duas técnicas: a focagem isoeléctrica 

(IEF), seguida de uma separação por SDS-PAGE. Quando bem sucedida, obtém-se um gel 

de poliacrilamida contendo numerosos spots, bem separados, cada um correspondendo a 

um polipéptido. Os fundamentos desta técnica foram apresentados, pela primeira vez, por O’ 

Farrell e Klose em 1975 (O’ Farrell, 1975; Klose, 1975). Desde então, têm-se verificado 

melhoramentos substanciais na qualidade e na reprodutibilidade dos resultados obtidos, em 

consequência do desenvolvimento de equipamentos e de reagentes específicos. Hoje em 

dia, a aplicação da electroforese 2-D permite uma resolução elevada das várias espécies 

polipeptídicas presentes numa amostra biológica, de uma forma reprodutível. Para além das 

suas resolução e reprodutibilidade elevadas, a electroforese 2-D permite também separar as 

várias formas proteicas que tenham sofrido modificações pós-tradução. A separação destas 

formas é possível visto que essas modificações conferem propriedades diferentes aos 

polipéptidos, em particular, pIs ou massas moleculares diferentes. 

Embora a electroforese 2-D seja uma técnica muito eficaz, uma das suas limitações é 

que os géis 2-D requerem uma grande quantidade de material biológico para dar início à 

electroforese (~50 µg). Algumas proteínas básicas e proteínas com baixa ou elevada massa 

molecular não são bem separadas por electroforese 2-D (Santos et al., 2004). 
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1.8 Enquadramento e objectivos do trabalho 
 

O trabalho realizado teve como objectivo a optimização das condições de separação e de 

análise de proteínas secretadas pela bactéria patogénica alimentar L. monocytogenes. Este 

trabalho, fez parte do início de uma colaboração científica entre dois grupos pertencentes ao 

Centro de Botânica Aplicada à Agricultura (CBAA): Food Bacteriology group e Disease & 

Stresse Biology. Esta colaboração, que suporta a tese de doutoramento de Paula Cabrita 

Cunha, conta também com a colaboração do Professor Capelo-Martinez (REQUIMTE), para 

a identificação de proteínas por MALDI-TOF-MS (matrix-assisted laser desorption 

ionization–time of flight mass spectrometry). Com efeito, algumas proteínas secretadas de L. 

monocytogenes, isoladas no decurso deste trabalho, foram já identificadas. 

Utilizaram-se quatro estirpes de L. monocytogenes, previamente caracterizadas 

molecularmente, pertencentes aos serótipos, 1/2a, 4b, 4c e 4d/4e, representantes das três 

linhagens genéticas descritas para a espécie. A escolha das estirpes teve também em conta 

os seus diferentes níveis de patogenicidade, anteriormente avaliados no Laboratório de 

Microbiologia do DBED. De modo a avaliar o efeito de quatro factores de stresse ambiental 

(frio, nutritivo, ácido e salino) na secreção de proteínas em L. monocytogenes, realizaram-se 

ensaios a 37 ºC e a 10 ºC, foram testados os factores pH (pH = 5,5, pH = 6 e pH= 7,0), NaCl 

(11% (m/v)) e a presença de carvão activado, em meio de cultura mínimo e em meio de 

cultura rico. 

Este trabalho permitiu já a aquisição de informação relevante relativamente à expressão 

diferencial de proteínas em L. monocytogenes. No entanto, a principal mais-valia deste 

trabalho reside no facto de constituir a implementação das técnicas da proteómica, antes 

inexistentes no laboratório de Microbiologia, para o estudo das proteínas bacterianas. 
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2. Materiais e Métodos 

2.1 Estirpes bacterianas utilizadas 
 

  O quadro 2.1 descreve as estirpes de L. monocytogenes utilizadas neste trabalho. 

Quadro 2.1 - Descrição das estirpes de L. monocytogenes utilizadas 

Referência 
CBISAa Serótipo Origem / Fonteb 

3049 1/2a Leite cru/ Cabrita et al. (2004) 

3006 4c Animal/ CIP78.39 (=ATCC19116) 

3077 4b Queijo/Leite et al. (2006) 

3993 4d/4e Produto alimentar/ (=INRA 442) Neves et al. (2008) 

a) CBISA – Colecção de Bactérias do ISA 

b) CIP – Collection de l’Institut Pasteur; ATCC -The American Type Culture Collection ; INRA – Institut National de la 

Recherche Agronomique 

  

2.2 Soluções e suspensões stock 
 
 As soluções utilizadas na precipitação e doseamento de proteínas e na preparação das 

amostras foram as seguintes: ácido láctico 10 M; NaCl 5 M; fluoreto de fenilmetilsulfonilo 

(PMSF); desoxicolato de sódio 1% (m/v); ácido tricloroacético (TCA) 100%; solução de 

albumina de soro bovino (“Bovine Serum Albumine, BSA) 0,5 mg/ml; reagente A; reagente 

B; reagente C; tampão de amostra 4×; tampão de electroforese 10×; marcador molecular 

(14-66 kDa) (LPM) e marcador molecular (29-200 kDa) (PM). Utilizou-se ainda uma 

suspensão de carvão activado 5% (m/v). 

 

2.2.1 Para adicionar ao meio de crescimento 

Ácido láctico (10 M) 
 Diluiu-se 210 ml de ácido láctico (Carlo Erba Reagenti, Milano, Itália) em 40 ml de água 

destilada e esterilizou-se por autoclavagem (121 ºC, 15 min).  
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NaCl (5 M) 
 Dissolveu-se 292,2 g de NaCl (Panreac, Barcelona, Espanha) em 800 ml de água 

destilada, perfazendo o volume até 1 l com água destilada. Dividiu-se em alíquotas e 

esterilizou-se por autoclavagem (121 ºC, 15 min). 

Carvão activado 5% (m/v) 
 Adicionou-se 5 g de carvão activado (Merck, Darmstadt, Alemanha) a 100 ml de água 

destilada. Esterilizou-se por autoclavagem (121 ºC, 15 min). 

 

2.2.2 Para a precipitação de proteínas 

PMSF (200 mM) 
 Dissolveu-se 34,8 mg de fluoreto de fenilmetilsulfonilo (“phenylmethanesulphonylfluoride”, 

PSMF) (AppliChem, Darmstadt, Alemanha) em 1 ml de acetona (J.T. Baker, Deventer, 

Holanda). Armazenou-se em alíquotas de 0,5 ml a -20 ºC ao abrigo da luz.  

Desoxicolato de sódio 1% (m/v) 
 Dissolveu-se 0,02 g de desoxicolato de sódio (Merck, Darmstadt, Alemanha) em 2 ml de 

água MilliQ esterilizada. 

TCA 100% (m/v) 
Pesou-se 500 g de TCA (Panreac, Barcelona, Espanha) e adicionou-se 227 ml de água 

destilada esterilizada. Foi armazenado a 2-8 ºC. 

 

2.2.3 Para a quantificação de proteínas 

Solução de BSA (0,5 mg/ml) 
 Pesou-se 0,05 g de BSA (Sigma, Missouri, EUA) e dissolveu-se em 100 ml de água. 

Guardou-se em alíquotas a -20 ºC. 

Reagente A 
 Pesou-se 20 g Na2CO3 (Merck, Darmstadt, Alemanha), 4 g de NaOH (Merck, Darmstadt, 

Alemanha), 1,6 g de Na2C4H4O6 (Merck, Darmstadt, Alemanha) e 10 g de SDS (Merck, 

Darmstadt, Alemanha) e adicionou-se água MilliQ até perfazer 1 l, num frasco de vidro 

escuro. Armazenou-se à temperatura ambiente. 
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Reagente B 
 Pesou-se 4 g de CuSO4.5H2O (Merck, Darmstadt, Alemanha) e adicionou-se 100 ml de 

água MilliQ. Armazenou-se num frasco de vidro escuro à temperatura ambiente. 

Reagente C 
 Adicionou-se o reagente B ao reagente A, na proporção de 1B:100A. 

 

2.2.4 Para a electroforese 

Tampão de amostra 4× (“Sample Buffer” - SB) 
 A solução de Tris-HCl 80 mM, pH 6,8 foi constituída por 2% (m/v) de SDS (Merck, 

Darmstadt, Alemanha), 0,1 M de β-mercaptoetanol (Sigma, Missouri, EUA), 15% (v/v) de 

glicerol (Merck, Darmstadt, Alemanha) e 0,01% (m/v) de púrpura m-cresol (Sigma, Missouri, 

EUA). Misturaram-se todos os reagentes e armazenou-se em alíquotas à temperatura de -

20 ºC. 

Tampão de electroforese 10× (“Electrode buffer” – EB) 
 Este tampão é composto por tampão Tris-HCl 25 mM, pH 8,3 (Calbiochem, Darmstadt, 

Alemanha), glicina 192 mM (Merck, Darmstadt, Alemanha) e SDS 0,1% (m/v) (Merck, 

Darmstadt, Alemanha). Após homogeneização dos componentes, armazenou-se à 

temperatura ambiente. 

 

2.3 Meios de cultura 

2.3.1 Meios complexos 
 

 Para o crescimento de L. monocytogenes foram utilizados os seguintes meios de cultura: 

• “Tryptone Soya Yeast Extract Agar” (TSA-YE): 30 g de TSB (Biokar Diagnostic, 

Beauvais, França); 6 g/l de extracto de levedura (Oxoid, Hampshire, England); 20 g/l 

agar-agar (Copam, Bobadela, Portugal)  

• “Brain Heart Infusion” (BHI): 17,5 g/l de Brain Heart Infusion (Biokar Diagnostic, 

Beauvais, França); 10 g/l de digesto de gelatina; 5 g/l de cloreto de sódio; 2 g/l de 

glucose; pH 7,4 +/- 0,2  

 Cada um destes meios foi esterilizado por autoclavagem (121 ºC, 20 min). 
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2.3.2 Meio mínimo definido  
 

• O meio de cultura “Modified Welshimer’s Broth” (MWB), ou meio mínimo (Premaratne 

et al., 1991), possui uma composição quimicamente definida que se encontra descrita no 

quadro 2.2. 

Quadro 2.2 - Composição do meio mínimo (MWB) 

  

 De modo a prevenir a precipitação ou a desnaturação de constituintes essenciais do 

MWB foram preparadas, individualmente, soluções mais concentradas de diversos 

componentes. Estas soluções, em água destilada, foram esterilizadas por filtração usando 

Componentes 

Concentração da 

solução stock 

(g/l) 

Concentração 

no meio de 

cultura 

(g/l) 

Na2PO4·7H2O (Merck, Darmstadt, Alemanha) 309,6 41,36 

KH2PO4 (Merck, Darmstadt, Alemanha) 65,6 6,56 

MgSO4·7H2O (Merck, Darmstadt, Alemanha) 40,9 0,41 

Glucose (Copam, Bobadela, Portugal) 200 10 

L-Leucina (AppliChem, Darmstadt, Alemanha) 10 0,1 

L-Isoleucina (AppliChem, Darmstadt, Alemanha) 10 0,1 

L-Arginina (Aldrich,Missouri, EUA) 10 0,1 

L-Metionina (Sigma, Missouri, EUA) 10 0,1 

L-Valina (Fluka,  Buchs SG, Suiça) 10 0,1 

Riboflavina (Sigma,  Missouri, EUA) 0,050 0,0005 

Tiamina + HCl (Sigma, Missouri, EUA) 0,100 0,001 

Biotina (Sigma,  Missouri, EUA) 0,050 0,0005 

Ácido lipóico (Sigma, Missouri, EUA) 0,0005 0,000005 

Citrato férrico (Merck, Darmstadt, Alemanha) 4,39 0,088 

L-Cisteína (Fluka,  Buchs SG, Suiça) 5 0,1 

L-Glutamina (Sigma, Missouri, EUA) 30 0,6 
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filtros Millipore Express PES Membrane (0,22 µm) (Millipore, Massachusetts, EUA). As 

soluções foram divididas em alíquotas e armazenadas a 2-8 ºC, ao abrigo da luz. Alguns 

componentes do meio, foram no entanto, solubilizados conjuntamente e preparados da 

seguinte forma: 

• a solução de Na2HPO4·7H2O e KH2PO4 (solução Sal A) foi esterilizada por 

autoclavagem e armazenada à temperatura ambiente; 

• os aminoácidos leucina, isoleucina, arginina, metionina e valina foram solubilizadas 

em conjunto; 

• a tiamina e a biotina foram solubilizados em conjunto, da seguinte forma: a biotina foi 

dissolvida em água quente (± 50 ºC), arrefecida à temperatura ambiente, sendo 

depois adicionada a tiamina; 

• A cisteína e a glutamina foram solubilizadas em conjunto. A solução foi dividida em 

alíquotas e conservada a -20 ºC. 

 Alguns constituintes solubilizados separadamente, foram preparados nas seguintes 

condições: 

• a solução de MgSO4·7H2O (solução sal B) foi preparada em separado, esterilizada 

por autoclavagem e armazenada à temperatura ambiente; 

• a riboflavina foi solubilizada em ácido fórmico 1 N; 

• a solução de ácido lipóico foi preparada através de solubilização num pequeno 

volume de etanol 70% (v/v) (AGA, Lisboa, Portugal) e posterior diluição em água 

destilada. 

 A adição dos componentes para a constituição do meio de cultura MWB foi efectuada de 

acordo com a ordem indicada no quadro 2.2. 

 

2.4  Condições de crescimento 
 

 Os procedimentos utilizados para o crescimento bacteriano e para a precipitação das 

proteínas foram adaptados de Trost et al. (2005). 

 As estirpes bacterianas encontravam-se conservadas a -80 ºC em meio de cultura TSB-

YE com 20% (v/v) de glicerol.  
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 A inoculação das bactérias em TSA-YE foi efectuada através da técnica de riscado, de 

modo a obter colónias isoladas. As placas inoculadas, foram a incubar a 37 ºC durante 24 h. 

 

2.4.1 Para a obtenção de pré-inóculos 
 
 Para a obtenção de pré-inóculos, retirou-se da placa de TSA-YE uma colónia isolada que 

se inoculou em 25 ml de meio MWB e incubou durante 20 horas, num incubador orbital 

(Aralab, Lisboa, Portugal), a 37 ºC e a 120 rpm. Quando o meio de cultura utilizado foi o BHI, 

a incubação prosseguiu nas mesmas condições, mas durante 17 h.  

 

2.4.2 Factores ambientais  
 
 As condições de crescimento das culturas variaram em função dos factores ambientais 

que se pretenderam estudar.  

 Testaram-se diferentes valores de temperatura, de pH, de concentração de sal (NaCl) e 

avaliou-se o efeito da presença de carvão activado no meio de cultura: 

 

• Temperaturas – testaram-se as temperaturas de 10 e 37 ºC; 

• pH – testaram-se os seguintes valores de pH: 5,5; 6 e 7. O pH do meio de cultura 

foi acertado por adição de uma solução de ácido láctico 10 M. Posteriormente, o 

meio de cultura foi esterilizado por filtração (0,22 µm); 

• NaCl – o efeito da concentração de 11% (m/v) de NaCl foi estudado através da 

adição de uma solução de NaCl (5 M) ao meio de cultura; 

• Carvão activado – testou-se o efeito da adição de carvão activado 0,2% (m/v) ao 

meio de cultura a partir de uma suspensão stock de carvão activado 5% (m/v). 

 

 Nos ensaios onde se estudou o efeito da presença do carvão activado, preparam-se 

ensaios paralelos, sem carvão, para monitorizar o crescimento da cultura de células. Em 

ambos os ensaios (com e sem carvão) fizeram-se inoculações em placa pela técnica de 

espalhamento, para estimar o número de unidades formadoras de colónias (UFC) presente.  

 A descrição dos ensaios realizados em função das características do meio de cultura e 

das condições de incubação encontra-se esquematizada no quadro 2.3. 
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2.4.3 Crescimento das populações 
 

 Os pré-inóculos, no final da fase exponencial, foram diluídos com o mesmo meio de 

cultura fresco, de modo a acertar a absorvância a 600 nm (A600nm) a um valor de 0,05. 

Incubou-se a cultura a 120 rpm. O acompanhamento do crescimento foi feito através da 

monitorização dos valores de A600nm. A colheita das amostras realizou-se sempre ao fim do 

mesmo tempo de ensaio (21 h para o meio MWB e 7 h para o meio BHI), quando a 

população de células se encontrava na fase exponencial da curva de crescimento.  

 
Quadro 2.3 - Descrição dos ensaios realizados 

 Meio de Cultura Adição de 
carvão activado pH 

NaCl 

(% (m/v)) 

Temperatura 

(ºC) 

Estirpes MWB BHI sim não 5,5 6 7 0 11 10 37 

 

 

 

 

3049 

           

           

           

            

           

           

           

           

           

           

3006, 3049, 3077, 
3993            

3006, 3049, 3077, 
3993            

Nota:  As áreas assinaladas com  representam os ensaios realizados. As leituras dos ensaios são efectuadas 
em linha. 

 

2.4.4 Exposição das células a factores de stresse inibitórios do 
crescimento 

 

 Quando as condições de stresse dificultaram ou impediram o crescimento das 

populações, o procedimento para a obtenção da proteína secretada foi o seguinte:  
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 Após o período de crescimento do pré-inóculo, procedeu-se à remoção das proteínas 

produzidas nesta fase. O volume de cultura de células foi centrifugado a 3000 g durante 10 

min, a 4 ºC. O sedimento celular foi ressuspenso em meio de cultura fresco, e centrifugado 

nas mesmas condições. O sedimento celular foi então ressuspenso em meio de cultura 

fresco de modo a obter uma A600nm=0,6. Incubou-se durante 3 h, a 37 ºC e a 120 rpm. 

Efectuaram-se tomas de 40 ml ao fim da 1ª, 2ª e 3ª hora de incubação respectivamente, 

com medição da respectiva A(600nm). 

 

2.5  Precipitação de proteínas 
 
 
 Terminado o tempo de incubação, as bactérias foram separadas do meio de cultura, por 

centrifugação (3000 g, 10 min, 4 ºC). O sobrenadante foi filtrado com filtro Millipore de 0,22 

µm de poro. Adicionou-se ao filtrado o inibidor de proteases (PSMF) numa concentração 

final de 0,2 mM. A solução foi incubada com desoxicolato de sódio (0,2 mg/ml) durante 30 

min a 4 ºC. Para promover a precipitação da proteína, adicionou-se TCA (6% (m/v)) e 

incubou-se durante a noite a 4 ºC.  

 A mistura com proteína precipitada foi centrifugada (17900 g, 15 min, 4 ºC). O sedimento 

foi lavado com 10 ml de acetona gelada (T=-20 ºC), voltando a ser centrifugado nas mesmas 

condições, durante 10 min. Depois de seco à temperatura ambiente, o sedimento foi 

ressolubilizado em 2 ml de água MilliQ, divido em alíquotas e conservado a -80 ºC. 

 

2.6 Quantificação de proteínas 
 
 A quantificação da proteína presente nas amostras foi feita de acordo com um método 

modificado de Lowry (Bensadoun, Weinstein, 1976). 

 

2.6.1 Procedimento de quantificação 
 

a) Recta de calibração 
 
 Para construir a recta de calibração, utilizaram-se como padrões soluções de BSA de 

diferentes concentrações (Quadro 2.4). A recta de calibração foi sempre feita em triplicado. 
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Quadro 2.4- Recta de calibração 

Massa de BSA (µg) 
Volume de solução de 

BSA (0,5 mg/µl) (µl) 
Volume de H2O MilliQ 

(µl) 

0 0 250 

2,5 5 245 

5 10 240 

15 30 220 

25 50 200 

35 70 180 

 

b) Amostras  
 
 Cada amostra (solução de proteína) foi preparada em triplicado. O volume de amostra 

situou-se entre 0 e 250 µl, perfazendo-se o volume de 250 µl com água MilliQ.  

 

2.6.2 Leitura da absorvância (750 nm) 
 
 A cada alíquota contendo, respectivamente, as amostras e as soluções de BSA, 

adicionou-se 50 µl de desoxicolato de sódio 1% (m/v) e 1 ml de TCA 10% (m/v). Incubou-se 

durante 10 min à temperatura ambiente e centrifugou-se a 8200 g durante 5 min. 

 Os sedimentos obtidos foram solubilizados por adição de 1 ml de Reagente C (recém-

preparado) seguida de incubação durante 10 minutos à temperatura ambiente. Juntou-se 

0,1 ml de reagente de Folin (Merck, Darmstadt, Alemanha) e água MilliQ (1:1) e incubaram-

se as alíquotas durante 30 min a 3 h à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. 

 A leitura das absorvâncias foi realizada com o auxílio de um espectrofotómetro de 2 

feixes (Shimadzu UV-2100, Tóquio, Japão). 

 

2.7 Separação electroforética das proteínas   
 
 A separação das proteínas presentes nas amostras foi feita por electroforese em gel de 

poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE), segundo Laemmli (1970). 
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2.7.1 Marcadores de massa molecular 
 

 Neste trabalho, foram utilizados dois marcadores moleculares, LPM (14-66 kDa) e PM 

(29-200 kDa). 
 

LPM - marcador molecular (14-66 kDa) 
 - albumina de bovino – 66 kDa 

 - albumina de ovo – 45 kDa 

 - 3-fosfogliceraldeído desidrogenase de músculo de coelho – 36 kDa 

 - anidrase carbónica de bovino – 29 kDa 

 - tripsina de pâncreas de bovino – 24 kDa 

 - inibidor da tripsina de soja – 20,1 kDa 

 - α-lactalbumina – 14,2 kDa 

 

 A preparação deste marcador foi feita da seguinte maneira: fez-se uma solução-mãe de 

Sample Buffer 1× (62,5 mM Tris-HCl, pH 6,8, contendo 2% de SDS, 5% de 2-

mercaptoetanol, 10% de glicerol e 0,002% de azul bromofenol). Preparou-se misturando 

Laemmli Sample Buffer, 2× concentrado com igual volume de água. Adicionou-se 4,5 ml de 

1× Sample Buffer ao frasco. Agitou-se o frasco e levou-se ao vortex durante 5 segundos 

para concluir a solubilização. Guardou-se em alíquotas e congelou-se a -20 ºC ou a uma 

temperatura inferior. Imediatamente antes da sua aplicação no gel, incubou-se uma alíquota 

descongelada num banho de água a 100 ºC durante 1 minuto. 

 

PM - marcador molecular (29-200 kDa) 
 - miosina de suíno - 200 kDa 

 - β–galactosidase de  E.coli - 116 kDa 

 - fosforilase B de músculo de coelho – 97 kDa 

 - albumina de bovino – 66 kDa 

 - ovalbumina de clara de ovo de galinha – 45 kDa 

 - anidrase carbónica de eritrócitos de bovino – 29 kDa 

 

 A preparação deste marcador foi feita da seguinte maneira: fez-se uma solução-mãe de 

Sample Buffer 1× (62,5 mM Tris-HCl, pH 6,8, contendo 2% de SDS, 5% de 2-

mercaptoetanol, 10% de glicerol e 0,002% de azul bromofenol). Preparou-se misturando 

Laemmli Sample Buffer, 2× concentrado com água MilliQ numa razão de 1:1. Adicionou-se 
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4,5 ml de 1× Sample Buffer ao frasco. Agitou-se o frasco e levou-se ao vortex durante 5 

segundos para concluir a solubilização. Guardou-se em alíquotas e congelou-se a -20 ºC ou 

a uma temperatura inferior. Imediatamente antes da sua aplicação no gel, incubou-se uma 

alíquota descongelada num banho de água a 100 ºC durante 1 min. 

 

2.7.2 Preparação dos géis 
 
 Neste trabalho, utilizou-se o sistema Mini-PROTEAN 3 (Bio-Rad, Califórnia, Estados 

Unidos da América) para preparação dos géis de poliacrilamida: um gel de separação a 15% 

(m/v) e um gel de separação a 5% (m/v), cuja composição se encontra descrita nos quadros 

2.5 e 2.6, respectivamente. 

 

Quadro 2.5- Composição do gel depoliacrilamida de separação (15% (m/v)) 

Componentes Volume (ml) 

Acrilamida 30% (Sigma, Missouri, EUA) 5,15 

N,N’-metileno-bisacrilamida (Bisacrilamida) (Sigma, Missouri, EUA) 1,025 

Tris-HCl 1M, pH 8,8 (Calbiochem, Darmstadt, Alemanha) 3,725 

Persulfato de Amónio (PSA) (Sigma, Missouri, EUA) 0,0325 

N,N,N’,N’-tetrametiletilenodiamina (TEMED) (Sigma, Missouri, EUA) 0,0033 

 

 
Quadro 2.6 - Composição do gel de poliacrilamida de concentração (5% (m/v)) 

Componentes Volume (ml) 

Acrilamida 30% (Sigma, Missouri, EUA) 0,555 

Bisacrilamida (Sigma, Missouri, EUA) 0,430 

Tris-HCl 1M, pH 6,8 (Calbiochem, Darmstadt, Alemanha) 0,415 

Água MilliQ 1,9 

PSA (Sigma, Missouri, EUA) 0,03335 

TEMED (Sigma, Missouri, EUA) 0,0033 

 

 

 Para fazer os géis, é necessário montar um sistema em forma de cassete. Colocou-se o 

vidro pequeno sobre o vidro com espaçadores de 0,75 mm, que foram previamente limpos 

com etanol, de forma a garantir uma aderência homogénea e completa do gel, evitando uma 

polimerização irregular (Fig. 2.1A). Depois, colocou-se este conjunto no suporte verde, 
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mantendo o vidro mais pequeno virado para a frente, assegurando que ambos os vidros 

ficassem ao nível da base do suporte, para evitar a ocorrência de fugas (Fig.2.1B). 

Fecharam-se as molas do suporte para segurar os vidros. No suporte transparente, 

carregou-se na mola e colocou-se o suporte verde sob a borracha cinzenta pressionando de 

modo a que o suporte verde ficasse bem encaixado na borracha, prendendo depois com a 

mola superior transparente (Fig.2.1C).  

 

 

 
Fig. 2.1 - Passos consecutivos para a preparação do gel em cassete:  

A) Sobreposição dos vidros; B) Colocação dos vidros no suporte; C) Colocação do suporte verde no 

suporte transparente 

 

 A polimerização do gel de separação ocorreu na cassete (molde) (Fig 2.2A). Após a 

colocação do gel de separação no molde, a sua superfície foi coberta com uma mistura de 

butanol:água (50:50), para evitar o contacto com o oxigénio atmosférico e para obter uma 

superfície regular. A polimerização ocorreu à temperatura ambiente, durante 45 min. 

Completado o processo de polimerização, era visível a interface entre o gel e a mistura 

butanol:água, que foi então retirado. Depois, a superfície do gel recém-polimerizado foi 

lavada com água MilliQ em abundância (Fig. 2.2B) e retirado o excesso com papel de filtro 

(Fig 2.2C). Foi então adicionado o gel de concentração (Fig. 2.3A) e com a utilização de um 

pente concebido para o efeito foram moldados os poços para a aplicação das amostras (Fig. 

2.3B). 
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Fig. 2.2 - Passos sucessivos para a preparação do gel de separação:  

A) Adição do gel de separação; B) Lavagem com água MilliQ; C) Eliminação do excesso de água  
 

 

 
  Fig. 2.3 - Adição do gel de concentração: 

   A) Adição do gel de concentração; B) Colocação do pente  

 

2.7.3 Preparação das amostras  
 

 As amostras a analisar foram adicionadas de acetona a -20 ºC e foram incubadas a -20 

ºC, durante 30 min. Centrifugaram-se as amostras a 13800 g, 10 min. O sedimento proteico 

foi ressolubilizado em 20 µl de tampão de SB, seguido de incubação a 100 ºC, durante 4 

min.  

 

2.7.4 Condições de electroforese 
 

 A electroforese decorreu em tampão de electroforese constituída por 40 ml de tampão EB 

10×, 360 ml de água MilliQ e 2 ml de SDS 20% (m/v). Como fonte de alimentação utilizou-se 

uma fonte modelo EPS 500/400, da Pharmacia Fine Chemicals, a 60 mA/gel e a uma tensão 

de 200 V. 
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 Em cada poço, aplicou-se 20-40 µg de proteína. A corrida foi interrompida quando o 

tampão SB atingiu a extremidade anódica do gel. 

 

2.7.5 Detecção dos polipéptidos  
 

 Os corantes conhecidos por “Coomassie Brilliant Blue” são os compostos mais 

vulgarmente utilizados na detecção de proteínas separadas por electroforese em géis de 

poliacrilamida.  
 As espécies iónicas neutras do “Coomassie Brilliant Blue G-250” formam complexos com 

as proteínas através de interacções hidrofóbicas e ligações interpolares com aminoácidos 

básicos. A solução livre de corante reduz muito o efeito hidrofóbico, resultando numa 

elevada afinidade para as proteínas fixadas no gel e numa baixa coloração de fundo 

(Georgiou et al, 2008).  

 Terminada a electroforese, os géis foram sujeitos a uma coloração com azul coloidal, 

utilizando o CBB G-250 em cinco etapas (Neuhoff et al., 1988) descritas no quadro 2.7. 

 
Quadro 2.7 - Coloração com azul coloidal (adaptado de Neuhoff et al., 1988) 

Etapa Solução Procedimento Tempo de 
incubação 

1. Fixação 
ácido fosfórico 2% (v/v) 

metanol 50% (v/v) 

500 ml por caixa grande (24 
cm) 

250 ml por caixa pequena (13 
cm) 

1 h a cerca de 12 h 
(“overnight”), com 
agitação orbital (53 
rpm) à temperatura 
ambiente 

2. Lavagens Água bidestilada Volume em excesso e 3 
lavagens 

30 min cada 
lavagem 

3. Incubação 

metanol 34% (v/v) 

sulfato de amónio 17% 
(m/v) 

ácido fosfórico 2% (m/v) 

Para 2 litros: 

1- Dissolver 340 g de sulfato 
de amónio em 700 ml de 
água 

2- Juntar 680 ml metanol + 
500 ml de água e misturar 
bem 

3- Só depois juntar o ácido 
fosfórico e misturar bem 

1 h 

4. Coloração 
Coomassie G-250 1,1% 
(m/v) em metanol 34% 
(v/v) 

Juntar, nas caixas, 30 ml por 
cada 500 ml da solução 
anterior 

“overnight” até 5 
dias 

5. Lavagens água bidestilada Remoção do excesso de 
corante  
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 Após a remoção do excesso de corante, procedeu-se à secagem dos géis. Para tal, 

cortaram-se duas folhas de papel celofane de tamanho superior à do vidro onde se vai 

colocar o gel, embeberam-se muito bem as folhas de celofane na água de lavagem do gel e 

colocou-se uma delas no vidro, esticando bem o papel de modo a retirar todas as bolhas de 

ar. Colocou-se o gel em cima dessa folha, retirando novamente todas as bolhas de ar. 

Colocou-se por cima do gel a segunda folha de celofane, esticando novamente de modo a 

retirar todas as bolhas de ar. Prenderam-se as folhas com pinças e colocou-se a secar com 

os poços virados para baixo. Deixou-se secar pelo menos 48 h.  
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3. Resultados e Discussão 
 

Neste trabalho, como preparação prévia para a obtenção das proteínas secretadas, 

começou por se proceder à optimização das condições de incubação das quatro 

estirpes em estudo sujeitas a diferentes factores de stresse ambiental. A separação 

dos polipéptidos foi feita através da utilização da electroforese em gel de 

poliacrilamida. Nas células, as proteínas ocorrem normalmente na sua forma nativa, 

com uma carga molecular que varia em função do pH do meio onde a molécula se 

encontra. O SDS desnatura as proteínas, desenrolando-as e conferindo-lhes uma 

carga negativa uniforme, permitindo a sua separação apenas em função da respectiva 

massa molecular, porque as forças atravessam um crivo molecular de porosidade 

controlada pelas concentrações relativas de acrilamida/bisacrilamida. 

Segundo Sokolovic et al. (1993), em L. monocytogenes, sob condições de stresse 

nutritivo as proteínas dependentes do factor A (“PrfA-dependent proteins, PdPs”) são 

preferencialmente sintetizadas. Todas as proteínas dependentes do factor A são 

secretadas ou, então, estão localizadas na superfície da célula. Diferenças, tanto na 

quantidade como no tamanho destas proteínas, podem ser observadas em diferentes 

estirpes de L. monocytogenes.  

 

3.1 Influência do pH ácido 
 

Os valores de pH óptimos para o crescimento de L. monocytogenes são os que se 

situam próximo da neutralidade. 

O crescimento de L. monocytogenes torna-se mais lento quando o pH do meio 

decresce. Em meios complexos, tais como BHI ou TSB-YE, o crescimento bacteriano 

é mais fácil do que em meio mínimo (Phan-Thanh, Gormon, 1997). Os meios ricos 

contêm substâncias que têm um efeito protector em relação aos efeitos de valores de 

pH baixos. O meio de cultura BHI tem substâncias de protecção que podem actuar na 

modificação da composição da membrana fosfolipídica da bactéria, resultando numa 

diminuição do influxo protónico, quando o pH do meio diminui (Russell et al., 1995). 

Como consequência, para igual redução do pH externo, ocorre um maior decréscimo 

no pH intracelular quando as bactérias estão em meios mínimos do que quando estão 
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em meios ricos. Para além disso, os meios ricos complexos (BHI e TSB-YE) possuem 

uma composição variável (Phan-Thanh, Montagne, 1998). 

A tolerância ácida depende também do estado fisiológico da bactéria. Por isso e 

como regra, escolhemos a sua fase de crescimento exponencial, porque é quando o 

metabolismo celular está mais activo. No início da fase exponencial, as bactérias estão 

mais frágeis, enquanto que na fase estacionária adquirem naturalmente alguma 

tolerância ao meio ácido (Davis et al., 1996; Lin et al., 1996; O’Driscoll et al., 1996).  

Vários trabalhos têm mostrado que os padrões de proteínas sintetizadas em L. 

monocytogenes variam sob o efeito do pH ácido (Phan-Thanh, Gormon, 1997b; Phan-

Thanh, Montagne, 1998; Conte et al., 2000; Phan-Thanh et al., 2000). Estes últimos 

autores estudaram o proteoma de estirpes pertencentes aos serovares 1/2a e 1/2c, 

tendo verificado que um grande número de proteínas sintetizadas em condições de pH 

neutro passaram a ser reprimidas em condições de pH ácido, enquanto que outras 

sofreram um aumento significativo na sua expressão. 

Neste trabalho, foram comparados os perfis das polipéptidos secretados pela 

estirpe 3049 de serovar 1/2a, após exposição a meio mínimo com valores de pH de 

5,5, 6 e 7 (Fig. 3.1). 
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Fig. 3.1 - Perfis de polipéptidos secretados pela estirpe 3049 (serovar 1/2a), em meio mínimo 

(MWB) com pH 5,5, 6 e 7,durante uma exposição de células em fase exponencial de 

crescimento de 1 h (poços 1 e 4), 2 h (poços 2 e 5) e 3 h (poços 3 e 6) ou durante o 

crescimento até à fase exponencial (controlo, pH 7, poço 7). (poço M) Massas moleculares de 

padrões indicados em kDa;  - polipéptidos sobre-expressos relativamente ao valor de pH 

neutro (7,0);  - polipéptidos sub-expressos a valores de pH ácido (5,5 e 6,0). 

 

Quando se comparam os perfis de polipéptidos secretados após exposição a pH 

5,5 e 6,0 (Fig. 3.1) verifica-se, relativamente ao valor de pH 7,0, que foram sobre-

expressos os polipéptidos correspondentes à banda assinalada com , embora este 

efeito seja menos perceptível a pH 5,5. A banda assinalada com , apenas aparece 

nos perfis correspondentes a uma exposição a pH 6, mas só ao fim da 2ª e 3ª hora, o 

que nos leva a sugerir que este(s) polipéptidos(s) é(são) apenas sintetizado(s) após, 

pelo menos, 2 h de exposição ao stresse ácido. A pH 5,5, observa-se uma banda 

assinalada com , que aparece mais definida para este valor de pH e que a pH 6 se 

apresenta ténue. A pH 6, a banda assinalada com  aparece somente após exposição 

das células a este valor de pH. 

Por outro lado, as bandas assinaladas com  e , no crescimento a pH 7,0, foram 

sub-expressas ou foram mesmo reprimidas quando sujeitas ao stresse ácido.  
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Não tendo sido possível, no decurso deste trabalho fazer a identificação destas 

bandas e dando relevância aos polipéptidos sobre-expressos que surgiram nos perfis 

SDS-PAGE, após exposição ao stresse ácido, apenas podemos conjecturar 

relativamente à sua natureza.  

De acordo com alguns estudos realizados sobre o secretoma de L. monocytogenes 

(Trost et al., 2005), foram identificadas algumas proteínas cuja massa molecular 

corresponde às gamas de massas moleculares aparentes em que estão localizadas as 

bandas assinaladas na Fig. 3.1. 

Efectuando uma estimativa da massa molecular das bandas sobre-expressas e 

traçando um paralelo com os resultados de Trost et al. (2005), algumas proteínas 

identificadas por estes autores, apresentam potencial para corresponderem às bandas 

sobre-expressas. Algumas destas proteínas já foram estudadas em L. 

monocytogenes. De acordo com Borezee et al. (2000), a “Peptide binding protein 

OppA”, cuja massa molecular aparente se situa, tal como o(s) polipéptido(s) da banda 

assinalada com , entre os 45 e os 66 kDa, desempenha funções ao nível da 

sobrevivência intracelular. Ainda na mesma gama de massas moleculares, a banda 

assinalada com  poderá ser, segundo Gahan et al. (2001), a “groEL protein”, cuja 

função é impedir o desdobramento e promover o redobramento e o conjunto 

apropriado dos polipéptidos desdobrados gerados sob condições de stresse. Ainda na 

mesma gama de massas moleculares, segundo Koehler et al. (1990) e Bubert et al. 

(1992), a banda assinalada com  poderá conter a “Protein p60”, associada à invasão 

de células epiteliais.  

Na ausência de estudos em L. monocytogenes, a investigação das funções destas 

hipotéticas proteínas centraram-se em outras bactérias patogénicas. A banda 

assinalada com , cuja massa molecular se situa entre os 36 e os 45 kDa, poderá 

corresponder, segundo Loughman & Caparon (2006), à proteína produzida pelo gene 

lacD, que participa em funções de regulação da expressão de genes virulentos em 

Streptococcus pyogenes, como também poderá ser a proteína Gap, considerada como 

um determinante crítico na expressão da virulência no género Mycobacterium (Sondén 

et al., 2005). 

Neste trabalho, também foram comparados os perfis dos polipéptidos secretados 

pela estirpe 3049 de serovar 1/2a, após exposição a meio rico BHI com valores de pH 

de 5,5, 6 e 7 (Fig. 3.2). 

http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Gahan+C.G.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Koehler+S.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Bubert+A.%22
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Fig. 3.2 - Perfis de polipéptidos secretados pela estirpe 3049 (serovar 1/2a) em meio rico (BHI) 

com pH 5,5, 6 e 7, durante uma exposição de células em fase exponencial de 1 h (poços 1 e 

4), 2 h (poços 2 e 5) e 3 h (poços 3 e 6) ou durante o crescimento até à fase exponencial 

(controlo, pH 7, poço 8). (poço 7) meio BHI sem células; (poço M) Massas moleculares de 

padrões indicados em kDa;  polipéptidos sobre-expressos relativamente ao pH neutro (7,0). 

 

A análise da Fig. 3.2 mostra perfis de bandas idênticos para pH 5,5 e 6. No entanto, 

quando comparados com o pH 7, com e sem células, verificou-se apenas a presença 

de uma banda marcadamente diferente existente após exposição a pH 5,5 e 6, 

assinalada com  e situada entre os 29 e os 36 kDa. Verificou-se, também, que o 

perfil de proteínas correspondente ao meio com células a pH 7 (poço 8, Fig. 3.2) e o 

perfil de proteínas correspondente ao meio sem células (poço 7, Fig. 3.2) são 

idênticos, o que podemos sugerir que este meio não é apropriado para este tipo de 

análise, devido à pouca visibilidade/qualidade do gel. De facto o meio BHI, ao contrário 

do meio mínimo MWB, contém na sua formulação diferentes péptidos e proteínas.  

Segundo Trost et al. (2005), foram identificadas algumas proteínas cuja massa 

molecular corresponde à banda assinalada com . Tal é o caso da proteína CysK 

que, segundo Even et al. (2006) e Tanous et al. (2008), actua como um repressor dos 

genes envolvidos no metabolismo de fontes de enxofre em Bacillus subtilis. A proteína 

http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Even+S.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Tanous+C.%22
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InlC de L. monocytogenes encontra-se também nesta gama de massas moleculares e 

é considerada um factor de virulência regulado por PrfA (Engelbrecht et al., 1996; 

Engelbrecht et al., 1998). 

Verificou-se que a valores de pH ácido, a expressão proteica foi maior em MWB 

(Fig. 3.1) do que em BHI (Fig. 3.2), provavelmente porque BHI contém substâncias 

protectoras que atenuam o efeito do stresse ácido.  

 

3.2 Influência do NaCl 
 

A resposta dos microrganismos ao stresse osmótico envolve alterações fisiológicas 

e variações na expressão génica, designadas por osmoadaptação. O uso de cloreto 

de sódio (NaCl) para reduzir a actividade da água (aw) é um dos métodos utilizados na 

indústria alimentar para a preservação dos alimentos. Contudo, a capacidade que 

Listeria apresenta para se adaptar e sobreviver em elevadas concentrações salinas 

faz com que seja difícil o seu controlo nos géneros alimentícios. 

L. monocytogenes consegue crescer na presença de concentrações de sal 

superiores a 10% (m/v), em meios ricos como o meio BHI. A resistência osmótica de L. 

monocytogenes em meio mínimo é muito menor do que em BHI, devido à presença, 

neste último, de osmólitos como a betaína, a carnitina e diversos péptidos (Beumer et 

al., 1994; Amezega et al., 1995; Verheul et al., 1995). Quando o valor de aW do 

ambiente é reduzido, devido a um aumento dos solutos incapazes de serem 

transportados através da membrana celular, a bactéria tem de aumentar o seu nível de 

solutos internos (solutos compatíveis). L. monocytogenes, para se adaptar às 

condições de stresse osmótico, está dependente da sua capacidade de captar do meio 

e acumular betaína e aminoácidos (Amezega et al., 1995), porque não consegue 

sintetizar glicina nem betaína. Por este motivo, o meio de crescimento tem de conter 

estes compostos, para serem transportados para a célula da bactéria. Beumer et al. 

(1994) concluiram que o suplemento exógeno de carnitina contribui para o crescimento 

de L. monocytogenes a baixos valores de aW. 

Alguns trabalhos têm mostrado que os padrões de proteínas sintetizadas em L. 

monocytogenes variam de acordo com a concentração de NaCl no meio (Esvan et al., 

2000; Duché et al., 2002). Estes autores estudaram o proteoma de estirpes 

pertencentes aos serovares 1/2a e 1/2c e verificaram que, em condições de elevada 

http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Engelbrecht+F.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Engelbrecht+F.%22
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osmolaridade, um grande número de proteínas que seriam sintetizadas em condições 

normais, passaram a ser reprimidas, outras ainda foram inibidas, enquanto que outras 

proteínas sofreram um aumento significativo na sua expressão. 

Neste trabalho, foram comparados os perfis de polipéptidos secretados pela estirpe 

3049 de serovar 1/2a, após exposição, em meio mínimo (MWB) e em meio rico BHI, a 

uma concentração de NaCl de 11% (m/v) (Fig. 3.3). 

 

 

Fig. 3.3 - Perfis de polipéptidos secretados pela estirpe 3049 (serovar 1/2a) em meio mínimo 

(MWB) e em meio rico (BHI), cada um suplementado com 11% (m/v) de NaCl, durante uma 

exposição de células em fase de crescimento exponencial de 1 h (poço 1 e 4), 2 h (poço 2 e 5) 

e 3 h (poço 3 e 6). (poço M) Massas moleculares de padrões indicados em kDa;  - proteínas 

sobre-expressas. 

 

Os resultados sugerem a existência de diferenças entre os perfis de proteínas 

secretadas nos diferentes meios, embora, para cada meio, pareça não haver 

diferenças entre os diferentes tempos de incubação.  



  Resultados e Discussão 

50 

 

Em meio mínimo (MWB), e relativamente ao meio rico (BHI), parecem ter sido 

sobre-expressos polipéptidos que constituíram as bandas assinaladas por  e , 

cujas massas moleculares se situaram acima dos 66 kDa e entre os 29 e os 36 kDa, 

respectivamente. 

A banda assinalada com  poderá corresponder à InlB de L. monocytogenes (71 

kDa) (Gaillard et al., 1991; Hain et al., 1998; Marino et al., 1999). Esta proteína 

desempenha funções na mediação da entrada de Listeria nas células. A banda 

assinalada com  poderá corresponder à proteína CysK (32 kDa) ou à proteína InlC 

(33 kDa). De acordo com Even et al. (2006) e Tanous et al. (2008) e como já foi 

referido, a CysK actua como um repressor dos genes envolvidos no metabolismo de 

fontes de enxofre em Bacillus subtilis, enquanto que a proteína InlC de L. 

monocytogenes é considerada um factor de virulência regulado por PrfA (Engelbrecht 

et al., 1996; Engelbrecht et al., 1998). 

 

3.3 Influência da adição de uma suspensão de carvão 
activado ao meio de crescimento  
 

Quando adicionado ao meio de cultura de L. monocytogenes, o carvão activado 

aumenta a produção de proteínas, tais como a LLO e a PLC. Este facto sugere que o 

carvão exerce, de algum modo, um efeito na regulação dos mecanismos de expressão 

dos genes de virulência de L. monocytogenes (Ripio et al., 1996). A eficácia do carvão 

diminui quando a suspensão de carvão se torna saturada ou, então, quando o 

tamanho da partícula aumenta, indicando que seu efeito está relacionado com as suas 

propriedades adsorventes (Ermolaeva et al., 1999). A suplementação do meio de 

cultura BHI com uma suspensão de carvão activado (0,2% (m/v)) não afecta nem o 

crescimento bacteriano, nem o valor de pH da cultura. Ermolaeva et al. (2004) 

evidenciaram que durante o crescimento exponencial, em meio BHI, L. 

monocytogenes produz uma substância que inibe a actividade do PrfA, suprimindo 

completamente a produção dos factores de virulência dependentes de PrfA. 

Ripio et al. (1996) estudaram o efeito da presença e da ausência de carvão 

activado no meio de cultura BHI, relativamente à expressão da hemolisina e da 

lecitinase por diferentes estirpes de L. monocytogenes. Entre as estirpes testadas, 

encontravam-se mutantes expontâneos, com expressão da lecitinase e da hemolisina 

bastante aumentada, e estirpes selvagens, com baixos níveis destas proteínas em 

http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Gaillard+J.-L.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Even+S.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Tanous+C.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Engelbrecht+F.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Engelbrecht+F.%22
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BHI. Estes autores verificaram que a expressão da lecitinase aumentou 

significativamente no meio adicionado de carvão, observando-se, no entanto, dois 

padrões entre as diferentes estirpes: nas estirpes selvagens, a expressão da lecitinase 

foi superior na presença de carvão activado. Nas variantes hiper-hemolíticas/lecitinase 

em presença de carvão activado, o aumento da expressão da lecitinase foi muito 

baixo. Ou seja, as estirpes variantes mostraram uma resposta fraca, ou não 

responderam em absoluto, ao carvão, produzindo hemolisina e lecitinase em BHI 

suplementado com carvão, comparável aos níveis obtidos apenas em BHI. Notaram 

também que a activação pelo carvão dependia do lote do meio de cultura BHI, 

indicando que a composição do meio de cultura exerce uma influência significativa na 

expressão da hemolisina e da lecitinase de L. monocytogenes.  

Segundo Ermolaeva et al. (2004), a presença de carvão activado no meio de cultura 

BHI induz a transcrição de PrfA e dos genes virulentos dependentes de PrfA. 

Neste trabalho, foram comparados os perfis de polipéptidos secretados pela estirpe 

3049, de serovar 1/2a, após exposição, respectivamente, em meio mínimo e em meio 

rico BHI, a uma suspensão de carvão activado a 0,2% (m/v) (Fig. 3.4). 
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Fig. 3.4 - Perfis de polipéptidos secretados pela estirpe 3049 (serovar 1/2a) em meio mínimo 

(MWB) e em meio rico (BHI) a 37 ºC, durante o crescimento até à fase exponencial. (poços 1 e 

5) meio sem células e com carvão activado; (poços 2 e 6) meio sem células e sem carvão 

activado; (poços 3 e 7) meio com células e com carvão activado; (poços 4 e 8) meio com 

células e sem carvão activado;  - proteínas sobre-expressas; (poço M) Massas moleculares 

de padrões indicados em kDa. 

 

Os resultados obtidos comprovam a ausência de proteínas secretadas no meio 

mínimo MWB não inoculado (poços 1 e 2 da Fig. 3.4). Quando a incubação da cultura 

foi feita em meio MWB suplementado com carvão activado (poço 3, Fig. 3.4), não se 

verificou crescimento. Este facto, que foi comprovado através de contagens de UFC 

realizadas no decurso da incubação (resultados não apresentados), poderá estar 

relacionado com o sequestro de algum ou de alguns constituintes do meio, essenciais 

ao crescimento de L. monocytogenes.  

Quando analisamos os resultados obtidos com o meio complexo, verificamos a 

presença de bandas, com e sem a adição de carvão activado, tanto em meio 

inoculado (poços 7 e 8, Fig. 3.4) como no meio não inoculado (poços 5 e 6, Fig. 3.4). 

Isto deve-se, provavelmente, ao facto do meio BHI ser um meio complexo e, portanto, 
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rico em proteínas. Com a adição do carvão activado, verificamos que a banda 

assinalada com  torna-se mais evidente. Segundo Trost et al. (2005), a proteína p60, 

cuja massa molecular aparente (60 kDa) se encontra nesta gama de massas 

moleculares (45 a 66 kDa), é necessária à invasão das células epiteliais (Koehler et 

al., 1990; Bubert et al., 1992). 

 

3.4 Influência da temperatura de 37 ºC versus 10 ºC 
 

A temperatura de crescimento influencia fortemente a resposta dos 

microrganismos, de uma forma directa, afectando a taxa de crescimento, a actividade 

enzimática, a composição celular e as exigências nutricionais, ou indirecta, pelos 

efeitos na solubilidade dos solutos, no transporte de iões, na tensão superficial e na 

densidade do meio de cultura (Herbert, 1986). À medida que a temperatura diminui, a 

fase lag aumenta, a taxa de crescimento diminui e as densidades celulares finais 

também podem diminuir. Durante a fase lag, muitas mudanças fisiológicas podem 

ocorrer, incluindo a diminuição na saturação dos ácidos gordos e a inibição da síntese 

de DNA, RNA e proteínas (Russell et al., 1995). O processo de adaptação de L. 

monocytogenes às baixas temperaturas inclui a manutenção da fluidez da membrana 

celular (Annous et al., 1997), a apreensão de solutos compatíveis (Ko et al., 1994; 

Bayles, Wilkinson, 2000; Gerhardt et al., 2000), a manutenção da estrutura ribossomal 

(Bayles et al., 2000) e a indução da síntese de algumas proteínas (Bayles et al., 1996; 

Phan-Thanh, Gormon, 1995). 

Têm sido identificadas algumas proteínas participantes em determinados 

mecanismos moleculares que contribuem para a adaptação e o crescimento de L. 

monocytogenes a baixas temperaturas. No entanto, desconhece-se qual o 

posicionamento dessas proteínas nas redes de interacções moleculares, bem como as 

suas funções específicas. Em termos de conhecimento, existe ainda uma grande 

distância a percorrer para alcançar a compreensão completa dos processos que 

permitem a persistência de L. monocytogenes em ambientes com temperaturas 

reduzidas (Chan, Wiedmann, 2009). 

Bayles et al. (1996) estudaram a indução da síntese das proteínas citoplasmáticas 

em L. monocytogenes (serovar 1/2a) em resposta à descida repentina da temperatura 

(Csps - “cold shock proteins”) e como resultado do crescimento prolongado a 

http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Koehler+S.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Bubert+A.%22
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temperaturas reduzidas (Caps - “cold acclimation proteins”). Utilizaram um meio de 

cultura definido (mínimo) e encontraram 12 Csps, cuja expressão aumentou sob o 

efeito do stresse frio. Nas condições de aclimatação ao frio, os mesmos autores, 

identificaram 4 Caps que foram também sobre-expressas como as Csps anteriores. 

Alguns patogénios humanos, como a Legionella pneumophila, possuem sistemas 

de secreção de proteínas responsáveis pela sobrevivência a baixas temperaturas 

(Soderberg et al., 2004; Soderberg et al., 2008) que também constituem factores de 

virulência associados à infecção intracelular da bactéria (Rossier et al., 2004). 

Para o estudo do efeito da temperatura (10 ºC e 37 ºC) na secreção de polipéptidos 

em L. monocytogenes, utilizaram-se 4 estirpes, em meio mínimo a 37 ºC e a 10 ºC. As 

estirpes pertenciam aos serótipos 1/2a, 4b, 4c e 4d/4e (Fig. 3.5). 

 

Fig. 3.5 - Perfis de polipéptidos secretados em meio mínimo (MWB) a 37 ºC e 10 ºC, durante o 

crescimento até à fase exponencial, pelas estirpes 3006, serovar 4c (poços 1 e 5), estirpe 

3049, serovar 1/2a (poços 2 e 6), estirpe 3077, serovar 4b (poços 3 e 7) e estirpe 3993, serovar 

4d/4e (poços 4 e 8);  - proteínas sobre-expressas; (poço M) Massas moleculares de padrões 

indicados em kDa. 
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Apesar do crescimento a 10 ºC ter sido muito mais lento que a 37 ºC (20 h e 4 dias, 

para atingir a fase exponencial a 37 ºC e a 10 ºC, respectivamente), os perfis de 

polipéptidos correspondentes apresentaram muitas semelhanças. As diferenças 

observadas relacionaram-se com a sub-expressão de uns polipéptidos e a sobre-

expressão de outros. Os polipéptidos sobre-expressos a 10 ºC poderão ter uma 

função ao nível da sobrevivência das células a baixas temperaturas. 

Nas estirpes 3006 e 3049, a 10 ºC (poços 5 e 6, Fig. 3.5) verificou-se, relativamente 

a 37 ºC (poços 1 e 2, Fig. 3.5), a sobre-expressão da banda  com uma massa 

molecular aparente estimada num valor ligeiramente superior a 66 kDa. De acordo 

com Trost et al. (2005), a proteína SvpA (“surface virulence associated protein”) tem 

uma massa molecular de 64 kDa. A SvpA, codificada pelo gene svpA, é secretada 

para o meio extracelular, mas também poderá ocorrer ligada à superfície da bactéria. 

Esta proteína participa no processo de libertação da bactéria do fagossoma da célula 

hospedeira e a sua regulação é independente de PrfA (Borezee et al., 2001; Newton et 

al., 2005). 

Na estirpe 3049 existe uma banda sobre-expressa assinalada com  (poços 2 e 6, 

Fig. 3.5). A sua massa molecular aparente estimada situa-se entre os 29 e os 36 kDa, 

aproximando-se de 32 kDa. De acordo com Trost et al. (2005), as proteínas cuja 

massa molecular aparente mais se aproximam deste valor são codificadas pelos 

genes lmo2522 e lmo0950. De acordo com Glaser et al. (2001) e 

http://genolist.pasteur.fr/ListiList/, lmo2522 codifica uma proteína semelhante a uma 

hipotética proteína de parede em Bacillus subtilis, e lmo0950 codifica para uma lipase 

pertencente ao grupo de proteínas cujas funções são de desintoxição e de adaptação 

atípicas (Trost et al., 2005). 

Nas estirpes 3077 e 3993 (serótipos 4b e 4d/4e, respectivamente) a 10 ºC, (poços 7 

e 8, Fig. 3.5) parece surgir a mesma banda sobre-expressa (), cuja massa molecular 

aparente é inferior a 36 kDa. Segundo Trost et al. (2005), as potenciais proteínas cujas 

massas moleculares mais se aproximam deste valor são as codificadas pelos genes 

lmo2518 e lmo1730 e/ou a proteína CysK. De acordo com Glaser et al. (2001) e 

http://genolist.pasteur.fr/ListiList/, lmo2518 codifica uma proteína que desempenha 

funções na regulação da síntese de RNA: “ Transcription regulator LytR family”; 

enquanto que lmo1730 codifica uma proteína semelhante a “sugar ABC transporter 

binding protein”. A CysK, como já foi referido, actua como repressora dos genes 

http://genolist.pasteur.fr/ListiList/
http://genolist.pasteur.fr/ListiList/
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envolvidos no metabolismo de fontes de enxofre, em Bacillus subtilis (Even et al., 

2006; Tanous et al., 2008).  

 À temperatura óptima de crescimento para a L. monocytogenes (37 ºC), as quatro 

estirpes secretaram proteínas aparentemente diferentes, o mesmo se verificando 

quando o crescimento ocorreu à temperatura de refrigeração (10 ºC). Comparando o 

grau de expressão proteica das estirpes às duas temperaturas, verificou-se uma maior 

síntese de proteínas secretadas a 10 ºC. Isto pode significar que, quando expostas a 

temperaturas abaixo da temperatura óptima de crescimento, o crescimento de L. 

monocytogenes se torna mais lento e são sintetizadas determinadas proteínas de 

protecção à temperatura baixa.  

 

3.5 Polipéptidos secretados e relação filogenética em L. 
monocytogenes 
 

Na Fig. 3.6 encontra-se o dendrograma construído com base nas polipéptidos 

secretados pelas quatro estirpes em meio mínimo, a 37 ºC. Duas destas estirpes 

(3049 e 3077) foram avaliadas como virulentas e as outras duas (3006 e 3993) 

correspondem a estirpes pouco virulentas (Cabrita et al., 2004; Neves et al., 2008). A 

cerca de 0,6 de similaridade é possível encontrar três grupos. No primeiro grupo 

encontra-se a estirpe 3006 (serovar 4c), que corresponde à linhagem III. Um outro 

grupo é constituído pela estirpe 3049 (serovar 1/2a), representante da linhagem II. O 

terceiro grupo é constituído pelas duas estirpes, pertencentes à linhagem I (3077, 

serovar 4b e 3993, serovar 4d/4e). Esta divisão das estirpes, baseada nos polipéptidos 

secretados, parece estar de acordo com as três linhagens genéticas da espécie 

(Dumas et al., 2008).  

 

http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Even+S.%22
http://www.uniprot.org/uniprot/?query=author:%22Tanous+C.%22
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Fig. 3.6 - Dendrograma utilizando o coeficiente de Pearson e o método de aglomeração 

baseado na distância média não ponderada (UPGMA) para quatro estirpes de L. 

monocytogenes, com base nos perfis de polipéptidos secretados em meio mínimo, a 37 ºC. 

Utilizou-se o programa GelCompar versão 5.1, com uma optimização de 1,50% para 

comparação de bandas. 

 

As proteínas são as entidades funcionais cujas condições de expressão nem 

sempre é reflectida pela presença de genes com a sua codificação. Tal como Dumas 

et al. (2008), os nossos resultados apontam para a existência de um diferencial da 

expressão proteica relacionado com os serótipos e as linhagens filogenéticas de L. 

monocytogenes. As diferenças verificadas nas várias estirpes poderão ter impacto no 

seu comportamento não só em termos clínicos, como também na sua capacidade de 

adaptação a nichos ecológicos específicos, nomeadamente nas indústrias alimentares. 

O estudo da biodiversidade dos isolados de L. monocytogenes pode contribuir para 

a identificação de funções biológicas de interesse ou para a identificação de 

marcadores proteicos que possam integrar estratégias para controlar de forma efectiva 

a presença de L. monocytogenes nos alimentos. 

Isolados Serovar 
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4. Conclusões 
 

 Este trabalho teve como objectivo avaliar a resposta ao stresse da bactéria 

patogénica de origem alimentar L. monocytogenes. Esta avaliação foi feita através da 

análise dos perfis SDS-PAGE dos polipéptidos secretados pela bactéria.  

 De facto, quando L. monocytogenes é submetida a mudanças súbitas, num ou em 

vários parâmetros que afectam o seu crescimento ou a sua sobrevivência, inicia-se um 

novo programa de expressão génica. Esta resposta ao stresse manifesta-se através 

de variações na quantidade e na qualidade das proteínas sintetizadas. Estas variações 

foram aqui observadas sob diferentes condições de salinidade, acidez e temperatura.  

 L. monocytogenes tem como valores de pH óptimos de crescimento os que se 

situam perto da neutralidade. Quando o pH do meio decresce, o seu crescimento 

torna-se consequentemente mais lento. Quando exposta a valores de pH de 5,5 e de 

6, verificou-se uma sobre-expressão de algumas proteínas e a sub-expressão, ou 

mesmo a inibição da síntese de outras proteínas que são sintetizadas a pH 7. Em 

meio rico, a pH 5,5 e a 6, verificou-se apenas a sobre-expressão de uma banda 

quando comparado com o pH 7. No entanto, o meio de cultura BHI não é apropriado 

para este tipo de análise, visto ter na sua formulação proteínas e péptidos, ao contrário 

do meio mínimo MWB, que podem mascarar a presença de proteínas secretadas pela 

bactéria.   

 L. monocytogenes consegue crescer na presença de concentrações de sal 

superiores a 10% (m/v). A sobre-expressão de proteínas em meio mínimo MWB, 

quando comparada com o meio rico BHI, sugere que a tolerância osmótica de L. 

monocytogenes é muito maior em meios ricos, como o BHI, do que em meios 

mínimos, como o MWB, devido à presença de osmólitos no primeiro. 

 A suplementação do meio mínimo com carvão activado não permitiu o crescimento 

de L. monocytogenes, podendo este facto estar relacionado com o sequestro de algum 

ou de alguns constituintes do meio essenciais para o crescimento de L. 

monocytogenes. Inversamente em meio rico, a suplementação com carvão activado 

tornou mais evidentes as bandas que constituem os perfis de proteínas secretadas. 

 Quanto testadas as quatro estirpes, com serótipos diferentes, à temperatura óptima 

de crescimento (37 ºC) e a uma temperatura de refrigeração (10 ºC), verificou-se, 

como esperado, que o crescimento foi muito mais lento a esta última temperatura. Os 
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perfis polipeptídicos correspondentes a estas temperaturas apresentaram muitas 

semelhanças, estando as diferenças relacionadas com a sub-expressão de umas 

proteínas e com a sobre-expressão de outras. A 37 ºC, as quatro estirpes em estudo, 

apresentaram perfis de proteínas secretadas distintos. O mesmo aconteceu à 

temperatura de 10 ºC. Quando comparadas as duas temperaturas, a síntese de 

proteínas secretadas foi maior quando as células foram expostas à temperatura de 

refrigeração, o que pode significar que a esta temperatura, e de modo a poder 

sobreviver, a bactéria é forçada a secretar maior quantidade de proteínas, 

provavelmente como protecção ao stresse frio. 

 A organização das quatro estirpes, com base nos polipéptidos secretados, em três 

grupos filogenéticos sugere a existência de diferenças na expressão proteica 

relacionadas com os serótipos e as linhagens genéticas de L. monocytogenes, 

permitindo diferentes sensibilidades/resistências das várias estirpes a condições de 

stresse.  

 A identificação de proteínas é hoje uma questão primordial dada à grande 

importância destas moléculas em quase todos os processos biológicos. Algumas 

proteínas secretadas, que integram os perfis proteicos das quatro estirpes aqui 

analisadas, incubadas em meio MWB, a 37 ºC, foram já identificadas através da 

utilização de PMF (“peptide mass fingerprinting”), a técnica mais comum de 

identificação de proteínas por espectrometria de massa. Estas proteínas encontram-se 

associadas à expressão da virulência (p60, listeriolisina, InlC, LysM domain) ou ao 

metabolismo dos hidratos de carbono (enolase) (Paula Cabrita Cunha, comunicação 

pessoal). A identificação de mais proteínas diferencialmente expressas em condições 

de stresse ambiental, poderá contribuir para o estabelecimento de estratégias 

direccionadas para um controlo efectivo da presença de L. monocytogenes nos 

produtos alimentares. 
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