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Utilização de um novo sistema de expressão baseado na lipoproteína de 
Pseudomonas aeruginosa OprI para estudos sobre a peste suína africana (PSA) 

 

Resumo 

A peste suína africana (PSA) é uma devastadora doença dos suínos domésticos causada pelo 

vírus da peste suína africana (VPSA), classificado como o único membro da família 

Asfarviridae. O VPSA é um vírus de simetria icosaédrica de dupla cadeia de DNA que se 

replica essencialmente em macrófagos. O VPSA infecta todos os membros da família Suidae 

e carraças da família Argasidae. A PSA é uma doença endémica em vastas regiões 

subsarianas e a partir de finais dos anos 50 foi introduzida em muitos países europeus e do 

continente americano. Actualmente continua a constituir uma ameaça para a suinicultura 

mundial, postas as características da doença e por não existir tratamento nem vacina eficaz. A 

inexistência de anticorpos capazes de neutralizar o efeito patogénico do vírus e a 

demonstração da sobrevivência de suínos infectados com vírus de baixa virulência à 

inoculação de contraprova com vírus de elevada virulência, aponta para que mecanismos 

imunitários celulares estejam na base de uma resposta protectora.  

As lipoproteínas bacterianas (LPB) são reconhecidas por receptores TLR (Toll-like receptors), 

do sistema imunitário inato, levando à activação da transcrição de genes que codificam para 

citoquinas e moléculas pró-inflamatórias determinando por último o perfil de uma resposta 

imunitária adaptativa. Muitos estudos têm demonstrado que a OprI, uma lipoproteína da 

membrana externa de Pseudomonas aeruginosa, estimula a activação de células dendríticas e 

macrófagos. Pelo menos em parte devido a essas características, apresenta propriedades 

imunomoduladoras e adjuvantes para as quais a sua porção lipídica é essencial. Assim, a 

fusão de lipoproteínas bacterianas com antigénios confere a estes últimos propriedades 

imunogénicas.  

Neste trabalho, a lipoproteína OprI de Pseudomonas aeruginosa foi expressa em E. coli e 

purificada por cromatografia de afinidade com iões Ni2+ utilizado o vector 

pET24aP3BAM14.1. Adicionalmente, foram clonados dois fragmentos do gene A238L do 

isolado VPSA de baixa virulência NHV/P68 para obtenção de produtos de fusão com a OprI. 

Os trabalhos realizados podem contribuir para a utilização futura da OprI e dos seus produtos 

de fusão (OprI -VPSA) como ferramentas na exploração e caracterização dos mecanismos da 

interacção entre o VPSA e o seu hospedeiro.  

 

Palavras-chave: A238L, OprI, Pseudomonas aeruginosa, PSA, VPSA. 
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The use of a newly developed expression system based on the Pseudomonas 
aeruginosa OprI for studies on African swine fever (ASF) 

Abstract 

 
African swine fever (ASF) is an endemic devastating disease of domestic swine in Africa, 

caused by a virus classified as the only member of the family Asfarviridae. The African swine 

fever virus (ASFV) is a large DNA virus with an icosahedral symmetry that replicates mainly 

in porcine macrophages. The virus infects all members of the Suidae family and soft ticks of 

the family Argasidae. The disease spread out from Africa in the late 50’s and was introduced 

in many European and American countries, and today it is still a threat for pig industry due to 

particular characteristics of the disease and also because  no vaccine is available. In the 

absence of the demonstration of swine antibodies capable of neutralizing the pathogenic effect 

of the virus, and on the other hand the demonstration of pigs that survived infection with the 

attenuated virus, resist challenge with high virulent homologous isolate, sustains the 

hypothesis of cellular mechanisms that somehow confer a protective immune response.  

Bacterial lipoproteins (BLP) are recognized by the TLR receptors and are able to trigger the 

innate immune system activating a wide range of immunomudulatory genes coding for 

cytokines and proinflamatory molecules that determine the host late adaptive immune 

response. Several studies have demonstrated that OprI, an outer membrane lipoprotein from 

Pseudomonas aeruginosa has stimulatory properties on DC cells and has a potential as 

vaccine imunoestimulant, for what its lipid N-terminal box is essential. Additionally, fusion 

of antigens with bacterial lipoproteins confers them immunogenic properties that they do not 

present by it themselves. In this work an expression vector based on the gene of OprI, a 

lipoprotein from Pseudomonas aeruginosa is used in order to improve expression and 

purification of OprI. The vector pET24aP3BAM14.1 was used to express the OprI in E. coli 

and chromatography by affinity of Ni2+ ions was used to purify it. As a last aim, genetic 

sequences of A238L gene of the low virulent NHV/P68 of ASFV were cloned in order to 

obtain OprI fusion products. 

The main future goal of our work aims at the use of this lipoprotein and its fusion products 

(OprI-A238L) as tools to further explore and characterize the complex mechanisms underlying 

interactions of the ASFV with its host.  

In addition, OprI is predicted to potentially be integrated in rational vaccines strategies against 

ASF.  

 
 
Key- words: ASF, A238L, ASFV, OprI, Pseudomonas aeruginosa 
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1. Introdução 

 
 
O meu estágio foi realizado no Laboratório de Doenças Infecciosas da Faculdade de Medicina 

Veterinária (L.D.I), da Universidade Técnica de Lisboa, ao longo de 6 meses, na área de 

Investigação, sob a orientação do Doutor Alexandre Leitão do I.I.C.T. e co-orientação do 

Professor Doutor Carlos Martins da FMV. Neste laboratório o principal objecto de estudo é o 

vírus da peste suína africana (VPSA) e vários trabalhos têm vindo a ser desenvolvidos para a 

caracterização de mecanismos imunitários relevantes, que poderão estar na base de uma 

protecção dos suínos contra o VPSA. Neste contexto, o Laboratório de Doenças Infecciosas 

utiliza um modelo de infecção baseado em dois isolados do VPSA de diferente virulência: o 

isolado não hemadsorvente, de baixa virulência, VPSA/NHV/P68, e o isolado hemadsorvente, 

de elevada virulência VPSA/L60. A utilização deste modelo tem contribuído para um melhor 

entendimento na caracterização de respostas imunitárias dos suínos face à infecção com o 

VPSA, e na interacção que se estabelece entre o VPSA e os macrófagos de suíno (células-alvo 

de infecção e replicação do VPSA).  

Numa primeira fase dos meus trabalhos de estágio, nomeadamente durante as duas primeiras 

semanas, realizei e acompanhei actividades de rotina utilizadas nas técnicas básicas 

laboratoriais de virologia, nomeadamente, propagação de vírus em células VERO e titulação 

viral. 

Após esta fase, teve início o trabalho que deu posteriormente origem ao tema da minha 

dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária no âmbito de projectos de 

investigação em curso no referido laboratório. As minhas actividades foram assim integradas 

no contexto destes projectos e consistiram essencialmente e resumidamente na: 

1. Avaliação do sistema de expressão e purificação baseado na lipoproteína OprI; 

1.1 Expressão em Escherichia coli da OprI, codificada pelo plasmídeo pET24aP3BAM14.1 

1.2 Purificação da lipoproteína OprI por cromatografia de afinidade com iões Ni2+; 

1.3 Comparação de diferentes protocolos experimentais de purificação da OprI por 

cromatografia de afinidade com iões Ni2+; 

2. Clonagem de sequências parciais do gene A238L do isolado VPSA não hemadsorvente 

NHV/P68 para obtenção de produtos de fusão. 

Durante o período de estágio apresentei uma comunicação oral num dos seminários do CIISA 

(Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal) que têm lugar regularmente na 

Faculdade de Medicina Veterinária, sob o tema “Contribuição para o desenvolvimento de um 

sistema de clonagem e expressão baseado na OprI, um ligando TLR”. 
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2. Revisão bibliográfica 

 

 

2.1 Breve introdução à peste suína africana (PSA) 

A peste suína africana (PSA) foi descrita pela primeira vez em 1921, por Eustace 

Montegomery, no Quénia em suínos domésticos (sus scrofa scrofa), como uma doença aguda 

hemorrágica com taxas de mortalidade próximas de 100% e com quadros clínicos e lesionais 

semelhantes à peste suína clássica (PSC). A PSA é causada pelo vírus da peste suína africana 

(VPSA), um vírus de simetria icosaédrica com um genoma de dupla cadeia de DNA cujo 

comprimento varia entre os 170 e os 190 pares de bases, dependentemente do isolado viral 

(Dixon et al., 2004). O VPSA apresenta semelhanças com os vírus pertencentes às famílias 

Poxviridae e Iridoviridae (Viñuela, 1987), e partilha com estes vírus a superfamília NCLDV 

(nucleo-cytoplasmic large DNA virus), no entanto apresenta características ímpares que o 

classificam como o único membro pertencente à família Asfarviridae (African swine fever and 

related viruses), do género Asfivirus (Dixon et al. 2005).  

O VPSA infecta vertebrados pertencentes à família Suidae e argasídeos do género 

Ornithodoros. É o único arbovírus de DNA que se conhece até à data. 

Na maior parte da África subsariana, onde a doença ocorre de forma enzoótica, o VPSA 

persiste na natureza através de um ciclo silvático, onde a transmissão se estabelece, entre 

suídeos selvagens (particularmente dos géneros Phacochoerus e Potamochoerus), os quais 

desenvolvem formas de infecção persistentes, clinicamente inaparentes, e Ornithodoros 

moubata, que infestam os nichos ecológicos (tocas) dos primeiros (Wardley, Norley, 

Wilkinson & Wiliams, 1985). Os suídeos selvagens podem ficar infectados durante longos 

períodos de tempo, sem exibirem sintomatologia alguma, sendo por isso, considerados como 

reservatórios naturais do VPSA. 

No Ornithodoros moubata, o vírus replica-se em elevados títulos (Kleiboeker, Scoles, 

Burrage & Sur, 1999) e está descrita a transmissão transestadial (Parker, Plowright & Pierce, 

1969), transovárica (Kleiboeken, et al., 1999; Rennie, Wilkinson & Mellor, 2001) e sexual 

(Plowright, Perry & Greig, 1974). O VPSA infecta e replica-se essencialmente em células do 

sistema mononuclear fagocitário do suíno, sendo os macrófagos e monócitos os alvos 

principais de replicação e infecção. No entanto, em fases tardias da doença aguda, o vírus 

infecta outras células como megacariócitos, neutrófilos, células endoteliais, células epiteliais 

do rim, células do retículo epitelial do timo, fibroblastos, e células do músculo liso (Gomez-

Villamandos et al., 1995). A PSA apresenta evoluções clínicas que variam de hiperagudas a 
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inaparentes, com quadros lesionais distintos, e que em parte se poderá relacionar, com a 

virulência dos isolados virais. Nas formas agudas da doença surgem lesões congestivo-

hemorrágicas extensas e disseminadas por vários órgãos e tecidos, principalmente em tecidos 

linfóides como o baço, gânglios linfáticos e trato gastrointestinal. As formas crónicas surgem 

associadas a lesões que se encontram localizadas, preferencialmente, nos pulmões, no 

pericárdio, nas articulações e na pele (Petisca, 1965). 

O fenómeno de coagulação intravascular disseminada, que decorre em fases tardias da 

infecção, pode estar na origem da síndrome hemorrágica, característica das formas subagudas, 

agudas e hiperagudas desta afecção (Dixon et al., 2004). 

Como mais adiante se refere, a integridade dos mecanismos de defesa dos suínos é 

comprometida desde fases iniciais da doença em virtude do VPSA infectar células do sistema 

mononuclear-fagocitário que desempenham um papel essencial em mecanismos de resposta 

imunitária inata e que determinam o perfil da resposta adaptativa. 

Em 1957, a PSA, ultrapassa as fronteiras de África e é introduzida em Portugal, onde após um 

período de silêncio epizoótico, é de novo diagnosticada em 1960, e aí persiste até ao início da 

década de 90. Posteriormente, à sua introdução em Portugal, a PSA atinge a Espanha em 

1960. Durante os anos 60 e 70 a PSA é diagnosticada em França, Itália, Malta, Bélgica e 

Holanda. A partir da Europa o VPSA é introduzido nas Caraíbas (Cuba, República 

Dominicana e Haiti, bem como na América do Sul (Brasil) nos anos 80 (Penrith, Thomson & 

Bastos, 2004). A doença foi erradicada em todos os países acima mencionados, à excepção da 

ilha de Sardenha, onde ocorre até aos dias de hoje de forma endémica (Penrith, et al., 2004). 

Diferentes estudos demonstraram que o argasídeo Ornithodoros erraticus esteve associado à 

persistência e recorrência da doença em algumas regiões de Portugal e Espanha. Em Espanha, 

Sánchez-Botija, em 1963 isolou VPSA de Ornithodoros erraticus, após um surto da doença, 

demonstrando pela primeira vez, a existência de uma conexão entre o VPSA e esta espécie de 

argasídeo (Sánchez-Botija, 1963). Em Portugal foram também isolados VPSA de diferente 

virulência, de Ornithodoros erraticus, e confirmada a capacidade destes argasídeos em 

transmitir o vírus a suínos susceptíveis (Boinas, Hutchings, Dixon & Wilkinson, 2004). Foi 

também reportada a replicação viral nestes vectores, bem como a transmissão transtadial e 

sexual entre eles (Endris & Hess, 1994). Outros estudos posteriores corroboram a importância 

destes argasídeos na manutenção e transmissão do VPSA. Adicionalmente, admite-se que 

estes vectores possam ter estado na origem do surto esporádico, no Alentejo em 1999, após a 

declaração da erradicação da PSA em Portugal (Basto et al., 2006). 
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Desde 2007, novos surtos da doença têm sido assinalados na zona do Cáucaso, 

nomeadamente na Rússia e na Geórgia, na Arménia e no Azerbeijão, segundo dados da OIE 

(Organisation International de Epizooties 2007/2008). 

 A PSA é causadora de enormes prejuízos e constitui um obstáculo ao desenvolvimento da 

suinicultura mundial, com repercussões particularmente graves nas regiões do continente 

Africano, onde se assiste a uma expansão das populações urbanas e peri-urbanas que utilizam 

a carne de suíno como fonte principal de proteína alimentar de baixo custo. A implementação 

de metodologias de diagnóstico laboratorial precoce, bem como de medidas higio-sanitárias 

rigorosas, que incluem o abate sistemático de animais infectados e co-habitantes, associadas 

ao cumprimento de outras medidas de controlo e prevenção, são as únicas estratégias 

actualmente disponíveis capazes de minimizar os danos económicos e sociais que esta doença 

acarreta, em virtude não se ter obtido, até à data, uma vacina eficaz.  

 

 

 

2.2 Estrutura e replicação do VPSA 

 

As proteínas p72, p54, p30 e p12 são responsáveis pela ligação e posterior entrada do vírus 

nas células, uma vez que anticorpos específicos contra estas proteínas bloqueiam a ligação do 

vírus (p72, p54 e p12) e a sua posterior internalização (p30) (Carrascosa, Sastre & Viñuela, 

1991; Gómez-Puertas et al., 1996; Dixon et al., 2004). Os receptores celulares envolvidos nos 

mecanismos de ligação e internalização viral ainda não foram identificados, embora se saiba 

que a ligação dessas proteínas a um receptor proteico seja essencial (Dixon et al., 2004). 

A replicação viral tem início no citoplasma, sensivelmente seis horas após a infecção 

precedida da entrada do vírus nas células por mecanismos que medeiam a endocitose. A 

replicação viral ocorre primariamente no citoplasma celular, no entanto, estudos sobre a 

localização ultraestrutural do DNA viral em macrófagos infectados pelo VPSA, demonstram 

que o núcleo é também, embora em fases precoces, um local da síntese de ácido nucleico 

(Rojo, Garcia-Beato, Viñuela, Salas & Salas, 1999), embora a objectivo desta síntese não seja 

ainda, entendido (Dixon et al., 2004). 

A transcrição precoce do mRNA viral inicia-se no citoplasma, logo após a entrada do vírus 

nas células, para o que são utilizadas enzimas e factores de transcrição contidos nos viriões. O 

VPSA codifica para diversas enzimas envolvidas na transcrição e processamento de mRNA. 
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 O virião apresenta uma estrutura icosaédrica, com um diâmetro médio de 175-215 nm e é 

constituído por um invólucro externo, adquirido da membrana externa citoplasmática da 

célula hospedeira, por uma cápside, uma membrana interna e pelo nucleóide, onde se 

localizam o genoma viral e proteínas essenciais à primeira fase de infecção (Carrascosa et al., 

1985). 

A morfogénese viral, para a qual contribuem as proteínas estruturais, ocorre no citoplasma 

onde se organizam verdadeiras fábricas de produção de partículas virais. Posteriormente as 

partículas virais migram, ao longo de microtúbulos, e libertam-se da célula hospedeira, por 

gemulação alcançando, finalmente o espaço extracelular (Dixon et al., 2004). 

 

 

 

2.3 Proteínas virais envolvidas na modulação de respostas imunitárias pelo VPSA 

 

A identificação dos genes que codificam para proteínas intervenientes na interacção do vírus 

com o hospedeiro e do seu modo de acção torna-se particularmente importante para o 

entendimento dos mecanismos associados à virulência, patogenia, persistência e adaptação do 

vírus aos seus hospedeiros, e de que forma este pode manipular precocemente as respostas 

imunitárias dos hospedeiros. 

A sequenciação de um isolado do VPSA/BA71V, adaptado a células VERO, permitiu a 

identificação de muitos destes genes, o que contribui para a compreensão de muitos aspectos 

do ciclo biológico do vírus, estratégias de replicação, bem como do papel de muitas das 

proteínas responsáveis pela interacção entre o vírus e o hospedeiro (Yanez et al., 1995). 

Estes autores identificaram através da sequência completa do genoma deste isolado cinco 

famílias multigénicas, genes que codificam para enzimas envolvidas no metabolismo proteico 

e dos ácidos nucleicos, proteínas envolvidas na transcrição e processamento do RNA 

mensageiro, proteínas estruturais envolvidas na morfogénese viral, entre muitas outras com 

funções, ainda hoje desconhecidas (Yanez et al., 1995). 

Postula-se que, aproximadamente, metade a dois terços dos 160-175 sequências de grelha 

aberta (ORF) codificadas pelo VPSA, não sejam essenciais para a sua replicação nas células, 

no entanto, elas parecem ser de importância capital para a sobrevivência do vírus, bem como 

para a sua transmissão entre os seus diferentes hospedeiros (Dixon et al., 2004). 

O VPSA codifica também proteínas directamente relacionadas com a sua interacção com os 

seus hospedeiros, que inibem as vias de sinalização das células infectadas e que modulam a 
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activação transcripcional de genes imunomoduladores. Actualmente, estão descritas várias 

proteínas com estas funções e que se encontram divididas em três classes, de acordo com a 

sua funcionalidade: a) proteínas que interferem com mecanismos apoptóticos e anti-

apoptóticos; b) proteínas virais que interferem com mecanismos imunorreguladores; c) 

proteínas virais transmembranares semelhantes a proteínas de adesão das células hospedeiras 

(Dixon, Abrams, Chapman & Zhang, 2008). 

A indução da apoptose em células infectadas é um mecanismo através do qual o hospedeiro é 

capaz de limitar a infecção viral, reduzindo a sua progenia. Como forma de contrariar este 

mecanismo de defesa, muitos vírus adquirem mecanismos complexos capazes de inibir a 

apoptose. O vírus da peste suína africana curiosamente modula funções pró-apoptóticas e anti-

apoptóticas (Dixon et al., 2004).  

O VPSA codifica duas proteínas com funções anti-apoptóticas, a pA224 homóloga da 

proteína IAP celular, que se liga à caspase 3 inibindo a sua actividade, e a pA179, similar à 

família das proteínas Bcl-2 que embora, já tenham sido demonstradas as suas funções anti-

apoptóticas, o mecanismo da sua acção não é, até à data completamente conhecido (Dixon, 

2004; Brun, 2005). A proteína A224 não é essencial para a replicação do VPSA, enquanto a 

pA179 o é possivelmente, uma vez que todas as tentativas de delectar o gene que a codifica 

falharam (Dixon et al., 2004). 

Uma outra classe de proteínas do VPSA que intervém na modulação de respostas imunitárias 

do hospedeiro é aquela de que fazem parte proteínas transmembranares que apresentam 

semelhanças com proteínas celulares com funções de adesão. A proteína viral EP402R é uma 

proteína homóloga da molécula de adesão CD2 presente em linfócitos T, células NK 

(“Natural Killer”), entre outras. 

Esta proteína viral, é responsável pelo fenómeno de hemadsorção, que consiste na adesão de 

eritrócitos às células infectadas, A capacidade de adesão da molécula CD2 celular expressa 

por linfócitos e células NK medeia a activação de células T e inibe a activação de células NK. 

A acção destas células efectoras em células infectadas pelo VPSA fica, desta forma, 

bloqueada, devido à expressão da molécula CD2 homóloga do VPSA. Uma possível 

explicação quanto ao processo que envolve este bloqueio, é a ocorrência de um sequestro de 

ligandos da molécula CD2: CD58, CD59 pela proteína viral na célula infectada, causando 

uma diminuição na capacidade de adesão das células T e células e NK a macrófagos e 

monócitos infectados pelo vírus (Dixon et al., 2004). 

Embora o efeito de hemadsorção dos eritrócitos nas células infectadas pelo VPSA tenha sido 

observado in vivo, a acção da proteína homóloga viral CD2 não é essencial para que ocorra 
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infecção viral in vitro em macrófagos ou em células VERO (Rodriguez, Yañez, Almazan, 

Viñuela & Rodriguez, 1993). 

O VPSA possui também genes que codificam para proteínas com acção imunossupressora, e 

um deles codifica para a pA238L. 

A pA238L é uma proteína viral com funções potencialmente imunossupressoras, inibindo 

duas vias de sinalização importantes nas células hospedeiras: activação do NFkB e da 

fosfatase de calcineurina (Abrams, Chapman, Silk, & Dixon, 2008). 

As semelhanças existentes entre o IkB (inibidor do NFkB) e a pA238L sugeriram que a última 

tem funções homólogas ao IkB inibindo tal com este a activação do factor de transcrição 

nuclear, NFkB (Dixon et al., 2004). Partindo deste pressuposto, a pA238L inibe a transcrição 

de genes dependentes de NFkB em macrófagos, no decurso da infecção viral. Já foram 

demonstrados diversos mecanismos através dos quais a proteína A238L pode inibir a 

activação deste factor de transcrição, no entanto, os detalhes da actuação destes mecanismos 

não estão ainda completamente entendidos. Esta proteína poderá actuar como um potente 

imunossupressor, inibindo a activação da transcrição de genes imunorreguladores 

dependentes de NFkB que codificam para diversas citoquinas pró-inflamatórias e quimiocinas 

que têm uma papel chave na activação de células imunitárias estando envolvida na inibição de 

genes que codificam para TNF-α, cicloxigenase-2, entre outros, o que resulta na diminuição 

da produção de mediadores da inflamação pelas células infectadas. Contudo, a delecção do 

gene que codifica para a pA238L, a partir do genoma de um isolado do VPSA de elevada 

virulência, não se traduziu na redução da virulência, para o que aponta para a existência de 

outros genes que, de alguma forma são capazes de compensar a perda do gene A238L (Dixon 

et al., 2004). 

Esta proteína é também capaz de inibir vias de sinalização mediadas pela calcineurina 

fosfatase, ligando-se directamente a uma subunidade desta enzima. 

A fosfatase de calcineurina regula muitas actividades celulares sendo que a mais bem 

conhecida, enquanto interveniente na resposta imunitária, é aquela que está envolvida na 

activação de factores nucleares de células T activadas (NFAT). A pA238L actua nesta via 

inibindo a transcrição de genes dependentes de NFAT em macrófagos infectados.  

Por outro lado, é conhecida também a envolvência do NFkB na activação da transcrição de 

genes anti-apoptóticos, o que sugere que a pA238L possa também estar envolvida em 

fenómenos pró-apoptóticos (Dixon et al., 2004). Contudo, como já foi referido o VPSA 

codifica proteínas que inibem a apoptose, sendo provável que o VPSA regule este processo, 

de acordo com condições ainda por determinar.   
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2.4. Resposta imunitária à infecção por VPSA 

 

A resposta imunitária à infecção pelo VPSA é complexa e o papel dos mecanismos 

específicos de protecção no curso da infecção são, em grande parte, desconhecidos até à data. 

No curso da infecção ocorre a produção de anticorpos específicos contra diferentes antigénios 

virais, no entanto, estes anticorpos são incapazes de neutralizar o poder patogénico do vírus 

(Neilan, Zsak, Burrage, Kutish & Rock, 2004; Gomez-Puertas et al., 1996).  

A importância e o papel dos anticorpos na sobrevivência e eventual protecção dos animais 

revelam-se de grande interesse no estudo de qualquer doença infecciosa. 

De facto, os suínos infectados com o VPSA desenvolvem no decurso da infecção anticorpos 

específicos, sendo possível a sua detecção através de várias provas laboratoriais (Wardley, 

Norley, Wilkinson & Williams, 1985), sensivelmente entre o dia 7 e 11 após a infecção (Reis 

et al., 2007), não estando, contudo, associados a uma resposta protectora.  

A razão da incapacidade neutralizante dos anticorpos contra o VPSA é desconhecida e vários 

autores têm vindo a sugerir algumas explicações para este fenómeno: a demonstração in vitro 

da existência do bloqueio reversível da infecção, a grande variabilidade antigénica, bem como 

a competição antigénica, em que um antigénio dominante inibe a resposta a outros antigénios 

(Carrascosa et al., 1991). Adicionalmente, ensaios de imunização recorrendo às proteínas 

estruturais, p32 e p54 do VPSA mostraram-se insuficientes na indução de uma resposta 

protectora (Gomez-Puertas et al., 1998) embora, em alguns casos se tenha observado um 

atraso na instalação da doença (Neilan et al., 2004). 

Embora a síntese de anticorpos, no decorrer da infecção, não esteja relacionada com respostas 

protectoras imunitárias por parte do hospedeiro, a resposta humoral terá um papel importante 

no contexto global da resposta imunitária. A administração de soro ou de colostro obtidos de 

animais sobreviventes à infecção, a animais inoculados com VPSA, é passível de prolongar o 

período de incubação, atrasar o início da virémia e aumentar o índice de sobrevivência 

(Wardley et al., 1985).  

O papel central dos macrófagos na defesa e regulação de respostas imunitárias inatas e 

específicas, como a apresentação de antigénios e a produção de citoquinas, e por outro lado a 

sua estreita relação com o VPSA torna fundamental o estudo das interacções a diferentes 

níveis, entre essas células e o vírus para um melhor entendimento dos mecanismos que 

poderão estar na base de uma protecção contra este agente patogénico.  
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O VPSA como já foi referido anteriormente, infecta preferencialmente macrófagos e outras 

células do sistema mononuclear fagocitário, registando-se um decréscimo marcado das 

actividades fagocíticas e quimiotáticas destas células, não apresentando, contudo, alterações 

da expressão de receptores Fc nem de citotoxidade celular dependente de anticorpos (Martins, 

Scholl, Mebus, Fish & Lawman, 1988). 

Outros estudos acerca da expressão de antigénios do complexo maior de 

histocompatibilidade, SLA (“Swine leucocyte antigen”) classe I e classe II no baço de suínos 

inoculados com VPSA revelam que a expressão dos antigénios se encontrava 

significativamente diminuída (Gonzalez-Juarrero, Lunney, Sanchez-Vizcaiño & Mebus, 

1992). No entanto, alguns dias após a inoculação esta situação mostrou-se reversível nos 

animais que haviam sido inoculados com o isolado de moderada virulência (VPSA/DRII), 

mas não nos animais inoculados com o isolado de elevada virulência L60. Todavia, resultados 

in vitro a propósito da expressão dos antigénios no contexto SLA I e SLA II não se 

correlacionaram com a virulência dos isolados testados (Gonzalez-Juarrero et al., 1992). 

Vários autores estudaram fenómenos relacionados com alterações quantitativas bem como, 

com a integridade funcional das células imunitárias do suíno no curso da infecção para o que 

foram feitas apreciações quantitativas dos linfócitos T e linfócitos B presentes no sangue. 

Com base nestes estudos, os resultados divergiram e não se revelaram, de todo, consensuais. 

Alguns desses autores não verificaram alterações significativas nos componentes celulares 

analisados em suínos infectados com diferentes isolados do VPSA (Genovesi, Knudsen, 

Whyard & Mebus, 1988), enquanto outros reportam a existência de linfocitopénia pós-

infecção, que atribuem à diminuição de linfócitos B (Wardley et. al., 1980) ou à diminuição 

de linfócitos T (Sanchez-Vizcaiño, Slauson, Ruiz-Gonzalvo & Valero, 1981).  

Adicionalmente, a apoptose marcada de linfócitos, em animais infectados com o isolado 

virulento Malawi 83, é atribuída ao efeito das citoquinas libertadas pelos macrófagos 

infectados, tal como acontece noutras doenças a vírus (Ramiro-Ibañez, Ortega, Brun, 

Escribano & Alonso, 1996). Assim este fenómeno de morte programada verificado em 

linfócitos pode, pelo menos, em parte explicar a linfocitopénia.  

A inexistência de anticorpos capazes de neutralizar o efeito patogénico do VPSA e, por outro 

lado, a demonstração de que suínos que recuperam de uma infecção resistem à contraprova 

com isolados homólogos (Malmquist, 1963) sugere que mecanismos celulares possam estar 

na base de respostas imunitárias protectoras por parte dos hospedeiros infectados. 

Vários autores têm vindo a demonstrar um claro e determinante papel da componente celular 

do sistema imunitário dos hospedeiros infectados com o VPSA. Suínos infectados pelo 

isolado de baixa virulência VPSA/NH/P68, que sobrevivem à infecção, com o isolado 



 11

VPSA/L60 de elevada virulência, desenvolvem forte actividade lítica por linfócitos T 

citotóxicos específicos (LCT) (Leitão et al., 2001; Martins, Lawman, Scholl, Mebus & 

Lunney, 1993). Outros estudos que utilizaram os dois isolados anteriormente mencionados 

demonstram ainda a existência de uma relação positiva entre os mecanismos de protecção 

envolvidos na infecção pelo isolado de baixa virulência (NHV/P68) e o aumento da actividade 

de células NK (Leitão et al., 2001). Baseados ainda nestes modelos de infecção foi 

demonstrado o aumento significativo dos níveis de transcrição de TNF-α, IL-6, IL-12 e IL-15 

em macrófagos in vitro infectados com o isolado de baixa virulência, quando comparados 

com a infecção dos mesmos pelo isolado de elevada virulência (Gil, et al., 2003). 

Recentemente, o papel protector dos linfócitos TCD8+ foi confirmado em suínos inoculados 

experimentalmente com o isolado de baixa virulência VPSA/OUR/T88/3 e submetidos à 

contraprova com o isolado de elevada virulência VPSA/OUR/T88/1. Neste estudo foi 

demonstrado que os suínos expostos ao OUR/T88/3 e posteriormente, depletados de linfócitos 

TCD8+, deixavam de estar protegidos contra a infecção (Oura, Denyer, Takamatsu & 

Parkhouse, 2004). 

Desde que a doença foi diagnosticada pela primeira vez, desenvolveram-se diversos trabalhos 

com o objectivo de produzir vacinas eficazes. Uma das tentativas teve por base a obtenção de 

VPSA atenuados por passagens alternadas em leporídeos e suínos (Mendes, 1962), e por 

passagens seriadas em culturas celulares (Manso Ribeiro, Petisca, Frazão, & Sobral, 1963) 

que resultou em imunogénios, que embora capazes de proteger os animais contra infecções 

com isolados homólogos, apresentavam níveis de virulência residual, tornando-os, por isso, 

inaceitáveis para a construção de uma vacina suficientemente protectora. Foram também 

utilizados diversos agentes químicos e físicos com o intuito da obtenção de vacinas 

inactivadas, com o calor, com o formaldeído, solução de lugol, e glicidaldeído e glutaraldeído, 

este último utilizado na fixação de macrófagos alveolares infectados (Forman, Wardley & 

Wilkinson, 1982). Nenhum dos processos permitiu obter preparações que resultassem em 

níveis de protecção aceitáveis para a formulação de uma vacina suficientemente protectora, 

acabando os animais, quando inoculados, por desenvolver sinais clínicos da doença.  

 
 

2.5 Propriedades imunogénicas de lipoproteínas bacterianas e de lipopétidos:  

 

As lipoproteínas bacterianas caracterizam-se quimicamente pela presença de um motivo 

lipídico, um péptido sinal em posição N-terminal, ligado a uma cisteína e por um grupo 

sulfidril desta cisteína que é modificado após tradução pela adição de um grupo N-acil-diacil-
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gliceril. O péptido sinal é removido, e o grupo N-terminal livre da cisteína  pode ser 

posteriormente modificado pela adição de um terceiro grupo acil, do que resulta uma 

lipoproteína triacilada. (Thakran, et al., 2008). Este tipo de lipidificação proteica é exclusivo 

dos procariotas e permite a ancoragem destas biomoléculas à membrana celular (Thakran et 

al., 2008). 

Tal como acontece com os lipopolissacáridos, a porção lipídica das lipoproteínas bacterianas é 

essencial para as funções biológicas da célula bacteriana, bem como no seu reconhecimento 

pelo sistema imunitário dos hospedeiros (Moyle & Toth, 2008). 

O sistema imunitário inato constitui a primeira linha de defesa contra agentes patogénicos. As 

células envolvidas na resposta imunitária inata expressam uma variedade de receptores, 

designados genericamente por receptores de reconhecimento de padrão (PRR), que 

reconhecem e se ligam a padrões moleculares associados a microrganismos (PAMP) 

desencadeando uma cascata de respostas que iniciam o processo inflamatório. Os PRR mais 

estudados são certamente os Toll-like-receptors (TLR) (Janeway & Medzhitov, 1999). 

(Fig.1). 
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Figura 1 – Os TLR reconhecem padrões moleculares associados a agentes patogénicos (PAMP’s). LPS 

(Lipopolissacárido) presente em bactérias Gram negativas; BLP (Lipoproteínas bacterianas) presentes 

em todas as bactérias; LTA (Ácido lipoteicóico) presente em bactérias gram positivas, LAM 

(lipoarabinomana). 

O reconhecimento destas moléculas pelos TLR em células apresentadoras de antigénios promove a 

activação da expressão de vários factores intervenientes na resposta inflamatória que determina o 

perfil da resposta imunitária específica. (Adaptado de, Janeway, 1999).  

 

Vários estudos demonstram que as lipoproteínas bacterianas estimulam respostas imunitárias 

inatas, sendo que esta propriedade está, pelo menos em parte, dependente do reconhecimento 

da sua porção lipídica por TLR. Estes receptores fazem parte de uma família constituída, no 

ratinho, o modelo melhor caracterizado, por 13 membros que representam um conjunto de 

moléculas altamente conservadas do ponto de vista evolutivo. O nome destes receptores teve 

origem no nome dos seus homólogos, os Toll, descobertos na mosca Drosophila 

melanogaster. Neste insecto, os Toll estavam associados ao desenvolvimento embrionário, 

sendo que mais tarde foi reportada a sua função em mecanismos de defesa antifúngicos 

(Anderson, Jurgens & Nusslein-Vallard, 1985). Os TLR são expressos à superfície ou em 

compartimentos endossómicos celulares, aonde detectam produtos derivados de bactérias, 

vírus, protozoários, e outros considerados pela célula como potenciais invasores (Medzhitov, 

Preston-Hurlburt & Janeway Jr., 1997).  

Os TLR apresentam um papel determinante na activação e regulação de respostas imunitárias 

inatas através da activação de factores de transcrição como NFkB, IRF3 e IRF7, associados à 

transcrição de genes que codificam para mediadores da resposta inflamatória, importantes no 

desencadeamento de respostas imunitárias de perfil Th1 e de LCT (Uenishi & Shinkai, 2008; 

Aliprantis et al., 1999). 

TLR2 medeia respostas imunitárias através do reconhecimento de uma grande variedade de 

produtos microbianos, particularmente, lipoproteínas bacterianas (LPB). A capacidade que 

TLR2 apresenta para reconhecer vários grupos de moléculas associadas a agentes patogénicos 

deve-se, pelo menos, em grande parte, à ocorrência da formação de heterodímeros com TLR6 

ou TLR1, de acordo com a natureza do sinal que é activado. Os heterodímeros TLR2/ TLR1 

reconhecem lipopéptidos triacilados, enquanto que os heterodímeros TLR2/ TLR6 

reconhecem lipopéptidos diacilados (Alexopoulons, et al., 2002). 

Por outro lado, é conhecido o envolvimento de alguns membros dos receptores TLR (TLR3 e 

TLR4) na activação de células dendríticas e na tomada de antigénios e apresentação dos 

mesmos no contexto de moléculas do complexo de histocompatibilidade de classe I (MHCI) 
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(Weck, et al., 2007). Este tipo de apresentação antigénica é designado por apresentação 

cruzada, no qual células dendríticas, apresentam antigénios de origem exógena no contexto 

MHC I. Este mecanismo possibilita que estas células respondam a células tumorais ou a 

agentes patogénicos, como vírus, que não as infectem directamente. 

Estudos recentes demonstram que os lipopétidos sofrem endocitose pelas células dendríticas, 

e são posteriormente processados e apresentados no contexto MHC I, por mecanismos de 

apresentação cruzada, estando envolvidos na activação de linfócitos TCD8+ (Hosmalin et al., 

2001). 

 Os linfócitos TCD8+ são fundamentais na resposta imunitária a infecções por vírus. 

Consequentemente, existe um interesse considerável no desenvolvimento de vacinas que 

sejam capazes de direccionar a resposta imunitária para um perfil Th1 e com envolvimento de 

células TCD8+. 

 Por outro lado, as lipoproteínas bacterianas apresentam propriedades adjuvantes intrínsecas, 

que são atribuídas à sua componente lipídica (Aguilar & Rodríguez 2007; Akira, Yamamoto, 

& Takeda, 2003). Inspirada nestas lipoproteínas, a conjugação de lípidos com capacidades 

imunoestimuladoras com antigénios péptidicos, com o objectivo de produzir vacinas 

lipopéptidicas, tem vindo a ser testada em ensaios clínicos mesmo em humanos (Moyle & 

Toth, 2008). Esta estratégia apresenta inúmeras vantagens em relação ao uso de adjuvantes 

tradicionais, como os sais de alumínio, incluindo ainda a grande vantagem destas vacinas 

baseadas em lipopéptidos poderem ser administradas por via oral ou nasal, estimulando as 

imunidades das mucosas, e promovendo uma resposta imunitária celular específica por LTC 

(Moyle & Toth, 2008). Inúmeros sistemas vacinais, baseados em lipopéptidos sintéticos têm 

vindo a ser descritos na literatura; conjugação de cadeias de ácidos gordos, conjugação de 

lípidos e glicolípidos com antigénios péptidicos (Unterholzner & Bowie, 2008).  

Está reportado que produtos de fusão entre lipoproteínas, com antigénios apresentam 

propriedades imunogénicas, evidenciadas pela indução de respostas celulares e humorais, sem 

necessidade do uso de adjuvantes (Leitão et al., 2000).  

Os mecanismos responsáveis pela capacidade adjuvante dos lipopéptidos em associação com 

péptidos em modelos vacinais, para além de activarem os receptores TLR, ainda não são 

completamente entendidos. Estudos recentes sugerem que a lipidificação facilita a ancoragem 

da vacina às membranas celulares, seguindo-se uma internalização antigénica, permitindo o 

acesso às vias de processamento endógeno antigénico e consequentemente a indução de 

respostas celulares TCD8+ (Moyle & Toth, 2008).  
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2.6 A lipoproteína OprI de Pseudomonas aeruginosa 

 

A utilização de lipoproteínas bacterianas tem recebido uma atenção especial nos últimos 

tempos devido às suas propriedades imunomoduladoras, particularmente na capacidade que 

estas biomoléculas apresentam de activar macrófagos e células dendríticas contribuindo para 

o perfil da resposta imunitária específica do hospedeiro. A lipoproteína OprI de membrana 

externa de Pseudomonas aeruginosa foi já anteriormente utilizada em estudos sobre as 

funções de macrófagos de suíno e sobre a resposta à infecção pelo VPSA (Cornelis, 1996; 

Leitão et al., 2000). 

A lipoproteína OprI é uma das proteínas mais abundantes da membrana externa de 

Pseudomonas aeruginosa e foi pela primeira vez descrita por Myzuno & Kageyama (1978). 

A OprI é uma lipoproteína ancorada na membrana externa e que apresenta um peso molecular 

de 8 kDa sendo análoga da lipoproteína de Braun de E. coli. A OprI é codificada pelo gene 

oprI e o seu RNA mensageiro monocistrónico codifica para uma proteína percursora de 83 

resíduos de aminoácidos, incluindo um péptido sinal composto por 19 aminoácidos. Após a 

sua transcrição a proteína percursora sofre um processo de maturação (De Vos, 1998) que 

inclui, primeiramente, uma modificação do resíduo de cisteína em posição 20 por ligação de 

uma molécula de glicerol e, posteriormente, a remoção do péptido sinal pela enzima peptidase 

sinal II. É assim formada uma apolipoproteína que é subsequentemente modificada por 

ligação de um resíduo lipídico ao seu resíduo gliceril-cisteína-N-terminal, dando origem a 

uma lipoproteína madura. A lipoproteína processada apresenta um peso molecular de 

aproximadamente 14 kDa., sendo de carácter maioritariamente hidrofóbico (Cornelis, et al., 

1989, De Vos, et al., 1998). 

O uso de lipoproteínas de fusão baseadas na lipoproteína OprI permitiu identificar epitopos de 

VPSA reconhecidos especificamente por LCT (Leitão, Malur, Cornellis & Martins, 1998). 

Por outro lado, permitiu induzir, sem recurso a adjuvantes, respostas imunitárias específicas, 

de bases humoral e celular, em suínos (Leitão et al., 2000).  

Resultados de um estudo com o parasita Leishmania major, no qual foi utilizado um produto 

de fusão da lipoproteína OprI com uma glicoproteína do protozoário, a gp63, demonstraram o 

desencadeamento de uma resposta Th1 dependente de TNF-α contra a o antigénio em causa, 

conferindo uma resposta protectora (Cote-Sierra et al., 2002). 

 O mesmo grupo de trabalho demonstrou em estudos realizados em ratinhos, no âmbito da 

asma alérgica, que a administração simultânea em ratinhos da OprI e de um alergénio, por via 

intranasal, resultava na modulação de uma resposta imunitária de perfil Th1, e na supressão 
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das células Th2, por via da activação de TLR2/4 (Revets, Pynaert, Grooten & De Baetselier, 

2005). 

Adicionalmente, utilizando como modelo o vírus da PSC (Peste suína clássica) foi 

demonstrada a capacidade da OprI promover a maturação e activação de células dendríticas 

de suínos, actuando como um forte adjuvante activando o compartimento celular T no sentido 

Th1 (Rau et al., 2006). 

 Em 2007, num estudo efectuado no âmbito no desenvolvimento de vacinas para 

administração por via  das mucosas em galinhas, foi demonstrada pela primeira vez a adesão 

da lipoproteína OprI à superfície das mucosas da traqueia e do intestino, o que indica que a 

OprI poderá transportar antigénios até às células apresentadoras de antigénios, no MALT. 

(“Mucosa-associated-lymphoid-tissue”) (Loots, Revets & Bruno, 2007). 

 

 

2.7 O sistema de clonagem e de expressão baseado no gene oprI 

 

 

A utilização de vectores para expressão, de proteínas de fusão à superfície de bactérias Gram 

negativas, como E. coli, apresenta inúmeras vantagens com aplicabilidades vastas no mundo 

da biotecnologia, sendo que umas das mais promissoras remete-nos para a área da 

imunologia, de onde se destaca a possibilidade de promover a tomada de antigénios por 

células apresentadoras de antigénios, e a sua posterior apresentação ao sistema imunitário. 

O sistema de expressão baseado na lipoproteína OprI de Pseudomonas aeruginosa tem sido 

proposto e optimizado por vários autores. A última versão publicada na literatura usa o 

plasmídeo PVUB3 (“Vrije Universiteit Brussel”) e resulta de um conjunto de alterações de 

vectores anteriores, entre as quais se destaca a que resultou num maior controlo da expressão 

das proteínas de fusão na ausência de IPTG (isopropil-β-D-galactosidase) permitindo, deste 

modo, uma maior estabilidade do plasmídeo na célula hospedeira. Várias proteínas de fusão, 

de natureza e tamanhos diversos foram construídas, utilizado este sistema (Cornellis et al., 

1996; Piedade, 2003; Revets, et al., 2005; Rau et al., 2006; Cote-Sierra et al., 1998) 

No presente trabalho foi utilizado um novo vector, construído a partir do vector PVUB3. 

 Para isso, o gene da OprI foi amplificado por PCR com primers específicos contendo locais 

de restrição Bam HI. O produto resultante da amplificação foi subclonado no sistema pET-

24a(+), da Novagen, no local de restrição Bam HI e, o novo plasmídeo foi designado por 

pET24aP3BAM14.1. (Fig.3) 
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O sistema pET (Novagen) (Fig.2) permite clonar, expressar e purificar proteínas 

recombinantes em estirpes de E. coli, e utiliza factores de transcrição do bacteriófago T7. A 

indução da expressão dos genes alvo é promovida pela RNA polimerase T7 presente nas 

células hospedeiras. Esta enzima é extremamente activa e selectiva, fazendo com que quase 

todos os recursos biológicos da bactéria hospedeira sejam mobilizados para a transcrição e 

expressão do gene pretendido. 

 A clonagem do gene é realizada primeiramente em estirpes de E. coli que não apresentam o 

gene que codifica para a RNA polimerase T7, eliminando a possibilidade da produção de 

proteínas potencialmente tóxicas para a célula hospedeira. Neste caso são usadas estirpes de 

E. coli como as XL10 ou JM109 que permitem a estabilidade do plasmideo, não o 

expressando. Quando se pretende obter a proteína clonada, transfere-se o plasmídeo para uma 

estirpe de E. coli de expressão que apresenta no seu cromossoma o gene que codifica para a 

RNA polimerase T7 sob o controlo do promotor lacUV5, sendo que a indução da expressão só 

ocorre pela adição do IPTG.  

No entanto, mesma na ausência de IPTG ocorre alguma expressão do RNA polimerase T7 a 

partir do promotor lacUV5, e consequentemente expressão basal da proteína alvo. Uma das 

abordagens deste sistema para controlar a expressão basal consiste no uso de vectores que 

contêm um promotor T7lac. Estes vectores possuem um operador lac a jusante do promotor 

T7, para além do que transportam o promotor natural e sequência que codifica para o 

repressor lac. Quando este tipo de vector é usado em DE3lysogens, bactérias de expressão, o 

repressor lac actua simultaneamente no lacUV5 no cromossoma da célula hospedeira, 

reprimindo a transcrição do gene da RNA polimerase T7 e no promotor T7 do vector, 

bloqueando a transcrição do gene alvo por qualquer T7 RNA polimerase que seja expressa. 

Desta forma, este sistema oferece um controlo muito apertado da expressão basal das 

sequências clonadas, reduzindo o risco de perder clones recombinantes, por toxicidade do 

produto de expressão para a célula hospedeira. Estabilidade adicional é conseguida pelas 

estirpes de expressão que contêm o plasmídeo pLys, resistente ao cloranfenicol que codifica 

pequenas quantidades da lisozima T7, uma enzima que se liga directamente à RNA 

polimerase T7, inibindo-a. 

A OprI expressa por este vector, apresenta uma cauda de histidinas que se localiza na 

extremidade carboxílica da lipoproteína madura que permite a purificação da lipoproteína por 

afinidade aos iões Ni2+ (Níquel). Esta característica é particularmente importante uma vez que 

a lipoproteína precursora, não lipidificada, tem um péptido sinal na porção N-terminal, 

composto por 19 aminoácidos, que é clivado aquando da translocação da proteína através da 

membrana plasmática. Este vector possui também uma “T7Tag”, de 11 aminoácidos a 
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montante do local de clonagem múltipla o que permite detectar e localizar o péptido sinal, 

através de uma anticorpo comercial específico, o que possibilita, deste modo, avaliar e 

detectar formas não processadas da lipoproteína (Fig.4). 

 

 
 

Figura 2 – Vector de clonagem e expressão pET-24a(+) (5310 pb), com indicação dos sítios de 

restrição, incluindo os locais de clonagem múltipla (Novagen). 

 

 

 
Figura 3 – Detalhe do local de clonagem do gene da lipoproteína OprI (BamHI), sequência T7 na 

porção N-terminal (avaliação do processamento pós-tradução com um anticorpo comercial), e a 

sequência de resíduos de aminoácidos de histidina na porção C-terminal (purificação da lipoproteína 

OprI).  
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Figura 4 – Estrutura e biossíntese da lipoproteína OprI. Produto expresso pelo vector pET24 (a+) e a 

sua detecção pelos anticorpos QB2 (formas processadas e não processadas) e anti-T7 (formas não 

processadas). 
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3. Objectivos   

Os trabalhos realizados têm como objectivos principais: 

 

3.1 Avaliação do sistema de expressão pET24aP3BAM14.1 baseado no gene da 

lipoproteína OprI de Pseudomonas aeruginosa em E.coli. 

 

3.1.1 Expressão do gene da lipoproteína OprI; 

 

3.1.2 Purificação da lipoproteína OprI por cromatografia de afinidade a iões Ni2+ 

- Purificação da lipoproteína OprI a partir do meio de cultura bacteriano; 

- Purificação da lipoproteína OprI a partir de lisados celulares; 

 

 

3.1.3 Obtenção de produtos de fusão entre a lipoproteína OprI e os fragmentos 82 A238L e 154 

A238L do gene A238L do isolado de baixa virulência NHV/P68 do VPSA; 

- Amplificação dos fragmentos 82 A238L e 154 A238L; 

- Clonagem dos fragmentos 82 A238L e 154 A238L no vector pGEM – Teasy; 

- Subclonagem dos fragmentos 82 A238L e 154 A238L no vector pET24aP3BAM14.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23

4. Materiais e Métodos 

 
 

4.1 Estirpes bacterianas e plasmídeos 

 

Ao longo deste trabalho foram utilizadas estirpes diferentes de E.coli, de acordo com os 

propósitos do seu uso. As estirpes de E. coli XL10 e JM109 foram usadas na clonagem e 

manutenção de plasmídeos e a estirpe Rosetta (DE3) pLysS foi utilizada para a expressão de 

genes. 

Os plasmídeos usados no decorrer dos trabalhos foram o plasmídeo pGEM-T-easy (Promega) 

e o plasmídeo pET24aP3BAM14.1, derivado de pET-24a(+), no qual foi clonada a sequência 

codificadora da OprI. 

 

 

4.2 Condições de crescimento de bactérias 

 

As culturas bacterianas em meio líquido foram realizadas em meio de Luria – Bertani (LB) 

Miller (“Sigma”), com arejamento adequado, a 37 ºC, a 180 rpm, em agitador orbital 

(“Galemkamp”). Ao meio de cultura foi adicionado antibiótico de acordo com a resistência 

apresentada pelos plasmídeos; ampicilina, numa concentração de 100 μg/ml para os 

plasmídeos derivados de pGEM-Teasy e canamicina numa concentração de 30μg/ml para o 

plasmídeo pET24aP3BAM14.1 e seus derivados. 

Para o isolamento de colónias bacterianas em placa, foi utilizado o meio sólido de LB-agar, 

ficando as placas a incubar durante a noite em estufa a uma temperatura de 37 ºC, sendo 

também adicionado antibiótico. Os antibióticos foram adicionados na mesma concentração 

utilizada para o meio líquido e quando necessário era adicionado IPTG 0,5 mM e X-Gal 80 

μl/ml. 
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4.3 Manutenção e conservação das estirpes bacterianas e dos plasmídeos 

 

As estirpes bacterianas utilizadas ao longo deste trabalho foram armazenadas a -70 ºC, em 

criotubos de 1,5 ml, no respectivo meio de cultura com 1/3 do volume de glicerol. 

Quando se tratava de estirpes bacterianas em que se procedia ao seu uso correntemente estas 

eram mantidas em placas com meio sólido a uma temperatura de 4 ºC. 

Os plasmídeos purificados foram mantidos à temperatura de refrigeração de 4 ºC ou a 

temperaturas de congelação de -20 ºC. 

  

 

4.4 Preparação de células competentes 

 

Para preparação de células competentes inocularam-se as estirpes de E. coli em LB líquido, 

sem antibióticos, e sedimentadas a 5000 g durante 10 minutos a 4 ºC. Posteriormente foram 

ressuspendidas numa solução 0,1 M CaCl2, e mantiveram-se durante 10 minutos em gelo. 

Repetiu-se a centrifugação e foram novamente ressuspendidas numa solução 0,1 M CaCl2 

contendo 15 % (v/v) de glicerol e armazenadas em alíquotas a -70 ºC. 

 

 

4.5 Expressão e purificação da lipoproteína OprI  

 

4.5.1 Indução da expressão da lipoproteína OprI 

 
Colónias de E.coli Rosetta(DE3)pLyS transformadas com o plasmídeo pET24aP3BAM14.1, 

foram inoculadas em meio LB líquido, com canamicina e ficaram a incubar durante a noite a 

37 ºC sob agitação (180 rpm). No dia seguinte, inocularam-se os pré-inóculos em LB com 

canamicina, numa diluição de 1:20, e incubaram-se as subculturas a 37 ºC até atingirem uma 

absorvância de 0,6 a um comprimento de onde de 600 nm (A600). A indução da expressão da 

lipoproteína, foi realizada pela adição de IPTG (isopropil-β-D-galactosidase) numa 

concentração final de 1 mM. 

A indução prosseguiu durante 3 horas a 37 ºC com agitação vigorosa (220 rpm), após o que as 

células foram sedimentadas por centrifugação a 5500 g durante 10 minutos a 4 ºC. 
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4.5.2 Preparação de proteínas a partir do meio de cultura 

 

Ao sobrenadante resultante do ponto 4.5.1 foi adicionado TCA (ácido tricloroacético) para 

uma concentração final de 8 % (v/v) e Sarcosyl (N-lauril-sarcosinato de sódio) para uma 

concentração final de a 0,07 % (p/v) com o objectivo de precipitar as proteínas contidas no 

mesmo. A precipitação decorreu durante a noite a 4 ºC. Seguidamente procedeu-se à 

sedimentação do precipitado por centrifugação a 10000 g durante 10 minutos. O sedimento 

proteico obtido foi lavado com acetona refrigerada a -20 ºC e sedimentado por centrifugação a 

48000 g durante 10 minutos. Após evaporação da acetona, ressuspenderam-se os sedimentos 

proteicos em tampão desnaturante de ligação de cromatografia (ver constituição do tampão no 

ponto 4.5.4), durante a noite a 4 ºC.  

 

4.5.3 Preparação de proteínas a partir de lisados bacterianos  

 

Os sedimentos bacterianos obtidos como se refere no ponto 4.5.1 foram ressuspendidos em 

tampão desnaturante de ligação de cromatografia (5 ml/g) (ver constituição do tampão no 

ponto 4.5.4). As células foram lisadas com agitação, no vortex, até que a solução se 

apresentasse translúcida. Posteriormente, o lisado celular foi centrifugado para sedimentar 

detritos celulares, durante 30 minutos a 15000 g a uma temperatura de 4 ºC. Os detritos 

celulares foram novamente ressuspendidos no mesmo tampão e sedimentados nas mesmas 

condições. Juntaram-se os sobrenadantes de ambas as centrifugações, os quais constituem o 

lisado celular clarificado. 

 

4.5.4 Purificação da lipoproteína OprI por cromatografia de afinidade com iões níquel (Ni2+) 

 
A purificação da lipoproteína OprI por cromatografia de afinidade aos iões metálicos de Ni2+ 

foi realizada, recorrendo ao uso da resina (“Ni Sepharose 6 Fast Flow, GE Healthcare”), 

segundo o protocolo sugerido pelo fabricante. Muito brevemente, numa primeira fase 

procedeu-se à preparação da resina que constitui a matriz da coluna de cromatografia; 

retiraram-se 3 ml da suspensão da resina em etanol a 20 % e procedeu-se à sua sedimentação 

por centrifugação a 500 g durante 5 minutos. O sobrenadante foi removido e o sedimento de 
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resina lavado com água e sedimentado por centrifugação, novamente. Posteriormente, a 

coluna foi equilibrada com tampão de ligação. A purificação processou-se fundamentalmente 

em três passos: 

1) Ligação específica das proteínas com afinidade ao Ni2+ à coluna de cromatografia: nesta 

etapa foi adicionada à resina a amostra proteica (obtida como se refere no ponto 4.5.2 e 4.5.3) 

em tampão de ligação, ficando a incubar durante 1 h à temperatura ambiente com agitação 

suave. 

2) Remoção de proteínas contaminantes da coluna de cromatografia (Lavagem): a mistura da 

resina com a amostra foi transferida para uma coluna PD10 (GE HealthCare), tendo-se 

recolhido o “flow-trough” e realizado 5 a 10 lavagens de 1 ml com tampão de lavagem. 

3) Recuperação de proteínas da coluna de cromatografia: após as lavagens foi adicionado o 

tampão de eluição para recuperar as proteínas ligadas à resina. 

O tampão de ligação apresenta na sua constituição NaH2PO4 20 mM, NaCl 0,5 M, Imidazole 

20 mM, hidrocloreto de guanidina 6 M, TritonX-100 2 % e β-mercaptoetanol a 20 mM, sendo 

este último adicionado imediatamente antes de se proceder à utilização do tampão. O tampão 

de lavagem é constituído por NaH2PO4, NaCl 0,5 M, Imidazole a 20 mM, Ureia 8 M e 

TritonX-100 2%. O tampão de eluição contem NaH2PO4 20 mM, NaCl 0,5 M, Ureia 8 M.  

Antes de se proceder à utilização dos tampões adicionou-se um inibidor de proteases 

(complete mini EDTA-free) da Roche e ajustou-se o pH. O pH dos tampões de ligação e de 

lavagem foi ajustado a 7,4 com NaOH e o do tampão de eluição a 4,0 com HCl.  

 

4.5.5 Análise de proteínas em gel de poliacrilamida SDS/ PAGE 

 
As proteínas foram analisadas em gel de poliacrilamida com SDS (SDS-PAGE), utilizando o 

sistema descontínuo Laemmli (1970). Utilizaram-se géis compostos por um gel de 

concentração com 4 % (p/v) de acrilamida e um gel de resolução com 15 % de acrilamida 

(p/v) de acrilamida. O gel de resolução era constituído por acrilamida 15 %, Tris-HCl (1,5 M) 

para uma concentração final de 25 % (v/v), SDS 10 % para uma concentração final de 1 % 

(v/v). Para a polimerização do gel foi adicionado APS 10 % (perssulfato de amónia) para uma 

concentração final de 0,05 % (v/v) e TEMED (N, N, N’, N’- tetrametiletilenodiamina) 0,05 % 

(v/v).  

O gel de resolução assim preparado foi vertido entre duas placas de vidro (componentes do 

aparelho de separação electroforética utilizando Mini Protean 3, Biorad) e sobreposto por um 

pequeno volume de água até polimerizar. A água foi posteriormente removida e verteu-se de 

seguida o gel de concentração, preparado como descrito acima para o gel de resolução mas, 
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substituindo a solução Tris HCl 1,5 M por Tris 0,5 M e utilizando o dobro da quantidade de 

TEMED. De seguida colocou-se um pente apropriado para a formação de poços no gel para a 

aplicação das amostras.  

Antes de serem colocados no gel, as amostras foram misturadas com tampão de amostra (SDS 

a 4 % (p/v), glicerol a 50 % (v/v), Tris HCL a 0,25 M, azul de bromofenol a 0,005 % (p/v) e 

B-Mercaptoetanol a 10 % (v/v)), seguindo-se de desnaturação a durante 4 minutos a 95 ºC. 

Paralelamente às amostras foi corrido um marcador de pesos moleculares conhecidos de 

proteínas (“Molecular Weight Standards”, Broad Range- Biorad).  

A electroforese decorreu sob uma diferença de potencial de 200 V durante 50 minutos em 

tampão de electroforese (Tris base 25 mM, SDS a 0,1 % (p/v) e glicina 192 mM e SDS a 

0,1% (p/v).  

 

 4.5.6 Detecção não especifica de proteínas por coloração com o azul brilhante de 

Coomassie. 

 
Depois de se ter procedido à separação das proteínas por electroforese em gel de 

poliacrilamida/SDS – PAGE, os géis foram colocados numa solução de coloração de azul 

brilhante de Coomassie composta por azul brilhante de Coomassie, a 0,25 % (p/v) (Biorad), 

metanol a 45 % (v/v) e ácido acético a 10 % (v/v), onde ficaram submergidos, à temperatura 

ambiente com agitação suave, durante a noite. 

Ao fim desse tempo procedeu-se à remoção do corante utilizando uma solução descolorante 

composta por metanol a 45 % (v/v), ácido acético a 10 % (v/v). Uma vez submergidos nessa 

solução os géis ficaram a descorar nas mesmas condições da coloração. 

 
 

4.5.7. Detecção específica de proteínas por “Western Blot” 

 
O gel de poliacrilamida foi transferido para cassete de transferência (constituinte do aparelho 

de transferência utilizado “Mini Trans-Blot Electrophoretic Transfer cell”, Biorad) e colocado 

sobre papel de filtro espesso e sob uma membrana de nitrocelulose (Biorad) cortada à medida 

do gel. Colocou-se novo papel de filtro sobre a membrana e o conjunto foi, desta forma, 

colocado no aparelho de transferência com tampão de transferência (Tris-HCl 25 mM, glicina 

192 mM, metanol 20 % (v/v), SDS 1% (p/v)). A transferência foi realizada a 100 V durante 

1h, com refrigeração. Concluída a transferência, a membrana foi corada em solução Ponceau-

S (Schleider and Schuell) até se visualizarem os marcadores de peso molecular.  
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Depois da transferência as membranas foram bloqueadas com tampão de bloqueio (“Alkali 

soluble casein” a 0,5 % em PBS (NaCl 137 mM, KCl 2,7 mM, Na2HPO4 5 mM, KH2PO4 1,8 

mM contendo Tween 20 a 0,1 %) durante a noite a 4 ºC. Após o bloqueio a membrana foi 

lavada com uma solução PBS-Tween (Tween 20 a 0,1% (v/v) em PBS), ao que se seguiram as 

incubações da membrana com anticorpos. Numa primeira etapa a membrana foi incubada com 

o anticorpo primário, QB2, (um anticorpo monoclonal anti-OprI) numa diluição de 1:20000 

durante 1 h à temperatura ambiente, em agitação. A esta incubação seguiu-se uma lavagem 

das membranas com PBS-Tween durante 3 ciclos, de 5 minutos. Seguidamente realizou-se 

uma nova incubação da membrana com o anticorpo secundário, um anticorpo de cabra anti-

IgG de ratinho (específico para o fragmento Fc) conjugado com a enzima HRP (“Horseradish 

Peroxidase”), numa diluição de 1:200000 nas mesmas condições da primeira incubação. 

Posteriormente à realização de 5 ciclos de lavagem como acima seguiu-se a revelação dos 

imunocomplexos por quimioluminescência com os reagentes “SuperSignal Substrate System” 

da Pierce, de acordo com as recomendações do fabricante. Posteriormente, as membranas 

foram expostas sob uma chapa de autorradiografia (Kodak) de forma a proceder-se à sua 

revelação. 

 

4.6 Solubilização diferencial com detergente Triton X-114 

 

Os eluatos obtidos no ponto 4.5.3 a partir do lisado bacteriano clarificado foram concentrados 

por ultrafiltração (“Amicon Ultra”, Millipore) tendo-se trocado o tampão de cromatografia, no 

qual foram eluídos, por PBS. Resumidamente, 250 μl de cada um dos eluatos do lisado celular 

clarificado foram lavados com 14,5 ml de PBS tendo sido realizadas três lavagens a 4000 g 

durante 15 minutos a uma temperatura de 4 ºC. O reservatório do tubo contendo o filtrado foi 

descartado. Posteriormente, ajustou-se o volume do concentrado proteico a 1 ml e adicionou-

se Triton X-114 para uma concentração final de 2 %. A mistura foi incubada durante a noite a 

4 ºC e seguidamente centrifugada a 15000 g durante 10 minutos à temperatura ambiente para 

que ocorresse a separação da fase detergente da fase aquosa.  
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5. Clonagem de sequências nucleotídicas de VPSA para obtenção de proteínas de 

fusão com OprI.  

5.1 Clonagem no vector pGEM-Teasy  

5.1.1 Amplificação por PCR (“Polymerase Chain Reaction”) dos fragmentos 82 A238L e 154 

A238L  

 

Para a amplificação de dois fragmentos do gene A238L, o fragmento 82 A238L e o fragmento 

154 A238L, recorreu-se à reacção em cadeia da polimerase (PCR). Os “primers” foram 

desenhados a partir da sequência nucleotídica do gene A238L do isolado NHV/P68 do VPSA. 

Na amplificação do fragmento 82 A238L utilizou-se o “primer forward”, 5-

AGAGGCTTTACTGCTTGG-3’ e o “primer reverse”., 5’-CCTTTCCATACTTGTTCAGTT- 

3’e para a amplificação do fragmento 154 A238L foram utilizados, o “primer forward” 5’-

GAACACATGTTTCCAGAAAG-3’ e o “primer reverse” 5-

’CATGATAGTCTTTTTGAGTCG – 3’.  

A mistura de reacção para amplificação continha tampão de reacção (Fermentas), dNTP’s a 

200 μM, “primers”, 0,6 μM, enzima Taq polimerase 1,5 unidades/reacção, MgCl2 0,5 mM, e 

H2O para um volume total de 50 μl. 

A reacção de amplificação compreendeu um passo inicial de desnaturação a 95 ºC durante 5 

minutos, 35 ciclos a 95 ºC/ 30 segundos, 50 a 60 ºC/30 segundos e 72 ºC/ 30 segundos, 

seguidos de um passo final de extensão a 72 ºC durante 10 segundos. 

Os produtos de PCR foram separados por electroforese em gel de agarose a 2 % em TAE 

(Tris acetato 40 mM, EDTA 1 mM), com brometo de etídeo a 0,5 μg/ml, durante 40 minutos 

a uma intensidade de corrente de 90 V. 

 

 

5.1.2 Purificação dos produtos de amplificação 

 

Os fragmentos 154 A238L e 82 A238L, obtidos por PCR foram purificados a partir de 40 μl da 

reacção de amplificação utilizando o kit comercial “High Pure PCR Product Purification Kit” 

(Roche), segundo as recomendações do fabricante. Brevemente, este método consiste na 

extracção e purificação de DNA pela passagem da amostra numa coluna de cromatografia, na 

qual, os ácidos nucleicos se ligam especificamente à superfície de fibras de vidro na presença 

de hidrocloreto de guanidina, um agente caotrópico. 
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Os produtos resultantes foram eluídos em 50 μl do tampão de eluição do kit.  

 

 

5.1.3 Ligação dos produtos de amplificação em pGEM-Teasy e transformação de células 

competentes 

 

Após a amplificação e purificação dos fragmentos 82 A238L e 154 A238L procedeu-se à 

clonagem dos mesmos no vector pGEM-Teasy (Promega) de acordo com as instruções do 

fabricante.  

 Resumidamente, a ligação dos fragmentos de DNA foi realizada recorrendo à actividade da 

enzima ligase de DNA do fago T4, 3 unidades/reacção, com o respectivo tampão e a 

quantidade de vector e dos fragmentos a clonar foi calculada de forma a obter um rácio 

vector: fragmento de 1:3, sendo adicionado 50 ng do vector para 23,3 ng do fragmento 154 

A238L ou 50 ng do vector para 12,4 ng do fragmento 82 A238L. A reacção de ligação 

decorreu durante a noite, a 4º C, num volume total de 18 μl. 

Após a reacção de ligação procedeu-se à transformação de células competentes, de acordo 

com o protocolo recomendado pelo fabricante (Promega). 

Foram adicionados 50 μl de células competentes da estirpe JM109 a 2 μl da reacção de 

ligação. A mistura foi colocada em gelo durante 20 minutos, após o que se seguiu um choque 

térmico das células a 42 ºC, em banho-maria durante 45 segundos. A mistura foi transferida 

novamente para o gelo por mais 2 minutos tendo-se posteriormente procedido à incubação das 

células transformadas em 1 ml de meio SOC (“Super Optimal Catabolite Repression 

Medium” 20 g/L de triptona, 5 g/L de extracto de levedura, NaCl 10 mM, KCl 2,5 mM, Mg2+ 

20 mM, glucose 20 mM) durante 1 hora e meia a 37 ºC com uma agitação de 150 rpm. 

Após incubação as bactérias foram sedimentadas por centrifugação a 1000 g durante 10 

minutos, o sobrenadante foi removido e o sedimento bacteriano foi ressuspendido em 100 μl 

de meio SOC. A ressuspensão foi espalhada em placas com LB sólido, ampicilina e IPTG/X-

Gal, de modo a seleccionar os clones transformantes. Colónias brancas foram repicadas para 

meio LB liquido com ampicilina, seguindo-se uma incubação a 37 ºC, durante a noite com 

agitação para posterior purificação de DNA plasmídico. 
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5.1.4 Purificação de DNA plasmídico  

 

A extracção e purificação do DNA plasmídico foram realizadas, recorrendo ao kit comercial 

“High Pure Plasmid Purification Isolation Kit” (Roche), de acordo com as recomendações do 

fabricante. O DNA plasmídico purificado foi eluído em 100 μl do tampão de eluição do Kit.  

 

5.2 Subclonagem dos fragmentos 82 A238L e 154 A238L em pET24aP3BAM14.1 

 

5.2.1 Hidrólise de DNA por enzimas de restrição 

 

Para a subclonagem em pET24aP3BAM14.1 procedeu-se à excisão por hidrólise dos 

fragmentos clonados em pGEM-Teasy e à linearização do plasmídeo pET24aP3BAM14.1 

pela enzima EcoR I. As reacções de restrição decorreram durante a noite a uma temperatura 

de 37 ºC em banho-maria, e cada uma delas foi realizada num volume total de 30 μl. Para 

além do DNA, a mistura de reacção continha EcoR I 2,5 unidades /reacção, em tampão 

apropriado de acordo com as recomendações do fabricante. 

 

5.2.2 Extracção de DNA a partir de gel de agarose  

 

Os produtos de hidrólise resultantes do procedimento descrito no ponto anterior foram 

separados por electroforese em gel de agarose a 2 % e as bandas correspondentes aos 

fragmentos 82 A238L e 154 A238L e ao vector pET24aP3BAM14.1 linearizado foram 

extraídas e purificadas utilizando o kit “High Pure PCR Product Purification Kit” (Roche) de 

acordo com as instruções do fabricante.  

 

5.2.3 Ligação dos fragmentos 82 A238L e 154 A238L no vector pET24aP3BAM14.1 e 

transformação de células competentes 

 

Após a purificação dos fragmentos, procedeu-se à sua ligação no vector pET24aP3BAM14.1 

A reacção de ligação catalizada pela enzima Ligase de DNA do fago T4 3unidades/reacção 

em tampão fornecido pelo fabricante (Promega) decorreu durante a noite, a 4 ºC, num volume 

total de 18 μl e continha o vector e os fragmentos a clonar numa proporção de número de 
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moléculas de 1:3 (10 ng do vector pET24aP3BAM14.1 para 12 ng do fragmento 154 A238L 

ou 11 ng do fragmento 82 A238L). Do produto de cada reacção de ligação utilizaram-se 2 μl 

para transformação de células competentes da estirpe XL10 usando o mesmo procedimento 

descrito na ponto 5.1.3. Após a transformação as células foram plaqueadas em LB agar com 

canamicina e incubadas a 37 ºC durante a noite.  

 

5.2.4 Rastreio de clones transformados com os derivados do plasmídeo pET24aP3BAM14.1 

 
As colónias obtidas no ponto anterior foram rastreadas directamente por PCR. 

 Utilizaram-se os primers universais T7 R (5’TATGCTAGTTATTGCTCAG 3’) F com o 

154A238LpET24aP3BAM14.1 utilizaram-se os “primers” T7F 

(5’TAATACGACTCACTATAGGG 3’) e 154F (5’GAACACATGTTTCCAGAAAG 3’). 

para o rastreio das colónias transformadas com 82 A238L pET24aP3BAM14.1 utilizaram-se 

os “primers” T7R e 82F. 82R (5’CCTTTCCATACTTGTTCAGTT 3’) ou 154F 

(5’GAACACATGTTTCCAGAAAG 3’). Para identificar os que haviam clonados na 

orientação correcta, recorreu-se aos “primers” T7R 82F (5’AGAGGCTTTACTGCTTGG 3’) 

ou 154F. Em ambos os casos foi utilizado como “primer” “reverse”, o “primer universal” T7. 

Para além dos primers, na preparação da reacção de PCR utilizou-se a enzima Taq polimerase 

1,5 unidades/ reacção, em tampão apropriado, de acordo com as recomendações do fabricante. 
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6. Resultados e Discussão 

 
 

6.1 Expressão e purificação da lipoproteína OprI  

 
Uma primeira etapa deste trabalho consistiu em expressar e purificar a lipoproteína OprI de 

Pseudomonas aeruginosa, utilizando um sistema de expressão em desenvolvimento no 

Laboratório de Doenças Infecciosas. O plasmídeo pET24aP3BAM14.1 codifica para a 

lipoproteína OprI adicionando uma sequência de 6 aminoácidos histidina na extremidade 

carboxílica da lipoproteína madura o que permite a sua purificação por cromatografia de 

afinidade com iões Ni2+. Esta técnica de cromatografia utilizada na separação e purificação de 

proteínas baseia-se na afinidade de determinados aminoácidos, como por exemplo cisteína, 

triptofano e histidina, a iões metálicos através de grupos dadores de electrões que estão 

presentes nas cadeias laterais desses aminoácidos. Para que essas ligações se possam 

estabelecer, os aminoácidos em questão devem estar à superfície das proteínas a purificar. No 

caso concreto da lipoproteína OprI uma sequência de resíduos de aminoácidos de histidina 

localiza-se na sua extremidade carboxílica. A lipoproteína OprI encontra-se em vários 

compartimentos da célula hospedeira nas diversas fases do seu processamento. A forma 

lipidificada madura encontra-se fundamentalmente na membrana externa, no entanto a sua 

presença no meio de cultura foi demonstrado no LDI (resultados não publicados). Esta 

observação permite considerar o meio de cultura para purificação da forma madura de OprI 

diminuindo a contaminação por formas imaturas. 

As proteínas totais do meio de cultura foram precipitadas por TCA, na presença de Sarcosyl, e 

prosseguiu-se para a purificação da lipoproteína OprI por cromatografia de afinidade com iões 

Ni2+. A purificação foi realizada através de uma coluna de cromatografia, que apresenta na 

sua constituição uma matriz orgânica de agarose e os iões metálicos de Ni2+. Esta técnica foi 

realizada em condições desnaturantes na presença de ureia e guanidina. Estes compostos têm 

uma acção caotrópica, solubilizando e desnaturando proteínas essencialmente de carácter 

hidrofóbico, como é o caso da lipoproteína OprI.  

As soluções de ligação e lavagem tinham na sua composição imidazole, uma molécula que 

apresenta uma estrutura química em anel, com afinidade para os iões metálicos de Ni2+, com a 

finalidade de reduzir a formação de ligações não específicas entre estes iões e eventuais 

proteínas contaminantes com menor afinidade para a matriz. O imidazole, em elevada 

concentração, pode ser usado para a eluição da proteína que se pretende purificar. Neste 

trabalho optou-se, contudo pela eluição por acidificação com base em avaliações preliminares 
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(resultados não publicados). Realizaram-se entre 10 a 12 passos de lavagens, com 1 ml cada, e 

7 a 10 passos de eluição com idêntico volume. Após a cromatografia procedeu-se à análise 

dos produtos resultantes (lavagens e eluatos) em gel de poliacrilamida SDS/PAGE e 

coloração por azul brilhante de Coomassie. Verificou-se a presença de uma grande quantidade 

de proteínas que correspondem a proteínas contaminantes que foram removidas pela solução 

de lavagem durante a cromatografia (Fig.5). Relativamente à análise dos eluatos, do mesmo 

ensaio, detectou-se a eluição da lipoproteína partir do eluato 4, purificada, com o peso 

molecular esperado (Fig.6). No eluato 4 observou-se também uma banda proteica com 

aproximadamente o dobro do peso molecular da lipoproteína OprI e que provavelmente 

consistia numa forma dimérica desta lipoproteína. (Fig.6).  

Com objectivo de confirmar a identidade da proteína purificada procedeu-se à técnica de 

“Western Blot” com o anticorpo monoclonal QB2, que é um anticorpo anti-OprI. Os 

resultados de imunodetecção permitiram confirmar de forma específica a lipoproteína, para 

além do que foi confirmada a presença de um dímero da OprI (Fig.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Resultado da separação por electroforese em gel de poliacrilamida/SDS (15%) das lavagens 

1, 3, 5 e 7 resultantes da purificação da lipoproteína OprI a partir do meio de cultura bacteriano.  
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Figura 6 – Resultado da separação por electroforese em gel de poliacrilamida/SDS (15%) dos eluatos 

1, 2, 3, 4 e resultantes da purificação da lipoproteína OprI a partir do meio de cultura. Após 5 lavagens 

as proteínas contaminantes deixam de ser detectadas e a lipoproteína OprI purificada é eluida na a 

partir do passo de eluição 4. A banda correspondente a uma proteína de maior peso molecular 

observada na eluição 4 é também detectada com o anticorpo QB2, correspondendo provavelmente a 

uma forma dimérica da OprI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Resultado da separação por electroforese em gel de poliacrilamida/SDS (15%) do eluato 5 

resultantes da purificação da lipoproteína OprI a partir do meio de cultura bacteriano. Após 5 lavagens 

as proteínas contaminantes deixam de ser detectadas e a lipoproteína OprI purificada é eluida na 

eluição 5.  
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Figura 8 – “Western Blot” correspondente à figura nº 5 (E. 5). Detecção específica da lipoproteína 

OprI com o anticorpo monoclonal QB2 (anti-OprI). 

 
 

6.2 Solubilização diferencial em TritonX-114. Separação de formas lipídicas e de formas 

não lipídicas de purificados proteicos provenientes de lisados celulares de E. coli 

 

 Neste trabalho, para além de se proceder à purificação da lipoproteína OprI a partir do meio 

de cultura, também se procedeu à sua purificação a partir de extractos proteicos totais de 

lisados bacterianos. A partir de lisados celulares foi possível purificar a lipoproteína OprI, no 

entanto, a presença de proteínas contaminantes nos eluatos revelou-se superior relativamente 

às encontradas aquando da purificação a partir do meio de cultura (Fig.9). Devido à existência 

destes contaminantes, foi realizado um passo adicional de solubilização diferencial com o 

detergente Triton X-114. Está reportado na literatura que este detergente não iónico tem a 

capacidade de solubilizar moléculas lipídicas, particularmente lipoproteínas bacterianas 

(Thakran et al., 2008). Por estas razões, este composto foi utilizado com o objectivo de 

separar a lipoproteína das proteínas contaminantes presentes nos eluatos da cromatografia, e 

desta forma, obter na fase detergente a lipoproteína OprI. Deste ensaio resultaram três 

fracções, uma hidrofóbica (detergente), outra hidrofílica (aquosa) e ainda uma fracção 

insolúvel em ambas as fases (sedimento). Ao contrário do que se esperava a lipoproteína OprI 

foi detectada maioritariamente na fracção insolúvel e em quantidades vestigiais nas outras 

fase (Fig.10). Este resultado demonstra que esta lipoproteína não é totalmente solubilizada por 

este detergente nas condições utilizadas. Admite-se que este método possa ter aplicação em 

etapas anteriores à cromatografia, o que será avaliado futuramente. 

 

 

 

Dímero OprI 

OprI 
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Figura 9 – Resultados da purificação por cromatografia de afinidade com iões Ni2+ da OprI a partir de 

lisados bacterianos. A- (M) Marcador de proteínas, “Molecular Weight Standards”, Broad Range- 

Biorad; (L.C.1) Eluato 1 da cromatografia de lisados celulares bacterianos; B- Detecção especifica por 

“Western Blot” com o anticorpo monoclonal QB2, anti-OprI. As setas indicam a mobilidade 

electroforética esperada para a lipoproteína OprI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Solubilização diferencial com detergente TritonX-114. A- Pormenor do resultado da 

separação, por electroforese em gel de poliacrilamida/SDS a 15%, dos eluatos de lisados bacterianos  

após solubilização com TritonX-114. B- Detecção específica por “Western Blot” com o anticorpo 

monoclonal QB2, anti-OprI; (F.D.) Fase detergente; (F.A.) Fase aquosa; (F.I.) Fracção insolúvel; (M). 

Marcador de pesos moleculares “Molecular Weight Standards”, Broad Range- Biorad; 
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6.3 Clonagem de sequências nucleotídicas de VPSA para obtenção de proteínas de fusão 

com OprI.  

 

A segunda etapa deste trabalho tinha como objectivo testar o sistema de expressão e 

purificação baseado no gene da lipoproteína OprI, quanto à sua capacidade para obtenção de 

proteínas de fusão. Para o efeito decidiu-se clonar no vector pET24aP3BAM14.1 dois 

fragmentos do gene A238L do isolado VPSA de baixa virulência NH/P68, designados 82 

A238L e 154 A238L. Estes dois fragmentos correspondem às porções funcionais da proteína 

A238L, sendo que 82 A238L corresponde aos 82 aminoácidos da porção C-terminal 

(responsável pela inibição da calcineurina fosfatase) e 154 A238L corresponde aos 154 

aminoácidos na porção N-terminal (responsável pela inibição do factor de transcrição NF-kB 

(Dixon et al., 2004). 

Para a obtenção dos dois fragmentos do gene A238L as suas sequências foram amplificadas 

por PCR, com “primers” específicos, a partir de um plasmídeo existente no LDI que contem a 

sequência completa do gene A238L do isolado VPSA NH/P68. Os “primers” foram 

desenhados de forma a que na clonagem final em pET24aP3BAM14.1 a sequência mantivesse 

a grelha de leitura aberta, desde o codão de iniciação no vector até ás sequência que codifica 

para os 6 resíduos de histidina. No caso do fragmento 82 A238L introduziu-se uma mutação 

no codão stop TAA, mudando para GAA que codifica para um ácido glutâmico.   

Com o objectivo de optimizar a reacção de PCR testaram-se temperaturas de hibridação entre 

os 50 ºC e 60 ºC. Observou-se amplificação dos fragmentos, com a dimensão esperada, em 

todas as temperaturas testadas, sendo apenas de registar uma diminuição da eficiência da 

amplificação nas temperaturas extremas. (Fig. 11). 
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Figura 11 – Visualização dos produtos da amplificação por PCR dos fragmentos 154 A238L (462 pb) e 

82 A238L (248 pb), após electroforese em gel de agarose a 2%. (M) Marcador de pesos moleculares 

(padrão de DNA 2000-50 pb, Hyperladder II, Bioline).  

 

Após a amplificação de cada um dos fragmentos procedeu-se à purificação do produto de 

reacção de PCR seguindo-se a realização da clonagem no vector pGEM-Teasy. O vector 

pGEM-Teasy é um sistema de clonagem especialmente construído para a clonagem de 

produtos resultantes de reacções de PCR. Este vector apresenta no local de clonagem, em 

ambas as extremidades 3’ uma timidina. Estas extremidades 3’-T são compatíveis com os 

resíduos de desoxiadenosina acrescentados por algumas polimerases termoestáveis utilizadas 

nas reacções de PCR e, por outro lado, permitem uma maior eficiência na ligação de 

fragmentos a esse vector, uma vez que impedem a sua recircularização. Este sistema de 

clonagem possibilita também o rastreio de colónias transformadas para identificação dos 

clones recombinantes. O rastreio é realizado através da manifestação de cor, resultado da 

existência neste sistema de um péptido-α que codifica para a enzima β-galactosidase. A 

inserção de um fragmento no local de clonagem inactiva este péptido traduzindo-se no 

aparecimento de colónias brancas, as recombinantes. A cor azul é indicativa da ausência de 

recombinação.  

Após a ligação dos fragmentos 154 A238L e 82 A238L as bactérias E. coli JM109 

transformadas foram semeadas em placas com LB/ampicilina/IPTG/X-Gal. Após uma 

incubação durante a noite a uma temperatura de 37 ºC algumas colónias brancas, 

potencialmente recombinantes, foram seleccionadas e subcultivadas em meio líquido. A partir 

de cada uma destas subculturas procedeu-se à purificação de DNA plasmídico. 

Este procedimento tinha como principal objectivo a realização de uma reacção de restrição, 

para se obter novamente os fragmentos purificados e isolados do vector pGEM-Teasy para a 

sua posterior subclonagem no vector pET24aP3BAM14.1. Deste modo, procedeu-se à 
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82 A238L 
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300pb 
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restrição dos plasmídeos pGEM-Teasy recorrendo-se à actividade da enzima EcoR I, que 

reconhece neste vector locais de restrição flanqueando o fragmento clonado. A obtenção dos 

fragmentos 82 A238L e 154 A238L resultantes da reacção de restrição, foi possível após a 

separação por eletroforese em gel de agarose (2 %), para que, com base nas suas diferenças de 

mobilidade pudessem ser separados do vector (Fig.12). Paralelamente, deu-se início à 

preparação do vector pET24aP3BAM14.1 para a realização da subclonagem dos fragmentos 

154 A238L e 82 A238L.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Resultado da reacção de restrição com a enzima EcoR I dos fragmentos 154 A238L 

(462pb) e 82 A238L (246pb), a partir do vector pGEM-Teasy. A figura ilustra a separação dos 

fragmentos 154 A238L e 82 A238L, por electroforese em gel de agarose 2%, em TAE. (1) Marcador de 

pesos moleculares (padrão de ADN 10000-200 pb, Hyperladder I, Bioline);  

 

O plasmídeo pET24aP3BAM14.1 foi extraído e purificado a partir de bactérias E. coli JM109, 

após o que se procedeu à sua linearização com a enzima de restrição EcoR I. Uma vez o 

vector pET24aP3BAM14.1 preparado e os fragmentos 154 A238L e 82 A238L extraídos e 

purificados procedeu-se à realização de uma reacção de ligação recorrendo à actividade da 

enzima ligase de DNA do fago T4. Após a realização da reacção de ligação procedeu-se à 

transformação de células competentes E. coli XL10.  

Seguidamente procedeu-se ao rastreio das colónias transformadas com os plasmídeos 

recombinantes. Por um lado era necessário identificar as colónias recombinantes e, por outro, 

identificar aquelas que continham os fragmentos clonados na orientação correcta. O rastreio 

foi realizado por amplificação por PCR directamente a partir de colónias transformadas, 

seleccionadas aleatoriamente de uma placa e utilizando os seguintes pares de “primers”: T7F 

e 82R; T7F e 154R; T7R e 82F; T7R e 154F. Os “primers” T7F e T7R são complementares 

de regiões do vector que flanqueiam o local de clonagem e os “primers” 82 e 154, “reverse” e 

M
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“forward”, são complementares de um e outro dos fragmentos clonados. Assim, a 

amplificação com estes pares de “primers” confirma simultaneamente a recombinação e a 

orientação do fragmento clonado.  

Os produtos de amplificação foram analisados por electroforese em gel de agarose e as suas 

dimensões confirmadas por comparação com um marcador de peso molecular (Fig.13 e 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Análise de produtos de amplificação por PCR a partir de colónias transformadas com o 

produto de ligação entre o fragmento 154 A238L com o vector pET24aP3BAM14.1 utilizando os 

“primers” T7R e 154F. (M)- Marcador de pesos moleculares (padrão de DNA 2000-50 pb, 

Hyperladder II, Bioline); (1) fragmento 154 A238L clonado na orientação correcta em 

pET24aP3BAM14.1 A banda de DNA apresenta um peso molecular de cerca de 588pb que 

corresponde à dimensão do fragmento 154 A238L (462) mais o número de pb que dista o local de 

clonagem e a sequência complementar do “primer” T7R. 
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Figura 14 – Análise de produtos de amplificação por PCR a partir de colónias transformadas com o 

produto de ligação entre o fragmento 82 A238L com o vector pET24aP3BAM14.1 utilizando os 

“primers” T7R e 82F. (M) - Marcador de pesos moleculares (padrão de DNA 2000-50 pb, 

Hyperladder II, Bioline); (1) fragmento 82 A238L clonado na orientação correcta em 

pET24aP3BAM14.1 A banda de DNA apresenta um peso molecular de cerca de 372 pb que 

corresponde à dimensão do fragmento 82 A238L (246) mais o número de pb que dista o local de 

clonagem e a sequência complementar do “primer” T7R.  

Após a identificação dos clones positivos, procedeu-se à extracção e purificação do DNA 

plasmídico para sequenciação (serviço prestado por STABVIDA). A sequenciação do 

fragmento 82 A238L clonado quer no vector pGEM-Teasy quer no vector pET24aP3BAM14.1, 

revelou diferenças não esperadas quando comparado com a sequência do gene clonado que 

lhes deu origem (Fig.15).  

Uma das três mutações observadas constitui uma mutação silenciosa, sendo que as outras 

duas mutações são mutações missense, codificando para aminoácidos diferentes relativamente 

à sequência correcta publicada. A mutação silenciosa seria compatível com diferenças entre 

isolados. Contudo, uma vez que se partiu de um plasmídeo contendo o gene A238L esta 

explicação é improvável. Nestas circunstâncias o facto de nenhuma das mutações observadas 

ser comum aos dois plasmídeos resultantes das nossas clonagens, sugere fortemente tratar-se 

de erros de sequenciação e/ou mutações introduzidas pela polimerase ou por exposição a 

radiação ultravioleta.  

Em relação ao fragmento 154 A238L a amostra enviada não permitiu a sua sequenciação.  
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Figura 15 – (1) Sequencia editada do fragmento 82 A238L clonado em no vector pGEM-

Teasy e no (2) vector pET24aP3BAM14.1. (3) Sequência publicada do fragmento 82 A238L a 

deduzida a partir da sequência publicada do gene A238L do isolado NH/P68 do VPSA (Gil, 

2003). Na figura os rectângulos azuis assinalam mutações. 
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Amplificação por PCR dos fragmentos de DNA 154 A238L e 82 A238L do gene A238L 

 

 

Clonagem dos fragmentos no plasmídeo pGEM-Teasy 

 

 

Transformação de células competentes de E. coli JM109 com o plasmídeo pGEM-Teasy 

 

 

Selecção de clones recombinantes resistentes à ampicilina 

 

 

Restrição e extracção dos fragmentos 154 A238L e 82 A238L a partir do plasmídeo  

            pGEM-Teasy 

 

Subclonagem dos fragmentos no vector pET24aP3BAM14.1 

 

 

Transformação de células competentes de E. coli Bl21 com os plasmídeo 154 A238L 

pET24aP3BAM14.1 e 82 A238L pET24aP3BAM14.1 

 

 

Rastreio dos clones obtidos por PCR 

 

 

Estudo da orientação dos fragmentos clonados por PCR 

                                 

                                  Análise e sequenciação dos clones obtidos 

 

 

 

Figura 16 – Fluxograma da estratégia desenvolvida para a clonagem das sequências parciais 82 A238L 

e 154 A238L do gene A238L no vector pET24aP3BAM14.1. 
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7. Conclusão 

 

A resposta imunitária protectora que desenvolvem os suínos sobreviventes à infecção por 

isolados do VPSA de baixa virulência quando inoculados com isolados VPSA de elevada 

virulência, tem sido alvo de inúmeros estudos, e identificados componentes celulares que 

apresentam um papel crucial na mediação dessa resposta, embora a forma como no seu 

conjunto o sistema imunitário dos suínos induz protecção contra o vírus, continue até à data 

uma incógnita. A inexistência de anticorpos, capazes de neutralizar o efeito patogénico do 

VPSA poderá eventualmente explicar a dificuldade encontrada na construção de uma vacina 

suficientemente protectora.  

 A actividade de linfócitos T citotóxicos (LCT) é um dos mecanismos imunitários mais 

importantes contra infecções virais. No caso do VPSA já foi demonstrada actividade 

citotóxica específica mediada por linfócitos TCD8+ e restrita a antigénios de 

histocompatibilidade de classe I (Martins, et al., 1988; Martins, et al., 1993; Oura, et al., 

2005). 

A identificação dos antigénios virais envolvidos nesta actividade continua a constituir assunto 

central de discussão e investigação para o entendimento dos mecanismos que estão na base da 

protecção dos suínos. A identificação de componentes virais capazes de activar células 

competentes do sistema imunitário constitui um passo fundamental na subsequente avaliação 

dos mecanismos humorais e celulares envolvidos na resposta imunitária dos suínos contra a 

infecção pelo VPSA. A utilização de sistemas de expressão baseados no gene da lipoproteína 

OprI de Pseudomonas aeruginosa tem-se revelado um recurso valioso, nomeadamente na 

identificação e caracterização de epitopos de proteínas do VPSA (Leitão et al., 2000) ,sendo 

demonstrado que produtos de fusão baseados no gene da lipoproteína OprI apresentam 

propriedades adjuvantes (Cornelis, et al., 1989), e são tomados por macrófagos de suíno, 

promovendo a apresentação de antigénios do VPSA a LCT específicos. 

Por outro lado, a lipoproteína OprI apresenta a capacidade de induzir respostas imunitárias 

inespecíficas, através da sua porção lipídica, que é reconhecida por receptores do sistema 

imunitário inato, os TLR, pela activação de TLR2/TLR4, determinando o perfil da resposta 

imunitária adaptativa.  

Este trabalho tinha como objectivo principal a avaliação de um sistema de clonagem e 

expressão baseado no gene oprI da lipoproteína OprI de membrana externa de Pseudomonas 

aeruginosa. Utilizando o vector pET24aP3BAM14.1, a lipoproteína OprI foi expressa em E. 

coli e a sua purificação foi realizada por cromatografia de afinidade com iões Ni2+ a partir de 

extractos proteicos de lisados bacterianos e a partir de meio de cultura. Esta última permitiu a 
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obtenção de OprI livre de contaminantes quando analisada por coloração com azul de 

Coomassie. A confirmação da identidade da proteína obtida foi realizada por “Western Blot”, 

utilizando o anticorpo monoclonal anti-OprI QB2.  

Numa segunda fase do trabalho, os fragmentos 82 A238L e 154 A238L do gene A238L do 

isolado do VPSA NHV/P68, foram clonados no vector pET24aP3BAM14.1. 

Actualmente estão em curso ensaios de optimização das condições de expressão e purificação 

da lipoproteína OprI, bem como da utilização de antigénios do VPSA em fusão com a 

lipoproteína OprI. 
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