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Abstract 

 

In this study, different stress conditions (nutritional, cold, acid and saline) were 

investigated in the secretion of proteins by L. monocytogenes. The proteins, secreted by four 

strains, belonging to four serotypes and with different levels of pathogenicity, were separated 

by SDS-PAGE. 

Proteins secreted in minimal medium (MWB), at 37 ºC, were identified, by          

MALDI-TOF-MS, as the virulence factors, p60, internalin C and listeriolysin O. At 11 ºC, the 

p60 protein was identified, by LC-ESI-MS/MS, in all strains, while the listeriolysin O and the 

internalin C were not detected in any strain. The flagellin was secreted by strains 4c and 

4d/4e and, in great quantity, by strain 1/2a, but was not detected in the supernatant of the 4b 

culture. In the presence of 11% (w/v) NaCl or at pH 5.5, at least, two over-expressed proteins 

were visualized.  

UPGMA clustering of the strains based on their secreted protein profiles showed the 

assembly of the two virulent strains into one of two groups. The other group gathered the two 

low virulence strains. At 11 ºC, clustering according to virulence or genetic lineage was not 

proved. 

The identification of proteins differentially expressed by L. monocytogenes may 

contribute to the effective control of this food pathogen. 
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Resumo 

 

Neste estudo foram investigadas várias condições de stresse (nutritivo, frio, ácido e 

salino) na secreção de proteínas por L. monocytogenes. As proteínas secretadas por quatro 

estirpes, pertencentes a quatro serótipos diferentes e, com diferentes níveis de 

patogenicidade, foram separadas através de SDS-PAGE. 

A partir de meio mínimo (MWB), a 37 ºC, identificaram-se, por MALDI-TOF-MS, os 

factores de virulência, p60, internalina C e listeriolisina O. A 11 ºC, a proteína p60 foi 

identificada, por LC-ESI-MS/MS, em todas as estirpes, enquanto a listeriolisina O e a 

internalina C não foram detectadas em nenhuma estirpe. A flagelina foi identificada nas 

estirpes 4c e 4d/4e e, com particular abundância, na estirpe 1/2a, mas não o foi na estirpe 

4b. Na presença de 11% (m/v) de NaCl ou a pH 5,5 foram visualizadas, pelo menos, duas 

proteínas sobre-expressas. 

Quando se procedeu ao agrupamento das estirpes por UPGMA, de acordo com os 

perfis de proteínas secretadas, a 37 ºC e a 11 ºC, verificou-se que a 37 ºC, as estirpes 

formaram dois grupos relacionados com a virulência, o mesmo não ocorrendo a 11 ºC. 

A identificação de proteínas diferencialmente expressas por L. monocytogenes poderá 

contribuir para o controlo efectivo deste patogénico alimentar. 
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Extended abstract 

 

Listeria monocytogenes is a Gram-positive bacteria present in a diversity of 

environments, including soil, vegetation, and water, where it survive as saprophyte. When 

consumed via contaminated foods by susceptible mammalian hosts, such as pregnant 

women, the elderly, or immunosuppressed individuals, L. monocytogenes moves into 

intracellular environments, where it multiplies, evades the host's immunity, and spreads to 

neighboring cells and other organs. The average mortality rate of human listeriosis is 30%, 

which makes this pathogen a serious health issue and of great concern to the food industry. 

The virulence potencial of L. monocytogenes is linked to its ability to survive harsh 

environmental conditions. The identification and characterization of a large number of key 

proteins involved in L. monocytogenes cold-, acid-, saline-, and nutritional responses have 

undoubtedly contributed to our appreciation of the resistance and survival of this bacterium in 

adverse environments. 

This work aimed to investigated whether unique or common proteins, are up- or down-

regulated under nutritional stresse (minimal medium (MWB)), low temperature (11 ºC), acid 

stresse (pH 5,5) and saline stresse (11% (w/v) NaCl). 

The four L. monocytogenes strains used in this study, belonging to the serotypes 1/2a, 

4b, 4c and 4d/4e, were selected according to differences in virulence. 

Secreted proteins present in the supernatants of the cell cultures, in late exponential 

phase, were precipitated and separated by SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate-

polyacrylamide gel electrophoresis), using equivalent amounts of total secreted protein in the 

wells. The detergent SDS (sodium dodecyl sulfate) is used to denature proteins with  multiple 

subunits and to cover the protein molecules with negative charges. Thus, the proteins are 

separated according to their molecular masses. After electrophoresis, the proteins were 

stainned with Coomassie Brilliant Blue G-250, a stain often used for the detection of proteins 

in such gels. For each bacterial strain, at least three independent culture assays were set. 

The most abundant polypeptide bands and those suggesting the widest range in 

differential expression among strains were identified by MALDI-TOF-MS and LC-ESI-MS/MS. 

The protein identification was performed to correlate differences on protein expression 

patterns among strains. The preliminary results obtained in this work shows different 

expressed proteins. 

In MWB at 37 ºC, two particular bands over-expressed were identified as the virulence 

factors p60 and listeriolysin O, but their intensities were not consistent among isolates. The 

internalin C was present only in the more virulent strains. 

In MWB at 11 ºC, the p60 virulence protein was still expressed in all strains, but the 

listeriolysin O and the internalin C were not detected in any of the strains. In the serotype 



 

1/2a strain (3049), flagellin was the major protein identified. The serotypes 4c (3006) and 

4d/4e (3993) showed lower levels of flagellin whereas for the serotype 4b strain (3077) no 

flagellin was detected. 

In general, in acidic minimal medium (pH 5,5) as well as in saline (11% (w/v) of NaCl) 

minimal medium, the strains presented, at least, two over-expressed proteins. 

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

at 37 ºC and at 11 ºC was not consistent. At 37 ºC, the strains were gathered, according to 

their level of pathogenicity, in two clusters. At 11 ºC the clustering of the strains band on their 

secreted protein profiles was not in accordance with virulence level or genetic lineage. 

These results may contribute to the development of effective strategies to control this 

food pathogen. 
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1. Introdução 

 

1.1 Nota Histórica 

 

A descoberta oficial de Listeria monocytogenes data de 1924, quando E.G.D. Murray, 

R.A. Weeb e M.B.R. Swann a isolaram, no seu laboratório em Cambridge, Reino Unido, 

como o agente etiológico da septicemia em roedores (Murray et al., 1926). No ano seguinte, 

Pirie, na África do Sul, também isolou uma bactéria gram-positiva do fígado de ratos 

africanos ("gerbilles") e propôs o nome Listerella hepatolytica, em honra ao cirurgião Lord 

Joseph Lister (Pirie, 1927). 

O primeiro caso de listeriose em humanos foi reportado, em 1929, na Dinamarca 

(Nyfelt, 1929). No entanto, o primeiro relato de cultura de L. monocytogenes data de 1921, 

em França, quando foi isolada de um paciente com meningite, por Dumont e Cotoni 

(Dumont e Cotoni, 1921; Seeliger, 1988). 

Devido às estirpes isoladas por Murray et al. e Pirie apresentarem grande similaridade, 

a bactéria passou a ser denominada de Listerella monocytogenes. No entanto, o nome 

Listerella era já usado para um protozoário e Pirie, em 1940, propôs a mudança do nome 

para Listeria monocytogenes (Pirie, 1940). Esta alteração de nome foi depois aprovada, em 

1954, pela Comissão Judicial em Nomenclatura Bacteriológica e Taxonomia (Anónimo, 

1954). 

 

1.2 Caracterização de Listeria monocytogenes 

 

1.2.1 Taxonomia do género Listeria 

 

O género Listeria pertence ao Filo Firmicutes com baixo conteúdo em G+C, que 

também inclui os géneros Bacillus, Clostridium, Enterococcus, Streptococcus e 

Staphylococcus. 

O género Listeria compreende seis espécies estreitamente relacionadas: L. 

monocytogenes, L. ivanovii, L. seeligeri, L. innocua, L. welshimeri e L. grayi (Chen, et al., 

2009). Destas seis espécies, só L. monocytogenes e L. ivanovii são patogénicas. L. 

monocytogenes infecta tanto humanos como animais, enquanto que L. ivanovii é, 

principalmente, patogénica para animais, ocorrendo raramente em humanos (Liu, 2006). 

L. monocytogenes compreende 13 serótipos (1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4ab, 4b, 

4c, 4d, 4e, e 7). Destes 13 serótipos, quatro (1/2a, 1/2b, 1/2c e 4b) são responsáveis por 

mais de 98% dos casos de listeriose humana, enquanto os outros serótipos (por exemplo 4a 
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e 4c), frequentemente isolados de animais e amostras de alimentos, estão raramente 

implicados em casos de listeriose (Chen et al., 2009). 

Tal facto indica que os vários serótipos de L. monocytogenes apresentam diferentes 

graus de virulência. 

Várias observações sugerem que a virulência de L. monocytogenes é heterogénea. A 

serotipagem revelou que as estirpes estão heterogeneamente distribuídas, e que a maioria 

dos surtos de listeriose foram causados por estirpes pertencentes ao serótipo 4b, que 

também é responsável por numerosos casos esporádicos. No entanto, uma baixa 

percentagem de amostras de alimentos está contaminada com estirpes deste serótipo 

(Jacquet et al., 2002). 

Este facto sugere que as estirpes do serótipo 4b podem possuir propriedades únicas 

de virulência. Os serótipos 1/2 são predominantemente isolados de alimentos (Hain et al., 

2007). 

A informação fornecida por diferentes métodos de subtipagem, baseados no DNA, 

demonstrou que L. monocytogenes está dividida em três linhagens genéticas (I, II, III). Os 

serótipos 1/2b, 3b, 4b, 4d e 4e são geralmente agrupados na linhagem I. A linhagem II inclui 

os serótipos 1/2a, 3a, 1/2c e 3c. A linhagem III inclui os serótipos raros 4a e 4c. 

 

1.2.2 Morfologia 

 

Todos as espécies do género Listeria são gram-positivas, não esporuladas, com a 

forma de bastonetes, que medem de 0,4 a 0,5 m por 1 a 2 m e, frequentemente, as 

células ocorrem isoladas ou em cadeias curtas. 

As espécies de Listeria são móveis, com flagelos peritríquios, quando incubadas a 20 -

25 ºC, mas a mobilidade é reduzida a 37 ºC. 

As colónias de Listeria, depois de 24 a 48 horas de incubação, têm 0,5 a 1,5 mm de 

diâmetro, são redondas, translúcidas, de superfície lisa e sem pigmentação, com uma 

aparência cristalina central. Em culturas velhas (3 a 7 dias) as colónias são maiores, com 3 

a 5 mm de diâmetro, e têm uma aparência mais opaca, podendo desenvolver um centro 

afundado. 

 

1.2.3 Fisiologia 

 

As espécies de Listeria exigem, com frequência, para um crescimento óptimo os 

nutrientes biotina, riboflavina, tiamina, ácido lipóico e aminoácidos (por exemplo a cisteína, 
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glutamina, isoleucina, leucina e valina). Os hidratos de carbono, como por exemplo a 

glucose, são também essenciais para a multiplicação de Listeria (Premaratne et al., 1991). 

Em geral, Listeria spp. conseguem crescer sob condições aeróbicas e anaeróbicas em 

meios não selectivos, como Tryptone Soy Broth (TSB) ou Brain-Heart Infusion (BHI). 

Existem meios selectivos, por exemplo o meio PALCAM, disponíveis para o 

isolamento de Listeria spp. de amostras de alimentos e do ambiente. 

L. monocytogenes é uma bactéria que se distribui bem na natureza, resiste a 

condições ambientais adversas e consegue crescer em fagócitos humanos (Lungu et al., 

2009). Cresce na gama de temperaturas de 0 a 45 ºC, no intervalo de valores de pH 4,1 a 

9,6, com concentrações de sal superiores a 10% (m/v) e consegue sobreviver por longos 

períodos de tempo em alimentos (Chaturongakul et al., 2008; Lungu et al., 2009). 

Para controlar melhor este patogénio alimentar é necessário entender o processo de 

adaptação ao stresse (Duché et al., 2002). 

A sobrevivência de L. monocytogenes no processamento alimentar pode ser 

prolongada, devido à sua habilidade para formar biofilmes à superfície dos equipamentos. 

Os biofilmes são, assim, um reservatório importante que pode contribuir para a 

contaminação dos géneros alimentícios e posterior transmissão da doença. A formação de 

biofilmes de Listeria deve, pois, ser tida em conta nas operações de processamento de 

alimentos (Adrião et al., 2008; Todhanakasem e Young, 2008). 

A sensibilidade aos antibióticos varia entre as estirpes, mas a maioria é sensível a 

aminoglicosídeos, tetraciclinas, macrólidos, cloranfenicol e penicilina. As estirpes de Listeria 

são naturalmente resistentes a antibióticos como a cefalosporina, as fluoroquinolonas, a 

fosfomicina e as sulfonamidas (Khelef et al., 2006; Lemes-Marques et al., 2007). 

 

1.2.4 Ecologia 

 

L. monocytogenes é, geralmente, apresentado como um agente patogénico, quando 

deveria ser considerado, primeiramente, uma bactéria saprófita bem adaptada para 

sobreviver no ambiente. 

Listeria spp. é um género de bactérias presente em diversos ambientes, incluindo solo, 

vegetação, água, efluentes e fezes de animais, onde consegue sobreviver como saprófita 

(Liu, 2006; Wagner e McLauchlin, 2008). 

Os ruminantes têm um papel importante na manutenção de Listeria spp. no ambiente 

rural, por via do seu ciclo fecal-oral (Vásquez-Boland et al., 2001). 
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1.2.5 Indústria Alimentar 

 

Devido à sua versatilidade, L. monocytogenes persiste no ambiente das indústrias 

alimentares, muitas vezes no estado de biofilme. A contaminação dos alimentos com L. 

monocytogenes, após o processamento alimentar, é um problema crítico para a saúde 

pública. Muitos dos surtos de listeriose estão relacionados com o consumo de alimentos 

minimamente processados e alimentos prontos a consumir (RTE - ready-to-eat). 

L. monocytogenes é tolerante a valores de temperatura, pH e condições osmóticas 

extremas, frequentemente, associados ao processamento alimentar. Os géneros 

alimentícios constituem um meio rico em nutrientes que favorece a manutenção e a 

multiplicação de L. monocytogenes. Qualquer bactéria viável que tenha sobrevivido ao 

processamento alimentar, cresce e pode causar uma infecção se não for completamente 

eliminada antes do consumo do alimento (Wagner e McLauchlin, 2008). 

A implementação e a monitorização de procedimentos de controlo da qualidade 

representam a forma mais eficiente de combater as contaminações de patogénios 

alimentares, incluindo L. monocytogenes. Além disso, a formulação de programas de 

limpeza e higienização, para reduzir ou erradicar L. monocytogenes do ambiente do 

processamento alimentar, permite que o produto final apresente níveis deste patogénio de 

acordo com a regulamentação actualmente em vigor (Anónimo, 2007). 

L. monocytogenes foi isolada de vários alimentos, crus ou processados, onde pode 

sobreviver e multiplicar-se rapidamente durante o armazenamento. Entre esses alimentos, 

incluem-se o leite pasteurizado, o queijo, a carne e produtos cárneos, vegetais crus, 

salsichas de carne crua fermentada, assim como frutos do mar e peixe. 

As temperaturas de pasteurização e de refrigeração são frequentemente aplicadas aos 

alimentos. Enquanto que a pasteurização irá destruir a maioria das outras bactérias, 

algumas estirpes de L. monocytogenes poderão sobreviver a este processo. No entanto, o 

aquecimento dos alimentos a uma temperatura superior irá resultar na completa eliminação 

de todas as bactérias (Liu, 2008). 

L. monocytogenes é capaz de crescer a 4 ºC, e a refrigeração prolongada dos 

alimentos favorece a multiplicação desta bactéria, o que pode causar um sério problema, se 

os alimentos armazenados forem consumidos sem aquecimento prévio, como é o caso dos 

alimentos RTE (Liu, 2008). 

A capacidade de L. monocytogenes para tolerar valores de pH e de sal extremos 

constitui uma vantagem que lhe permite sobreviver no ambiente, e em instalações, de 

processamento alimentar. Além disso, como já foi referido, L. monocytogenes utiliza 

mecanismos físicos de adaptação (por exemplo, formação de biofilmes) para melhorar a 

resistência a higienizantes e desinfectantes (Liu, 2008). 
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Apesar dos esforços significativos das organizações de investigação e da indústria 

alimentar para reduzir a incidência de listeriose, este ubiquitário microrganismo constitui 

uma ameaça séria à segurança dos produtos alimentares (Dumas et al., 2008). 

Como psicrotolerante e anaeróbio facultativo, L. monocytogenes consegue multiplicar-

se às temperaturas de refrigeração e sobreviver a variadas condições de embalagem, como 

atmosferas de vácuo ou atmosferas modificadas (Mujahid et al., 2008). 

 

1.3 Listeriose 

 

1.3.1 Aspectos clínicos 

 

A transmissão de L. monocytogenes por via alimentar é a principal via de adquirir 

infecção por L. monocytogenes. 

Os sinais clínicos da listeriose são muito semelhantes em todos os hospedeiros 

susceptíveis. Podem distinguir-se duas formas de apresentação: listeriose neonatal e 

listeriose em pacientes adultos. Em ambos os casos, as manifestações clínicas 

predominantes correspondem a uma infecção disseminada, ou a uma infecção local no 

sistema nervoso central. A listeriose é, geralmente, uma doença muito grave, sendo de 

facto, uma das infecções bacterianas mais mortais, com uma taxa média de mortalidade em 

seres humanos de 20 a 30% ou mais, apesar do tratamento inicial com antibióticos 

(Vásquez-Boland et al., 2001). 

L. monocytogenes é infecciosa para todos os grupos de população, com tendência 

para causar infecções graves em mulheres grávidas, crianças, idosos e indivíduos 

imunocomprometidos. 

Os dois maiores grupos de população em risco para uma listeriose invasiva são os 

recém-nascidos e os idosos, em que o sistema imunitário é imaturo ou está em declínio, 

respectivamente. As mulheres grávidas são outro grupo de risco mais susceptível à 

listeriose, porque a gravidez está associada à depressão da imunidade celular que impede a 

rejeição do enxerto fetoplacental. Nos restantes adultos, a maioria dos casos de listeriose 

ocorre em indivíduos com doenças crónicas, debilitados ou sujeitos a terapias 

imunossupressoras (Vásquez-Boland et al., 2001; Orndorff et al., 2006; Rocourt, 2006). 

Em sumário, a severidade e o resultado clínico da listeriose dependem de três 

principais variáveis: (i) o número de bactérias ingeridas; (ii) a virulência da estirpe; e (iii) a 

condição subjacente e o estado imunológico do hospedeiro. Dependendo da virulência da 

estirpe, alguns indivíduos saudáveis expostos a uma elevada quantidade de L. 

monocytogenes podem desenvolver listeriose invasiva. No entanto, em indivíduos 
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imunocomprometidos a invasão será facilitada pela ineficiente mobilização das defesas do 

hospedeiro e a disseminação de L. monocytogenes pelo sangue, sendo o primeiro foco de 

infecção o fígado ou o baço. A bacteremia pode causar meningoencefalite, se a bactéria 

passar pelos microcapilares do cérebro. Nas grávidas, pode conduzir ao aborto ou a 

septicemia perinatal, se passar a barreira da placenta, ou causar septicemia nos casos mais 

severos de imunossupressão (Fig. 1.1) (Vásquez-Boland et al., 2001). 

 

 

Figura 1.1 - Listeriose humana: representação esquemática da fisiopatologia da infecção por Listeria 

(adaptado de Vásquez-Boland et al., 2001). 

 

A listeriose é clinicamente definida quando o organismo é isolado a partir do sangue, 

do fluido cerebrospinal ou de qualquer outro local estéril, como a placenta e o feto. 

A listeriose pode resultar em meningite, encefalite, septicemia, abortos, nascimento do 

feto morto ou prematuro, quando a mulher é infectada no segundo ou terceiro trimestre de 

gravidez. 

O período de incubação é excessivamente longo, de 1 a 90 dias. A infecção mais 

frequentemente reportada em adultos não grávidos é a que afecta o sistema nervoso central 

(SNC) (55 a 70% dos casos). A encefalite é rara em humanos e L. monocytogenes é isolada 

com dificuldade do fluido cerebrospinal. A encefalite ocorre em duas fases, iniciando-se com 

febre que pode prolongar-se por 3 a 10 dias, em que pode haver cefaleia, vómitos, 

distúrbios visuais e mal-estar em geral, seguida de uma segunda fase com sinais severos de 

rombencefalite. 

A taxa de mortalidade por infecção do SCN ronda os 20%, mas pode ser de 40 a 60%, 

se associado a doenças debilitantes. Outras formas de listeriose são a bacteremia ou a 
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septicemia (15 a 50% dos casos), com uma taxa de mortalidade elevada (acima de 70%) se 

estiver associada a condições debilitantes (Vásquez-Boland et al., 2001). 

 

1.3.2 Patogénese 

 

O tracto gastrointestinal é o primeiro local de entrada de Listeria no hospedeiro. O 

curso clínico da infecção começa normalmente 20 horas depois da ingestão do alimento 

contaminado, em caso de gastroenterites, sendo o período de incubação da doença invasiva 

geralmente, mais longo, em torno de 20 a 30 dias. 

 

 

Figura 1.2 - Representação esquemática e fotográfica das etapas sucessivas do parasitismo 

intracelular de L. monocytogenes. Os principais factores de virulência estão indicados (adaptado de 

Cossart e Toledo-Arana, 2008). 

 

Além de se multiplicarem dentro de macrófagos, as estirpes de L. monocytogenes são 

patogénios invasivos, que podem induzir a sua internalização em vários tipos de células 

que, normalmente, não são fagocíticas. Estas células podem ser epiteliais, fibroblastos, 

hepatócitos, células endoteliais e várias células nervosas (Vásquez-Boland et al., 2001). 

A invasão de células não fagocíticas envolve o mecanismo "zipper", que envolve a 

progressiva interacção dos ligandos à superfície da bactéria com os respectivos receptores 

celulares. 

Depois de entrarem na célula, as bactérias são aprisionadas em vacúolos dos quais 

escapam ao fim de 30 minutos. Uma vez dentro do citoplasma, multiplicam-se com um 

tempo de divisão similar ao que apresentam em meio rico. Movem-se até à membrana 

plasmática, através de filamentos de actina e empurram-na, induzindo a formação de 

protuberâncias que podem invadir células vizinhas. Formam-se, então, vacúolos, envolvidos 
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por uma membrana dupla, dos quais escapam, permitindo um novo ciclo de multiplicação 

que tem lugar na segunda célula infectada (Fig. 1.2). Esta propagação directa de célula para 

célula permite a disseminação da bactéria em vários tecidos infectados, enquanto se 

encontra protegida das defesas do hospedeiro (Cossart e Toledo-Arana, 2008). 

A maioria dos genes da bactéria e os factores críticos para estas etapas sucessivas 

foram identificados, na maioria dos casos, por meios genéticos. Neles incluem-se as 

internalinas (InlA e InlB) efectivas no processo de entrada na célula e a toxina listeriolisina O 

(LLO) essencial à evasão do vacúolo. Em algumas células, LLO não é eficiente e a lise do 

vacúolo é levada a cabo pela proteína PI-PLC (fosfatidilinositol-fosfolipase) codificada pelo 

gene plcA. A mobilidade através da actina é mediada pela proteína de superfície ActA. A lise 

do segundo vacúolo é realizada pela lecitinase PlcB e pela LLO (Cossart e Toledo-Arana, 

2008). 

 

1.4 Factores de virulência 

 

A patogenicidade de L. monocytogenes depende da capacidade de sintetizar factores 

de virulência, que estão dispostos à superfície da bactéria, são libertados para o meio 

extracelular ou são injectados, directamente, dentro das células do hospedeiro (Dumas et 

al., 2009) 

Os genes de virulência, tal como acontece para outras bactérias patogénicas, estão 

organizados em pequenas unidades genéticas conhecidas como ilhas de patogenicidade 

(PAIs). As PAIs são, presumivelmente, adquiridas por bactérias, através de transferência 

horizontal de genes, por vezes como parte de elementos genéticos móveis e, 

consequentemente, desempenham um papel fundamental na evolução da virulência da 

bactéria (Vásquez-Boland et al., 2001). 

Os genes que codificam seis factores de virulência responsáveis pelas etapas fulcrais 

do parasitismo intracelular (prfA, plcA, hly, mpl, actA e plcB) estão ligados fisicamente numa 

ilha cromossomal de 9 kb conhecida como LIPI-1 (Listeria Pathogenicity Island 1) (Vásquez-

Boland et al., 2001). 

A expressão da maioria dos factores de virulência é controlada pelo regulador de 

transcrição de virulência (PrfA). Estes podem ser excretados para o meio ambiente, ou 

ficarem na superfície bacteriana. Os padrões da regulação da expressão dos genes 

bacterianos observados em patogénios reflectem, presumivelmente, a capacidade da 

bactéria se adaptar à célula hospedeira e a ambientes específicos de tecidos. Os modelos 

experimentais de infecção do hospedeiro indicam que os genes de virulência são regulados 
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de forma a permitir a expressão diferenciada de factores de virulência em fases específicas, 

ou dentro de compartimentos celulares do hospedeiro (Greene e Freitag, 2003). 

 

1.4.1 PrfA 

 

O factor regulador positivo, PrfA (Positive regulatory factor A), controla a expressão de 

um conjunto de genes cujos produtos desempenham um papel fulcral no parasitismo 

intracelular da L. monocytogenes (Scortti et al., 2007). 

O gene prfA codifica a proteína de 27 kDa (PrfA) que regula positivamente a 

expressão de vários factores virulentos de Listeria, tal como hly e outros genes da LIPI-1 

(Scortti et al., 2007). 

Os genes da LIPI-1 e vários genes da subfamília das internalinas, caso do gene inlC 

de L. monocytogenes, são regulados por esta proteína. Outros, como o inlAB, são 

parcialmente regulados por PrfA. No entanto, a expressão de alguns genes virulentos são 

totalmente independentes de PrfA, tais como o gene inlGHE de L. monocytogenes 

(Vásquez-Boland et al., 2001). 

A expressão de alguns genes é regulada negativamente por PrfA, é o caso do 

mediador de resposta ao stresse clpC e dos genes associados à mobilidade, motA e flaA 

(Vásquez-Boland et al., 2001). 

É possível que a regulação negativa da expressão por PrfA desempenhe um papel 

importante para facilitar a sobrevivência bacteriana fora das células hospedeiras, garantindo 

que os produtos de genes necessários para a sobrevivência no meio extracelular são 

expressos. Poder-se-ia especular que a regulação positiva de PrfA é de suma importância 

durante a infecção do hospedeiro, e a regulação negativa evoluiu para sustentar a 

sobrevivência das bactérias no meio externo (Greene e Freitag, 2003). 

 

1.4.2 Listeriolisina O 

 

O gene da hemolisina, hly, foi o primeiro determinante de virulência a ser identificado e 

sequenciado em L. monocytogenes. 

O produto resultante da tradução do gene hly é uma proteína de 50 kDa, a listeriolisina 

O (LLO), um factor de virulência com um papel importante na patogenicidade de L. 

monocytogenes, não só na infecção intracelular mas também noutras interacções entre a 

bactéria e o hospedeiro. 

A actividade de LLO está directamente relacionada com a patogenicidade do género 

Listeria, em que as espécies virulentas são hemolíticas, ao contrário das não virulentas, e a 
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perda de actividade ou de produção da hemolisina tem como resultado a atenuação da 

virulência da espécie (Vásquez-Boland et al., 2001). 

No entanto, LLO não é o único factor requerido para determinar a virulência de L. 

monocytogenes (Khelef et al., 2006). O óptimo da actividade hemolítica de LLO é observada 

a pH ácido, e LLO é necessária para a evasão do vacúolo através da lise da membrana do 

fagossoma. 

 

1.4.3 Fosfolipases 

 

L. monocytogenes sintetiza duas fosfolipases que cooperam com LLO no rompimento 

da membrana do fagossoma. 

O gene plcA codifica a proteína PI-PLC (fosfatidilinositol-fosfolipase) de 33 kDa que é 

necessária para a rotura da membrana. A gama de pH óptimo da proteína PI-PLC é de 5,5 a 

7,0, o que é consistente com a sua função nos vacúolos ácidos dos fagossomas. 

A segunda fosfolipase C produzida por L. monocytogenes é a PC-PLC (fosfatidilcolina-

fosfolipase C), de 29 kDa, codificada pelo gene plcB. O pH óptimo desta enzima situa-se 

entre 6 e 7 e tem como função a lise da dupla membrana do fagossoma secundário formado 

na invasão célula a célula por L. monocytogenes (Vásquez-Boland et al., 2001). 

 

1.4.4 Internalinas 

 

As internalinas são proteínas da família dos genes associados à virulência 

encontradas em Listeria spp. 

As internalinas InlA e InlB foram as primeiras a ser descobertas, sendo os principais 

agentes de entrada de L. monocytogenes em células não fagocíticas e são codificadas pelo 

operão inlAB (Khelef et al., 2006). Os genes inlC e inlF não estão associados à virulência de 

L. monocytogenes. Tanto InlA (80 kDa) como InlB (71 kDa) promovem a invasão de células 

não fagocíticas, mas têm especificidades diferentes na célula, provavelmente devido à 

presença dos respectivos receptores nos diferentes tipos de células. A proteína InlA medeia 

a entrada em células que expressam o receptor E-caderina. No caso da InlB, um dos 

receptores sinalizados nas células é o receptor tirosina quinase Met (Shen et al., 2000; 

Vásquez-Boland et al., 2001; Khelef et al., 2006). 

As proteínas InlA e InlB medeiam a entrada de L. monocytogenes nas células do 

hospedeiro (Vásquez-Boland et al., 2001). 

Os domínios leucine-rich repeat (LRR) estão frequentemente envolvidos em 

interacções proteína-proteína, sendo uma característica comum em todas as internalinas. 
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Nos eucariotas, estes domínios são muito comuns e estão envolvidos na aderência celular 

ou em interacções entre ligando-receptor. Em procariotas são menos frequentes (Vásquez-

Boland et al., 2001). 

 

1.4.5 p60 

 

A proteína p60, com 60 kDa, é uma das proteínas secretada em maior abundância e 

encontrada em todos os isolados de L. monocytogenes. Esta proteína é codificada pelo 

gene iap (invasion-associated protein), cuja transcrição é independente de PrfA e regulada 

por um mecanismo de pós-transcrição. A p60 está associada à invasão de células 

fagocíticas não profissionais (Vásquez-Boland et al., 2001). 

 

1.4.6 FlaA 

 

O filamento flagelar de L. monocytogenes é composto de uma subunidade maior, a 

flagelina (FlaA), que é produzida na superfície da célula quando L. monocytogenes cresce 

entre 20 a 25 ºC, enquanto que a sua produção é muito reduzida a 37 ºC. A flagelina, de 29 

kDa, é codificada pelo gene flaA, que é transcrito como uma unidade monocistrónica (Dons 

et al., 2004). 

FlaA facilita o contacto inicial com as células epiteliais e contribui para uma invasão 

efectiva in vitro (Dons et al., 2004). 

 

1.4.7 ActA 

 

A proteína ActA, uma proteína de superfície de 90 kDa, é requerida para a 

polimerização da actina da célula hospedeira. 

Esta proteína, é codificada pelo gene actA, permite a propulsão das bactérias de L. 

monocytogenes no citoplasma, levando à invasão de células vizinhas ainda não infectadas, 

sem sair do ambiente intracelular e evitando, assim, a resposta imune do hospedeiro (Lauer 

et al., 2001; Jacquet et al., 2002; Seveau et al., 2007). 

 

1.4.8 Sigma B (σB) 

 

O factor sigma B (σB ou SigB), codificado pelo gene sigB, é um regulador bem 

conhecido na resposta ao stresse em bactérias gram-positivas, com baixo conteúdo em 

G+C, como é o caso de L. monocytogenes (Kazmierczak et al., 2003). 
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Em L. monocytogenes, σB confere resistência ao stresse, por exemplo stresse ácido e 

stresse osmótico, e contribui para a patogenicidade da espécie. Sem o factor sigma B, L. 

monocytogenes sobrevive menos, em pH baixo (pH 2,5), do que as estirpes selvagens. O 

factor sigma B contribui para a transcrição do gene prfA, que codifica o factor regulador de 

virulência, PrfA, de L. monocytogenes (Kazmierczak et al., 2003). 

O factor sigma B tem um papel importante em L. monocytogenes, na resistência ao 

ácido, na fase estacionária, na resistência ao stresse osmótico e no crescimento a baixas 

temperaturas (Liu, 2008). 

 

1.5 Stresse ambiental 

 

O efeito do stresse nos microrganismos pode variar, dependendo da magnitude desse 

stresse. O stresse subletal altera as actividades metabólicas, levando a uma lesão celular ou 

a um atraso no crescimento. Uma exposição a um stresse letal causa danos irreversíveis às 

células microbianas, afectando a sua viabilidade. 

A exposição dos microrganismos a um stresse pode induzir a adaptação ao mesmo 

tipo de stresse. As respostas ao stresse incluem: 

 Síntese de proteínas protectoras, que participam na reparação dos danos, na 

manutenção da célula, ou na erradicação dos agentes de stresse; 

 Aumento transitório da resistência a factores letais; 

 Passagem das células a um estado latente; 

 Evasão dos mecanismos de defesa do hospedeiro; 

 Mutações adaptativas. 

 

Como já foi referido, L. monocytogenes é um organismo versátil, capaz de crescer sob 

condições muito adversas, por exemplo a temperaturas de refrigeração, em alimentos muito 

salgados, em alimentos ácidos e dentro do sistema imunitário dos humanos. 

Tal versatilidade requer que o organismo tenha a habilidade de assimilar informação a 

partir do ambiente que o rodeia e de processar essa informação, rapidamente, a fim de se 

adaptar à mudança de condições (Hill et al., 2002). 

 

1.5.1 Stresse nutritivo 

 

Em meio mínimo definido (Premaratne et al., 1991) a expressão dos factores de 

virulência aumenta, ao contrário do que acontece em meio de cultura rico. 
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A glicina-betaína e a carnitina são solutos compatíveis identificados em L. 

monocytogenes, chamados osmólitos, cuja acumulação ocorre através de três 

transportadores: BetL, Glu, e OpuC. 

Os osmólitos são pequenas moléculas orgânicas polares, que permanecem solúveis 

em água com elevadas concentrações de sais, sem afectar as estruturas intracelulares e a 

actividade metabólica da célula. 

A glicina-betaína tem duas permeases específicas dedicadas ao seu transporte, a 

"betaine porter I" (BetL) e a "betaine porter II" (Glu). O transportador da carnitina na célula é 

OpuC. Estes transportadores são activados na presença de stresse osmótico e a 

temperaturas baixas (Sleator et al., 2003). 

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

a 7 ºC, Glu e OpuC são os transportadores que mais contribuem para a crioprotecção, 

sendo BetL menos significativo. No entanto, em meio mínimo definido, a adição de betaína 

muda a hierarquia destes transportadores, passando o transportador OpuC a ter menos 

importância na crioprotecção. Ao se adicionar carnitina, só o sistema OpuC aparece a 

desempenhar o papel de crioprotecção. O OpuC é o principal transportador osmólito 

requerido durante a infecção (como parasita), ao passo que Glu e BetL são os mais 

importantes para L. monocytogenes crescer e sobreviver nos produtos alimentares (como 

saprófita). 

 

1.5.2 Temperatura baixa 

 

A gama de temperaturas em que L. monocytogenes pode crescer, de 2 a 45 ºC, é 

pouco comum para uma bactéria patogénica. Uma das principais características de L. 

monocytogenes é a capacidade de crescer a temperaturas baixas, permitindo assim que a 

refrigeração a 4 ºC possa actuar como um enriquecimento eficaz para este organismo 

(Bayles et al., 1996). 

As proteínas sintetizadas em resposta ao stresse causado pela temperatura baixa são 

de dois tipos: Csps (cold shock proteins) e Caps (cold acclimation proteins). Uma descida 

súbita da temperatura, induz uma rápida síntese de Csps. Por outro lado, as Caps são 

proteínas sintetizadas a baixas temperaturas. No entanto, a expressão de ambos os tipos de 

proteínas pode sobrepor-se durante a adaptação ao stresse frio (Bayles et al., 1996). 

Para L. monocytogenes, têm sido descritos dois tipos diferentes de resposta 

adaptativa às temperaturas baixas. Uma das respostas consiste no ajustamento da fluidez 

da membrana, através da alteração da sua composição. A segunda resposta é dada pela 

acumulação de solutos compatíveis, como a glicina-betaína, a carnitina e a prolina. L. 
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monocytogenes acumula betaína e carnitina através de transportadores distintos, Glu, BetL 

e OpuC, que conferem criotolerância a L. monocytogenes (Becker et al., 2000). 

A permease Glu é dependente de ATP e é codificada pelo gene glu. A BetL é um 

transportador secundário, que medeia o co-transporte da glicina-betaína com um ião de 

sódio (simporte glicina-betaína-Na+). A permease OpuC, codificada pelo gene opuC, que 

transporta a carnitina em resposta a temperaturas baixas, é também um sistema de 

transporte de ATP (Mendum e Smith, 2002; Angelidis et al., 2003). 

A permease Glu é a que transporta mais betaína, embora pequenas quantidades de 

crioprotectores sejam acumuladas pelos sistemas BetL e OpuC. A maior apreensão de 

carnitina é mediada por OpuC, pequenas quantidades são acumuladas pelos sitemas Glu e 

BetL (Angelidis et al., 2002). 

L. monocytogenes pode acumular pequenos péptidos do meio de crescimento como 

forma de se adaptar ao frio. O sistema de transporte de dupla membrana permite a 

acumulação de péptidos, com um sistema de força motriz proteómica que permite a 

acumulação de di- e tripéptidos, e com um outro sistema que permite a acumulação de 

oligopéptidos (Verheul et al., 1998). 

 

1.5.3 Sal 

 

O sal (NaCl) é frequentemente utilizado para a conservação dos alimentos, permitindo 

aumentar o tempo de armazenamento através de uma redução da actividade da água. 

Em geral, a pressão osmótica interna é maior que a do meio extracelular, causando a 

turgescência das células. A pressão de turgescência é a força motriz para a extensão, 

crescimento e divisão da célula. L. monocytogenes utiliza os osmólitos (glicina-betaína e 

carnitina) para a osmoadaptação, bem como uma série de outros sistemas não osmólitos 

(Stack et al., 2008). 

Os mesmos osmólitos, glicina-betaína e carnitina, utilizados a temperaturas baixas são 

também os mais eficazes contra o stresse osmótico. Estes osmólitos actuam no citoplasma 

para contrabalançar a osmolaridade externa, prevenindo a perda de água da célula e a 

plasmólise sem afectar a sua estrutura (Duché et al., 2002b). 

 

1.5.4 pH 

 

Tal como muitos patogénios alimentares, L. monocytogenes é um neutrófilo (pH 

óptimo 6 ou 7) e, portanto, a manutenção do valor de pH citoplasmático próximo da 
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neutralidade, apesar das flutuações do pH externo, é imprescindível para a sua 

sobrevivência e um requisito para a infecção. 

Desta forma, L. monocytogenes desenvolveu uma série de mecanismos celulares para 

a adaptação e a sobrevivência em ambientes ácidos, a fim de preservar a homeostase do 

pH. A resposta adaptativa, denominada resposta de tolerância ácida (ATR - acid tolerance 

response), envolve a aquisição de tolerância ao ácido, após uma breve exposição a 

condições moderadamente ácidas, resultando num padrão de alteração da síntese proteica 

(Stack et al., 2008). 

L. monocytogenes não sobrevive só ao stresse ácido, mas exige também uma descida 

do valor de pH, a fim de activar a síntese de LLO, um factor de virulência que permite a fuga 

dos macrófagos. Além da ATR, L. monocytogenes tem uma série de mecanismos de 

resistência, tais como a glutamato descarboxilase (GAD - glutamate decarboxylase), 

desaminase de arginina (ADI - arginine deiminase) e o sistema F0F1-ATPase (Stack et al., 

2008). 

No sistema GAD, após a captação de glutamato por um transportador específico, 

ocorre uma descarboxilação citoplasmática, com o consumo de um protão intracelular, 

diminuindo a acidez do citoplasma e contribuindo para a homeostase do pH. O produto 

desta reacção é o γ-aminobutirato (GABA - γ-aminobutyrate) exportado da célula através de 

antiporte. Ao trocar o glutamato por GABA, aumenta ligeiramente o pH no meio extracelular 

(Hill et al., 2002; Stack et al., 2008). 

O ATP gerado durante a reacção de descarboxilação contribui para a homeostase do 

pH mediado por a F0F1-ATPase. A função da F0F1-ATPase é sintetizar ATP aerobicamente e 

gerar uma força protomotriz (PMF - proton motive force) anaerobicamente, por expulsão de 

protões. Como consequência do último mecanismo, pensa-se que o F0F1-ATPase pode 

aumentar o pH intracelular em situações de stresse ácido (Hill et al., 2002). 

 

1.6 Métodos de quantificação de proteína 

 

Não existe um método de quantificação de proteína que produza resultados 

absolutamente precisos. Assim cada método tem vantagens e desvantagens. 

O ensaio para a quantificação de proteína deve ser rápido e sensível, mas a escolha 

do método depende muito dos constituintes da amostra. Outros critérios a ter em conta na 

escolha do método são a quantidade de proteína disponível, a especificidade, a fiabilidade 

do método e a facilidade na sua execução. 

Os métodos de quantificação de proteína mais utilizados são o método 

espectrofotométrico de absorção ultravioleta e os métodos colorimétricos. 
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1.6.1 Método espectrofotométrico por absorção ultravioleta (UV) 

 

Nos métodos espectrofotométricos por absorção UV, as proteínas são quantificadas 

sem a adição de reagentes. As proteínas têm dois picos de absorção na gama UV, a 280 

nm e a 200 nm. Na espectrometria de absorção, um electrão absorve protões. A relação 

entre a concentração de proteínas e a absorvância é linear. 

 

1.6.1.1 Quantificação de proteína por medição da absorvância a 280 nm 

 

A quantificação de proteínas por este método depende do conteúdo em triptofano, 

tirosina, e em menor extensão, da quantidade de fenilalanina. 

As vantagens deste método são a simplicidade, rapidez e o facto da amostra ser 

recuperável. Apesar da sua simplicidade, é um método pouco sensível (0,2 a 2 mg/ml) e 

está sujeito à interferência de outros compostos (Aitken e Learmonth, 2002).  

Ao medir a absorção da radiação UV pelas ligações peptídicas consegue-se uma 

maior sensibilidade. A ligação peptídica absorve fortemente no UV distante, com um máximo 

a cerca de 190 nm. Por causa das dificuldades causadas pela absorção pelo oxigénio, no 

comprimento de onda de 190 nm, as medições são feitas a 205 ou a 210 nm, onde a 

absorção é aproximadamente metade do valor medido a 190 nm (Aitken e Learmonth, 

2002). 

Este método é cerca de 20 vezes mais sensível que a medição a 280 nm. Uma 

desvantagem em fazer medições a comprimentos de onda tão baixos, é que os 

componentes dos tampões, utilizados no estudo das proteínas, absorvem fortemente nesta 

região, não sendo funcional trabalhar a estes baixos comprimentos de onda (Aitken e 

Learmonth, 2002). 

 

1.6.1.2 Determinação do coeficiente de extinção a 280 nm 

 

A absorvância, A, é uma função linear da concentração, c, de acordo com a Lei de 

Beer-Lambert: A =  . c. l., em que  é o coeficiente de extinção ou absortividade molar e l é 

a largura da cuvette atravessada pela luz (em centímetros). A absorvância é uma grandeza 

adimensional. O valor de  é válido para um comprimento de onda definido, uma vez que a 

mesma molécula a comprimentos de onda diferentes, tem absortividades molares 

diferentes. 
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1.6.2 Métodos colorimétricos 

 

Os métodos colorimétricos são sensíveis e conseguem detectar quantidades de 

proteína tão pequenas quanto 1 ng. No entanto, nenhum dos métodos colorimétricos 

consegue fornecer uma estimativa exacta da quantidade de proteína, devido à variada 

reactividade dos aminoácidos com o reagente utilizado no ensaio. A maioria das reacções 

colorimétricas depende da temperatura e do tempo de incubação. Deste modo, os padrões 

de proteínas e proteínas desconhecidas devem ser analisados ao mesmo tempo e usando o 

mesmo tampão. Em muitas aplicações, os reagentes presentes no tampão de extracção 

podem interferir com a determinação da proteína. (Ahmed, 2005). 

 

1.6.2.1 Método de Lowry 

 

O procedimento de Lowry (Lowry et al., 1951) tem uma sensibilidade moderadamente 

constante, de proteína para proteína, e tem sido tão amplamente utilizado que as 

estimativas de proteína pelo método de Lowry são uma alternativa, completamente 

aceitável, para uma determinação rigorosa, em quase todas as amostras de proteínas. 

O método baseia-se em duas reacções: a reacção do biureto e a reacção de Folin-

Ciocalteau (fosfomolibdato e fosfotungstato). Na reacção do biureto, as ligações peptídicas 

das proteínas reagem com o cobre, em meio alcalino, produzindo Cu+, que reage com o 

reagente de Folin. Na segunda reacção, o reagente Folin-Ciocalteau é reduzido através da 

redução do complexo de ligação amida-cobre, bem como de resíduos de tirosina e 

triptofano. As reacções resultam numa cor azul forte. 

O método é sensível para cerca de 0,01 mg de proteína por ml, e é mais utilizado em 

soluções com concentrações na gama de 0,01-1,0 mg/ml de proteína (Chang, 2003). 

O tom azulado desenvolvido é detectável com um espectrofotómetro e a absorvância 

lida entre os 500 e 750 nm, sendo a absorvância a 660 nm a mais comummente utilizada. 

Este método tem as suas vantagens e limitações. O método de Lowry é muito sensível, 

sendo entre 50 e 100 vezes mais sensível que o método do biureto isolado e é 10 a 20 

vezes mais sensível que o método por absorção UV a 280 nm. É um método menos 

afectado pela turbidez da amostra, e é mais específico e simples que os outros métodos 

(Chang, 2003). 
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1.6.2.2 Método do biureto 

 

Este método fornece uma medida bastante precisa, com pouca variação na cor, de 

proteína para proteína. Isto porque é a cadeia de péptidos, em vez de grupos laterais, que 

reage. Este método envolve o uso de sulfato cúprico, tartato de potássio de sódio e 

hidróxido de sódio. 

Neste procedimento, poucas substâncias, além das proteínas nos alimentos, 

interferem com o método. No entanto, não é mais sensível, que o método de Lowry, 

requerendo no mínimo 2 – 4 mg de proteína. Elevadas concentrações de sais de amónio 

interferem com a reacção, e a opalescência pode ocorrer na solução final, se estiverem 

presentes elevados níveis de lípidos ou de hidratos de carbono (Chang, 2003). 

 

1.6.2.3 Método de Bradford 

 

O método de Bradford (1976) é mais simples, mais rápido e mais sensível, abaixo dos 

20 mg de proteína/ml, que o método de Lowry. Além disso, quando comparado com o 

método de Lowry, é menos sujeito a interferências de reagentes comuns e componentes 

proteicos de amostras biológicas. 

O ensaio de Bradford baseia-se na ligação do corante Coomassie Brilliant Blue G-250 

à proteína. As vantagens deste método consistem em ser rápido, a reacção completar-se 

em 2 minutos, ser reprodutível, ser sensível e não sofrer interferência de sulfato de amónio, 

polifenóis e hidratos de carbono. Como limitações, este método apresenta interferências de 

detergentes iónicos e não iónicos, e a cor varia com diferentes tipos de proteínas (Chang, 

2003; Kruger, 2003). 

 

1.6.2.4 Método de BCA 

 

O método BCA (ácido bicincónico) descrito por Smith et al. (1985) é similar ao método 

de Lowry, uma vez que depende também da conversão do Cu2+ a Cu+, em condições 

alcalinas. Os dois ensaios são de sensibilidades semelhantes, mas a técnica BCA é estável 

em condições alcalinas, tendo a vantagem de se poder realizar numa única etapa, ao 

contrário do método de Lowry que se realiza em duas etapas. 

A reacção ocorrida resulta no desenvolvimento de uma cor roxa intensa, com um 

máximo de absorvância a 562 nm. O ensaio BCA é mais tolerante à presença de compostos 

que interferem com o ensaio de Lowry, e não é afectado por detergentes não-iónicos e 

constituintes do tampão (Walker, 2002).  
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Como desvantagens, no ensaio BCA a cor não é estável com o tempo e os açúcares 

redutores interferem mais do que no método de Lowry. Elevadas concentrações de sulfato 

de amónio também interferem. Existem variações na coloração entre proteínas de forma 

semelhante ao que ocorre com o método de Lowry (Walker, 2002). 

 

1.7 Análise electroforética de proteínas 

 

A electroforese é definida como a migração de partículas carregadas electricamente 

através da influência de um campo eléctrico. O ponto isoeléctrico (pI) de uma proteína é o 

valor de pH no qual o equilíbrio de cargas é nulo. 

Numa solução com um valor de pH acima do ponto isoeléctrico, a proteína fica 

carregada negativamente e migra para o ânodo. Abaixo do ponto isoeléctrico, a proteína fica 

carregada positivamente e migra para o cátodo. Durante a migração da proteína, a sua 

velocidade vai diminuindo até chegar ao ponto em que o valor de pH será igual ao seu pI. 

Neste ponto, a proteína terá carga total neutra e, como consequência, deixará de migrar. 

As proteínas também podem ser separadas por electroforese, com base nos radicais 

ácidos e básicos. A velocidade de migração depende da força do campo eléctrico aplicado, 

da carga, do tamanho, da forma e da força iónica da proteína. Na migração electroforética, à 

força do campo, opõe-se a resistência do meio. Quando a força do campo iguala a 

resistência do meio a velocidade das partículas é constante. 

 

1.7.1 Electroforese de proteínas em gel de poliacrilamida – SDS-PAGE 

 

O método mais utilizado para analisar, qualitativamente, misturas de proteínas é a 

electroforese em gel de poliacrilamida, na presença de sulfato dodecilo de sódio (sodium 

dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis, SDS-PAGE). 

Este método foi introduzido por Shapiro et al. (1967) para separar proteínas, 

exclusivamente, de acordo com a massa molecular, e desde modo pode ser utilizado para 

determinar a massa molecular relativa das proteínas. As amostras a aplicar no SDS-PAGE 

são primeiro aquecidas a 100 ºC, durante 4 minutos num tampão com SDS e beta-

mercaptoetanol. O beta-mercaptoetanol reduz qualquer ponte disulfato presente, capaz de 

manter a estrutura terciária da proteína. O SDS é um detergente aniónico utilizado para 

desnaturar proteínas em várias subunidades e para cobrir as moléculas de proteína com 

cargas negativas. Deste modo, a carga intrínseca da proteína é mascarada, e a razão 

carga/massa torna-se constante (Wilson e Walker, 2000). 
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Os complexos SDS-proteína são depois submetidos à electroforese e as proteínas 

podem depois ser visualizadas pela coloração com prata, ou com um corante, como por 

exemplo Coomassie Brilliant Blue (CBB), que revela uma série de bandas. As proteínas de 

baixa massa molecular movem-se rapidamente através do gel, enquanto que as de maior 

massa permanecem mais perto do ponto de aplicação da amostra no gel. A mobilidade da 

maioria das cadeias peptídicas é proporcional ao logaritmo da sua massa. Contudo, 

algumas proteínas ricas em glícidos e as proteínas de membrana não obedecem a esta 

relação empírica (Berg et al., 2002). 

Esta técnica é rápida, sensível e capaz de um alto grau de resolução. Para se 

distinguir uma banda corada com CBB, é necessário cerca de 0,1 g de proteína. As bandas 

podem ser removidas e usadas para posterior identificação (Berg et al., 2002). 

 

1.7.2 Electroforese em gel de poliacrilamida a duas dimensões (2-D) 

 

A electroforese a duas dimensões (2-D) é um método mais eficaz, do que é o método 

SDS-PAGE, na separação de misturas de proteínas complexas. Todas as proteínas migram 

num campo eléctrico a uma velocidade dependente da sua conformação, massa molecular e 

carga eléctrica. Esta electroforese utiliza as últimas duas características, para permitir uma 

elevada resolução na separação das proteínas. 

Esta técnica foi descrita, pela primeira vez, por P.H. O’Farrel e J. Klose em 1975 

(O’Farrel, 1975; Klose, 1975) e combina a técnica de focagem isoeléctrica (IEF, isoelectric 

focusing), que separa as proteínas da amostra de acordo com a sua carga (pI), com a 

técnica SDS-PAGE, que por seu lado, separa as proteínas de acordo com a sua massa 

molecular. Como resultado desta combinação, temos a electroforese em gel de 

poliacrilamida a duas dimensões (2-D), o método analítico mais sofisticado na separação de 

proteínas, e o mais utilizado na proteómica quantitativa. 

O resultado obtido consiste numa matriz de numerosos spots de proteína, a que são 

atribuídas coordenadas x e y, em vez das bandas observadas numa separação por SDS-

PAGE. Cada spot representa uma ou algumas proteínas, dependendo da complexidade da 

amostra. Assim, milhares de proteínas podem ser separadas num único gel, permitindo a 

determinação do seu ponto isoeléctrico, da sua massa molecular aparente e da sua 

abundância relativa. Esta técnica consegue ainda separar proteínas que tenham sofrido 

modificações pós-tradução. 

Durante os últimos anos, uma série de desenvolvimentos melhoraram a resolução e a 

reprodutibilidade desta técnica expandindo-se, assim, a capacidade de interpretação dos 

resultados (Garg et al., 2000). 
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As limitações desta técnica são: (i) dificuldades em separar proteínas com IEF a 

valores de pH extremos (<3 e >10); (ii) dificuldades na IEF com proteínas hidrofóbicas de 

membrana; (iii) dificuldades em separar proteínas com baixa ou elevada massa molecular 

(<10 kDa e >200 kDa); (iv) necessidade de uma grande quantidade de material biológico 

para iniciar a electroforese (~50 g) e (v) insuficiente sensibilidade de detecção das 

proteínas (Molly e McDowell, 2005). 

 

1.8 Métodos de identificação de proteínas 

 

A identificação de proteínas é um factor essencial para compreender a sua função nas 

células. Apesar dos novos métodos de cromatografia líquida para identificar as proteínas em 

misturas, a separação de proteínas por SDS-PAGE ou 2-D PAGE e posterior identificação 

por espectrometria de massa é uma estratégia amplamente utilizada em proteómica. 

Entre os métodos de espectrometria de massa disponíveis para a identificação de 

proteínas, têm sido utilizados, quase exclusivamente, MALDI-TOF-MS e LC-ESI-MS/MS. 

 

1.8.1 MALDI-TOF-MS 

 

O método MALDI-TOF-MS (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization-Time of Flight 

Mass Spectrometry) é um método baseado na ionização por laser, produzindo iões 

carregados, e é rotineiramente utilizada para obter fingerprints de massa de péptidos (PMF, 

peptide mass fingerprints) (Aitken, 2005). 

A amostra que se pretende analisar é extraída do gel e é digerida por via química ou 

enzimática, por exemplo digestão utilizando tripsina. As massas dos fragmentos são então 

determinadas por espectrometria de massa. O espectro resultante fornece um conjunto de 

massas moleculares de péptidos, que são submetidos a diferentes bases de dados de 

proteínas, por exemplo NCBI (National Center for Biotechnology Information) ou Swissprot, 

utilizando motores de busca como o MASCOT, SEQUEST, entre outros. Em alguns casos é 

necessário que a amostra de proteína a ser digerida seja primeiro dessalinizada (Aitken, 

2005). 

A sensibilidade do método é suficiente para analisar proteínas isoladas a partir de géis 

SDS-PAGE ou 2-D PAGE. O MALDI-TOF-MS é relativamente tolerante a tampões ou 

contaminantes salinos na amostra. Um elevado número de proteínas presentes na amostra, 

traduz-se num espectro MALDI-TOF-MS muito complexo que dificulta a identificação das 

proteínas (Aitken, 2005). 

O MALDI-TOF-MS não fornece, no entanto, informações relativas aos aminoácidos. 
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1.8.2 LC-ESI-MS/MS 

 

A técnica LC-ESI-MS/MS (Liquid Chromatography Electrospray Ionization Tandem 

Mass Spectrometry) surgiu, na última década, como uma das melhores abordagens, para a 

quantificação de proteínas em amostras biológicas e químicas. Esta técnica fornece, 

frequentemente, resultados quantitativos específicos, selectivos e sensíveis muitas vezes, 

com tempos de preparação da amostra e de análise reduzidos, em comparação com outras 

técnicas habitualmente utilizadas (Hagen, 2008). 

Se a quantidade de amostra for reduzida, a técnica LC-ESI-MS/MS é a melhor opção 

porque tem uma sensibilidade superior a MALDI-TOF-MS. Enquanto MALDI-TOF-MS é 

utilizada na análise de misturas simples de péptidos, o LC-ESI-MS/MS é o mais utilizado 

para a análise de amostras complexas (Graves e Haystead, 2003). 

Em LC-ESI-MS/MS todos os espectros de fragmentos de péptidos são utilizados para 

correlacionar com uma proteína. Quanto maior o número de péptidos identificados, maior o 

grau de confiança ao correlacionar os péptidos com a proteína. A identificação de proteínas 

a partir do espectro de péptidos, gerado por MS/MS, é menos ambíguo do que o obtido por 

PFM. Tal acontece porque o pico padrão do espectro MS/MS fornece informações 

adicionais para medir a massa do péptido (Lane, 2005). 

 As proteínas são digeridas com proteases (na maioria dos casos com tripsina). Os 

péptidos resultantes são separados por cromatografia líquida acoplada, directamente, ao 

espectrofotómetro de massa. Para identificar os péptidos, os espectros são introduzidos em 

bases de dados utilizando algoritmos de busca, tais como SEQUEST, MASCOT e Ms-Tag, 

permitindo correlacioná-los com uma proteína. Um dos equipamentos utilizado para o efeito 

pode ser o Finnigan LTQ Orbitrap (Lane, 2005). 

Uma das vantagens desta técnica é que bandas de elevada concentração de péptidos 

são injectadas no espectrómetro de massa em momentos diferentes, permitindo que se 

recolha do MS/MS espectros de cada um dos péptidos individualmente. Uma das limitações 

do método é a especificidade da enzima de digestão. Com uma boa especificidade da 

enzima, a massa do péptido intacta e uma sequência de aminoácidos parcial, a correlação 

entre os péptidos e a proteína pode ser bastante consistente (Hagen, 2008). 
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1.9 Enquadramento e objectivos do trabalho 

 

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

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

trabalho é a continuação do estudo previamente realizado por Fonseca (2009), e faz parte 

de uma colaboração entre dois grupos pertencentes ao Centro de Botânica Aplicada à 

Agricultura (CBAA): Food Bacteriology e Disease & Stress Biology. Esta colaboração, 

suporta a tese de doutoramento de Paula Cabrita Cunha, que conta ainda com a 

colaboração do Professor Capelo-Martinez (REQUIMTE) e da empresa suiça "Biozentrum", 

para a identificação de proteínas por MALDI-TOF-MS e LC-ESI-MS/MS, respectivamente. 

No decurso deste trabalho, foram isoladas proteínas secretadas por L. monocytogenes, 

algumas das quais foram já identificadas. 

 

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

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

linhagens genéticas descritas para esta espécie. Na escolha das estirpes teve-se ainda em 

conta os seus diferentes níveis de virulência, anteriormente avaliados no Laboratório de 

Microbiologia (Food Bacteriology Group). 

Para avaliar o efeito dos quatro factores de stresse ambiental (nutritivo, frio, ácido e 

salino) na secreção de proteínas em L. monocytogenes, efectuaram-se ensaios a 37 ºC e a 

11 ºC, testou-se o factor pH (pH = 5,5) e o factor NaCl (11% (m/v)), em meio mínimo 

definido. 

 

Este trabalho permitiu adquirir mais informação relativamente a proteínas secretadas 

em L. monocytogenes em condições de stresse, e consolidar as técnicas de proteómica 

para o estudo de proteínas bacterianas no laboratório de Microbiologia. 
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2. Material e Métodos 

 

2.1 Estirpes de Listeria monocytogenes utilizadas 

 

Neste trabalho foram testadas quatro estirpes de L. monocytogenes, descritas no 

Quadro 2.1. 

 

Quadro 2.1 – Descrição dos isolados de L. monocytogenes. 

Designação dos 
isolados 

(Referência CBISAa) 
Serótipo 

Potencial 
patogénico para 

humanos 
Origem / Fonte b 

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

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

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

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

a) CBISA – Colecção de Bactérias do Instituto Superior de Agronomia. 
b) CIP – Collection de l’Institut Pasteur; ATCC -The American Type Culture Collection; INRA – Institut 
National de la Recherche Agronomique 

 

2.2 Meios de cultura 

 

2.2.1 Meio complexos 

 

Para o crescimento de L. monocytogenes, em meio sólido, foi utilizado o seguinte meio 

de cultura: 

 

 “Tryptone Soya Yeast Extract Agar” (TSYEA): 30 g/l de TSB (Biokar Diagnostic, 

Beauvais, França); 6 g/l de extracto de levedura (Oxoid, Hampshire, England); 18 g/l agar-

agar (Copam, Bobadela, Portugal). 

 

Para confirmar a pureza das culturas, para além do meio descrito anteriormente, foram 

ainda utilizados outros dois meios de cultura, para detectar uma possível contaminação por 

fungos, 

 “Wickeram”: 5 g/l peptona (Oxoid, Hampshire, England); 5 g/l de extracto de levedura 

(Oxoid, Hampshire, England); glucose monohidratada (Copam, Bobadela, Portugal); 20 g/l 

agar-agar (Copam, Bobadela, Portugal); 
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bem como um meio selectivo para Listeria, 

 “PALCAM”: 68,9 g/l PALCAM (Biokar Diagnostic, Beauvais, França); suplemento 

selectivo PALCAM (Biokar Diagnostic, Beauvais, França). 

 

2.2.2 Meio mínimo definido 

 

O meio de cultura Modified Welshimer's Broth (MWB), ou meio mínimo (Premaratne et 

al., 1991) foi utilizado para o crescimento de L. monocytogenes, com vista ao isolamento 

das proteínas secretadas. A composição deste meio está descrita no Quadro 2.2. 

 

Quadro 2.2 - Composição do meio mínimo (MWB). 

 

Componentes 

Concentração da 

solução stock 

(g/l) 

Concentração 

inicial 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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A fim de prevenir a precipitação e a desnaturação dos constituintes do meio MWB 

foram preparadas, individualmente, soluções mais concentradas dos diversos componentes.  

As soluções foram preparadas com água destilada e esterilizadas, na sua maioria, por 

filtração utilizando para tal filtros Millipore Express PES Membrane (0,22 m) (Millipore, 

Massachusetts, EUA). Algumas das soluções foram divididas em alíquotas de 1 ml e 

armazenadas, em diferentes condições, até à sua utilização. 

Alguns componentes do MWB foram solubilizados em conjunto e preparados da 

seguinte forma: 

  Os componentes Na2HPO4·7H2O e KH2PO4 foram solubilizados em conjunto 

(solução Sal A), sendo esta solução, posteriormente, esterilizada por autoclavagem e 

armazenada à temperatura ambiente; 

 

  Os aminoácidos leucina, isoleucina, arginina, metionina e valina foram solubilizados 

em conjunto, esterilizados por filtração, e a solução resultante foi armazenada a        

2 - 8 ºC, ao abrigo da luz; 

 

  A tiamina e a biotina foram solubilizadas em conjunto. A biotina foi primeiramente, 

dissolvida, em água quente (± 50 ºC) e arrefecida à temperatura ambiente, antes de 

se adicionar a tiamina. A solução final foi esterilizada por filtração e armazenada ao 

abrigo da luz, à temperatura de 2 - 8 º C. 

 

  A cisteína e a glutamina foram solubilizadas em conjunto e esterilizadas por filtração. 

A solução final foi conservada a -20 ºC. 

 

Os restantes constituintes foram solubilizados separadamente, e preparados nas 

seguintes condições: 

  A solução de MgSO4·7H2O (solução sal B) foi esterilizada por autoclavagem e 

armazenada à temperatura ambiente; 

  A riboflavina foi solubilizada em ácido fórmico 1 N, esterilizada por filtração e 

armazenada ao abrigo da luz, à temperatura de 2 - 8 ºC; 

  A glucose foi solubilizada em água destilada, esterilizada por filtração e armazenada 

a 2 - 8 ºC; 
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  O citrato férrico foi dissolvido em água destilada a ferver, esterilizado por 

autoclavagem e guardado à temperatura ambiente; 

  O ácido lipóico foi dissolvido num pequeno volume de etanol 70% (v/v) e, em 

seguida, diluído em água destilada. Esta solução foi filtrada e armazenada à 

temperatura de 2 - 8 ºC. 

 

2.3 Soluções stock 

 

As soluções utilizadas no meio de crescimento, na extracção e na quantificação das 

proteínas, e na electroforese e a seguir descritas foram as seguintes: ácido láctico (C3H6O3) 

10 M; cloreto de sódio (NaCl) 5 M; fluoreto de fenilmetilsulfonilo (PMSF); desoxicolato de 

sódio 1% (m/v); ácido tricloroacético (TCA) 100%; BSA (Albumina do Soro Bovino); reagente 

A, reagente B; reagente C; tampão de amostra 4x; tampão de electroforese 10x; SDS 20% 

(m/v); marcador molecular (14-66 kDa) (LPM) e marcador molecular (29-200 kDa) (PM). 

 

2.3.1 Para adicionar ao meio de crescimento 

 

Para criar as condições de stresse ácido ou osmótico, no meio de crescimento (MWB) 

foram utilizadas duas soluções preparadas da seguinte forma: 

 

2.3.1.1. Ácido láctico (10 M) 

 

Diluiu-se 186,7 ml de ácido láctico (Carlo Erba Reagenti, Milano, Itália) em 63,3 ml de 

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

 

2.3.1.2 Cloreto de sódio (5 M) 

 

Dissolveu-se 146,1 g de NaCl (Panreac, Barcelona, Espanha) em 400 ml de água 

destilada, perfazendo depois o volume até 500 ml. Esta solução foi esterilizada por 

autoclavagem. 
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2.3.2 Para utilizar na extracção das proteínas 

 

2.3.2.1 Desoxicolato de sódio 1% (m/v) 

 

Dissolveu-se 0,05 g de desoxicolato de sódio (Merck, Darmstadt, Alemanha) em 5 ml 

de água MilliQ esterilizada. 

 

2.3.2.2 PMSF (200 mM) 

 

Dissolveu-se 34,8 mg de PMSF (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. 

 

2.3.2.3 TCA 100% (m/v) 

 

Pesou-se 500 g de TCA (Panreac, Barcelona, Espanha) e adicionou-se 227 ml de 

água destilada esterilizada. Esta solução foi armazenada a 2 - 8 ºC. 

 

2.3.3 Para a quantificação das proteínas 

 

2.3.3.1 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 

MilliQ. Guardou-se em microtubos a -20 ºC. 

 

2.3.3.2 Reagente A 

 

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

Darmstadt, Alemanha), 1,6 g de tartarato de sódio (Merck, Darmdtadt, Alemanha), 10 g de 

SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) (Merck, Darmstadt, Alemanha) e adicionou-se água MilliQ 

até perfazer 1 l. A solução foi guardada à temperatura ambiente num frasco de vidro escuro. 

 

 

 

 



  Material e Métodos 

29 

2.3.3.3 Reagente B 

 

Pesou-se 4 g de CuSO45H2O (Merck, Darmstadt, Alemanha) e adicionou-se 100 ml de 

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

 

2.3.3.4. Reagente C 

 

Adicionou-se o reagente B ao reagente A na proporção 1B:100A. 

 

2.3.4 Para a electroforese 

 

2.3.4.1 Tampão amostra 4x ("Sample Buffer" - SB) 

 

O tampão SB 4x é composto por Tris-HCl 80 mM a pH 6,8 (Calbiochem, Darmstadt, 

Alemanha), 2% (m/v) de SDS (Merck, Darmstadt, Alemanha), 0,1 M de -mercaptoetanol 

(Sigma, Missouri, EUA), 15% (v/v) de glicerol (Merck, Darmstadt, Alemanha) e 0,01% (m/v) 

de púrpura de m-cresol (Sigma, Missouri, EUA). Os reagentes foram misturados e a solução 

final armazenada em alíquotas à temperatura de -20 ºC. 

 

2.3.4.2 Tampão de electroforese 10x ("Electrode buffer" - EB) 

 

Este tampão é composto por Tris-HCl 25 mM a pH 8,3 (Calbiochem, Darmstadt, 

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

Darmstadt, Alemanha). Depois de homogeneizados os componentes, guardou-se à 

temperatura ambiente. 

 

2.3.4.3 SDS 20% (m/v) ("Sodium Dodecyl Sulfate") 

 

Dissolveu-se, sob agitação, 40 g de SDS (Merck, Darmstadt, Alemanha) em 180 ml de 

água MilliQ, mergulhando o recipiente num banho de água quente. Depois de dissolvido, 

perfez-se o volume até 200 ml. 
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2.4. Condições de crescimento das estirpes 

 

Os métodos utilizados para o crescimento bacteriano e para a extracção das proteínas 

foram adaptados de Trost et al. (2005). 

As estirpes de L. monocytogenes utilizadas estavam conservadas a -80 ºC em meio 

de cultura TSYEB com 20% (v/v) de glicerol. 

A inoculação das células a partir dos stocks a -80 ºC, foi realizada em meio sólido 

TSYEA, recorrendo à técnica de inoculação por riscado, de modo a obter colónias isoladas. 

As placas foram a incubar a 37 º C durante 24 horas. 

 

2.4.1 Obtenção de pré-inóculos 

 

Para cada pré-inóculo, retirou-se uma colónia isolada da placa TSYEA para inoculação 

de 73 ml de meio MWB. A incubação foi feita num agitador orbital (Aralab, Lisboa, Portugal) 

durante cerca de 20 h, a 37 ºC e a 120 rpm. 

 

2.4.2 Factores ambientais 

 

Foram estudados três factores ambientais no meio de cultura, temperatura, pH e 

concentração de sal (NaCl). As condições de crescimento das culturas variaram em função 

destes factores. 

 

  Temperatura - 11 e 37 ºC; 

 

  pH - 5,5 e 7 (através da adição de uma solução de ácido láctico 10 M, seguida de 

esterilização por filtração (0,22 m)); 

 

  NaCl - 11% (m/v) de NaCl (através da adição de uma solução de NaCl 5 M ao meio 

de cultura). 

 

Os ensaios efectuados, em função das características do meio de cultura e das 

condições de incubação, estão esquematizados no Quadro 2.3. 
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Quadro 2.3 - Descrição dos ensaios realizados, com cada uma das quatro estirpes, em meio MWB. 

pH NaCl (% (m/v)) Temperatura (º C) 

5,5 7 0 11 11 37 

      

      

      

Nota: As áreas assinaladas com  representam as condições dos ensaios realizados. A leitura das 

condições dos ensaios é realizada em linha. 

 

2.4.3 Crescimento das populações 

 

Os pré-inóculos, na fase exponencial, foram diluídos com o mesmo meio MWB fresco, 

para acertar a absorvância a 600 nm (A600nm) a um valor de 0,05. 

De seguida, incubou-se a cultura, com exposição ao respectivo factor de stresse e a 

120 rpm, durante 3 h. O acompanhamento do crescimento da população foi feito através da 

medição dos valores de absorvância a 600 nm. A colheita das amostras foi sempre realizada 

no fim das 3 h de incubação, quando a população se encontrava na fase exponencial de 

crescimento. 

 

2.5. Extracção de proteínas secretadas 

 

Completada a incubação, as bactérias foram separadas do caldo de cultura, por 

centrifugação (5000 g, 10 min, 4 ºC). O sobrenadante foi filtrado com filtros Millipore de   

0,22 m de poro (GyroDisc Syr.CA-PC, Orange Scientific, Bedford, EUA). 

Ao filtrado foi adicionado o inibidor de proteases (PMSF) (0,2 mM) e o desoxicolato de 

sódio (0,2 mg/ml), seguindo-se incubação durante 30 min a 4 ºC. Para promover a 

precipitação das proteínas, adicionou-se TCA 6% (m/v) e incubou-se durante a noite a 4 ºC. 

A mistura com a proteína precipitada foi centrifugada (17900 g, 15 min, 4 ºC). O 

sedimento foi lavado com 10 ml de acetona gelada (-20 ºC), voltando a ser centrifugado em 

iguais condições. Deixou-se secar o sedimento à temperatura ambiente e ressolubilizou-se 

em 2 ml de água MilliQ. Esta solução de proteína foi dividida em alíquotas e conservada a    

-80 ºC. 
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2.6. Quantificação de proteínas 

 

A quantificação das proteínas existente nas amostras foi efectuada de acordo com o 

método modificado de Lowry (Bensadoun, Weinstein, 1976). 

 

2.6.1 Procedimento da quantificação 

 

2.6.1.1 Recta de calibração 

 

Para traçar a recta de calibração, utilizaram-se como padrões soluções de BSA de 

diferentes concentrações (Quadro 2.4). A recta de calibração foi feita em triplicado. 

 

Quadro 2.4 – Componentes para efectuar a recta de calibração. 

Massa de BSA (g) 
Volume de solução de BSA 

(0,5 mg/l) (l) 

Volume de H2O MilliQ 

(l) 

0 0 250 

2,5 5 245 

5 10 240 

15 30 220 

25 50 200 

35 70 180 

 

 

2.6.1.2 Amostras 

 

Cada amostra foi preparada em triplicado. O volume das amostras variam entre 0 e 

250 l, perfazendo-se o volume de 250 l com água MilliQ. 

 

2.6.1.3 Leitura da absorvância (750 nm) 

 

Em todas as alíquotas, com as amostras e as soluções de BSA, adicionou-se 50 ml de 

desoxicolato de sódio 1% (m/v) e 1ml de TCA 10% (m/v). Incubou-se durante 10 min à 

temperatura ambiente, centrifugando depois a 10600 g durante 5 min. 

Os sedimentos resultantes foram solubilizados com 1 ml de Reagente C (preparado na 

altura) seguido de incubação durante 10 min à temperatura ambiente. Adicionou-se 0,1 ml 
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de reagente Folin (Merck, Darmstadt, Alemanha) diluído em água MilliQ (1:1). Incubaram-se 

as alíquotas durante 3 h à temperatura ambiente, ao abrigo da luz. 

A leitura das absorvâncias realizou-se recorrendo a um espectrofotómetro de feixes 

(Shimadzu UV-2100, Tóquio, Japão). 

 

2.7 Separação electroforética das proteínas 

 

As proteínas presentes nas amostras foram separadas por electroforese em gel    

SDS-PAGE, segundo Laemmli (1970). 

 

2.7.1 Marcadores de massa molecular 

 

No presente trabalho, utilizaram-se dois marcadores moleculares, LPM (14 a 66 kDa) 

(Sigma, Missouri, EUA) e PM (29 a 200 kDa) (Sigma, Missouri, EUA). 

 

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 de tripsina de soja - 20,1 kDa 

 α-lactalbumina - 14,2 kDa 

 

Para preparar este marcador, foi necessário fazer uma solução-mãe de Sample Buffer 

1x (Tris-HCl 62,5 mM, pH 6,8, contendo 2% (m/v) de SDS, 5% (v/v) de 2-mercaptoetanol, 

10% (v/v) de glicerol e 0,002% (m/v) de azul bromofenol) que se preparou misturando 

Laemmli Sample Buffer, 2x concentrado com igual volume de água. Adicionou-se 1,5 ml de 

Sample Buffer 1x ao frasco, que foi misturado por inversão e levou-se ao vortex durante 5 

segundos para completar a solubilização. A solução foi distribuída em alíquotas que foram 

conservadas a -20 ºC, ou a uma temperatura inferior. 

Antes da aplicação do marcador no gel, incubou-se uma alíquota descongelada num 

banho de água quente (100 ºC) durante 1 minuto. 
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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 

 

Para preparar este marcador, foi feita uma solução-mãe de Sample Buffer 1x, em que 

os componentes e a preparação são iguais ao descrito, anteriormente, para o marcador 

molecular LPM. Adicionou-se 1,5 ml de Sample Buffer 1x ao frasco, procedendo-se à sua 

agitação e levando ao vortex durante 5 segundos, para finalizar a solubilização. Foi 

posteriormente distribuído em alíquotas e armazenado a -20 ºC. Imediatamente antes da 

sua aplicação no gel, incubou-se uma alíquota descongelada num banho de água quente a 

100 ºC durante 1 minuto. 

 

2.7.2 Preparação dos géis 

 

Neste trabalho, utilizou-se o sistema Mini-PROTEAN 3 (Fig. 2.1) (Bio-Rad, Califórnia, 

EUA) para preparar os géis de poliacrilamida: um gel de separação a 15% (m/v) e um gel de 

concentração a 5% (m/v), cuja composição é descrita nos quadros 2.5 e 2.6, 

respectivamente. 

 

 

Figura 2.1 - Componentes do sistema de electroforese Mini-PROTEAN 3 (Bio-Rad, Califórnia, EUA).   

a - placas de vidro; b - pente de plástico; c - suporte das placas de vidro; d - suporte transparente dos 

moldes; e - tina de electroforese com cabos (adaptado de [1]). 
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Quadro 2.5 - Composição do gel de poliacrilamida de separação (15% (m/v)) 

Componentes Volume (ml) 

Acrilamida 30% (m/v) (Sigma, Missouri, EUA) 5,15 

N,N'-metileno-bisacrilamida (Bisacrilamida)  (Sigma, Missouri, EUA) 1,025 

Tris-HCl 1M, pH 8,8 (Calbiochem, Dramstadt, 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 concentração (5% (m/v)) 

Componentes Volume (ml) 

Acrilamida 30% (m/v) (Sigma, Missouri, EUA) 0,555 

Bisacrilamida  (Sigma, Missouri, EUA) 0,430 

Tris-HCl 1M, pH 6,8 (Calbiochem, Dramstadt, Alemanha) 0,415 

PSA (Sigma, Missouri, EUA) 0,03335 

TEMED (Sigma, Missouri, EUA) 0,0033 

 

 

Para fazer os géis, procedeu-se à montagem do sistema de suporte em forma de 

cassete. Colocou-se o vidro pequeno sobre o vidro com espaçadores de 0,75 mm, 

previamente lavados com etanol a 70% (v/v) e secos, para assegurar a aderência 

homogénea e completa do gel, evitando uma polimerização assimétrica. De seguida, 

colocou-se este conjunto num suporte verde, com o vidro pequeno à frente, de modo a que 

ambos os vidros ficassem ao nível da base do suporte, para evitar possíveis fugas. 

No suporte transparente, colocou-se o anterior suporte sob uma borracha cinzenta 

com silicone, pressionando para que o suporte ficasse bem encaixado na borracha, 

prendendo com a mola superior transparente. 

Após a montagem dos suportes, procedeu-se à preparação dos respectivos géis. O 

gel de separação foi colocado entre as placas de vidro deixando cerca de 1 cm de altura 

vazio, preenchendo-o com uma mistura de butanol-água (50:50), para evitar o contacto com 

o ar atmosférico, de forma a obter uma superfície plana. Foi deixado a polimerizar numa 

estufa a 25 ºC, durante 45 minutos.  

Após a polimerização, retirou-se a mistura butanol-água. A superfície do gel foi lavada 

com água MilliQ em abundância, e o excesso foi retirado recorrendo a papel de filtro. 

Preparou-se o gel de concentração e preencheu-se o espaço entre os dois vidros. Utilizou-

se um pente para a formação dos poços para a posterior aplicação das amostras. Deixou-se 

polimerizar numa estufa a 25 ºC, durante 10 minutos. 
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A polimerização deve ocorrer, exactamente, a 25 ºC, caso contrário, podem ocorrer 

problemas na separação das proteínas durante a electroforese. 

 

2.7.3 Preparação das amostras 

 

O volume das amostras a precipitar foi pipetado para um microtubo de 2 ml até um 

volume máximo de 400 l. Sempre que o volume a precipitar era superior a este valor, 

fizeram-se precipitações sucessivas, até perfazer o volume pretendido. A 400 l de amostra 

foi adicionada acetona a -20 ºC até perfazer os 2 ml, incubando durante 30 minutos a esta 

temperatura. Centrifugaram-se as amostras a 13800 g, 10 min.  

Antes de as amostras serem aplicadas no gel, o sedimento proteico resultante foi 

solubilizado em 20 l de tampão SB 1x, seguindo-se a desnaturação a 100 ºC, durante 4 

minutos. 

 

2.7.4 Condições de electroforese 

 

Os géis foram montados numa tina de electroforese contendo um tampão de 

electroforese constituído por 40 ml de tampão EB 10x, 360 ml de água MilliQ e 2 ml de SDS 

20% (m/v). Em cada poço aplicou-se 50 g de proteína. 

A fonte de alimentação utilizada foi o modelo EPS 500/400 (Pharmacia Fine 

Chemicals, New Jersey, EUA) a 60 mA/gel e sob uma diferença de potencial de 200 V. A 

corrida foi interrompida quando o tampão SB atingiu a extremidade anódica do gel. 

 

2.7.5 Detecção de proteínas 

 

Os compostos Coomassie Brilliant Blue são os mais frequentemente utilizados na 

detecção de proteínas separadas por electroforese em géis de poliacrilamida. 

Depois de se ter procedido à separação das proteínas por SDS – PAGE, os géis foram 

sujeitos a uma coloração com azul coloidal utilizando Coomassie Brilliant Blue G-250 

(Neuhoff et al., 1988) em cinco etapas descritas no Quadro 2.7. Todas as etapas ocorreram 

com agitação constante, à temperatura ambiente. 
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Quadro 2.7 - Coloração com azul coloidal (adaptado de Neuhoff et al., 1988) 

Etapa Solução Procedimento 
Tempo de 

incubação 

1. Fixação TCA 10% (m/v) 50 ml por mini gel 10 min 

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 um gel (50 ml): 

1. 8,5 g de sulfato de 

amónio em 17,5 ml de 

água; 

2. 17 ml de metanol +12,5 

ml de água; 

3. Juntar 1 ml de ácido 

fosfórico. 

1 hora 

4. Coloração 
Coomassie G-250 1,1% (m/v) e 

metanol 34% (v/v) 

Juntar, nas caixas, 3 ml 

por cada 50 ml da solução 

anterior 

"Overnight" 

até 5 dias 

5. Lavagens Água bidestilada 
Remoção do excesso de 

corante 

O 

necessário 

 

Depois de retirar o excesso de corante, procedeu-se à secagem dos géis. Para esta 

fase, foi necessário cortar duas folhas de celofane transparente, de dimensão superior à da 

placa de vidro onde se colocaria o gel. Molhou-se o vidro e colocou-se uma das folhas por 

cima embebendo-a em água destilada, esticando bem de modo a retirar todas as bolhas de 

ar. Colocou-se o gel sobre esta folha, colocando por cima a segunda folha de celofane, 

molhando-a e esticando de forma a remover todas as bolhas de ar. As bordas do papel 

celofane foram dobradas e presas com pinças de metal. O gel foi deixado a secar 48 horas 

com os poços virados para baixo. 

 

2.8 Identificação de proteínas por MALDI-TOF-MS 

 

Nos géis obtidos a 37 ºC seleccionaram-se as bandas mais intensas, e procedeu-se à 

sua identificação por MALDI-TOF-MS (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization-Time of 

Flight Mass Spectrometry). 

O modelo Voyager DE PRO-Biospectrometry (Applied Biosystems, Foster City, EUA) 

equipado com um laser de nitrogénio que irradia nos 337 nm, foi utilizado para adquirir os 

PMFs. 

As bandas mais intensas foram digeridas com uma protease específica, a tripsina, em 

que as massas dos péptidos foram determinadas por MALDI-TOF-MS. Os picos 

monoisotópicos foram seleccionados manualmente de cada um dos espectros obtidos. A 
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análise do espectro de massa para cada amostra foi baseada em 600 disparos do laser, 

usando o software Voyager para a recolha dos dados e a posterior análise. Os PMFs foram 

comparados com a massa teórica, nas bases de dados de proteínas sequenciadas, 

Swissprot e MSDB 2009, recorrendo ao motor de busca MASCOT. 

O score é dado pela fórmula, -10*log10 (P), em que P é a probabilidade absoluta em 

que a correspondência é aleatória. A correspondência foi considerada bem sucedida, 

quando o score da identificação da proteína está localizada fora da região aleatória e a 

proteína analisada corresponde aos primeiros scores fora dessa região. Os scores foram 

obtidos com o MASCOT, na base de dados de Firmicutes, onde a melhor correspondência 

considerada foi a que apresentou maior score, em que o nível de significância correspondia 

a um score superior ou igual a 70 (p <0,05) ([2]). 

 

2.9 Identificação de proteínas por LC-ESI-MS/MS 

 

Após a obtenção dos géis relativos à condição de stresse frio (11 ºC),    

seleccionaram-se bandas, que foram retiradas e posteriormente enviadas para identificação 

por LC-ESI-MS/MS a uma companhia especializada sediada na Suiça, "Biozentrum". 

Para a identificação das proteínas foi utilizado um espectrómetro de massa Finnigan 

LTQ Orbitrap da Thermo Scientific. 

As proteínas foram digeridas com tripsina, os péptidos resultantes foram separados 

por cromatografia capilar de fase reversa acoplada ao espectrómetro de massa. As massas 

dos péptidos e as massas dos fragmentos gerados são medidos e inseridos na base de 

dados MASCOT a fim de fazer a correspondência e a identificação das proteínas. 

 

2.10 Análise estatística e interpretação dos resultados 

 

Para determinar a variabilidade entre experiências, para cada estirpe, realizaram-se 

três ensaios biológicos. As amostras de cada ensaio biológico foram submetidas a três 

electroforeses independentes. 

As imagens electrónicas dos géis de SDS-PAGE foram obtidas a partir de um 

densitómetro calibrado, e as proteínas secretadas foram analisadas utilizando o programa 

GelCompar II version 5.1 (Applied Maths, Kortrijk, Belgium). As massas moleculares 

aparentes foram determinadas por comparação com os marcadores na gama dos 14 a 66 

kDa (LPM) e na gama dos 29 a 200 kDa (PM). 

Os níveis de similaridade foram baseados no coeficiente de correlação de Pearson. Os 

dendrogramas foram obtidos utilizando o método de aglomeração baseado na distância 
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média não ponderada (UPGMA - Unweighted-Pair Group Matching Algorithm) com um valor 

de optimização de 0,0%, determinado pelo programa. 

O nível de repetibilidade do método foi calculado para cada estirpe, a partir da corrida 

electroforética das amostras das proteínas secretadas, resultantes dos três ensaios 

biológicos. 

Tendo em conta os resultados obtidos, o valor de similaridade foi estabelecido para a 

análise de estirpes idênticas e com idênticos “outputs”. 

A intensidade relativa de cada banda, isto é, a área de cada banda (expressa em valor 

absoluto) dividida pela soma da área total das bandas e multiplicado por 100, foi utilizado 

para a semi-quantificação da banda. O significado estatístico das diferenças entre as 

proteínas secretadas nas quatro estirpes, foi determinado com base numa análise de 

variância simples (ANOVA), em que a comparação das médias se efectuou recorrendo ao 

teste Tukey HSD (P<0,05) no programa STATISTICA (StatSoft, Inc., Tulsa, OK, USA). 
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3. Resultados e Discussão 

 

Neste trabalho, quatro estirpes de L. monocytogenes foram sujeitas a incubação em 

diferentes condições de stresse ambiental, a fim de se obter as proteínas secretadas. A 

separação das proteínas foi efectuada com recurso à electroforese em gel de poliacrilamida, 

em função da sua massa molecular. 

No estudo do efeito do frio (11 ºC) foi possível a identificação, por LC-ESI-MS/MS, de 

proteínas secretadas. Incluem-se aqui os resultados da comunicação apresentada no 

congresso ICAP (Cabrita et al., 2009), em que a identificação das proteínas secretadas, a  

37 ºC, foi realizada recorrendo à técnica MALDI-TOF-MS. 

As estirpes de L. monocytogenes utilizadas nos ensaios apresentavam diferentes 

níveis de virulência. A estirpe 3006 (serótipo 4c) pertence à linhagem III e é pouco virulenta 

para humanos (Wiedmann et al., 1997). A estirpe 3049 (serótipo 1/2a) é pouco virulenta em 

ensaios in vitro mas é virulenta para murganhos (Cabrita et al., 2004; Neves et al., 2008). A 

estirpe 3077 (serótipo 4b) mostra ser virulenta em ensaios in vivo e in vitro (Neves et al., 

2008). Por outro lado, a estirpe 3993 (serótipo 4d/4e) é utilizada como referência para baixa 

virulência (Roche et al., 2005; Neves et al., 2008). 

 

3.1 Influência do crescimento a 37 ºC 

 

Em L. monocytogenes, a expressão dos genes de virulência dependentes de PrfA é 

regulada pela temperatura, e a mudança de temperatura, de 30 para 37 ºC, resulta num 

aumento acentuado na expressão destes genes. A análise deste fenómeno culminou com a 

identificação de um termosensor de RNA que controla a expressão dos genes dependentes 

da temperatura (Johansson et al., 2002). A baixa expressão de factores de virulência, a 

temperaturas inferiores a 30 ºC, coincide com a ausência da proteína PrfA. No entanto, o 

gene prfA continua a ser transcrito, nestas condições, a partir do seu próprio promotor, 

resultando numa transcrição monocistrónica de prfA. A 37 ºC, prfA é transcrito a partir do 

promotor de prfA e do promotor plcA dependente de PrfA, tendo como resultado mRNAs 

plcA-prfA monocistrónicos e bicistrónicos (Johansson et al., 2002). 

A mudança de L. monocytogenes de um meio rico para um meio mínimo induz a 

expressão dos clusters genéticos de virulência bem como de proteínas associadas à 

membrana (Kuhn e Goebel, 2007). 

Alguns autores reportam que, em condições de stresse nutricional, alguns factores de 

virulência são preferencialmente secretados (Sokolovic et al., 1993).  
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Assim, no estudo a 37 ºC, em meio mínimo definido (MWB) analisaram-se as 

proteínas secretadas. O crescimento das estirpes foi acompanhado até se atingir a fase 

exponencial, e os polipéptidos secretados foram isolados pela técnica SDS-PAGE. Na 

Figura 3.1 são apresentados os perfis electroforéticos obtidos nestas condições, podendo-se 

verificar uma heterogeneidade nos perfis de polipéptidos secretados. 

 

 

Figura 3.1 – Perfis de polipéptidos secretados em meio mínimo (MWB) a 37 ºC, durante o 

crescimento até á fase exponencial, pelas estirpes: 3006, serótipo 4c (poço 1); 3049, serótipo 1/2a 

(poço 2); 3077, serótipo 4b (poço 3) e 3993, serótipo 4d/4e (poço 4); poço M – massas moleculares 

do padrão. Os polipéptidos assinalados foram já identificados, recorrendo à base de dados SwissProt 

e MSDB (Mass Spectrometry protein sequence DataBase) (Quadro 3.1). 

 

Foi visível uma heterogeneidade nos péptidos entre os 29 e os 36 kDa e também entre 

os 45 e os 66 kDa. Nesta gama de massas moleculares, verificou-se que a ausência ou a 

presença de determinadas bandas não era consistente entre os isolados. 

Dos perfis obtidos a partir das quatro estirpes, foram identificadas 9 bandas 

assinaladas na Figura 3.1. Nos estirpes 3049 e 3077 (Fig. 3.1, poço 2 e 3) a intensidade de 

duas bandas, com massas moleculares de 50 e 55 kDa (49B e 77B, respectivamente), foi 

maior do que aconteceu nos outros isolados. Para além destas duas bandas, foram ainda 

identificadas outras duas bandas que se observaram unicamente nestes isolados, cuja 

massa molecular se situou entre os 24 e 29 kDa (49C e 77C, Fig. 3.1). 

M 1 2 3 4 
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No caso das estirpes 3006 e 3993 (Fig. 3.1, poço 1 e 4), foi possível verificar a 

presença de bandas de fraca intensidade acima dos 66 kDa e abaixo dos 14 kDa, ao 

contrário do que se aconteceu nos outros dois isolados. Identificaram-se três bandas nestes 

isolados, na gama dos 45 a 66 kDa (06A, 06B e 93A). 

A identificação destes polipéptidos foi efectuada com recurso à técnica              

MALDI-TOF-MS. A identificação de proteínas de uma banda só foi considerada, quando os 

resultados das três réplicas biológicas, independentes, eram iguais e coincidiam com a base 

de dados de L. monocytogenes (Quadro 3.1). 
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Quadro 3.1 - Proteínas expressas diferencialmente nas quatro estirpes de L. monocytogenes. 

Estirpe 
Banda 

ID 

Número de 

Péptidos 

Pesquisados 

Descrição da proteína 
Categoria 

funcional 

Accession 

Number 

Mr 

(Da) 
Score 

Péptidos 

Coincidentes 

Cov 

(%) 

3006 06A 

----- 

[131] 

----- 

[Protein p60 (fragment)] 1.1 

----- 

[Q84DT7] 

----- 

[47381] 

----- 

[113] 

----- 

[21] 

----- 

[58] 

 06B 
202 

[153] 

Listeriolysin O 

[Hly-L. monocytogenes] 
4.5 

P13128 

[Q6E9A2] 

58709 

[58710] 

149 

[170] 

32 

[26] 

74 

[67] 

3049 49A 
191 

[66] 

Protein p60 

[Protein p60 (fragment)] 
1.1 

P21171 

[Q84DT4] 

50613 

[46324] 

97 

[115] 

24 

[16] 

46 

[42] 

 49B 

112 

[112] 

Listeriolysin O 

[Hly-L. monocytogenes] 4.5 

P13128 

[Q6E9A2] 

58709 

[58710] 

211 

[242] 

31 

[32] 

69 

[74] 

 49C 
----- 

[96] 

----- 

[Internalin C (fragment)] 
1.9 

----- 

[Q2PTV1] 

----- 

[33155] 

----- 

[109] 

----- 

[15] 

----- 

[52] 

3077 77A 
73 

[73] 

Protein p60 

[Protein p60 (fragment)] 
1.1 

P21171 

[Q84DT4] 

50613 

[46324] 

113 

[120] 

17 

[17] 

43 

[47] 

 77B 

66 

[86] 

Listeriolysin O 

[Hly-L. monocytogenes] 
4.5 

Q724L1 

[Q6E9A2] 

58690 

[58710] 

172 

[170] 

22 

[24] 

51 

[56] 

 77C 
----- 

[59] 

----- 

[Internalin C (fragment)] 
1.9 

----- 

[Q45NG6] 

----- 

[17735] 

----- 

[111] 

----- 

[11] 

----- 

[72] 

3993 93A 
108 

[108] 

Protein p60 

[Protein p60 (fragment)] 
1.1 

P21171 

[Q84DP7] 

50613 

[50042] 

93 

[142] 

20 

[23] 

38 

[49] 

 

Nota: São apresentados os dados referentes aos parâmetros e resultados de pesquisa em duas bases de dados: SwissProt e MSDB (entre parêntesis 

rectos). “Banda ID” indica a referência das bandas indicada na Figura 3.1; “Categoria Funcional” de acordo com a classificação de listilist ([3]); “Accession 

number” refere-se ao número de acesso em UniProtKB. O valor teórico “Mr” (massa molecular) é obtido. “Score” é dado por -10*log10 (P), onde P é a 

probabilidade absoluta em que a correspondência é aleatória. A cobertura de sequência (Cov) é fornecida. 
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A maioria das bandas identificadas foi sequenciada para a estirpe L. monocytogenes 

EGDe (serótipo 1/2a) e para a estirpe L. monocytogenes F2365 (serótipo 4b). 

Verifica-se que um dos factores de virulência, proteína p60 de massa molecular entre 

os 58 e os 60 kDa, está presente em todos isolados (06A, 49A, 77A e 93A), sem diferenças 

significativas (P>0,05) na intensidade das bandas entre as estirpes (Quadro 3.1). A proteína 

p60 é extracelular e está envolvida na invasão de células fagocíticas não profissionais, por 

L. monocytogenes com consequências na expressão da virulência (Pilgrim et al., 2003). 

A pesquisa na base de dados Swissprot revelou que as proteínas p60, da estirpe 3077 

(serótipo 4b) e da estirpe 3993 (serótipo 4d/4e), ambas pertencentes à linhagem I, 

apresentam, com a sequência de aminoácidos prevista para a proteína p60 da estirpe L. 

monocytogenes EGDe (serótipo 1/2a), da linhagem II, percentagens de cobertura de 

sequência (Cov) entre 38 e 43% (Quadro 3.1) (Kohler et al., 1990; Bubert et al., 1992). 

Também na base de dados MSDB, a proteína p60 da estirpe 3077, apresenta um score de 

120 e 47% de cobertura de sequência (Quadro 3.1), com a sequência de aminoácidos 

deduzida da sequência de nucleótidos do gene iap, pertencente à estirpe de serótipo 1/2a 

(Quadro 3.1), previamente sequenciado (Schmid et al., 2003). Na base de dados MSDB, a 

proteína da estirpe de serótipo 4d/4e, apresenta um score de 142 e 49% de cobertura de 

sequência (Quadro 3.1), com a sequência de aminoácidos deduzida da sequência 

nucleotídica do gene iap, pertencente à linhagem II, anteriormente sequenciados (Schmid et 

al., 2003). 

Sob condições de stresse nutricional, as proteínas dependentes de PrfA (PdPs – PrfA-

dependent proteins) são sintetizadas. Todas as PdPs são secretadas, ou estão localizadas 

na superfície da membrana. Existem diferenças na quantidade e no tamanho das PdPs 

observadas em diferentes estirpes de L. monocytogenes (Sokolovic et al., 1993). 

As proteínas listeriolisina O (LLO), de massa molecular entre os 56 e os 52 kDa, e 

internalina C (InlC), com massa molecular de 29 kDa, aqui detectadas, são proteínas 

dependentes de PrfA (PdPs). Nos resultados obtidos, observa-se que as bandas de LLO 

nas estirpes 4c e 4d/4e são menos intensas que nas outras duas estirpes. A proteína InlC só 

está presente nas estirpes de serótipos 1/2a e 4b (Fig. 3.1). 

Utilizando a análise de variância ANOVA e o teste Tukey HSD, obteve-se o histograma 

da Figura 3.2, em que recorrendo à proteína listeriolisina O, se avaliou as diferenças 

significativas na intensidade da banda correspondente, nas estirpes 3006, 3049 e 3077. 
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Figura 3.2 - Histograma obtido, a partir do teste de Tukey HSD, com base na identificação da 

listeriolisina O secretada pelas estirpes 3006, 3049 e 3007. Letras diferentes nas barras, significam 

diferenças significativas (P<0,05) entre as intensidades relativas das bandas. 

 

Ao analisar a Figura 3.2, é possível afirmar que a estirpe 3049 (serótipo 1/2a) e a 

estirpe 3077 (serótipo 4b) não diferem significativamente na intensidade das bandas de 

listeriolisina O. No entanto, a estirpe 3006 (serótipo 4c) apresenta uma intensidade 

significativamente inferior à das bandas das estirpes anteriores. Tais resultados estão de 

acordo com a virulência das estirpes. 

A proteína InlC faz parte de um pequeno grupo de internalinas secretadas e é, até à 

data, a única internalina, secretada, conhecida em L. monocytogenes. A proteína InlC é, 

preferencialmente, expressa no citoplasma, especialmente nas fases de infecção, quando a 

bactéria está num processo activo de propagação intercelular. Tal sugere que a InlC pode 

estar envolvida na disseminação da infecção (Vásquez-Boland et al., 2001). McGann et al., 

(2007) estudaram a dependência da temperatura na transcrição de internalinas em L. 

monocytogenes, e verificaram que o gene inlC é transcrito em elevadas quantidades a 37 ºC 

e que não está presente em estirpes de L. monocytogenes pouco virulentas. Estes factos 

suportam a hipótese de inlC ser um gene de virulência, bem como a hipótese de que os 

perfis de expressão, a diferentes temperaturas, podem ajudar a definir os possíveis genes 

de virulência. 

Pela observação dos perfis das estirpes 4c e 4d/4e pode afirmar-se que os factores de 

virulência LLO e InlC foram expressos em pequenas quantidades ou, então, que estão 

ausentes na detecção efectuada. 
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3.1.1 Relações filogenéticas com base nos polipéptidos secretados a    

37 ºC 
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Figura 3.3 - 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 0,0% para a comparação de bandas. 

 

As relações filogenéticas entre quatro estirpes de L. monocytogenes, baseadas nos 

perfis de polipéptidos secretados a 37 ºC, estão representadas na Figura 3.3. 

Para um valor de linha de corte de 52,2% de semelhança, foram identificados dois 

grupos. As estirpes 3006 e 3993, serótipo 4c e 4d/4e respectivamente, pertencem ao grupo 

de pouca virulência, e o segundo grupo engloba as estirpes virulentas 3049 e 3077 (serótipo 

1/2a e 4b). Estes resultados são mais consistentes com o potencial de virulência das 

estirpes do que com as correspondentes linhagens genéticas. 

 

3.2 Influência do crescimento a 11 ºC 

 

A resposta dos microrganismos às temperaturas baixas varia. Tipicamente, os 

microrganismos expostos a temperaturas baixas, perto da temperatura mínima de 

crescimento, alteram a síntese de proteínas, a constituição da membrana e de outras 

estruturas celulares, na tentativa de se adaptarem às novas condições ambientais. Quando 

a temperatura diminui, a fase lag aumenta, a taxa de crescimento diminui e as densidades 

celulares finais também podem diminuir (Russell et al., 1995; Bayles et al., 2000; Miller et al., 

2000). 

As baixas temperaturas têm efeitos marcados no crescimento de L. monocytogenes, 

ao nível da estrutura ribossomal, da estrutura da membrana citoplasmática, na indução da 

síntese de algumas proteínas e na apreensão de solutos compatíveis (Liu, et al., 2002). 

Dois estudos (Phan-Thanh e Gormon, 1995; Bayles et al., 1996), usando a 

electroforese 2-D, avaliaram, em L. monocytogenes (serovar 1/2a), a indução da síntese de 
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proteínas citoplasmáticas em resposta à descida repentina da temperatura (Csps, cold 

shock proteins) e em resposta a um crescimento prolongado a temperaturas baixas (Caps, 

cold acclimation proteins). Bayles et al. (1996), utilizando um meio de cultura definido 

observaram o aumento de produção de 12 Csps, em resposta à mudança de temperatura de 

37 ºC para 5 ºC. Em condições de aclimatação ao frio (5 ºC), os mesmos autores, 

identificaram quatro Caps sobre-expressas, tal como as Csps anteriores. Phan-Thanh e 

Gormon (1995) descreveram um aumento da produção de 32 proteínas, em condições de 

temperatura similares. 

Neste trabalho, a maioria das bandas de polipéptidos mais intensas e as que 

sugeriram uma maior expressão diferencial entre as estirpes, a 11 ºC, foram identificadas 

por LC-ESI-MS/MS.  

 

 

Figura 3.4 - Perfis de polipéptidos secretados em meio mínimo (MWB) a 11 ºC, durante o 

crescimento até à fase exponencial, pelas estirpes 3006, serótipo 4c (poço 1); 3049, serótipo 1/2a 

(poço 2); 3077, serótipo 4b (poço 3) e 3993, serótipo 4d/4e (poço 4); poços M - massas moleculares 

de padrões. 

Os polipéptidos assinalados por  e , foram já identificados, recorrendo à base de dados NCBI. 

 

A observação dos perfis electroforéticos dos polipéptidos secretados revela uma 

heterogeneidade entre os serótipos em estudo. 

Relativamente à temperatura de 37 ºC, em todas as estirpes, a 11 ºC, verificou-se a 

sobre-expressão da proteína  (Fig. 3.4), identificada como proteína virulenta p60, com 

massa molecular de 50 kDa, e codificada pelo gene iap. A proteína p60 é uma proteína de 

superfície secretada para o meio extracelular, cuja síntese é independente de PrfA. À 
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temperatura de 37 ºC foi secretada, em todas as estirpes, e continua a sê-lo de forma mais 

visível à temperatura de 11 ºC (Fig. 3.1 e 3.4) 

As proteínas listeriolisina O e internalina C expressas a 37 ºC, não foram detectadas a 

11 ºC (Fig. 3.1 e 3.4). 

A banda  (Fig. 3.4) foi identificada como sendo a flagelina. A flagelina com uma 

massa molecular de 30 kDa, codificada pelo gene flaA, foi secretada pelas estirpes 3006, 

3049 e 3993 (poços 1, 2 e 4, respectivamente). 

Na estirpe 3049 (serótipo 1/2a), a flagelina foi a proteína mais sobre-expressa. Nas 

estirpes 3006 (serótipo 4c) e 3993 (serótipo 4d/4e) a quantidade de flagelina detectada foi 

inferior, e na estirpe 3077 (serótipo 4b) não foi detectada flagelina. Na estirpe 3993, em duas 

das três réplicas biológicas efectuadas, na base de dados NCBI, esta proteína apresentou 

semelhanças com a flagelina de Listeria innocua. A semelhança de proteínas secretadas por 

L. monocytogenes e por L. innocua foi já reportada por Trost et al. (2005). 

Em L. monocytogenes, o flagelo é composto por uma subunidade em maior 

quantidade, a flagelina, que é produzida e que se junta à superfície da célula quando L. 

monocytogenes cresce entre os 20 e os 25 ºC, sendo a sua produção marcadamente 

reduzida a 37 ºC (Dons et al., 2004). Tais resultados corroboram os resultados obtidos neste 

trabalho a 37 ºC, uma vez que a flagelina não foi detectada a esta temperatura (Fig. 3.1 e 

3.4). 

Lemon et al. (2007) demonstraram que a mobilidade do flagelo é fundamental para L. 

monocytogenes aderir a superfícies abióticas e, subsequentemente, formar biofilmes, e 

sugeriram que o papel do flagelo na aderência é dependente da mobilidade. 

O serótipo 1/2a tem sido reportado como o mais prevalente em isolados alimentares. 

Os diferentes níveis de flagelina detectados poderão, assim, estar relacionados com a 

capacidade de algumas estirpes para colonizarem as superfícies de contacto com os 

alimentos, às temperaturas de refrigeração. 

No entanto, Todhanakasem e Toung (2008) mostraram que quando a mobilidade do 

flagelo é bloqueada, diminui a superfície bacteriana inicial aderente, o que leva, no entanto, 

à formação de hiperbiofilmes, com elevada densidade de bactérias aderentes. Estes 

resultados sugerem que a mobilidade do flagelo não é, necessariamente, o alvo para o 

desenvolvimento de métodos para reduzir ou eliminar os biofilmes das superfícies. Estas 

estratégias poderão, pelo contrário, induzir a formação de hiperbiofilmes, em que a 

contaminação dos alimentos é muito problemática. 

Segundo Dons et al. (2004), a flagelina pode facilitar o contacto inicial com as células 

epiteliais e contribuir para uma invasão eficaz, mas também pode estar envolvida no 

desencadeamento de respostas imunes. Tal poderá sugerir que a flagelina poderá 
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desempenhar uma função na invasão das células do hospedeiro, bem como contribuir para 

a virulência de L. monocytogenes. 

No entanto, esta proteína será alvo de futuros estudos, no nosso laboratório, para 

tentar explicar a presença de flagelina nas estirpes 3006, 3049 e 3993, e a sua ausência na 

estirpe 3077, tendo em conta a sua possível intervenção na virulência destas estirpes, bem 

como na produção de biofilmes. 

 

3.2.1 Relações filogenéticas com base nos polipéptidos secretados a    

11 ºC 

 

 

Figura 3.5 - 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 11 ºC. Utilizou-se o programa GelCompar 

versão 5.1, com uma optimização de 0,0% para comparação de bandas. 

 

As relações filogenéticas entre quatro estirpes de L. monocytogenes baseadas nos 

perfis de polipéptidos secretados, a 11 ºC, estão representadas na Figura 3.5. 

Para um valor de linha de corte de 54,2% de semelhanças, foram identificados dois 

grupos: as estirpes 3006 e 3049, serótipos 4c e 1/2a respectivamente, correspondem a um 

destes grupos e o segundo grupo engloba as estirpes 3077 (serótipo 4b) e 3993 (serótipo 

4d/4e). 

A relação filogenética entre estas estirpes, baseada nos perfis de polipéptidos 

secretados a 37 ºC, mostra o agrupamento das estirpes de acordo com os seus níveis de 

virulência. A 11 ºC, o agrupamento das estirpes não ocorre de acordo com a virulência. De 

facto, à temperatura de 11 ºC, a bactéria vive no estado saprófita e os polipéptidos 

secretados estarão mais associados com a adaptação ao frio, em condições de stresse 

nutritivo. 
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3.3 Influência do NaCl 

 

L. monocytogenes para se adaptar às condições de stresse osmótico, pode acumular 

no meio intracelular, solutos compatíveis. Os solutos compatíveis, tais como a glicina-

betaína e a carnitina, protegem a célula dos efeitos externos de osmolaridade prejudiciais e 

previnem a perda de água (Duché et al., 2002b). Outro mecanismo utilizado pela L. 

monocytogenes no combate ao stresse osmótico, na ausência ou em conjunto com os 

solutos compatíveis, é a alteração da expressão génica, que provoca o aumento ou a 

diminuição da síntese de várias proteínas (Stack et al., 2008). 

As proteínas secretadas, sob o stresse osmótico, pertencem a dois grupos: as 

proteínas secretadas em resposta a uma exposição repentina a elevadas concentrações de 

sal (Ssp, salt shock proteins) e as proteínas secretadas em resposta a um stresse osmótico 

prolongado (Sap, stress acclimation proteins). 

Alguns estudos têm verificado que as proteínas secretadas em L. monocytogenes 

variam de acordo com a concentração de sal no meio (Evan et al., 2000; Duché et al., 

2002a). Estes autores estudaram serótipos diferentes de L. monocytogenes (1/2a e 1/2c) e 

verificaram que, sob elevadas concentrações de sal, um grande número de proteínas que 

seriam secretadas em condições normais, passaram a ser reprimidas ou inibidas, ao passo 

que outras proteínas sofreram um aumento significativo na sua expressão. 

Neste trabalho, foram comparados os perfis de polipéptidos secretados pelas quatro 

estirpes, após exposição a uma concentração de NaCl de 11% (m/v) em meio mínimo 

(MWB). 

No entanto, não tendo sido possível, no decorrer deste trabalho, proceder à identificação 

destas bandas e dando relevância aos polipéptidos sobre-expressos que surgiram nos perfis 

SDS-PAGE, após exposição ao stresse osmótico, apenas se pode conjecturar relativamente 

à sua natureza.  
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Figura 3.6 - Perfis de polipéptidos secretados em meio mínimo (MWB), suplementado com 11% (m/v) 

de NaCl, durante o crescimento até à fase exponencial, pelas estirpes: 3006, serótipo 4c (poço 1); 

3049, serótipo 1/2a (poço 2); 3077, serótipo 4b (poço 3) e 3993, serótipo 4d/4e (poço 4); M - massas 

moleculares de padrões; - proteínas mais intensas. 

 

Os perfis de SDS-PAGE, em condições de stresse osmótico, diferem entre as estirpes 

em estudo. Os polipéptidos que constituíram as bandas assinaladas por  e , cujas 

massas moleculares aparentes se situaram nos 66 kDa e entre os 29 e os 36 kDa, 

respectivamente, parecem ter sido sobre-expressas nestas condições (Fig. 3.6). 

A banda assinalada por  poderá corresponder à proteína DnaK (Duché et al., 

2002a). Esta proteína insere-se no grupo de proteínas Ssp, desempenha uma função 

essencial na adaptação a stresses ambientais, está envolvida no crescimento da bactéria, e 

é necessária para o inicio do processo infeccioso. Em Lactococcus lactis e Enterococcus 

faecalis a síntese de DnaK aumenta em condições de stresse osmótico (Duché et al., 

2002a; Hanawa et al., 2002, Hill et al., 2002). 

A banda assinalada por  poderá corresponder à proteína CysK (32 kDa) ou à 

proteína InlC (33 kDa). A proteína CysK é necessária para a biosíntese de cisteína e a sua 

síntese em Bacillus subtilis é induzida pelo stresse causado por temperaturas baixas e pelo 

stresse oxidativo. A proteína InlC é um factor de virulência regulado por PrfA e a sua 

expressão é induzida quando a bactéria se multiplica no citoplasma da célula do hospedeiro 

(Engelbrecht et al., 1996, Duché et al., 2002a). Pela observação dos perfis de SDS-PAGE 

da estirpe 3049 (serótipo 1/2a), a banda  parece não ser expressa. 
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3.4 Influência do pH ácido 

 

Os meio complexos e ricos, como TSYEA e BHI, promovem um melhor crescimento 

de L. monocytogenes do que os meios mínimos definidos, como MWB (Phan-Thanh e 

Gormon, 1997). Os meios ricos contêm substâncias protectoras, tais como a carnitina, 

betaína e péptidos que conseguem modificar a composição da membrana fosfolipídica, 

resultando numa diminuição do influxo de protões, quando o pH do meio extracelular diminui 

(Russell et al., 1995). Como consequência, para uma igual diminuição do pH externo, 

quando a bactéria está em meio mínimo, ocorre um maior decréscimo do pH intracelular, ao 

contrário do que acontece em meio rico. Conclui-se assim que L. monocytogenes resiste 

melhor a um decréscimo de pH em meio rico do que em meio mínimo. 

A tolerância adquirida por estas bactérias ao ácido, depende da duração do período 

adaptativo, do pH extracelular e, ainda, do seu estado fisiológico (Davis et al., 1996; Phan-

Thanh e Montagne, 1998; Phan-Thanh et al., 2000). Desta forma, para avaliar a capacidade 

de sobrevivência ao pH ácido, escolheu-se a fase exponencial do crescimento, porque, 

nesta fase, o metabolismo celular é mais activo. No início da fase exponencial, as células 

estão mais frágeis, ao passo que na fase estacionária adquirem naturalmente alguma 

tolerância ao ácido (Davis et al., 1996; O’Driscoll et al., 1996). 

L. monocytogenes quando confrontada com condições ácidas resiste a esta 

adversidade aumentando a síntese de proteínas que  participam em mecanismos de 

resistência. Quando a bactéria é sujeita a condições de acidez severa, são sintetizadas 

proteínas de stresse adicionais, para tentar resistir às condições adversas (Phan-Thanh et 

al., 2000). 

Vários estudos mostram que as proteínas sintetizadas em L. monocytogenes variam 

sob o efeito do pH ácido (Davis et al., 1996; Phan-Thanh e Montage, 1998; Phan-Thanh e 

Mahouin, 1999; Phan-Thanh et al., 2000). Estes autores estudaram o proteoma das estirpes 

de serótipos 1/2a, 1/2c e 4b, e verificaram, que a pH ácido, a síntese de um elevado número 

de proteínas era reprimida ou sofria um aumento na sua expressão. 

Tal como sucedeu na análise dos resultados obtidos na condição de stresse osmótico, 

a análise dos perfis de SDS-PAGE, sob a condição de stresse ácido, foi feita com a 

observação das bandas mais intensas, apenas especulando sobre a sua natureza. 
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Figura 3.7 - Perfis de polipéptidos secretados em meio mínimo (MWB), a pH 5,5, durante o 

crescimento até à fase exponencial, pelas estirpes: 3006, serótipo 4c (poço 1); 3049, serótipo 1/2a 

(poço 2); 3077, serótipo 4b (poço 3) e 3993, serótipo 4d/4e (poço 4); M - massas moleculares de 

padrões; - proteínas mais intensas. 

 

Os perfis obtidos, revelam alguma homogeneidade entre os diferentes serótipos em 

estudo. Os polipéptidos que correspondem às bandas mais intensas, estão assinaladas por 

 e , ambas com massas moleculares aparentes entre os 45 e os 66 kDa (Fig. 3.7) . A 

banda , presente em todas as estirpes, poderá corresponder à proteína GroEL, segundo 

Gahan et al. (2001), que é sintetizada quando L. monocytogenes está exposta a condições 

de stresse e tem como função impedir o desdobramento e promover o redobramento dos 

polipéptidos sob condições de stresse. 

A banda  é expressa nas estirpes de serótipos 4b, 4c e 4d/4e, aparentando estar 

ausente na estirpe de serótipo 1/2a. Na mesma gama de massas moleculares, segundo 

Bubert et al., 1992, a banda  poderá corresponder à proteína p60 associada à invasão de 

células epiteliais. 
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4. Conclusão 

 

O objectivo deste trabalho consistiu em avaliar as proteínas secretadas por L. 

monocytogenes, sob condições de stresse. Esta avaliação foi efectuada através da análise 

dos perfis de SDS-PAGE dos polipéptidos secretados e da identificação das bandas mais 

intensas secretadas a 37 ºC e a 11 ºC. 

L. monocytogenes quando é sujeita a variações súbitas, no meio em que está inserida, 

que afectem o seu crescimento e sobrevivência altera a expressão dos seus genes. A 

resposta a condições de stresse leva, assim, a uma variação na quantidade e no tipo de 

proteínas secretadas. Tal facto foi observado no decurso deste trabalho, quando se 

variaram as condições do meio, por exemplo com elevadas concentrações de sal, baixo 

valor de pH e temperaturas baixas. 

Ao testar o comportamento das quatro estirpes de L. monocytogenes, com serótipos 

diferentes, à temperatura óptima de crescimento (37 ºC) e a uma temperatura de 

refrigeração (11 ºC) verificou-se, tal como seria de esperar, um crescimento muito mais lento 

a 11 ºC. 

A 37 ºC, bem como a 11 ºC, os perfis dos polipéptidos secretados pelas quatro 

estirpes, são heterogéneos. 

Na identificação dos polipéptidos secretados, a 37 ºC, verificou-se que a proteína p60 

foi expressa em todas as estirpes, mas nas estirpes menos virulentas, as bandas 

apresentavam menor intensidade, o que está de acordo com o seu grau de virulência. A 

proteína LLO é, visivelmente, menos intensa nas estirpes de baixa virulência, e a proteína 

InlC só foi identificada nas estirpes mais virulentas. Estes resultados estão de acordo com o 

grau de virulência das estirpes em estudo, que foi previamente determinado. 

À temperatura de 11 ºC, a proteína p60 continuou a ser secretada, e as proteínas LLO 

e InlC não foram detectadas, o que permitiu concluir que a temperatura de 11 ºC poderá 

influenciar a expressão destes factores de virulência. Verificou-se ainda a expressão da 

flagelina, que é fortemente expressa a esta temperatura na estirpe de serótipo 1/2a, e com 

menor intensidade nas estirpes de serótipos 4c e 4d/4e. A partir da estirpe 4b não foi 

possível detectar flagelina. A flagelina é uma proteína estrutural dos flagelos bacterianos, 

mas as diferentes quantidades secretadas pelas estirpes podem sugerir o seu envolvimento 

noutros processos celulares. 

As relações entre as estirpes de L. monocytogenes baseadas nos seus perfis de 

polipéptidos secretados, a 11 ºC e a 37 ºC, são diferentes. A 37 ºC as estirpes agruparam-

se de acordo com os seus potenciais de virulência, o que não aconteceu a 11 ºC. Tais 
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resultados podem indicar possíveis alterações no comportamento das estirpes, quando 

sujeitas a condições de stresse. 

L. monocytogenes consegue crescer na presença de elevadas concentrações de sal 

(11% (m/v) de NaCl). A sobre-expressão das proteínas em meio salino verificou-se nas 

quatro estirpes, nas mesmas gamas de valores de massas moleculares. Estes resultados 

parecem indicar uma certa uniformidade na resposta a esta condição de stresse, 

independentemente da estirpe. 

O crescimento óptimo de L. monocytogenes acontece a valores de pH próximos da 

neutralidade. Quando o pH decresce, o seu crescimento diminui e aumenta a síntese de 

proteínas de defesa às condições adversas. A pH 5,5, verificou-se alguma homogeneidade 

entre os perfis e também a sobre-expressão de proteínas, na mesma gama de valores de 

massa molecular.  

A proteómica continuará a ser de importância vital para a caracterização das respostas 

da bactéria a diferentes condições de stresse, uma vez que, ao contrário do conteúdo 

genómico, o perfil de proteínas é altamente dependente das condições de crescimento. 

A identificação das proteínas secretadas em condições de stresse ambiental, poderá 

contribuir para um melhor conhecimento do comportamento de L. monocytogenes, 

permitindo assim a elaboração de estratégias para um controlo efectivo da presença desta 

bactéria nos produtos alimentares, e para uma redução eficaz no número de casos de 

listeriose. 

 



  Bibliografia 

56 

5. Bibliografia 

 

Adrião, A., Vieira, M., Fernandes, I., Barbosa, M., Sol, M., Terreiro, R., Chambel, L., Barata, 

B., Zilhao, I., Shama, G., Perni, S., Jordan, S., Andrew, P., Faleiro, M. (2008). Marked intra-

strain variation in response of Listeria monocytogenes dairy isolates to acid or salt stress and 

teh effect of acid or salt adaptation on adherence to abiotic surfaces. International Journal of 

Food Microbiology. 123: 142-150. 

 

Ahmed, H. (2005). Estimation of Protein. In Principles and reactions of protein extraction, 

purification, and characterization. New York: CRC Press LLC. 

 

Aitken, A., Learmonth, M. (2002). Protein Determination by UV absorption. In Protein 

Protocols Handbook. Ed. J.M. Walker. Totowa, New Jersey: Humana Press Inc. 

 

Aitken, A. (2005). Identification of proteins by MALDI-TOF-MS. In The Proteomics protocols 

Handbook. Ed. J.M. Walker. Totowa, New Jersey: Humana Press Inc. 

 

Angelidis, A., Smith, L., Hoffman, L., Smith, G. (2002). Identification of OpuC as a chill-

activated and osmotically activated carnitine transporter in Listeria monocytogenes. Applied 

and Environmental Microbiology. 68: 2644-2650. 

 

Angelidis, A., Smith, G. (2003). Role of the glicine betaine and carnitine transporters in 

adaptation of Listeria monocytogenes to chill stress in defined medium. Applied and 

Environmental Microbiology. 69: 7492-7498. 

 

Anónimo (1954). Opinion 12. International Bulletin of Bacteriological Nomenclature and 

Taxonomy. 4: 150-151. 

 

Anónimo (2007). Regulamento (CE) N.º 1441/2007 da Comissão de 5 de Dezembro de 

2007. Jornal Oficial da União Europeia. L 322/12-29. 

 

Bayles, D., Annous, B., Wilkinson, B., (1996). Cold stress proteins induced in Listeria 

monocytogenes in response to temperature downshock and growth at low temperatures. 

Applied and Environmental Microbiology. 62: 1116-1119. 

 



  Bibliografia 

57 

Bayles, D., Tunick, M., Foglia, T., Miller, A. (2000). Cold shock and its effect on ribosomes 

and thermal tolerance in Listeria monocytogenes. Applied and Environmental Microbiology. 

66: 4351-4355. 

 

Becker. L., Evans, S., Hutkins, R., Benson, A. (2000). Role of σB in adaptation of Listeria 

monocytogenes to growth at low temperature. Journal of Bacteriology. 182: 7083-7087. 

 

Bensadoun, A., Weinstein, D. (1976). Assay of proteins in the presence of interfering 

materials. Analytical Biochemistry. 70: 241-250. 

 

Berger, J., Tymoczko, J., Stryer, L. (2002). Exploring Proteins. In Biochemistry. New York: 

W.H. Freeman and Company. 

 

Bradford, M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram 

quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry. 72: 

248-254. 

 

Bubert, A., Kuhn, M., Goebel, W., Kohler, S. (1992). Structural and functional properties of 

the p60 proteins from different Listeria species. Journal of Bacteriology. 174:8166-8171. 

 

Cabrita, P., Correia, S., Ferreira-Dias, S., Brito, L., (2004). Genetic characterization of 

Listeria monocytogenes food isolates and pathogenic potencial within serovars 1/2a and 

1/2b. Systematic and Applied Microbiology. 27: 454-461. 

 

Cabrita, P., Fonseca, C., Freitas, R., Carreira, R., Capelo, J., Trigo, M., Ferreira, R., Brito, L. 

(2009). A differential protein profile approach to study the secretome of Listeria 

monocytogenes: a simplified methodology. PROCURA: 5th Congress of the Portuguese 

Proteomics Network e ICAP: 1st International Congress on Analytical Proteomics. Caparica, 

Portugal. September 30 to October 3. 

 

Chang, S. (2003). Protein Analysis. In Food Analysis. Ed. S.S. Nielsen. New York: Klumer 

Academic/Plenum Publishers. 

 

Chaturongakul, S., Roengpradub, S., Wieldmann, M., Boor, K. (2008). Modulation of stress 

and virulence in Listeria monocytogenes. Cell Press. 16: 388-396. 

 



  Bibliografia 

58 

Chen, J., Jiang, L. Chen, X., Luo, X., Chen, Y., Yu, Y., Tian, G., Liu, D., Fang, W. (2009). 

Listeria monocytogenes serovar 4a is a possible evolutionary intermediate between L. 

monocytogenes serovar 1/2a and 4b and L. innocua. Journal of Microbiology and 

Biotechnology. 19: 238-249. 

 

Cossart, P., Toledo-Arana, A. (2008). Listeria monocytogenes, a unique model in infection 

biology: an overview. Microbes and Infection. 10: 1041-1050. 

 

Davis, M., Coote, P., O’Byrne, C. (1996). Acid tolerance in Listeria monocytogenes: the 

adaptive acid tolerance response (ATR) and growth-phase-dependent acid resistance. 

Microbiology. 142: 2975-2982. 

 

Dons, L., Eriksson, E., Jin, Y., Rottenberg, M., Kristensson, K., Larsen, C., Bresciani, J., 

Olsen, J. (2004). Role of flagellin and the two-component CheA/CheY system of Listeria 

monocytogenes in host cell invasion and virulence. Infection and Immunity. 72: 3237-3244. 

 

Duché, O. Trémoulet, F., Glaser, P., Labadie, J. (2002a). Salt stress proteins induced in 

Listeria monocytogenes. Applied and Environmental Microbiology. 68: 1491-1498. 

 

Duché, O., Trémoulet, F., Namane, A., The European Listeria Genome Consortium, Labadie, 

J. (2002b). A proteomic analysis of the salt stress response of Listeria monocytogenes. 

FEMS Microbiology Letters. 215: 183-188. 

 

Dumas, E., Meunier, B., Berdagué, J.-L., Chambon, C., Desvaux, M., Hébraud, M. (2008). 

Comparative analysis of extracellular and intracellular proteomes of Listeria monocytogenes 

strains reveals a correlation between proteins expression and serovar. Applied and 

environmental Microbiology. 74: 7399-7409. 

 

Dumas, E., Desvaux, M., Chambon, C., Hébraud, M. (2009). Insight into the core and variant 

exoproteomes of Listeria monocytogenes species by comparative subproteomic analysis. 

Proteomics. 9: 3136-3155. 

 

Dumont, J. Cotoni, L. (1921). Bacille semblabe à celui du rouget du porc rencontré dans le 

L.C.R. d'un méningitique. Annales del'Institut Pasteur. 35: 625-633. 

 



  Bibliografia 

59 

Engelbrecht, F., Chun, S., Ochs, C., Hess, J., Lottspeich, F., Goebel, W., Sokolovic, Z. 

(1996). A new PrfA-regulated gene of Listeria monocytogenes encoding a small, secreted 

protein which belongs to the family of internalins. Molecular Microbiology. 21: 823-837. 

 

Esvan, H., Minet, J., Laclie, C., Cormier, M. (2000). Proteins variations in Listeria 

monocytogenes exposed to high salinities. International Journal of Food Microbiology. 55: 

151-155. 

 

Fonseca, C. (2009). O stresse ambiental e a secreção de proteínas em Listeria 

monocytogenes.Tese de Mestrado em Engenharia Alimentar. Instituto Superior de 

Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa. 

 

Gahan, C., O’Mahony, J., Hill, C. (2001). Characterization of the groESL operon in Listeria 

monocytogenes: Utilization of two reporter systems (gfp and hly) for evaluating in vivo 

expression. Infection and Immunity. 69: 3924-3932. 

 

Gorg, A., Obermaier, C., Boguth, G., Harder, A., Sheibe, B., Wildgruber, R., Weiss, W. 

(2000). The current state of two-dimensional electrophoresis with immobilized pH gradients. 

Electrophoresis. 21: 1037-1053. 

 

Graves, P., Haystead, T. (2003). Proteomics and the molecular biologist. In Handbook of 

proteomic methods. Ed. P. M. Conn. EUA. Humana Press Inc. 

 

Greene, S., Freitag, N., (2003). Negative regulation of PrfA, the key activator of Listeria 

monocytogenes virulence gene expression, is dispensable for bacterial pathogenesis. 

Microbiology. 149: 111-120. 

 

Hagen, J. (2008). A practical guideline to electrospray ionization mass spectrometry. In 

Proteomics Sample Preparation. Germany: Wiley-VcH. 

 

Hain, T., Chatterjee, S., Ghai, R., Kuenne, C., Billion, A., Steinweg, C., Domann, E., Karst, 

U., Jansch, L., Wehland, J., Eisenreich, W., Bacher, A., Joseph, B., Shar, J., Kreft, J., 

Klumpp, J., Loessener, M., Dorscht, J., Neuhaus, K., Fuchs, T., Scherer, S., Doumith, M., 

Jacquet, C., Martin, P., Cossart, P., Rusniock, C., Glaser, P., Buchrieser, C., Goebel, W., 

Chakraborty, T. (2007). Pathogenomics of Listeria spp. International Journal of Medical 

Microbiology. 297: 541-557. 

 



  Bibliografia 

60 

Hanawa, T., Yamanishi, S., Murayama, S., Yamamoto, T., Kamiya, S. (2002). Participation of 

DnaK in expression of genes involved in virulence of Listeria monocytogenes. FEMS 

Microbiology Letters. 214: 69-75. 

 

Hill, C., Cotter, P., Sleator, R., Gahan, C. (2002). Bacterial stress response in Listeria 

monocytogenes: jumping the hurdles imposed by minimal processing. International Dairy 

Journal. 12. 273-283. 

 

Jacquet, C., Gouin, E., Jeannel, D., Cossart, P., Rocourt, J. (2002). Expression of ActA, Ami, 

InlB and Listeriolysin O in Listeria monocytogenes of human and food origin. Applied and 

Environmental Microbiology. 68: 616-622. 

 

Kazmierczak, M., Mithoe, S., Boor, K., Wiedmann, M. (2003). Listeria monocytogenes σB 

regulates stress response and virulence functions. Journal of Bacteriology. 185: 5722-5734. 

 

Khelef, N., Lecuit, M., Buchrieser, C., Cabanes, D., Dussurget, O., Cossart, P. (2006). 

Listeria monocytogenes and the genus Listeria. Prokaryotes. 4: 404-476. 

 

Klose, J. (1975). Protein mapping by combined isoelectric focusing and electrophoresis of 

mouse tissues. A novel approach to testing for induced point mutations in mammals. 

Humangenetik. 26: 231-243. 

 

Kohler, S., Leimeister-Wachter, M., Chakraborty, T., Lottspeich, F., Goebel, W. (1990) The 

gene coding for protein p60 of Listeria monocytogenes and its use as a specific probe for 

Listeria monocytogenes. Infection and Immunity. 58:1943-50. 

 

Kruger, N. (2003). The Bradford method for protein quantitation. In The Protein Protocols 

Handbook. Ed. J.M. Walker. Totowa, New Jersey: Humana Press Inc. 

 

Kuhn, M., Goebel, W. (2007). Molecular virulence determinantes of Listeria monocytogenes. 

In Listeria, Listeriosis and Food Safety. Ed. E. T. Ryser e E. H. Marth. New York: CRC Press. 

 

Laemmli, U. (1970). Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of 

bacteriophage T4. Nature. 227: 680-685. 

 

Lane, C. (2005). Mass spectrometry-based proteomics in the life sciences. CMLS Cellular 

and Molecular Life Sciences. 62: 848-869. 



  Bibliografia 

61 

Lauer, P., Theriot, J., Skoble, J., Welch, M., Portnoy, D. (2001). Systematic mutational 

analysis of the amino-terminal domain of the Listeria monocytogenes ActA protein reveals 

novel functions in actin-based motility. Molecular Microbiology. 42: 1163-1177. 

 

Leite, P., Rodrigues, R., Ferreira, MASS, Ribeiro, G., Jacquet, C., Martin, P., Brito, L. (2006). 

Comparative characterization of Listeria monocytogenes isolated from Portuguese 

farmhouse ewe's cheese and from humans. International Journal of Food Microbiology. 106: 

111-121. 

 

Lemes-Marques, E., Cruz, C., Destro, M. (2007). Pheno- and genotypic characterization of 

Listeria monocytogenes clinical isolates from southwestern region of the state of São Paulo, 

Brazil. Brazilian Journal of Microbiology. 38: 287-292. 

 

Lemon, K., Higgins, D., Kolter, R. (2007). Flagellar motility is critical for Listeria 

monocytogenes biofilm formation. Journal of Bacteriology. 189: 4418-4424. 

 

Liu, S., Graham, J., Bigelow, L., Morse II, P., Wilkinson, B. (2002). Identification of Listeria 

monocytogenes genes expressed in response to growth at low temperature. Applied and 

Environmental Microbiology. 68: 1697-1705. 

 

Liu, D. (2006). Identification, subtyping and virulence determination of Listeria 

monocytogenes, an important foodborne pathogen. Journal of Medical Microbiology. 55: 645-

659. 

 

Liu, D. (2008). Epidemiology. In Handbook of Listeria monocytogenes. Ed. D. Liu. New York: 

CRC Press. 

 

Lowry, O., Rosebrough, N., Farr, A., Randall, R. (1951). Protein measurement with the Folin 

phenol reagent. The Journal of Biological Chemistry. 193: 265-275. 

 

Lungu, B., Ricke, S., Johnson, M. (2009). Growth, survival, proliferation and pathogenesis of 

Listeria monocytogenes under low oxygen or anaerobic conditions: An review. Anaerobe. 15: 

7-17. 

 

 

 



  Bibliografia 

62 

McGann, P., Ivanek, R., Wiedmann, M., Borr, K. (2007). Temperature-dependent expression 

of Listeria monocytogenes internalin and internalin-like genes suggests functional diversity of 

these proteins among the Listeria. Applied and Environmental Microbiology. 73: 2806- 2814. 

 

Mendum, M., Smith, L. (2002). Characterization of glycine betaine porter I from Listeria 

monocytogenes and its roles in salt and chill tolerance. Applied and Environmental 

Microbiology. 68: 813-819. 

 

Miller, A., Bayles, D., Eblen, B. (2000). Cold shock induction of thermal sensitivity in Listeria 

monocytogenes. Applied and Environmental Microbiology. 66: 4345-4350. 

 

Molloy, M., McDowell, M. (2005). Two-dimensional gel electrophoresis. In Handbook of 

isolectric focusing and proteomics. Ed. D.E. Garfin, S. Ahuja. EUA: Elsevier Inc. 

 

Mujahid, S., Pechan, T., Wang, C. (2008). Protein expression by Listeria monocytogenes 

grown on RTE-meat matrix. International Journal of Food Microbiology. 128: 203-211. 

 

Murray, E., Webb, R., Swann, M. (1926). A disease of rabbits characterized by a large 

mononuclear leucocytosis, caused by a hitherto undescribed bacillus Bacterium 

monocytogenes. Journal of Pathology and Bacteriology. 29: 407-439. 

 

Neuhoff, V., Arold, N., Taube, D., Ehrhardt, W. (1988). Improved staining of proteins in 

polyacrylamide gels including isoelectric focusing gels with clear background at nanogram 

sensitivity using Coomassie Brilliant Blue G-250 and R-250. Electrophoresis. 9: 255-262. 

 

Neves, E., Silva, A., Roche, S., Velge, P., Brito, L. (2008). Virulence of Listeria 

monocytogenes isolated from the cheese dairy environmental, other foods and clinical cases. 

Journal of Medical Microbiology. 57: 411-415. 

 

Nyfelt, A. (1929). Etiologia de la mononucléose infectieuse. C.R. Society Biology. 101: 590-

591. 

 

O’Driscoll, B., Gahan, C., Hill, C. (1996). Adaptive acid tolerance response in Listeria 

monocytogenes: Isolation of an acid-tolerant mutant which demonstrates increased 

virulence. Applied and Environmental Microbiology. 62: 1693-1698. 

 



  Bibliografia 

63 

O'Farrell, P. (1975). High resolution two-dimensional electrophoresis of proteins. Journal of 

Biological Chemistry. 250: 4007-4021. 

 

Orndorff, P., Hamrick, T., Smoak, I., Havell, E. (2006). Host and bacterial factors in listeriosis 

pathogenesis. Veterinary Microbiology. 114: 1-15. 

 

Phan-Thanh, L. Gormon, T. (1995). Analysis of heat and cold shock proteins in Listeria by 

two-dimensional electrophoresis. Electrophoresis. 16: 444-450. 

 

Phan-Thanh, L., Gormon, T. (1997). A chemically defined minimal medium for the optimal 

culture of Listeria. International Journal of Food Microbiology. 35: 91-95. 

 

Phan-Thanh, L., Montage, A. (1998). Physiological and biochemical aspects of the acid 

survival of Listeria monocytogenes. Journal of General and Applied Microbiology. 44: 183-

191. 

 

Phan-Thanh, L., Mahouin, F. (1999). A proteomic approach to study the acid response in 

Listeria monoctytogenes. Electrophoresis. 20: 2214-2224. 

 

Phan-Thanh, L., Mahouin, F., Aligé, S. (2000). Acid response of Listeria monocytogenes. 

International Journal of Food Microbiology. 55: 121-126. 

 

Pilgrim, S., Kolb-Maurer, A., Gentschev, I., Goebel, W., Kuhn, M. (2003). Deletion of the 

gene encoding p60 in Listeria monocytogenes leads to abnormal cell division and loss of 

actin-based motility. Infection and Immunity. 71: 3473-3484. 

 

Pirie, J. (1927). A new disease of veld rodents, "Tiger River Disease". Publication South 

African Institute for Medical Research. 3: 163-186. 

 

Pirie, J. (1940). Listeria: Change of name for genus of bacteria. Nature. 145: 264. 

 

Premaratne, R., Lin, W., Johnson, E. (1991). Development of an improved chemically 

defined minimal medium for Listeria monocytogenes. Applied and Environmental 

Microbiology. 57: 3046-3048. 

 

 

 



  Bibliografia 

64 

Roche, S., Gracieux, P., Milohanic, E., Albert, I., Virlogeux-Payat, I., Témoin, S., Grépinet, 

O., Kerouanton, A., Jacquet, C., Cossart, P., Velge, P. (2005). Investigation of specific 

substitutions in virulence genes characterizing phenotypic groups of low-virulence field 

strains of Listeria monocytogenes. Applied and Environmental Microbiology. 71: 6039–6048. 

 

Rocourt, J. (2006). Risk factors for listeriosis. Food Control. 7: 195-202. 

 

Russell, N., Evans, R., ter Steeg, P., Hellemons, J., Verheul, A., Abee, T. (1995). 

Membranes as a target for stress adaptation. International Journal of Food Microbiology. 28: 

225-261. 

 

Scortti, M., Monzó, H., Lacharme-Lora, L., Lewis, D., Vásquez-Boland, J. (2007). The PrfA 

virulence regulon. Microbes and Infection. 9: 1196-1207. 

 

Seeliger, H. (1988). Listeriosis - history and actual developments. Infection. 16: 580-584. 

 

Seveau, S., Pizarro-Cerda, J., Cossart, P. (2007). Molecular mechanisms exploited by 

Listeria monocytogenes during host cell invasion. Microbes and Infection. 9: 1167-1175. 

 

Shapiro, A., Viñuela, E., Maizel, J.  (1967). Molecular weight estimation of polypeptide chains 

by electrophoresis in SDS-polyacrylamide gels. Biochemical and Biophysical Research 

Communications. 28: 815-820. 

 

Shen, Y., Naujokas, M., Park, M., Ireton, K. (2000). InlB-dependent internalization of Listeria 

is mediated by the Met receptor tyrosine kinase. Cell. 103: 501-510. 

 

Sleator, R., Gahan, C., Hill, C. (2003). A postgenomic appraisal of osmotolerance in Listeria 

monocytogenes. Applied and Environmental Microbiology. 69: 1-9. 

 

Schmid, M., Walcher, M., Bubert, A., Wagner, M., Wagner, M., Schleifer, KH.(2003). Nucleic 

acid-based, cultivation-independent detection of Listeria spp and genotypes of Listeria 

monocytogenes. FEMS Immunology and Medical Microbiology. 35:215-25. 

 

Smith, P., Krohn, R., Hermanson, G., Mallia, A., Gartner, F., Provenzano, M., Fujimoto, E., 

Goeke, N., Olson, B., Klenk, D. (1985). Measurement of protein using bicinchononic acid. 

Analystical Biochemistry. 150: 76-85. 

 



  Bibliografia 

65 

Sokolovic, Z., Riedel, J., Wuenscher, M. (1993). Surface-associated, PrfA-regulated proteins 

of Listeria monocytogenes synthesized under stress conditions. Molecular Microbiology. 8: 

219-227. 

 

Stack, H., Hill, C., Gahan, C. (2008). Stress responses. In Handbook of Listeria 

monocytogenes. Ed. D.Liu. New York: CRC Press. 

 

Todhanakasem, T., Young, G. (2008). Loss of flagellum-based motility by Listeria 

monocytogenes results in formation of hyperbiofilms. Journal of Bacteriology. 190: 6030-

6034. 

 

Trost, M., Welmhöner, D., Kärst, U., Dieterich, G., Wehland, J., Jänsch, L., (2005). 

Comparative proteome analysis of secretory proteins from pathogenic and nonpathogenic 

Listeria species. Proteomics. 5: 1544-1557. 

 

Vásquez-Boland, J., Kuhn, M., Berche, P., Chakraborty, T., Domíngez-Bernal, G., Goebel, 

W., González-Zorn, B., Wehland, J., Kreft, J. (2001). Listeria pathogenesis and molecular 

virulence determinants. Clinical Microbiology Reviews. 14: 584-640. 

 

Verheul, A., Hagting,. A., Amezaga, M., Booth, I., Rombouts, F., Abee, T. (1995). A di- and 

tripeptide transport system can supply Listeria monocytogenes Scott A with amino acids 

essential for growth. Applied and Environmental Microbiology. 61: 226-233. 

 

Verheul, A., Rombouts, F., Abee, T. (1998). Utilization of oligopeptides by Listeria 

monocytogenes Scott A. Applied and Environmental Microbiology. 64: 1059-1065. 

 

Wagner, M., McLauchlin, J. (2008). Biology. In Handbook of Listeria monocytogenes. Ed. D. 

Liu. New York: CRC Press. 

 

Walker, J. (2002). The Bicinchoninic Acid (BCA) assay for protein quantitation. In The Protein 

Protocols Handbook. Ed. J.M. Walker. Totowa, New Jersey: Humana Press Inc. 

 

Waterborg, J., Matthews, H. (2002). The Lowry method for protein quantitation. In The 

Protein Protocols Handbook. Ed. J.M. Walker. Totowa, New Jersey: Humana Press Inc. 

 

 



  Bibliografia 

66 

Wemekamp-Kamphuis, H., Sleator, R., Wouters, J., Hill, C., Abee, T. (2004). Molecular and 

physiological analysis of the role of osmolyte transporters BetL, Gbu and OpuC in growth of 

Listeria monocytogenes at low temperatures. Applied and Environmental Microbiology. 70: 

2912-2918. 

 

Wiedmann, M., Bruce, J., Keating, C., Johnson, A., McDonough, P., Batt, C. (1997). 

Ribotypes and virulence gene polymorphisms suggest three distinct Listeria monocytogenes 

lineages with differences in pathogenic potential. Infection and Immunity. 65: 2707 – 2716. 

 

Wilson, K., Walker, J. (2000). Electrophoretic techniques. In Principles and Techniques of 

Pratical Biochemistry. Cambridge: Cambridge University Press. 

 



  Cibergrafia 

67 

6. Cibergrafia 

 

[1] - http://www.plant.uoguelph.ca/research/homepages/raizada/Equipment.html 

(consultado em 16/09/2009) 

 

[2] - http://www.matrixscience.com/help/scoring_help.html 

(consultado em 19/09/2009) 

 

[3] - http://genolist.pasteur.fr/ListiList 

(consultado em 19/10/09) 


