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Resumo

A leptospirose causada por espécies patogênicas de Leptospira é uma doença
infecciosa zoonótica de importância global. Os sistemas toxina-antitoxina (TA)
são altamente abundantes na maioria dos organismos procarióticos e estão
envolvidos na resposta ao estresse bacteriano. Entre eles, o VapBC (virulência
associada às proteínas B e C) é uma família de TA tipo II. Genes que codificam
VapBC são encontrados em L. interrogans consistem em operons que
codificam uma toxina instável e uma toxina estável (a toxina bloqueada pela
antitoxina). A super expressão de toxinas pode causar inibição do crescimento
e da morte celular, tendo como alvo moléculas-chave em vários processos
essenciais. VapB2 é a antitoxina de um sistema VapBC2 da L. interrogans
serovar copenhageni. Este trabalho teve como objetivo a expressão e
purificação de r- VapB-2 de L. interrogans serovar copenhageni. Cepas de E.
coli foram testadas para a expressão da proteína recombinante VapB2. A
melhor cepa para expressão da VapB-2 foi a E. coli BL21 (pGRO7) e a
temperatura de 20ºC foi a melhor condição para atingir a maior quantidade de
proteína solúvel. A coluna Ni ++-Sepharose mostrou ser eficaz para a purificação
da proteína recombinante.

Palavras-chave: Toxina-antitoxina, VapBC, Leptospira

Abstract
Leptospirosis caused by pathogenic Leptospira species is a zoonotic infectious
disease of global importance. Toxin-antitoxin Systems (TA) are highly abundant
in most prokaryotic organisms and are involved in bacteria stress response.
Among them, the VapBC (virulence associated proteins B and C) is a type II TA
family. Genes that encode VapBC are found in L. interrogans and consist of
operons coding for an unstable toxin and a stable toxin (the toxins blocked by
the antitoxin). Overexpression of toxins can cause inhibition of cellular growth
and death by targeting key molecules in several essential processes. VapB2 is
the antitoxin of a VapBC2 system from L. interrogans serovar copenhageni.
This work aimed at the expression and purification of r-VapB-2 from L.
interrogans serovar copenhageni. E. coli strains were tested for expression of
the recombinant VapB2 protein. The best strain for VapB-2 expression was E.
coli BL21 (pGRO7) and the temperature of 20 ° C was the best condition to
reach the largest amount of soluble protein. The Ni ++ - Sepharose column
proved to be effective for the purification of the recombinant protein.
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1. Introdução
1.1.

Biologia das leptospiras

As leptospiras possuem tanto gêneros de vida exclusivamente livre,
como gêneros exclusivamente dependentes de hospedeiros. São bactérias
gram negativas, possuem formato alongado e espiralado (Figura 1). Possuem
dois flagelos, um em cada extremidade; a rotação destes flagelos permitem a
mobilidade

das

leptospiras

em

ambientes

aquosos

ou

gelatinosos

(WOLGEMUTH et al. 2006) citado por Carvalho (2008, p.01). As leptospiras
são o único gênero patogênico de espiroquetas que também é capaz de
sobreviver no meio ambiente, fora do hospedeiro.

Figura 1: Microscopia eletrônica de varredura de dois espécimes de L. Interrogans serovar
Icterohaemorrhagiae aderidos a uma membrana de filtração de 0,2µm. Reproduzido de Levett
(2001).

As diversas espécies e sorovores de Leptospira patogênicas são de
uma maneira geral adaptadas a um determinado hospedeiro ou a um pequeno
número de hospedeiros (chamados hospedeiros definitivos ou reservatórios).
No entanto, é comum que leptospiras adaptadas aos seus hospedeiros
definitivos também sejam capazes de infectar outros hospedeiros, incidentais
ou ocasionais (Faine et al, 1999).

1.2.

Leptospirose
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A leptospirose é uma zoonose aguda infecciosa grave, causada pela
Leptospira interrogans (Bharti et al, 2003). Atualmente, a leptospirose é uma
doença de distribuição mundial, com maior prevalência nas regiões tropicais e
subtropicais, favorecendo a sua transmissão e acometendo não só animais
como também o homem, independente do sexo ou idade (Vijayachari et al),
2008). A infecção pode ser dada por meio de contato direto com a urina de
animais infectados, como cães e gatos, ou por ingestão de água e alimentos
contaminados (Figura 2). Sua ocorrência está diretamente relacionada às
condições precárias de saneamento básico e alta infestação de roedores
(Vinetz et al, 2001). A doença acomete preferencialmente mamíferos (roedores,
cães, gatos, cavalos, cabras, ovelhas, porcos e bois). Esses animais alojam as
leptospiras nos túbulos renais que são eliminadas através da urina. Todos eles,
estando esses doentes ou contaminados, são fonte de infecção. Já o homem,
por ser infectado casualmente, não possui importância como transmissor da
doença. A possibilidade de transmissão de uma pessoa pra outra é baixa, e só
pode ocorrer pelo contato da urina, sangue, secreções e tecidos de outra
pessoa infectada (Romero et al, 2003).

Figura 2: Epidemiologia da leptospirose em animais e humanos.

1.3.

Transmissão e Sintomas
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A epiderme (pele e mucosas) é o principal meio de entrada para a
leptospira, isso é possível devido a ação de uma enzima chamada hialuronase,
o que facilita a sua chegada à corrente sanguínea e consequentemente sua
disseminação por todo o organismo do hospedeiro (Adler et al, 2009). A
presença de cortes e ferimentos na pele também facilita a penetração da
bactéria. O indivíduo pode apresentar a doença mais de uma vez, pois a
imunidade adquirida pós-infecção é sorovar-específica, e o agente causal de
cada infecção poderá pertencer a um sorovar distinto do anterior (ÁLVARES,
Alice, p.05).
1.4.

Sistemas toxina- antitoxina (TA)

Os sistemas toxina-antitoxina consistem em dois genes situados no
mesmo operon, no qual um codifica uma toxina estável e outro codifica uma
antitoxina instável (RNA ou proteína) impedindo assim a toxicidade do sistema
(GERDES & MAISONNEUVE, 2012). Em bactérias e archaeas de vida livre
esses sistemas são muito abundantes, podendo estar presentes tanto nos
cromossomos como nos plasmídeos. As células filhas que não herdam o TA
tem um tempo de vida muito curto, pois as antitoxinas instáveis são
rapidamente degradadas, o que faz com que a toxina seja liberada no
citoplasma

celular

(ENGELBERG-KULKA

et al., 2006; GERDES &

MAISONNEUVE, 2012). Em L. interrogans o módulo VapBC-3

foi

caracterizado em nosso laboratório (Lopes APY et al., 2014).
1.5.

Vetor pET-28ª

O vetor pET-28a (+) (Figura 3) foi usado em nosso trablalho para a
expressão gênica em E. Coli. Ele possui uma configuração N-terminal de His Tag / trombina / T7 - Tag, além de uma sequência opcional de His - Tag
C-terminal (Merck). Em anexo.
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Figura 3: Vetor de expressão pET28a.

2. Objetivos
Este trabalho teve como principal objetivo a expressão e purificação de
r- VapB-2 de L. interrogans serovar copenhageni.

3.

Materiais e Métodos
Para testar a expressão da proteína recombinante, cepas de E. coli

VapB2, BL21 (DE3, pGRO7, Starplys, Rosseta e C43) foram transformadas
com pET-vapB2. Todas as cepas foram induzidas com IPGT 0,5 mM a 37ºC,
meio LB com canamicina, exceto o clone de E. coli BL21-pGRO7, que foi
induzido em arabinose (500mg / L) e IPTG 0,5mM, utilizando meio LB,
canamicina e cloranfenicol. Em outro experimento, E. coli BL21-DE3 e pGRO7
foram induzidos a 20ºC. Depois de escolher o melhor produtor, a fração solúvel
de extratos de E. coli expressando VapB2 foi aplicada a uma coluna de 1 ml de
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Ni++-Sepharose Histrap (GE Healthcare) e a concentração de proteína total foi
determinada pelo ensaio BCA.

3.1.

Transformação das bactérias
Alíquotas de células (50µl) retiradas do freezer a -80ºC foram

descongeladas em gelo, em seguida adicionados 1 a 5µl de solução de
plasmídeos provenientes de mini preparações. Após 1 minuto mantidas em
gelo, as misturas foram submetidas a choque térmico de 42ºC durante 2
minutos, em seguida voltadas ao banho de gelo.

3.2.

Expressão da proteína
Inicialmente, as colônias isoladas que obtiveram um crescimento

positivo foram cultivadas em 50 ml de meio LB líquido com canamicina 50µl
(concentração: 20mg/ml) sob agitação a 200 rpm, a 37ºC overnight
(pré-inóculo).

Após e medição da O.D. (densidade óptica) com o uso do

espectrofotômetro com o comprimento de onda a 600nm. Uma alíquota da
amostra do pré-inóculo, foi retirada, utilizando a fórmula:
(𝐶𝑖. 𝑉𝑖 = 𝐶𝑓. 𝑉𝑓)
Depois de calculada, foi transferida para um erlenmeyer com 250 ml
de Inoculo, submetido à agitação a 37ºC. Após a D.O. ter atingido 0,6 foi
separada uma amostra de 1ml (considerada amostra não induzida), para
posterior aplicação em gel de poliacrilamida. O restante foi induzido com
0,1mM de IPTG, por um período de 3 horas a 37ºC. Passado o período de
indução, a D.O. foi medida novamente. A amostra induzida foi retirada, com
base no seguinte cálculo:
4, 8÷𝑂𝐷÷7

As duas amostras (induzida e não induzida), foram centrifugadas a 10
000 rpm por 15 minutos a 8ºC, o sobrenadante foi desprezado e o pellet foi
congelado. O restante foi separado em tubos falcons de 50 ml, com
aproximadamente 40 ml de amostra em cada um. Os falcons foram
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centrifugados a 10 000 rpm, por 15 minutos a 8ºC, o sobrenadante foi
desprezado e o pellet ressuspenso em 5ml de Tampão de Lise (Tris 50mM,
NaCl 150mM, pH 8,0), para então ser feita a lise celular por sonicação.

3.3.

Extração da proteína
A sonicação foi realizada utilizando um falcon de 15 ml, que foi

colocado em um recipiente com gelo para evitar o superaquecimento e
degradação da amostra, colocado em um sonicador em amplitude de 20%
durante 5 minutos (30seg – ON, 30seg- OF), por duas vezes seguidas. A
amostra sonicada foi centrifugada e separada em amostra solúvel e insolúvel.
O extrato bruto (solúvel) foi adicionado à coluna de níquel com afinidade à
histidina. Uma alíquota do extrato solúvel foi retirada para análise em gel.

3.4.

Análise da expressão da proteína em SDS-PAGE
A expressão da proteína foi monitorada utilizando gel de poliacrilamida

a 20%, com voltagem aplicada a 0,03 A por aproximadamente 1 hora e 40
minutos. Foram adicionados 5µl de marcador SDS e β-mercaptoetanol em
cada fração e aquecidas por 5 minutos a 95ºC, aplicando-se em seguida 15µl
de cada amostra por poço. A visualização das bandas foi possível a partir da
coloração do gel com azul de Coomassie.

3.5.

Coloração do Gel para SDS-PAGE
A coloração foi feita, primeiramente, deixando o gel durante 2 minutos

no micro-ondas apenas com água (com pausa a cada 30 segundos), para
retirar o Tampão Tris glicina das amostras. Esse processo foi feito por três
vezes. Em seguida, foi retirada a água e adicionado o corante Coomassie blue
G-250 (80mg/L) + 3% HCl concentrado, efetuando o mesmo procedimento e
posteriormente deixando no agitador por 10 minutos.
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3.6.

Purificação da proteína
A fração insolúvel foi solubilizada utilizando 10 ml de Tampão de

solubilização (6M uréia, 5mM Imidazol, 50mM Tris, 150mM NaCl em ph 8.0).
Após deixar a amostra solubilizando no agitador overnight, foi feita uma
centrifugação e em seguida descartado o “debri” celular e armazenada a
porção solúvel. A purificação foi realizada através de cromatografia de
afinidade por níquel em coluna (HisTrap Chelanting). A proteína por ter uma
cauda de histidina, liga-se ao níquel ao passar pela resina de Ni++-Sepharose.
Após a passagem do extrato solúvel pela resina, a coluna foi lavada com
tampão de eluição (500mM Imidazol; 50mM Tris; 150mM NaCl; pH 8,0) e
tampão de equilíbrio (20mM Imidazol; 50mM Tris; NaCl 150mM; pH 8,0). Todas
as etapas da purificação foram separadas em alíquotas para análise em
SDS-Page, Wester Blotting e BCA.

3.7.

Western Blotting
Inicialmente é preparado um gel de SDS-poliacrilamida de 4-20%,

porém apenas essa técnica analítica não permite analisar proteínas
individualmente e separadamente. Para que isso se torne possível, é
necessário utilizar anticorpos específicos para a proteína de interesse.
A transferência das proteínas do gel para a membrana é por meio de
transferência eletroforética. Utilizando o Kit de transferência da BIO-RAD, seis
papéis de transferência foram embebidos em 200 ml Tampão de Transferência.
Três papéis de transferência foram acomodados sobre a superfície do Aparelho
Transferidor (Trans Blot® Turbo™ Transfer System). A membrana foi hidratada
em Tampão de Transferência durante 2 minutos e colocada sobre os papéis,
evitando a formação de bolhas. O gel foi transferido para o sandwich e
depositado sobre a membrana. Os outros três papéis umedecidos foram postos
sobre o gel. Uma corrente constante foi aplicada segundo as recomendações
do equipamento usado.

Após esse tempo, os papéis foram retirados sem

mover o gel. Se o marcador (rainbow) estiver bem destacado, é sinal de que a
transferência foi bem sucedida. Após isso, membrana foi transferida para um
recipiente contendo água destilada. Foi feito utilizando 50ml de PBS-T com 5g
de Blondeing-Biorad por 1h.
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Para o bloqueio foi utilizado apenas 10 ml, o restante foi separado
para acrescentar o anti-his. A membrana foi lavada por três vezes com PBS-T,
por 5 minutos cada. A incubação com o anticorpo foi feita por 1h; 2µl de anti-his
foram diluídos em 10 ml de solução de bloqueio. Após esse processo, a
membrana foi novamente lavada com PBS-T por três vezes. A membrana foi
scaneada utilizando o equipamento da Amersham Imager 680, GE Helthcare,
no comprimento de onda que excitar o fluoróforo associado ao anticorpo (700
ou 800nm).
3.8.

BCA
Foi preparado o reagente de desenvolvimento de cor de antemão (solução

de biureto + solução BCA) e posteriormente adicionado o reagente à amostra
(fazendo duplicatas) e homogeneizando a mistura. As Misturas foram
incubadas a 60ºC por 15 minutos. Após isso, a absorbância a 595nm das
amostras foi medida. Os valores do branco foram subtraídos às restantes
medições.
A curva de calibração foi feita usando os valores de absorbância das diluições
da proteína padrão e traçando a reta de correlação da absorbância em função
da concentração total de proteína em µg / ml. A reta estabelecida foi usada
para determinar a concentração total de proteína nas amostras.

4. Resultados
Todas as cepas de E. coli expressaram VapB2 a 37ºC, principalmente
como proteína insolúvel (Figuras 4 e 5). A uma temperatura de 20ºC, E. coli
BL21 (DE3) e BL21 (pGRO7) expressaram aproximadamente metade da
proteína como proteína solúvel. A figura 6 mostra a confirmação da expressão
da proteína recombinante por Western Blotting. A purificação da proteína foi
feita a partir da fração insolúvel. A proteína insolúvel foi solubilizada com ureia
6M. A purificação foi feita em coluna de N (Figura 7).
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Figura 4: VapB-2 (Rosseta e C43) a 37ºC em gel de SDS-Page. 1 = Rosseta; 2 = C43. M =
Marcador LMW; NI = amostra não induzida com IPTG; I = amostra induzida com IPTG; S =
fração solúvel; IN= fração insolúvel.
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Figura 5: VapB-2 (DE3 e pGRO7) a 20ºC em gel de SDS – Page. 1 = DE3; 2 = pGRO7; M =
Marcador LMW; NI = amostra não induzida com IPTG; I = amostra induzida com IPTG; S =
fração solúvel; IN= fração insolúvel.
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Figura 6: VapB-2 (DE3 e pGRO7) a 20ºC - Western Blotting. 1 = DE3; 2 = pGRO7; M =
Marcador Rainbow; NI = amostra não induzida com IPTG; I = amostra induzida com IPTG; S =
fração solúvel; IN= fração insolúvel.
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Figura 7: VapB-2 Insolúvel purificada Ni++-Sepharose. Gel de SDS-Page. M = Marcador; 1
= Solubilização VapB-2; 2 = fração insolúvel; 3-4= Flowthrough da purificação VapB-2; 5-9 =
Eluição da purificação.
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Curva de calibração BCA
A curva-padrão corresponde à relação gráfica entre os valores de
absorbância (A) e os de concentração. Com base na análise gráfica é possível
verificar a linearidade da reação e calcular um fator de conversão de valores de
absorbância em concentração.
Com os dados obtidos foi construído o seguinte gráfico:

Figura 8: Curva – BCA, proteína total – solúvel e insolúvel.

Para saber a concentração de uma solução, mede-se a densidade
ótica e se leva este dado à curva, encontrando-se imediatamente sua
concentração.
Pela equação 𝑦 = 0, 7746𝑥 + 0, 1579 foi possível obter o valor de
concentração (x) da amostra a partir do valor da absorbância (y) lida.

5. Conclusões
A melhor cepa para expressão da VapB-2 foi a E. coli BL21 (pGRO7) e
a temperatura de 20ºC foi a melhor condição para atingir a maior quantidade de
proteína solúvel. A coluna Ni++-Sepharose mostrou ser eficaz para a purificação
da proteína recombinante.
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