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RESUMO
As infecções hospitalares (nosocomiais) são adquiridas por pacientes em ambiente hospitalar.
Segundo a OMS, as infecções bacterianas ainda são uma das principais causas de
hospitalização e morte em todo o mundo. O uso excessivo inadequado de antibióticos
aumenta as infecções nosocomiais em virtude do surgimento de cepas resistentes a estes
antimicrobianos causando grande impacto econômico no país. Assim, as vacinas são as
estratégias para tratamento destas infecções. Escherichia coli é um dos principais patógenos
nosocomiais emergentes e é uma bactéria Gram-negativa em forma de bastonete que coloniza
o trato gastrointestinal, responsável por várias doenças, como septicemia, pneumonia,
meningite neonatal, peritonite e gastroenterite. A E. coli produz vesículas da membrana
externa (OMV) que são pequenas estruturas esféricas e altamente imunogênicas de 20 a 200
nm e pode ser uma vacina alternativa contra infecções nosocomiais. As vesículas são
liberadas durante o crescimento celular e a produção pode ser influenciada por fatores como
acidez, temperatura, deficiência de nutrientes, etc. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
produção de OMV por E. coli cepa 17/38 (fornecida pelo HU - Hospital Universitário) em
“shaker”, utilizando diferentes condições do cultivo (pH, temperatura e tempo) e extração por
filtração tangencial ou ultracentrifugação. Para a quantificação e caracterização de OMVs
realizamos testes de dosagem de proteína, eletroforese e microscopia eletrônica. Com base
nos resultados, concluímos que: o pH, temperatura e tempo afetaram a produção de OMV;
extração de OMV pela filtração tangencial mostrou-se uma tecnologia promissora quando
comparada com a ultracentrifugação. Assim, apesar do grande conhecimento a respeito de
OMVs como mediadores de virulência e da necessidade para a sobrevivência bacteriana,
ainda existem muitos aspectos a serem elucidados a respeito do impacto destas OMVs nos
microrganismos e no hospedeiro humano.

Palavras-chaves: Escherichia coli. Vesículas de Membrana Externa. Infecções Nosocomiais
Vacina.

ABSTRACT
Nosocomial infection it is an infection acquired by patient during the hospital stay.
According to the WHO bacterial infections are a major cause of hospitalization and
worldwide death. The excessive e improper use of antibiotics are elevating nosocomial
infections and causes the emergence of resistant strains to these antimicrobials causing a
economic impact in the country. Thus vaccines are the alternatives strategies for treating these
infections. Escherichia coli is one of the leading emerging nosocomial pathogens and it’s a
Gram-negative rod shaped bacterium that colonizes the gastrointestinal tract responsible for
diseases such as sepsis, pneumonia, neonatal meningitis, peritonitis, and gastroenteritis. E.
coli produces outer membrane vesicles (OMV) which are small spherical and highly
immunogenic structures of 20-200 nm and may be an alternative vaccine against nosocomial
infections. The vesicles are released during cell growth and production can be influenced by
factors such as acidity, temperature, nutrient deficiency, etc. The objective of this work was to
evaluate the production of OMV by E. coli strain 17/38 (provided by HU – Hospital
Universitário) in shaker, using different cultivation conditions (pH, temperature and time) and
extraction

by

tangential

filtration

or

ultracentrifugation.

For

quantification

and

characterization of OMV, we performed protein dosage tests, electrophoresis and electron
microscopy. Based on the results, we conclude that: pH, temperature and time affected the
production of OMV; the OMV extraction by tangential filtration proved to be a promising
technology when compared with ultracentrifugation. Despite the great knowledge regarding
OMVs as mediators of virulence and to bacterial survival there are still many aspects to be
elucidated regarding the impact of these OMVs on microorganisms and the human host.

Keywords: Escherichia coli. Outer Membrane Vesicles. Nosocomial Infections. Vaccine.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Escherichia coli
A Escherichia coli (E. coli) pertence à família Enterobacteriaceae (OLIVEIRA, 2011), é
uma bactéria Gram-negativa, não formadora de esporos, em formato de bastonete curto,
anaeróbica facultativa, sendo a maioria móvel devido à existência de flagelos.
Várias são as cepas de E. coli que habitam o trato gastrointestinal comensalmente de
animais e seres humanos. No entanto, algumas cepas são consideradas patógenos importantes,
que causam uma grande variedade de doenças (MAINIL, 2013).
Atualmente as E. coli estão associadas a infecções, pneumonias, infecções do trato
gastrointestinal (ITG), infecções respiratórias (IR), infecções do trato urinário (ITU),
meningite neonatal, diarreia, colite, infecções sanguíneas, septicemia e inclusive podendo
levar o paciente à óbito (SILVA, 2012; MAINIL, 2013; KHAN et al., 2015).
Estas bactérias possuem diversos fatores de virulência, tais como adesinas, toxinas,
sideróforos, fímbrias, pilus e proteínas de superfície, responsáveis pelo desenvolvimento das
diversas patologias (SILVA 2012, EUSÉBIO et al., 2016).

Figura 1. Microscopia eletrônica de Escherichia coli.

1.2 Infecções Nosocomiais (Hospitalares)
O termo “nosocomial” é usado para qualquer doença adquirida pelo paciente sob cuidados
médicos. É uma infecção adquirida pelo paciente durante a internação hospitalar, ou seja,
1

infecção instalada devido internação hospitalar prolongada, responsável por sérios problemas
de saúde que podem levar à morte (KHAN et al., 2015).
Uso excessivo e inadequado de antibióticos de amplo espectro, especialmente em
ambientes de saúde, está elevando as infecções nosocomiais ou hospitalares, causando grande
impacto econômico, além de elevadas taxas de morbidade e mortalidade (KHAN et al., 2015).
As infeções hospitalares apresentam alta incidência nas unidades de terapia intensiva
(UTIs), sendo considerado um problema seríssimo. De acordo com os dados do estudo de
Prevalência Europeia de Infecção em Terapia Intensiva (EPIC), as infecções mais prevalentes
em cuidados intensivos são: infecção pulmonar (64,7%), seguido de infecção do trato urinário
(17,6%) e bacteriemia (12%) (ZARAGOZA et al., 2014).
As bactérias são responsáveis por cerca de noventa por cento das infecções, enquanto os
protozoários, fungos, vírus e micobactérias são os que menos contribuintes em comparação
com as infecções bacterianas (GATERMANN et al., 2005; KHAN et al., 2015).
Os principais microorganismos envolvidos em infecções hospitalares são Escherichia coli,
Streptococcus spp., Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Bacillus cereus, Klebsiella pneumonia. Dentre os patógenos nosocomiais relevantes, a E. coli
está entre as causas mais frequentes de infecção bacteriana em humanos, sendo responsável
por uma série de doenças.

1.3 Resistência a Antibiótico
Desde sua introdução em 1940, os antibióticos são medicamentos muito utilizados para o
tratamento de diversas doenças, inclusive prevenindo infecções provenientes de pacientes
operados e imunodeprimidos. No entanto, atualmente, algumas infecções são resistentes ao
uso destes antimicrobianos, aumentando assim casos de morbidade e mortalidade
(GELBAND et al., 2015).
A eficácia do tratamento com antibióticos depende da identificação e do padrão de
resistência antimicrobiana dos patógenos responsáveis pelas infecções nosocomiais
(BARTOLETTI et al., 2016). A prática de prescrever antibióticos de forma indiscriminada,
sem caracterização bacteriana provocou o aumento de patógenos resistentes (GELBAND et
al., 2015).
Entre 2000 e 2010, o consumo total mundial de antibióticos aumentou mais que 30%. Na
maioria dos países este aumento foi de 20% consumido em ambientes hospitalares e outros
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ambientes de saúde e 80% prescritos por médicos particulares ou até mesmo adquiridos pelos
consumidores sem prescrição (GELBAND et al., 2015).
Os hospitais estão com grandes dificuldades para promover o tratamento contra infecções e
os antibióticos são amplamente utilizados. Assim, uso excessivo e inadequado de antimicrobianos
cria um ambiente de pressão seletiva sobre as linhagens bacterianas, favorecendo a preservação das
linhagens naturalmente resistentes que apresentam opções terapêuticas restritas e muitas vezes com
efeitos adversos mais acentuados em comparação com a terapia habitual (BAÑO et al., 2011;
GELBAND, 2015).

Estudos recentes realizados pela WHO (OMS) listou que Escherichia coli, Klebsiella
pneumonia e Staphylococcus aureus são os principais agentes causadores de infecções
hospitalares. Sendo que E. coli, em diferentes países, é resistente a mais do que 50% a
fluoroquinolonas e cefalosporinas de 3ª geração, dificultando o tratamento das infecções.

1.4 Desenvolvimento de Vacina
Para que ocorra a manutenção da efetividade dos antibióticos, são necessárias
intervenções, como mudanças de normas de prescrição, conscientização da população quanto
ao uso correto. Mas, alternativas para o tratamento e controle destas infecções podem ser
realizadas através do desenvolvimento de vacinas baseadas em componentes bacterianos com
o objetivo de identificar fatores específicos de Escherichia coli para uso potencial como
antígenos vacinais (MCLELLAN; HUNSTAD, 2016; GELBAND et al., 2015).
Existem diversos fatores de virulência que desempenham atividades críticas nas infecções
hospitalares que incluem componentes estruturais de superfície, tais como lipopolissacarídeos
(LPS), cápsula polissacarídica, flagelos, vesículas de membrana externa (OMV), pilus,
adesinas não-pilus, proteínas de membrana externa (OMP), toxinas secretadas. Todos esses
componentes são candidatos atrativos para o desenvolvimento de novos medicamentos e
vacinas (KLEMM et al., 2010; WERNEBURG et al., 2015; O'BRIEN et al., 2016).
Preferencialmente, as OMV estão no foco da pesquisa biomédica e têm uma infinidade de
usos diferentes nos campos da bacteriologia, vacinologia e imunologia (WIESER et al.,
2014).

1.5 Vesículas de Membrana Externa (OMV)
As Vesículas de Membrana Externa (OMV = Outer Membrane Vesicles) são pequenas
estruturas de membrana de bicamada lipídica, esféricas, que variam entre 20 - 250 nm,
3

naturalmente liberadas durante as diferentes fases de desenvolvimento na superfície celular
das bactérias Gram-negativas (DE BENEDETTO et al., 2017).

Figura 2. Biogênese de OMV.

Bactérias Gram-negativas apresentam capacidade de produzir OMV, dentre elas, destacase a E. coli. A OMV é constituída de lipopolissacarídeos (LPS), fosfolipídios, peptidoglicano,
proteínas da membrana externa (OMPs), componentes da parede celular, proteínas
(periplasmáticas, citoplasmáticas e ligadas à membrana), ácidos nucléicos (DNA, RNA),
metabólitos iônicos e moléculas sinalizadoras (JAN et al., 2017). Assim OMVs são reflexo da
superfície da célula bacteriana, portanto possuem funções importantes na patogênese e na
sobrevivência bacteriana. (JAN et al., 2017).
A simplicidade de produção e a alta imunogenicidade dessas partículas, que imitam as da
superfície externa das bactérias, tornaram as OMV particularmente atraentes para o
desenvolvimento de vacinas contra patógenos bacterianos (DE BENEDETTO et al., 2017). O
marco no desenvolvimento de vacinas baseadas em OMV é exemplificado pela vacina
Bexsero®, de N. meningitidis contendo OMV extraída da biomassa (KLIMENTOVÁ;
STULÍK, 2015).
As OMV produzidas naturalmente a partir de bactérias patogênicas contêm adesinas,
toxinas e compostos imunomoduladores, que medeiam diretamente à ligação patógenohospedeiro que estão diretamente relacionadas a invasão bacteriana, causando citotoxicidade e
4

modulando a resposta imune do hospedeiro, tornando-as resistentes a ambientes hostis. Ao
participar de diversos aspectos da interação hospedeiro-patógeno, as OMV são potentes
fatores de virulência bacteriana (KUEHN; KESTY, 2005).
As bactérias também produzem maior quantidade de OMV nas diferentes fases do
crescimento em meio líquido ou sólido em resposta a diferentes condições ambientais, como
alteração de temperatura, depleção de nutrientes, exposição a antibióticos, aumentando o
acondicionamento e a liberação dos materiais (KLIMENTOVÁ; STULÍK, 2015).
No entanto, a produção atual de OMV quanto à metodologia de extração, representa um
desafio crítico para obter quantidade suficiente, pureza e reprodutibilidade para estudos
subsequentes de suas composições de proteínas e lipídios ou suas funções biológicas
(KLIMENTOVÁ; STULÍK, 2015).
Especialmente na produção de vacinas, a consistência das composições entre lotes é um
fator crítico para a segurança e eficácia da vacina (KLIMENTOVÁ; STULÍK, 2015). O
controle de qualidade dessas partículas isoladas é muito desafiador porque os métodos usados
atualmente não são suficientes para fornecer informações sobre o número ou tamanho das
partículas, sua distribuição na solução ou a presença de marcadores em um subgrupo da
população de interesse da OMV (WIESER et al., 2014).

2. OBJETIVO
Avaliar a produção de OMV por Escherichia coli em “shaker”, utilizando diferentes
condições de cultivo (pH, temperatura e tempo) e extração de OMV por Filtração Tangencial
(FT) ou Ultracentrifugação (UC).

5

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Fluxograma de Produção e Extração de OMV

Lote de Trabalho
cepa E. coli 17/38

Inóculo em meio LB
14 h, 37°C, 180 rpm

Coloração em Gram

DO ajustada para 0,1
em meio LB

Fermentação

Condições:
pH: 4,5 e 7,0
Temperatura: 37°C e 45°C

Tempo: 7h e 24h
Agitação: 180 rpm

Amostragem
Centrifugação
5.000 rpm/10 min

Células

Sobrenadante

Descarte
Filtração
0.45 µm

LOWRY
SDS-PAGE

Filtração
0.22 µm

TEM
TFF
6 Diafiltrações com PBS

UC
150.000 G/4°C/3h

OMV

Figura 3. Fluxograma do processo de cultivo de E. coli e processo de extração de OMV.
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3.2 Microrganismo
Foi utilizada a cepa E. coli 17/38, cedida pelo Hospital Universitário da Universidade de
São Paulo, proveniente de infecção urinária de uma paciente idosa que apresentou resistência
a 10 dos 18 antibióticos testados (Figura 4). Para fins de experimento, esta cepa foi
denominada EC086HU.

Figura 4. Antibiograma da cepa E. coli coletada da paciente do Hospital Universitário da USP.
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3.3 Lote Trabalho
O lote trabalho foi preparado em meio sólido Luria-Bertani. Foi aliquotado em criotubos
contendo 30% de glicerol, conservado em nitrogênio líquido e utilizado durante este estudo
(Figura 3).

3.4 Meios de Cultura
A composição do meio utilizado para o preparo do inóculo e cultivo, foi o meio LuriaBertani líquido. Somente para estudos da viabilidade celular que foram utilizados o meio
Luria-Bertani ágar.
Tabela 1. Composição do meio sólido de ágar Luria-Bertani.
Composição

Quantidade

Triptona

10 g/L

Extrato de Levedura

5 g/L

Cloreto de Sódio

10 g/L

Ágar

12 g/L

Água Purificada (q.s.p.)

1L

* No meio líquido Luria-Bertani não é adicionado ágar.

3.5 Preparo de Inóculo
A ativação do inóculo da cepa EC086HU realizou-se a partir do descongelamento do
criotubo do lote de trabalho em temperatura ambiente. Foi inoculado 5 µL da suspensão
bacteriana em “Erlenmeyer” de 500 mL contendo 50 mL de meio líquido LB em pH 7,0. Os
frascos foram mantidos em “shaker” a 180 rpm e 37°C, com duração de 14 horas (overnight)
de cultivo (Figura 3).
O volume de inóculo foi transferido para “Erlemeyers” contendo 500 mL de meio LB, com
uma Densidade Óptica (DO) inicial ajustada para 0,1 a um comprimento de onda de 600 nm.

3.6 Condições do Cultivo (Figura 3)
A avaliação do crescimento bacteriano foi realizada em diferentes condições de
ambientais. Sendo elas: pH, temperatura e tempo.
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A cinética do crescimento bacteriano durante o cultivo foi acompanhada de hora em hora,
por meio da obtenção da DO do cultivo em espectrofotômetro ULTROSPEC 2000 a um
comprimento de onda de 600 nm. Ao final de cada cultivo, foi realizada a microscopia através
da coloração de Gram para verificar a pureza do cultivo.

3.6.1

Tempo

O tempo de cultivo foi avaliado como fator de estresse na produção de OMV, pois influencia na
produção e liberação de OMV. Os tempos de cultivo avaliados foram 7 horas e 24 horas de cultivo. As
amostras foram coletadas a cada hora até as primeiras sete horas de cultivo, posteriormente o cultivo
foi mantido em “shaker”.

A última amostra foi a de 24 horas coletada no final do

experimento.
3.6.2

pH

Outro fator de estresse avaliado foi o pH, pois em condições subletais pode atuar como
estresse ambiental, alterando a composição lipídica da membrana, à medida que as células
tentam lidar com essa condição. Dessa forma, a fluidez da membrana pode desempenhar um
papel importante na secreção de toxinas, por meio de vesículas de membrana externa
bacteriana (YUK; MARSHALL, 2004). Os pHs avaliados foram 4,5 e 7,0.
3.6.3

Temperatura

A temperatura foi outro fator de estresse avaliado, o choque térmico promove a
desnaturação das proteínas e sua extensa eliminação via OMV. Para bactérias patogênicas, a
mudança de baixa para alta temperatura corresponde à transição do ambiente externo para o
ambiente interno (hospedeiro) e induz a produção de fatores de virulência (KLIMENTOVÁ;
STULÍK, 2015). Os cultivos foram realizados a 37°C e 45°C.
3.7 Extração de OMV (Figura 3)
Após o cultivo, as células das culturas de caldo foram removidas por centrifugação (5.000
rpm x 10 min) utilizando uma centrífuga de alta velocidade HITACHI CR22N.
Os sobrenadantes foram filtrados utilizando sistema de filtração a vácuo, com filtro de
porosidade 0,45 μm.
Para a extração das OMV foram utilizados dois protocolos distintos, sendo eles:
ultracentrifugação e filtração tangencial.
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3.7.1

Ultracentrifugação (Figura 3)

No primeiro protocolo, os filtrados (0,45 μm) foram ultracentrifugados a 150.000 x g, 4ºC
por 3 horas utilizando ultracentrífuga OPTIMA MAX-TL (BECKMAN COULTER). O
precipitado da ultracentrifugação contendo as OMV purificadas foi ressupendido em PBS
(Tampão Fosfato-Salino) em pH 8,0. Além da amostra ressuspendida, o sobrenadante da
ultracentrifugação também foi aliquotado e armazenado para análises posteriores de controle
de qualidade.

3.7.2

Filtração Tangencial (Figura 3)

O segundo protocolo, os filtrados (0,45 μm) foram submetidas a filtração a vácuo
utilizando sistema de filtração single-use MILLIPORE, com filtros de 0,22 µm de porosidade.
Estes filtrados 0,22 µm foram concentrados por filtração tangencial (LABSCALE MILLIPORE) com membrana de 300 KDa. Os concentrados foram dialisados contra PBS e
concentrados novamente até 40-45 mL, para obtenção e extração de OMV de Escherichia
coli. Amostras foram retiradas, inclusive dos filtrados (para verificar perdas) para posterior
análise de controle de qualidade de todas as etapas de extração.

3.8 Dosagem de Proteínas Totais
A quantificação das OMV foi determinada pela concentração de proteínas totais por meio
do método de Lowry (LOWRY et al., 1951), das amostras obtidas a partir de ambos os
processos de extração de OMV, como descrito anteriormente (Figura 3).
Neste ensaio foram adicionados 1,2 mL de Reagente A (Tabela 2) em 400 µL das amostras
(previamente diluídas) e incubados por 15 minutos a temperatura ambiente. A seguir, foram
adicionados 120 µL do reagente fenol de Folin-Ciocalteu 2N (1M) e mantido em repouso por
30 minutos em câmara escura a temperatura ambiente. A leitura foi realizada em
espectrofotômetro a 750 nm.
Tabela 2. Composição do Reagente A do ensaio de Lowry.
Composição

Quantidade

Tartarato de Sódio 4% (p/v)

0,5 mL

Sulfato de Cobre 2% (p/v)

0,5 mL

Carbonato de sódio 2% (p/v)

100 mL
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Para a determinação da curva padrão, utilizou-se solução de albumina de soro bovino
(BSA) em concentrações variando de 6,25 a 175 µg e absorbâncias verificadas a 750 nm no
espectrofotômetro. A concentração de proteína nas amostras foi calculada por meio da leitura
da absorbância e do fator encontrado na equação da reta da curva padrão. Os valores da
concentração de proteína total, isto é, de OMV, foram expressos em mg totais de OMV.

3.9 Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE)
A identificação do perfil eletroforético das OMPs (Proteínas de Membrana Externa) foi
verificado através de gel de SDS-PAGE, 12,5% (30% acrilamida/0,8% bisacrilamida).
As amostras obtidas durante ambos os procedimentos de extração, foram ressuspendidas
em 5 µL de tampão de amostra (Tabela 3), aquecidas a 95°C por 5 minutos e aplicadas em
Sistema de Eletroforese Vertical miniVE (GE Healthcare) a 250 V, 50 mA e 100W. Cada
canaleta do SDS-Page recebeu 20 µL de amostra. A coloração utilizada foi a prata.

Tabela 3. Composição do Tampão de Amostra.
Composição

Quantidade

Tris-HCl (pH 6,8)

6,2 mL

SDS

2,0 g

Glicerol

10,0 mL

β-mercaptoetanol

1,4 mL

Azul de bromofenol

10,0 mg

Água Purificada (q.s.p.)

20 mL

3.10 Microscopia Eletrônica
Para a microscopia eletrônica utilizou-se a técnica de contraste negativo. Nesta análise
foram utilizadas apenas as amostras finais (OMV) do processo de extração por FT (Figura 3).
Uma suspensão de OMV de 5 µL em PBS pH 6,2 foi aplicada sobre grades de cobre de 300
mesh recobertas por película de formvar/carbono, durante 1 minuto, para a adsorção das
partículas sobre a película. Em seguida, foi adicionado acetato de uranila 2% como
contrastante durante 1 minuto e o excesso deste retirado com auxílio de papel de filtro até
secar totalmente. As amostras foram examinadas em microscópio eletrônico de transmissão
LEO 906E (Zeiss, Alemanha), operando a 80 kV. As imagens foram capturadas por uma
11

câmera de CCD Mega View III por meio do programa iTEM – Universal TEM Imaging
Plataform (Olympus Soft Imaging Solution GMBh, Germany), e salvas em extensão TIF.

Figura 5. Microscópio Eletrônico de Transmissão LEO 906E.
.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Influência de diferentes condições de cultivo para obtenção de OMV
4.1.1

Tempo de cultivo

20

18,9

18
15,7

16

mg totais de OMV

14

13,9

13,9

12
10
8
6
4
2
0
OMVB1P6L2/18 - 7 h OMVB2P6L2/18 - 24 h OMVP6L3/18 - 7 h

OMVP6L3/18 - 24 h

Figura 6. Concentração de OMV (mg de proteínas totais) em cultivos de 7 e 24 horas, extraídos pelo processo
de FT.

Este gráfico (Figura 6) mostra resultados da concentração de OMV (mg de proteínas totais)
em cultivos mantidos em “shaker” durante 7 horas e 24 horas, à temperatura de 37°C em meio
LB pH 7,0. A extração das OMV foram realizadas pelo método de Filtração Tangencial (FT) Figura 3.
Verificamos que no lote 2 (OMVB1P6L2/18-7h e OMVB2P6L2/18-24h) a concentração
de proteínas totais foi a mesma (13,9 mg totais) para 7 e 24 horas de cultivo. No entanto, no
lote 3 (OMVB1P6L3/18-7h e OMVB2P6L3/18-24h) a concentração de proteínas totais foi
maior (18,9 mg totais) na condição de 7 horas de cultivo, quando comparada com o tempo de
24 horas (15,7 mg totais).
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Teoricamente, o tempo de 24 horas promoveria uma maior liberação de OMV, pois de
acordo com alguns estudos, na fase estacionária ocorre maior produção de OMV.
Assim, será necessário o acompanhamento e retirada de amostra durante, após as sete
horas de cultivo a cada hora também até completar o período de 24 horas, a fim de verificar
em qual tempo de fermentação que a produção de OMV será maior.

4.1.2

pH do meio de cultura e tempo de cultivo

18

16,7

16
14

15,1
13,9

13,9

OMVB1P6L2/18 - 7 h

OMVB2P6L2/18 - 24 h

mg totais de OMV

12
10
8
6
4
2
0

pH 7,0

OMVA1P6L2/18 - 7 h

OMVA2P6L2/18 - 24 h

pH 4,5

Figura 7. Concentração de OMV (mg de proteínas totais) produzidas em meio LB pH 7,0 e 4,5 e tempo de
cultivo de 7 e 24 horas, extraídos pelo processo de FT.

Neste experimento comparamos o efeito dos pHs 7,0 e 4,5 do meio LB na produção de
OMV além do tempo de cultivo 7 horas e 24 horas (Figura 7). Verificamos que existe uma
diferença da produção de OMV nas diferentes condições, porém não muito significativa,
provavelmente porque o pH somente foi ajustado no início do processo e por terem sido feitos
em “shaker” e não em biorreator, onde é possível ajustar os parâmetros de fermentação.
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4.1.3

Temperatura e tempo de cultivo

30

24,6

mg totais de OMV

25

18,9

20

15,7
15

13,9

13,9

12,0
10

5

0
OMVB1P6L2/18 - 7 h OMVB2P6L2/18 - 24 h OMVP6L3/18 - 7 h

37°C

OMVP6L3/18 - 24 h

OMVP6L4/18 - 7 h

OMVP6L4/18 - 24 h

45°C

Figura 8. Concentração de OMV (mg de proteínas totais) influenciada pela temperatura (37 e 45°C)
durante oo cultivo
durante
cultivo mantido
mantido por
por 7
7 ee 24
24 horas
horas em
em “shaker”, extraídos pelo processo de
de FT.
FT.

Quando comparamos o efeito da temperatura (37 e 45°C), nos diferentes tempos de cultivo
7 horas e 24 horas (Figura 8), onde OMV foi extraída por FT, verificamos que a temperatura
influencia no processo de produção de OMV pelas bactérias, especialmente quando mantida a
45ºC.
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4.1.4

Temperatura, tempo de cultivo e método de extração de OMV

30,0

24,6

mg totais de OMV

25,0

20,0
15,4
15,0
12,0

11,2

10,0

5,0

0,0
OMVP6L4/18 - 7 h

OMVP6L4/18 - 24 h

FT

OMVP4L4/18 - 7 h

OMVP4L4/18 - 24 h

UC

Figura 9. Concentração de OMV (mg de proteínas totais) produzidas em cultivo mantido a 45°C em "shaker"
durante 7 e 24 horas, extraídos pelos processos de FT e UC.

Neste experimento (Figura 9), analisamos o efeito da temperatura, onde o cultivo foi
mantido em “shaker” à 45°C, juntamente com o tempo de cultivo de 7 horas e 24 horas. Esta
figura também mostra uma comparação entre os dois métodos de extração de OMV utilizados
FT e UC.
Verificamos que os cultivos mantidos por 24 horas no “shaker” à 45°C, apresentam maior
concentração de OMV (mg totais de proteínas) em ambos os métodos de extração utilizados.
Na FT a concentração de OMV foi e 12,0 mg em 7 horas de cultivo e 24,6 mg no tempo de 24
horas. Na UC a concentração de OMV de 7 e 24 horas de cultivo foram de 11,2 e 15,4 mg,
respectivamente. Mostrando mais uma vez a influência da temperatura no processo.
A princípio, a FT é mais eficiente quanto a recuperação de OMV, no entanto precisamos
considerar que a ultracentrifugação é o padrão, pois já existem vacinas licenciadas que
utilizam a UC, como método de obtenção de OMV.
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Assim, comparando os cultivos de 7 horas para FT (OMVP6L4/18-7h) e UC
(OMVP4L4/18-7h), verificamos que houve uma pequena diferença quanto a produção de
OMV (12,0 e 11,2 mg, respectivamente). Se considerarmos a UC como padrão, podemos
afirmar que 12,0 mg de OMV obtido pelo método de FT pode ser que realmente é possível,
realizar a extração de OMV por esta metodologia.
No entanto, quando levamos em conta os cultivos de 24 horas para FT (OMVP6L4/1824h) e UC (OMVP4L4/18-24h), verificamos que houve uma grande diferença da produção de
OMV, 24,6 e 15,4 mg, respectivamente. Considerando a condição 24 h - UC como padrão,
então apenas 9,2 mg totais de OMV foram extraídos pelo método de FT, ou seja, menos
eficiente que UC.
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4.2 Análise por SDS-PAGE
Os perfis eletroforéticos mostraram que todas as diferentes condições de cultivo
promoveram a produção e extração de OMV. Através destes géis verificamos a presença de
várias proteínas, em especial as Proteínas de Membrana Externa (OMPs) que são
extremamente importantes no processo de infecção hospitalar causado pela E. coli.

pH 7 - 24H – 37°C - FT
OMVB1P6L2/18-24h

pH 7 - 7H – 37°C - FT
OMVB1P6L2/18-7h

pH 4,5 - 7H – 37°C - FT
OMVA1P6L1/18-7h

116

116

116

66,2
45,0
35,0

66,2
45,0
35,0

66,2

25,0

25,0

18,4

18,4

45,0
35,0
25,0

14,4

14,4
pH 4,5 - 24H – 37°C - FT
OMVA1P6L1/18-24h

18,4
14,4
pH 7 - 7H – 45°C - UC
OMVB1P6L2/18-7h

pH 7 - 24H – 45°C - UC
OMVB1P6L2/18-24h

116

116

116

66,2

66,2

66,2

45,0

45,0

35,0

35,0

25,0

25,0

18,4

18,4

14,4

14,4

45,0
35,0
25,0
18,4
14,4

Figura 10. Perfil eletroforético das proteínas presentes nas amostras finais – OMVs obtidas pelos processos de
extração FT e UC.
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4.3 Caracterização de OMV por Microscopia Eletrônica
Foram observadas vesículas de 40 a 140 nm, nas amostras finais – OMVs extraídas
provenientes de cultivo em meio LB. A variação de tamanho e forma entre as vesículas
também é descrita por ROIER, et al. (2016).
A

B

C

D

E

F

Figura 11. Micrografias das amostras finais do processo de extração de OMV por FT. 7 horas de cultivo
a 37°C em pH 7,0 (A-B). 7 horas de cultivo a 37°C em pH 4,5 (C-D). 24 horas de cultivo a 45 °C em pH
7,0 (E). 24 horas de cultivo em a 37°C em pH 7,0 (F).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este estudo concluímos que o pH, temperatura e tempo de cultivo afetaram a
produção de OMV.
A extração de OMV pela FT mostrou-se uma metodologia promissora quando comparada
com a UC. Além disso, é mais simples devido a vários aspectos, como: menor tempo de
trabalho, maior praticidade, facilidade de trabalhar com volumes maiores, menor custo, etc.
No entanto, será necessário a realização de mais alguns experimentos para que sejam
definidas as condições da FT para obtenção de melhores rendimentos.
Através dos estudos realizados, que incluíram experimentos e estudos bibliográficos,
verificamos que nos últimos 40 anos, vários estudos estão sendo realizados com OMV quanto
a biogênese, composição, funções nas patologias bacterianas, funções na sobrevivência da
bactéria e interações com outra células. Não se sabe exatamente qual é o gatilho que promove
a produção de OMV, sabe se que é geral para a maioria das espécies bacterianas, no entanto é
necessário estudar como este mecanismo é regulado. É necessário desenvolver métodos mais
precisos da quantificação de OMV, atualmente a maioria dos laboratórios quantificam OMV
através da concentração de proteína, no entanto a composição e tamanho variam muito
durante as diferentes fases de crescimento ou formas de extração. Uma forma de realizar isso
é através de contadores de nanopartículas como as utilizadas para vírus ou através da
contagem direta pela microscopia eletrônica (TEM), que seria mais preciso apesar de
extremamente trabalhoso. Outras possibilidades são através da citometria de fluxo, análise de
rastreamento de nanopartículas (NTA = Nanoparticle Tracking Analysis), espalhamento
dinâmico de luz (DLS = Dynamic Light Scattering) e espalhamento de luz multi-ângulo
(Multiangle Light Scattering = MALS).
Assim, apesar do grande conhecimento a respeito de OMVs como mediadores de
virulência e da necessidade para a sobrevivência bacteriana, ainda existem muitos aspectos a
serem elucidados a respeito do impacto destas OMVs nos microrganismos e no hospedeiro
humano.
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