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Orientador: Prof. Dr. JO�O LUCIO DE AZEVEDO 

RESUMO 

A partir de um novo isolado de ªªçillYã thucingi�nsis, 

SPL407 (serotipo Hi), detectou-se o gene da b-endotoxina, usando 

DNA total, com o auxílio de sondas moleculares. Este gene foi 

inserido em dois vetores. A princípio no pUC18, originando o 

plasmídio pHT407, e depois no pHT3101, um novo vetor, construído 

na tentativa de se obter expressão e estabilidade em B. 

thuringiensis, originando o pHT408. O pHT409 e o pHT410 são o 

pHT408 deletado de 5 kb na região vizinha ao gene çc� clonado em 

orientações diferentes em relação ao promotor 19ç Z do pUC18 

(pHT409, orientação oposta e pHT410 a mesma orientação). 

Os quatro novos plasmídios foram introduzidos em �

�gli por transformação clássica e os plasmídios construídos a

partir do pHT3101 

kYC2takiHD1Cr� B por 

introduzidos 

eletropora�ão. 

var. 

A expressão do gene 

ocorreu nas duas espécies. Entretanto, por razões desconhecidas, 

em E.çgli o pHT410 não se expressou tão bem quanto o pHT408 e o 
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pHT409. No início da fase estacionária de B.thuringignsis, onde 

normalmente a bactéria não produz a b-endotoxina, o clone pHT410 

sintetiza este polipeptídio, provavelmente devido a diferenças no 

comportamento do promotor lac. 

Através do Western blotting e imunodetecção verificou

se que o gene clonado do tipo �c�IAa produz um polipeptídio de 

130 kDa, 

<SPL 407), 

que se expressa fracamente na linhagem parental 

que por sua vez produz um polipeptídio de 140kDa, 

mostrando que nesta linhagem coexistem, no mínimo, dois genes da 

b -endotoxina ativa sobre Lepidoptera que se expressam 

diversamente. Este resultado pode ser devido a diferenças no 

número de cópias do gene ou na eficiência do promotor. 



MOLECULAR CHARACTERIZATION AND CLONING 

OF THE DELTA-ENDOTOXIN GENE 

xvii. 

ANO ITS TRANSFORMATION IN Bà�ill�� th�cinsieo�i� 

SUMMARY 

<Serot�pe 

identified, 

H1> 

Author: OLIVIA MARCIA NAGY ARANTES 

Adviser: Prof. Dr. JOAO LUCIO DE AZEVEDO 

a new strain, 

was isolated and a b -endotoxin gene 

SPL407 

was 

in the total DNA, b� molecular h�bridization whith a 

radioactive probe. This gene was inserted into two vectors. At 

first using pUC18 to give the recómbinant plasmid pHT407 and 

1ater into pHT3101, which is a new vector constructed in an 

attempt to obtain expression and stabilit� in B. th�cinaigo�i�, 

to give the plasmid pHT408. In this plasmid a 5 kb DNA fragment 

was de1eted from the region close to the gene �e� to give pHT409 

and pHT410. In this case, the cloning was in different 

orientation to the ls�Z prometer of pUC18 (pHT409 in opposite 

orientation and pHT410 in the sarne orientation). 

The four new plasmids were introduced into E.�gli b� 

classical transformation, while the plasmids constructed from 

pHT3101 were introduced into a.th�cinsi�n�iã var.kycstakiHD1Cr� B 
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strain b� electroporation. The expression of gene Ç[j occurred in 

both species. However, for an unknown reason, 

pHT410 was not expressed as much as pHT408 and pHT409. After the 

onset of the stationnar� phase of e. th�Liil�ignãiã, when norma11� 

the bacterium does not �et produce b -endotoxin, the clone pHT410 

s�nthesized this po1�peptide, probab1� because of the lac 

promoter. 

Through Western blotting and immuno detection it was 

verified that the çr� gene produced after cloning with the 

plasmid pHT3101, a pol�peptide of 130 kDa whích was poorl� 

expressed in the parental strain (SPL 407) which produced 

preferentia11� a pol�peptide of 140 kDa. These results show that 

in this strain at least two different 1epidopteran specific 

b -endotoxin genes coexist and are differentl� expressed. That 

could result from a difference in gene cop� number and titration 

effects. 
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1. INTRODUÇAO

Os problemas causados pela utilização abusiva dos 

inseticidas químicos têm levado pesquisadores de todo o mundo a 

explorar o uso de microrganismos no controle biológico de 

insetos, 

agrícolas. 

especialmente aqueles que se constituem em pragas 

Estes problemas vão desde a falta de especificidade 

destes produtos, que leva à eliminação de muitos insetos úteis, à 

sua toxicidade para a espécie humana e animais domésticos, o 

rápido aparecimento de resistência dos insetos aos mesmos, o seu

acúmulo 

poluição, 

no meio ambiente ocasionando sérios problemas de 

até as somas vultosas que, no caso do Brasil, são 

destinadas à importação destes inseticidas químicos. 

Hoje 

entomopatogênicos, 

são conhecidos muitos microrganismos 

especialmente fungos, vírus e bactérias, mas 

são poucos os produzidos comercialmente como o Reovírus, 

Baculovírus, �etªchi�iYm ªoiáQeliae, BeªY�eciª ºªá�iaoª, Ba�illYá 

egeilliªg e Bª�illus thuringigo�iá. 

Dentre as bactérias entomopatogênicas destaca-se o 

Bà�illus thucingien�iã por seu largo espectro de hospedeiros, 

entre os quais lepidoptera, 

aos mamíferos, 

Diptera e Co1eoptera, por sua 

a fauna e a flora e portanto não inocuidade 

poluente, e por não ser encontrada resistência entre os insetos 

controlados por ele. 

O ft.thucingienãi� foi descrito pela primeira vez, como 

agente entomopatogênico, em 1911, por Ber1iner, na região de 



2. 

Thuringe na Alemanha, a partir de larvas mortas de êns9s�ts

e particularmente nos últimos de2 anos, 

esta 

Desde então, 

bactéria vem sendo extensivamente estudada visando, 

principalmente, o melhoramento das características 

entomopatogênicas das linhagens conhecidas e a obtenção de novos 

isolados mais efica2es. 

Sua propriedade de toxicidade aos insetos se deve à 

presença de uma inclusão cristalina <b -endotoxina), composta de 

uma ou várias proteínas. As b -endotoxinas são codificadas por 

diferentes genes, locali2ados em plasmídios grandes ou no 

cromossomo, que podem ou não coexistir numa mesma linhagem. 

Vários destes genes já foram clonados em E_ çQli possibilitando a 

identificação de alguns sistemas de regulação. 

Uma das maiores limitações que se impõe hoje ao estudo 

genético do e_ th�cinsignãiã é a falta de um sistema de 

transformação eficiente nesta bactéria, que possibilite o estudo 

da expressão e regulação dos genes responsáveis pelas toxinas. 

E dentro deste contexto que o presente trabalho foi 

desenvolvido, visando, particularmente, o estudo das 

características genéticas e moleculares de novos isolados e a 

busca de vetores de clonagem e métodos mais eficientes de 

transformação genética em S. tbYr1os1en�1�.
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2. REVIS�O DE LITERATURA

2.1. Toxinas do Bªçill�s thurinaiensis, modo de ação e seu uso 

como bioinseticida 

ªªçill�ã thurin�iensis é uma bactéria gram positiva e 

catalase positiva com a capacidade de sintetizar, durante a 

esporulaç:ão, um cristal protêico entomopatogênico. Seus esporos, 

quanto a forma, 

ANDRADE, 1986)

variam entre elípticos e cilíndricos (HABIB & 

A célula bacteriana é um bastonete de 1,0 a 1,2 

pm por 3,0 a 5,0 �m, geralmente com mobilidade. E aeróbica, 

podendo, facultativamente,crescer em anaerobiose. E mesófila (28-
o 

35 C), sendo que a temperatura usada para o seu crescimento em 
o o 

fermentação é de 30 C ± 2 C (MORAES & CAPALBO, 1986) . Muitas 

variedades de a.th�Liuai�u2i2 tem sido isoladas em diferentes 

regiões do mundo e são, hoje, classificadas em 24 serotipos 

baseados nos antígenos flagelares ou antígeno H (De BARJAC, 

1981) 

Em meio de cultura, a esporulação inicia-se na fase 

estacionária, no final do crescimento da forma vegetativa. HANNAY 

(1953), foi o primeiro a detectar a presença de cristais com 

forma de "diamante" em cu 1t uras esporu 1 adas de B. t.bi.u:iogi�o�i�, 

relacionando-os com a patogenicidade desta bactéria. Este cristal 

inseticida começa a ser produzido após a fase II da esporulaç:ão 

(RIBIER & LECAOET, 1981; LUTHY et alii, 1982) e é traduzido a 

partir de um mRNA relativamente estável <GLATRON & RAPOPORT, 
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1972) transcrito por uma das RNA polimerases especificas da 

esporulação (KLIER et alii, 1978). 

Em 1955, HANNAY & FITZ-JAHES, desenvolveram dois 

métodos para a separação e posterior análise do cristal, onde 

obtiveram uma suspensão do cristal intacto, livre de outros 

materiais, como esporos e células vegetativas. Demonstraram que o 

cristal possui características de proteína. Ao microscópio 

eletrônico, os 

possui forma 

mesmos autores ainda demonstraram que o cristal 

bipiramidal. Este cristal protêico contém 

palipeptidios designados & - endotoxinas, presentes em todas as 

variedades do bacilo, altamente tóxicos a larvas de várias ordens 

de insetos. 

Algumas variedades de B.thuriniiensis produzem, além 

desta toxina a � - exotoxina que é termoestável e solúvel em 

água, excretada desde o inicio da esporulação <LECADET & De 

BARJAC, 1981). Sua estrutura quimica é semelhante aos 

nucleotidios. Afeta os insetos durante a metamorfose, impedindo a 

pupação e pode também causar envenenamento nos adultos. Esta 

toxina inibe a síntese de RNA, agindo sobre a RNA polimerase 

<SEBESTA & HORSKA, 1970>. 

Uma outra toxina, chamada o(,- exotoxina, que é uma 

fosfolipase C ou lecitinase é produzida durante a fase vegetativa 

de algumas linhagens. Uma série de hemolisinas são também 

produzidas durante a esporulação <LAVINE, 1981). 

O cristal protêico de linhagens ativas em Lepidoptera 

possui vários polipetídios com peso molecular de 130-140 kOa e 
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tem sido bem documentado <CALABRESE et alii, 1980; TYRELL et 

alii, 1981) . Vários genes produtores destes polipeptídios foram 

identificados e sua coexistência em diferentes linhagens tem 

sugerido a diversidade de componentes da b - endotoxina e seus 

diferentes espectros de ação <KRONSTAD & WHITELEY, 1986; HOFTE et 

a 1 i i , 1 988b ) . 

Entre as variedades de ª-thucingi�n2i2 existem duas, 

que são particularmente 

ativas sobre larvas de lepidoptera pertencentes à família 

Noctuidae (SANCHIS et alii, 1988) Vários genes tem sido 

isolados destas linhagens e a toxicidade sobre Noctuidae tem sido 

associada a um gene da proteína cristal (LECADET et a1ii, 1988). 

Existem variedades ativas para lepidoptera que são 

significativamente tóxicas para Diptera <HALL et alii, 1977), 

atividade esta correlacionada com a presença de cristais de forma 

cúbica. Estes cristais possuem po1ipeptidios de 66 kDa, 

designados proteína P2, que difere da b - endotoxina ativa em 

lepidoptera, 

insetos. 

embora também possua atividade sobre esta ordem de 

Existem outras variedades, 

quais foi detectada somente a presença do po1ipeptídio de 130-140 

kDa, mas que também são tóxicas a larvas de Lepidoptera e 

Diptera. Parece que estas protoxinas sofrem ativação diferencial 

quando no intestino de lepidoptera ou Diptera, originando este 

espectro de ação diferente <WARD et alii, 1988; HAIDER et alii, 

1987) 
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Por outro lado, existem variedades de a.tbucingieosi�, 

que são tóxicas somente à 

larvas de Diptera, tendo seus cristais forma e composição 

heterogêneas. Na variedade 

quatro polipeptídios de 134, 

iiCã�lenãii foram caracterizados 

128, 72 e 27 kDa (HOFTE & WHITELEY, 

1989) , sendo os dois primeiros pertencentes a família de 

proteínas de 130kDa ativas em espécies de Lepidoptera, não sendo 

relacionadas antigênicamente aos polipeptídios de 72 ou 27kDa 

<PFANNENSTIEL et alii, 1986). O polipeptídio de 27 kDa apresenta 

atividade citolítica não específica <VISSER et alii, 1985; 

BOURGOUIN et alii, 1986). 

A variedade m2cciã2ni PG14 possui todos os componentes 

da variedade iãCà�l�niii e um polipeptídio adicional de 144 kDa 

<HOFTE & WHITELEY, 1989). São conhecidas outras duas variedades 

tgng�cignii e i2n giggg, com espectro de ação diferente, ambas 

ativas em espécies de Coleoptera <HERRNSTADT et alii, 1986). Suas 

inclusões são estrutural e químicamente diferentes dos cristais 

ativos sobre Lepidoptera, possuindo sub-unidades proteicas de 66 

kDa <HERRNSTADT et alii, 1986; BERNHARD, 1986). Os dados sobre a 

composição dos cristais de a.tbuciogi�oiii estão sumarizados na 

Tabela 1. 

Em relação ao modo de ação das b -endotoxinas sabe-se 

que os polipeptidios de 130 kDa, chamados de protoxinas, sofrem 

uma transformação em pH alcalino pela ação das proteases do 

intestino do inseto, em toxinas de 60-70 kOa (LECADET & 

MARTOURET, 1962, 1967; BULLA Jr. et alii, 1979) 
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descrita para os 

polipeptídios de 72 kDa da variedade iãcaelenãiã originando 

polipeptídios ativos de 30-35 kDa (PFANNENSTIEL et alii, 1986). 

Estes polipeptídios tóxicos se fixam, por ligações de natureza 

glicoproteica, para as toxinas ativas sobre Lepidoptera, e 

lipídica para as toxinas ativas sobre Diptera, em receptores 

específicos nas células epiteliais do intestino do inseto, 

promovendo um desequilíbrio ao nível da permeabilidade da 

membrana. Em poucos minutos ocorrem lesões no epitélio intestinal 

e paralisia das mandíbulas e do tubo digestivo <LECADET, 1970; 

LUTHY & EBERSOLD, 1981; KNOWLES & ELLAR, 1987). 

O e.tb�cinsien�i� juntamente com os fungos <AZEVEDO & 

MESSIAS, 1985; ALVES, 1986) e os vírus <ALMEIDA et alii, 1986; 

MOSCARDI, 1986) entomopatogênicos vem sendo ainda pouco usados, a 

nível de campo, em comparação com os inseticidas químicos. Apesar 

do largo espectro de hospedeiros do a.th�cio2ieoãiã, ele não 

parece levar a seleção de resistência. Somente um caso de 

resistência foi descrito em Lepidoptera, a nível de laboratório 

<McGAUGHEY, 1985). Além disso, o uso de bacilos no controle de 

pragas tem outras vantagens como cita MORAES & CAPALBO <1986): 

Produzem esporos, que são mais resistentes aos fatores adversos 

do ambiente. 

- Podem ser utilizados nos equipamentos projetados para a 

aplicação de inseticidas químicos.

- São inócuos aos mamíferos e não são fitotóxicos.
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iela 1. Classificação dos genes codificadores das toxinas de�- thurin9iensis, seus 
produtos e espectros de ação. 

·----------
1

---------------------------------------------------- - --- -------------

lSSificação Variedades Especificidade Produto 

1 I 

a 

A b 

c 

B 

e 

D 

1 II A 

1 III A 

A 

IV 

D 

ªiiª�ªi 7.29; entomocidus 6.05 

i�r.ª�l�n�i.� 

te: LERECLUS et alii (1989b) 

fer@ncia: HOFTE & WHITELEY (1989) 

LEPIDOPTERA 

LEPIDOPTERA e 
DIPTERA 

COLEOPTERA 

DIPTERA 

citolítica 

(kDa) 

130-140
(Pi>

66 <P2) 

73 

134 

128 

72 

72 

27 
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- Desenvolvem-se facilmente em culturas submersas, 

bem aos equipamentos de fermentação. 

adaptando-se 

(LUTHY et 

Hoje, 

a 1 i i, 

vários produtos comerciais são elaborados com 

1982) 

em diferentes países 

O meio para a fermentação deve conter 

água, carbono, nitrogênio e traços minerais. O manganês é 

necessário para a esporulação. As fontes de carboidrato mais 

utilizadas são a triptona, peptona, farinha de soja, 

algodão, melaço de cana e água de maceração de milho. 

torta de 

Após a 

fermentação, a recuperação da mistura esporo/cristal é feita por 

filtração do mosto ou sua centrifugação. O precipitado é 

ressuspendido em lactose e reprecipitado com acetona, 

acetona/água e seco (HORAES, 1973). 

lavado com 

Ao contrário dos inseticidas químicos, onde o controle 

do produto pode ser expresso em porcentagem de ingredientes 

ativos, o produto de B.tb�riosi�D�i� necessita de bioteste: 

contagem de esporo e bioensaios para a determinação da potência 

do produto. A contagem de esporo/cristal, como único método, não 

tem relação com a atividade da toxina, uma vez que o processo de 

obtenção pode modificar a atividade dos componentes tóxicos 

<MORAES & CAPALBO, 1986). 

2.2. Localização, organização estrutural e funcional dos genes 

da proteína cristal. 

A identificação de várias classes de genes 
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codificadores da proteína cristal, sua coexistência em diversas 

linhagens e a caracterização de seus produtos tem demonstrado a 

diversidade bioquímica dos componentes da ô -endotoxina e seus 

diferentes espectros de hospedeiros (JARRETT, 

WHI TELEY, 1986) . 

1985; KRONSTAD & 

Os genes codificadores dos diferentes polipeptidios da 

h -endotoxina tem sido localizados tanto no DNA cromossômico ou 

megaplasmídios (}150MDa) (KLIER et alii, 1982, 1985; SANCHIS et 

alii, 1988), como no DNA extracromossômico em plasmídios grandes 

< > 30MDa) ( GONZALEZ Jr. et a 1 i i, 1981; LERECLUS et a 1 i i, 1982;

IIZUKA & YAMAMOTO, 1983). A presença em plasmídios tem sido 

demonstrada em experimentos de "cura" plasmidial (GONZALEZ Jr. et 

alii, 1981; WARD & ELLAR, 1983) e conjugação (GONZALEZ Jr. & 

CARLTON, 1982; LERECLUS et alii, 1983). Outros genes da proteína 

cristal tem sido identificados somente em preparações de DNA 

total, o que sugere a sua localização no cromossomo ou em 

megaplasmídios indistinguíveis do cromossomo por técnicas usuais 

de preparação de DNA. A presença dos genes da � - endotoKina 

concomitantemente no cromossomo e em plasmídios tem sido 

frequentemente observada em B.tburiosiensis <KLIER et a1ii, 1982; 

SANCHIS et alii, 1988). 

Os p1asmídios contendo os genes da � -endotoKina tem 

sido determinados em várias linhagens, usando-se as técnicas de 

clonagem, hibridização com sonda radioativa e conjugação. Estes 

experimentos tem demonstrado que existem diferentes genes da 

proteína cristal localizados em plasmídios diversos nas 
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diferentes variedades de B.thuringiensis (para revisão: LERECLUS, 

1988). Os pesos moleculares destes p1asmídios variam de 35 a >150 

MDa (KLIER et alii, 1982; KRONSTAD et a1ii, 1983; GONZALEZ Jr. & 

CARLTON, 1984; KLIER et alii, 1985; DEBRO et a1ii, 1986; 

BOURGOUIN et alii, 1988; SANCHIS et alii, 1988). 

Além disto, estes genes existem em números diferentes 

nas várias variedades, sendo que a literatura descreve a 

presença 

variedade. 

de até cinco genes para a h - endotoxina numa 

SANCHIS et alii (1988) 

mesma 

àl�ª�ªi 7.29 cinco diferentes genes, 

encontraram na variedade 

sendo quatro localizados no 

cromossomo e um em plasmídio de 45 MDa. Por outro lado, na 

variedade i�Cã�l�n�i�, THORNE et alii (1986) e BOURGOUIN et alii 

(1988) encontraram também cinco genes, mas localizados em um 

único plasmidio de 72 MDa. 

Vários laboratórios em todo o mundo vem trabalhando na 

clonagem e sequenciamento dos diferentes genes da proteína 

cristal. A classificação dos mesmos foi sempre dificultada pelo 

seu número variável, diversidade de localização, heterogeneidade 

de seus produtos e especificidade tóxica. A comparação das 

diferentes sequências de aminoácidos deduzidas destes genes levou 

HOFTE & WHITELEY (1989) a classificá-los usando como parâmetros a 

homologia existente entre eles e a especificidade tóxica de suas 

proteínas, sendo assim agrupados em cinco principais classes: 

II, I I I Os genes çc�I e çc�IV foram 

subdivididos em A, B, C, D (Tabela 1). 

Segundo os mesmos autores acima citados parece evidente 
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que todos os genes dos polipeptídios com cerca de 130 kDa possuem 

várias características comuns. A região NH2 destes genes 

corresponde à toxina propriamente dita e constitui a região 

variável justificando, provavelmente, a heterogeneidade de 

hospedeiros. A região COOH é altamente conservada e provavelmente 

relacionada à formação do cristal. 

A classe çc�IA possui três sub classes (a, b, c) cuja 

sequência de aminoácidos mostra que as duas regiões terminais da 

molécula (NH2 e COOH) são extremamente conservadas (SCHNEPF et 

alii, 

�e::tIC, 

7.29, 

1985; SHIBANO et alii, 1985; HOFTE et a1ii, 1986). O gene 

presente nas variedades gotgmg�iàY� 6.01, 6.05 e sl&à�si

específico contra SeQQQetgc9, possui a região NH2 

significativamente diferente das outras b - endotoxinas 

pertencentes a esta classe (SANCHIS et a1ii, 1989) <Figura 1). 

Diferenças na mesma região foram encontradas para os genes çc�IB 

<tbYClD9i�D�i�HD2) e �r�ID (gntgmg�idY� 6.01, 6.05 e si&s�si 

7.29) <BRIZZARD Jr. WHITELEY, 1988; VISSER et alii, 1988; SANCHIS 

et a 1 i i , 1 988) . 

Observações similares 

� -endotoxinas de 128-134 kDa 

foram feitas 

especificamente 

para 

ativas 

as 

sobre 

Diptera, onde a fração tóxica é codificada pela região NH2 

(DELECLUSE et alii 1988, HOFTE et a1ii 1988a). O sequenciamento 

de aminoácidos destes polipeptídios, correspondentes ao genes 

çc�IVA e çc�IVB, ativos sobre larvas de ê�g�� ª���eti, mostra 

similaridades na região COOH e diferenças na região NH2 <Figura 

1) <WARD & ELLAR, 1988; SANCHIS et alii, 1989). Esta diferença na
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fração tóxica da molécula talvez explique o espectro de atividade 

diferente destes dois genes: o produto de Ç[�IVA é tóxico a 

êg.ªgs�eti, êogebglg1 1tgebgo1i e Cylg� eieign1 e o produto do 

,c�IVB é ativo somente em ég.ªgg�eti e 8-iliebiDli <BOURGOUIN et 

a.1 i i , 1 988) . 

O outro gene, �r�IVC, que codifica um polipeptidio de 

72 kDa, ativo em Diptera, clonado da variedade isra.elensis 

(THORNE et alii, 1986), é adjacente ao çc�IVB e o sequenciamento

da proteína por ele codificada mostrou algumas similaridades com 

as & -endotoxinas de 130 kDa <LERECLUS et alii, 1989b). 

Recentemente identifica.do, o produto do gene ,c�IIIA 

possui também uma certa homologia com a familia dos polipeptidios 

de 130 kDa, sendo especificas para larvas de Coleoptera e 

presente nas variedades tenebrionis e san dieao <HERRNSTADT et 

alii, 1987, SEl<AR et alii, 1987) (Figura 1>. Outra característica 

comum é a localização da região que codifica a fração tóxica no 

NH2 terminal. Por outro lado, o produto deste gene não possui a 

região COOH dos polipeptídios da família 130 kDa das toxinas 

ativas em Lepidoptera e Diptera, sendo o seu cristal diferente, 

solúvel em água e não possuindo po�tes de disulfito. 

Todos estes genes acima descritos são, portanto, genes 

codificadores de polipeptidios de 130 kDa ou relacionados a eles. 

As sequincias das diferentes toxinas mostram claramente que elas 

pertencem à mesma familia de proteina.s estruturalmente 

caracterizada por cinco regiões conservadas. Esta analogia sugere 

que estas toxinas tiveram origem comum e que as regiões 
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conservadas possuem funções essenciais na atividade tóxica 

<LERECLUS et alii, 1989b) <Figura 1). 

Os produtos dos outros dois genes, çc�IVD e çc�IIA, 

possuem pouca homologia com os descritos acima <DONOVAN et a 1 i i, 

1988 a,b). A Figura 1 mostra a pouca similaridade encontrada. O 

çc�IVD codifica um polipeptídio de 72 kDa, ativo em larvas de 

Diptera e o çc�IIA um polipeptídio de 66 kDa, ativo em larvas de 

lepidoptera e Diptera, 

(Tabela 1). 

anteriormente designado proteína P2 

O produto do gene cito1isina (ç�t>, um polipeptídio de 

27kDa, não possui qualquer homologia com outros descritos (WARD & 

ELLAR, 1986) <Figura 1, Tabela 1). O produto deste gene tem 

atividade citolítica em larvas de Diptera, que talvez agindo 

sinergicamente com outros componentes do cristal possa aumentar a 

toxicidade <BOURGOUIN et alii, 1986). 

Pode-se concluir que, com exceção do polipeptídio do 

as famílias de proteína de 66-73 kDa e 130-140 kDa, 

codificadas por diferentes genes çc� possuem regiões altamente 

conservadas e outras variáveis e que grandes progressos tem 

ocorrido no sentido de determinar a relevância disto no modo de 

ação da õ-endotoxina e seu espectro de hospedeiro. 

A organização estrutural destes genes çc� também possui 

características comuns. LERECLUS et alii (1989b) ressaltam que na 

variedade iscaelensis ocorre em um mesmo plasmídio (72 MDa) o 

gene çc�IVD vizinho ao gene ç�t. transcritos em direções opostas, 

e o gene �c�IVB vizinho ao gene çc�IVC, transcritos na mesma 



direção. Já na variedade ªiªª�ªi 7.29, 

16. 

os genes ocorrem 

distribuídos pelo cromossomo e plasmidio, todos transcritos na 

mesma direç�o. 

A região do DNA, que não faz parte do gene çr�. mas que 

é vizinha a ele, tem sido também estudada e caracteristicas 

comuns tem sido encontradas. KRONSTAD & WHITELEY (1984) e

LERECLUS et alii (1984), usando as variedades �YCãtª�i HD73 e 

thurinsiensis berliner 1715, mostraram que os genes çc�IAb e

çr�IAc, que codificam b -endotoxinas ativas em Lepidoptera, 

possuem na região vizinha a eles, 

invertidas (IR> e um transposon (Tn). 

sequências repetidas e 

A análise das sequências 

nucleotidicas destas IR, feita por MAHILLON et alii (1987), 

mostrou que são duas IR diferentes. Uma delas possui 1625 bp e 

caracteristicas de sequência de inserção <IS), denominada IS 231. 

A outra possui 2150 bp, designada IR 2, recentemente 

caracterizada como IS 232 e que delimita as extremidades desta 

estrutura organizacional gene çc�/ IS 231/Tn <LERECLUS, D., com. 

pessoal). 

O transposon foi caracterizado como relacionado a 

classe do TnJ, que transpõe tanto em B.thurinaiensis como em 

�-çgli, sendo denominado Tn11J� (lERECLUS et alii, 1983, 1986). 

Embora ainda não bem documentado, parece que estes elementos 

estão envolvidos na mobilidade e na heterogeneidade dos genes do 

cristal, conferindo à bactéria, ao longo da evolução, condições 

para sua proliferação entre espécies de insetos diferentes. 

No que diz respeito à regulação da sintese das 
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b -endotoxinas, dois fatos chamam a atenção: sua concomitância 

precisa com a esporulação e sua excepcional eficiência. O estudo 

RIBIER & da regulação destes genes vem sendo feito. Em 1981, 

LECADET, usando mutantes não produtores de esporos (spo ), 

mostraram que a síntese do cristal possui uma regulação genética 

e é dependente da esporulação. Estudos bioquímicos demonstram, 

ainda, que a síntese da b-endotoxina requer uma RNA polimerase 

esporulação específica (KLIER et a1ii, 1978). 

WONG et a1ii (1983) determinaram que existem duas 

regiões adjacentes promotoras no gene da �-endotoxina de 133 kDa: 

promotores BtI e BtII, ativos durante a esporulação. Estas 

regiões estão situadas 100 nucleotídios acima do codon de início 

da transcrição. 

Além de regiões promotoras parece que existem outras 

formas de regulação da expressão destes genes. SCHNEPF et alii 

(1987) mostraram que deleções ou inserções acima da região 

promotora aumentam o nível da transcrição do gene �c�IAa clonado 

em �.çQli a partir da variedade ��c�tªtiHD1. A importância em 

B.thurin�iensis deste fenômeno de regulação negativa não está

ainda comprovada. 

A diversidade dos mecanismos de regulação dos genes da 

b -endotoxina sugere a importância adaptativa desta 

característica para o B.tburio9i�Oãiã.

2.3. Transferência de material genético em a.tburiosi�o�i�-

Os três principais mecanismos de transferência de 
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material genético, conjugação, transformação e transdução, tem 

sido descritos em 8.tbYrio9i�o�i2. Estes mecanismos que 

contribuem para o aumento da variabilidade genética, também tem 

sido usados como instrumentos para a melhor compreensão deste 

microrganismo. 

2.3.1. Conjugação 

Um mecanismo semelhante à conjugação foi 

observado, pela primeira ve2 em e.tbYrio9i�o�i� por GONZALEZ Jr. 

& CARLTON (1982), mostrando que culturas líquidas mistas de 

linhagens diferentes eram capazes de transmitir plasmídios. Os 

mesmos autores acima citados observaram a transferência do gene 

da toxina de 6-tbYriosi�o2i3 var kYr3t9ki HD73 para B��i11Y� 

çgcgy3. Mesmo na presença de DNAse ocorreu a transferência, o que 

sugeriu aos autores a necessidade do contato celular. 

Entretanto, parece que nem todas as vari�dades são 

capazes de conjugar Somente alguns plasmídios são transferidos 

em alta frequência e nem todos são auto-transferíveis. É o caso 

da variedade i�caglgo�iã, que necessita da presença de um 

plasmídio de 135 MDa para transferência do plasmídio de 75 MDa 

portador do gene da proteína cristal 

1984), e da variedade t�r�tªti KTo, 

<GONZALEZ Jr. & CARLTON, 

que transfere os plasmídios 

de 5,2 e 5,4 MDa somente na presença do plasmídio de 54 MDa 

<LERECLUS et alii, 1983). Parece que os requisitos necessários à 

conjugação estão associados a plasmidios de peso molecular igual 
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ou superior a 40 MDa. 

KLIER et alii (1983) conseguiram mostrar o 

fenômeno da conjugação entre B.subtilis e B.thuringiensis, 

transferindo o plasmídeo pBT42.1 contendo o gene do cristal da 

variedade bgclingc 1715, a princípio introduzido em B-�Ybtili�,

para B.thYringieo�i5 var kur�taki HD1 e variedade i�raeleo�is,

obtendo, inclusive, nesta última, a expressão das duas toxinas, 

ativas em lepidoptera <berlioer 1715) e em Diptera <i�raelen�i�>.

Esta compatibilidade dos plasmídios de diferentes toxinas tem uma 

grande importância no uso do S.tbyrinsieo�i� no controle 

biológico e deverá ser melhor explorada. 

Ainda no que diz respeito à transferência 

interespecífica de material 

LERECLUS et 

genético 

alii (1983) 

envolvendo 

conseguiram 

o 

a 

transferência do plasmídio de StcgetQ&Q&�Y5 f9g&9li5 pAM� 1 

(portador das marcas de resistência à eritromicina e lincomicina) 

para diferentes variedades de B.thucinsien�is por conjugação 

sobre filtro de nitroce1u1ose. A transferência recíproca deste 

plasmídio, 

foi demonstrada <LERECLUS et alii, 1985). 

A transferência de marcas cromossômicas de uma 

linhagem prototrófica para uma auxotrófica foi também observada 

em conjugação sobre filtro de nitrocelulose. O plasmídio de 29 

MDa da variedade Kucãtãti HD1 foi sempre encontrado nos 

transconjugantes e parece ser essencial para a mobilização do 

cromossomo. Mutantes da �YCãtªKi HD1 que perderam este plasmídio 
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não transferem as marcas. Parece que uma região de 2 kb homóloga 

entre o plasmídio de 29 MDa e o cromossomo da variedade kYrâtªki 

HD1, está envolvida na mobilização do comossomo (ARONSON et alii, 

1986). 

A conjugação se mostra como o mecanismo de troca 

genética de maior importância em B.thuringiensii e uma larva de 

inseto cuja hemolinfa está contaminada por altas concentrações de 

diferentes variedades deste bacilo constitui, sem dúvida, um meio 

ideal à conjugação. 

2.3.2. Transformação 

Até hoje, nenhum relato de transformação clássica, 

isto é, envolvendo células de a.thYciogieo5i� em estado de 

competência, não protoplastizadas, foi descrito. Por outro lado 

as tentativas de transformação de protop1astos de e.thYrinsieo�i5 

usando polieti1enog1ico1 foram várias. ALIKHANIAN et alii (1981) 

transformaram a variedade gªll�ria� 69-9 usando o pBC16, um

que possui marca para resistência a 

tetraciclina. MITEVA et alii (1981) e MARTIN et alii (1981) 

usaram, respectivamente, os plasmídios pUB110 e pC194, ambos de 

Staeh�lococcus iYCeYi- O pC194 possui uma marca de resistência ao 

c1oranfenico1 e foi introduzido na variedade ��c2ta�t. Esse 

plasmídio vem sendo usado em 6. 3ybtili3 com sucesso. Na maioria 

das vezes esses plasmídios replicaram e eKprimiram os genes de 

resistência no mas a frequência foi 
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-6
relativamente baixa, em geral 10 transformantes por célula e 

por ug de DNA. 

Mais recentemente CRAWFORD et alii (1987) 

transformaram células vegetativas de e.thuciosi�osis var �uc�tª�i 

com os plasmidios pTV53 (tetraciclina e eritromicina resistente) 

e pGR71 (canamicina resistente), ambos de e-i��tilii, na presença 

de PEG mas sem adição de lisozima. HEIERSON et alii (1987) 

também usaram células vegetativas de diferentes variedades de 

B.th�ringieniii na presença de PEG e ausência de lisozima 

transformadas pelos p1asmídeos pBC16 e pC194. 

transformação nos dois trabalhos, variaram 

célula e por pg de DNA.

As frequências 
-7 -4

de 10 a 10

de 

por 

Na verdade, até o momento, não se conseguiu obter 

um sistema eficiente de transformação em a.thuciosieosis, a 

otimização do estado de competência das células, nem um vetor 

capaz de reintroduzir o gene do cristal, em E.thuciosigosis,

estavelmente e se expressando. 

2.3.3. Transdução 

A transdução foi descrita pela primeira vez em 

6.thuciogigo�is por THORNE (1978). O autor utilizou os fagos 

CP-51 e CP-54. LECADET et alii (1980) isolaram um variante do 

CP-54, chamado CP-54 Ber, que permite a transdução generalizada 
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na variedade bgrlioec 1715. Esse fago possui DNA como material 

genético com aproximadamente 70 MDa. 

O fago TP-13 tem características convenientes à 

transdução, como tamanho grande e especificidade de adsorção à 

células móveis. PERLAK et alii (1979) demonstraram que esse fago 

pode mediar a transdução em várias linhagens de E-tbYciogigo3i2 e 

transduzir segmentos de DNA maiores quando comparado ao TP-10 e 

CP-51. O TP-13 foi capaz de converter linhagens spo-cr�- em 

spo+cr�+, o que sugeriu aos autores a estreita relação entre os 

processos de esporulação e formação do cristal. 

Vários outros pesquisadores, trabalhando com 

transdução em ft.tbYciosigo3iã, mostraram a grande utilidade deste 

processo, entre outras, no mapeamento cromossômico usando marcas 

de auxotrofia e resistência à drogas, em diversas variedades 

desta bactéria (SEBESTA & HORSKA, 

LECADET & LERECLUS, 1984). 

2.4. Considerações finais 

1970; LANDEN et alii, 1981; 

Os dados sobre a genética e a biologia molecular de 

B.thurinaiensis, disponíveis na literatura, ressaltam os 

seguintes pontos mais importantes: 

- A análise da sequência de aminoacidos das diferentes 

classes das toxinas mostra que, com exceção da citolisina de 

27 KDa, elas possuem regiões de homologia que sugerem a mesma 

origem evolutiva para todas as toxinas e uma função essencial das 
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regiões conservadas na atividade tóxica destas bactérias. 

- A associação destes genes com transposons 

provavelmente tem papel fundamental na sua multiplicidade e na 

sua localização em diferentes plasmídios. Os estudos de 

conjugação bacteriana começam a esclarecer o papel dos plasmídios 

conjugativos e das sequências de inserção na propagação dos genes 

das toxinas de B.thucinsi�n�iã e consequentemente, na evolução da 

propriedade entomopatogênica desta bactéria. A disseminação dos 

genes amplia o potencial de toxicidade e o número de hospedeiros 

da bactéria. 

- Para se obter mais informações sobre o cristal

protêico é necessário se conhecer melhor o mecanismo de ação da 

toxina a nível molecular e a natureza dos diferentes receptores 

celulares envolvidos na toxemia, bem como analisar 

minuciosamente as relações entre as regiões conservadas da 

proteína cristal com a toxicidade e as regiões variáveis com a 

especificidade de hospedeiros. 

- Todos esses elementos, os p1asmídios, os elementos

transponíveis e as toxinas, oferecem ao a.th�rin9iªn�i� vantagens 

evolutivas como uma capacidade melhor de adaptação permitindo à 

bactéria se desenvolver em diferentes n ichos ecológicos. 

Os recentes avanços no uso da técnica de eletroporação 

na transformação genética em B-thYcingign�iã e a construção de 

vetores específicos, para esta bactéria, usando plasmídios dela 

própria, abrem novos caminhos para a pesquisa da expressão dos 

genes da � -endotoxina e os seus complexos mecanismos de 
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No Brasi 1, a pesquisa deste microrganismo tem sido 

limitada ao levantamento de novos isolados, ao estudo da 

patogenicidade e produção a nível industrial. Nada foi feito, até 

agora, visando a caracterização genética e o melhoramento das 

suas capacidades entomopatogênicas. 
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3. MATERIAL E METODOS

3.1. Microrganismos utilizados 

na Tabela 2. e.tb.uciugi�n�iã SPL407 e SPL530 foram cedidas pelo

Prof. Dr. Sérgio Batista Alves do Departamento de Entomologia da 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiróz" - USP. Essas 

linhagens foram posteriormente serotipadas pela Dra. H. de Barjac 

do "Centre de Reference pour ªª�illl.!.ã de 

1 'Organisation Internationale de Lutte Biologique" - Instituto 

Pasteur. 

Tabela 2. Linhagens selvagens deª· thuringiensis sua procedência 
e serotipagem. 

Linhagens 
Selvagens 

SPL 407 

SPL 530 

B. t.b1.u:iogien�iã
var b.ec.li..n�c1715 

a. tb.1.1.:c.1.1.n9.ie.nãiã
var ttl.!.C.ãtªltiHD1

Procedência 

$Q99g�tã �Ybniella 
criaç:ão massal 

Diatraeà �a��barali� 
cana-de-aç:úcar 

Instituto Pasteur-Paris 

Instituto Pasteur-Paris 

Serotipagem 

H1 

H1 

H1 

H3 
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O Sª�illY� tbYriasigo�iá var.kuátªkiHD1Cr� B, cedido pelo Dr. 

A.I. Aronson, foi usado como linhagem receptora nos experimentos 

de transformação genética. Esta linhagem foi construída para 

servir como receptora e não possui plasmídio. Foi também usada a 

�ãç.l1ªt:it.hiª ççüj,_JM83 < at:à A < lªç e.r.Q > 2tr.A t.hi 'f 80 l.l 1 ac Z A M 15 > 

como linhagem receptora. 

3.2 Plasmídios utilizados 

-pUC18 - originário de E.CQli, possui 2,7 kb e contém o 

gene de resistência à ampicilina, origem de rep1ica�ão do pBR322 

e ·um fragmento do gene lªçZ da E.çgli que contém um sítio de 

clonagem mú1tip1a de 54 pares de base (pol�linker) portador de 

treze diferentes sítios de enzimas de restrição (VIEIRA & 

MESSING, 1982). 

-pHTA2 - construído a partir de uma sequência de DNA que

codifica uma ó -endotoxina originada do DNA total de 1;1. 

thYCÍD9l§Q3l§ var ªÍ&ª�ªi 7.29 clonada no pUCB, possuindo 7,2 kb 

<SANCHIS et a1ii, 1988). 

-pHTA4 - construído a partir de uma sequência de DNA,

diferente da usada no pHTA2,mas que também contém um gene para um 

polipeptídio tóxico de e. 

a partir do DNA total no pUC9, possuindo 8,7kb (SANCHIS et alii, 

1988) 

-pHT3101 - plasmídio bifuncional, possui 6,6kb. Ele 

contém um gene de resistência à eritromicina proveniente do 
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Tn1�1�, um fragmento eªlI de 2,9kb correspondente a região de 

origem de replicação do B tb�cinsi�o5i5 e o pUC18 <LERECLUS et 

alii, 1989a) <Figura 2).

3.3. Meios de Cultura 

3.3.1. Nutriente líquido (Nl) e Nutriente ágar <NA) 

<Crescimento de B.tb�cinai�Oãiã>. 

Extrato de carne .......... 3,09 

Pept ona ................... 5, 0g 

Agua destilada q.s.p ... 1000,0m1 

Para o nutriente ágar adicionou-se 15,0g/1 de Bacto

ágar DIFCO. 

3.3.2. Meio de Luria e Bertani <LB> <HANIATIS et alii, 

1982> <Crescimento de E.�glli, B.tb�cinai�nãi� e 

extração de DNA). 

Triptona............ . .. 10,0g 

Extrato de levedura.... .5,0g 

NaC 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 0g 

Agua destilada q.s.p .... i000,0ml 

Quando desejado sólido adicionou-se 15,09/l de Bacto

ágar DIFCO. 



(Ball/BamHI) 
1 

(Sspl/Ball) Hpal BamHI 

iT3101 

.6kbp) 

Hlndlll Accl 
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ori Bth. 
(2.�kbp) 

Hlncll 

Kmr 

(lkbp) 

__...,. 

ori Kc. 

( pttc18 2.7kbp) 

gura 2 - Mapa dos sítios de enzimas de restrição do vetor 
r r 

pHT3101. As flechas em "Em ·•, "Ap " e "p" indicam 
r r 

a dire1;ão de transcri�ão dos genes Em , Ap e lac 

Z. A flecha sobre "ori Ec" indica a dire1;ão de 

replicação do pUC18. A flecha sobre "ori Bth" 

indica que a orientação da replicação em B. 

lhuciosi�osis não é conhecida. 

28.
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3.3.3. Meio Bacto-Peptona <BP) <LECADET et alii, 1980) 

(Esporulação de 6.thYcinsi�n�i�>. 

Bact o-Pept ona .......... ..... 7, 0g 

Solução I. .50,0ml 

Solução II. . 1, 0ml 

Solução III. .10,0m1 

Solução IV. .10,0m1 

Glicose 30¾. .10,0m1 

Agua destilada q. s. p. . . . 1000, 0ml 

O pH foi ajustado para 7,2 com KOH 10 N. 

A solução de glicose foi autoclavada separadamente e 

adicionada ao meio no momento do uso. 

- Solução I

KH2P04 ......... . . ...... 68, 0g 

Agua destilada q.s.p ...... 1000,0ml 

- Solução II

MgS04. 7H20.

Mn S04 . 4H20 ...

ZnS04. 7H20 ..

.12,39 

.. 0, 17g 

. .... 1, 4g 

Agua destilada q.s.p ...... 1000,0m1 

- Solução III

FeS04 ............ . . ....... 2, 0g 

H2S04 1N ................... 100,0ml 

Agua destilada q.s.p ...... 1000,0ml 



A solução foi fervida cinco minutos. 

- Solução IV

CaCL2. 2H20 ................. 14, 7g 

Agua destilada q.s.p ...... 1000,0ml 

3.3.4. Meio Infusão Cérebro-Coração <BHI) 

30. 

"Brain Heart lnfusion" - DIFCO (Crescimento de 

B.thurin9iensis após eletroporação)

3.3.5. Meio Mínimo 1 <NICKERSON & BULLA JR., 1974) 

t1gS04. 7H20 ..................... 0, 3g 

MnS04. H20 ........... . 

CaCl 2 ................ . 

.... 0,059 

. ... 0, 08g 

Zn S04 . 7H20 . . . . . . . . . . . . ......... 0, 0059 

CuS04 . SH20 ..................... 0, 0059 

FeS04. 

K2HP04 ..... 

( NH4 )2S04 .. 

. ......... 0, 00059 

.......... 0, 5g 

. . 2,0g 

Citrato de sódio ou g1utamato 

de sódio.............. .. .. 2,09 

Glicose 10¾ .. 

Agua destilada q.s.p .. 

... 10,0m1 

. ... 1000, 0ml 

O pH foi ajustado para 7,4 com KOH 10N 

As soluções de glicose, K2HP04 e citrato ou g1utamato 

de sódio foram autoclavadas separadamente e adicionadas ao meio 

no momento do uso. 



3.3.6. Meio Mínimo 2 <IYER, 1960) 

K2HP04 ...... . 

KH2P04 ..... . 

NH4C1 ....... . 

NH4N03 .. 

Na2S04 ................ . 

MgSO. 7H20 .. 

MnS04. H20 .. 

FeS04 .............. . 

CaCl 2 .............. . 

Alanina ............... . 

Acido glutâmico ....... . 

Asparagina ......... . 

Glicose 50¾ ........ . 

. .... 30, 0g 

. .... 10, 0g 

. .......... 5, 0g 

. .... 1, 0g 

..... 1, 0g 

. . 0, 1g 

. . 0, 01g 

. .... 0, 01g 

. .... 0, 005g 

. .... 1, 0g 

. .... 1, 5g 

........... 1, 5g 

. ......... 20, 0ml 

Agua destilada q.s.p ........... 1000,0ml 

O pH foi ajustado para 7,0 com KOH 10N 

31. 

As soluções de alanina, asparagina e ácido glutâmico 

foram esterilizadas em banho-maria, vinte minutos e as soluções 

de glicose, K2HP04 e KH2P04 foram autoclavadas separadamente e 

adicionadas ao meio no momento do uso. 



3.3.7. Meio Mínimo 3 <SPIZIZEN, 1958) 

< NH4) 2 S04 ........................ 2, 0g 

K2HP04.. . . . . . . . . . . . . ......... 14, 0g 

KH2P04 ...... . . .......... 6, 0g 

MgS04 7H20 ........................ 0, 2g 

Citrato de sódio .................. 1,0g 

Glicose 50¾ ...................... 10,0m1 

Agua dest i 1 ada q. s. p ........... 1000, 0ml 

O pH foi ajustado para 7,0 com KOH 10N 

As soluções de glicose, K2HP04 E KH2P04 

32. 

foram 

autoc1avadas separadamente e adicionadas ao meio no momento do 

uso . 

3.3.8. Meio Mínimo 4 <THORNE, 1978) 

( NH4) 2 S04 ........................ 2, 0g 

KH2P04 ............................ 6, 0g 

K2HP04 ...... . .14,0g 

MgS04 7H20 .. . ...... 0, 2g 

FeC13 6H20 ..... . . .... 0, 04g 

MnS04 H20 ......................... 0,000259 

Acido glutâmico ........ .......... 2,0g 

Glicina ................ .......... 0,2g 

Tiamina ........................... 0, 01g 

Citrato de sódio .. ... . ........ 1,09 

Glicose 50¾ ......... . . ........ 10, 0ml 

O pH foi ajustado para 7,0 com KOH 10N 
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As soluções de ácido glutâmico, glicina e tiamina foram 

esterilizadas em banho-maria, vinte minutos e as soluções de 

glicose, K2HP04, KH2P04 e FeC13.6H20 foram autoclavadas 

separadamente e adicionadas ao meio no momento do uso. 

3.4. Soluções utilizadas 

3.4.1. Tampão Tris HCI <MANIATIS et alii, 1982) 

Tris base ....................... 181, 71g 

Agua desminera 1 i zada q. s. p . . .. 1000, 0ml 

O pH foi ajustado com HCl, até o valor desejado. 

3.4.2. Tampão Tris EDTA <TE) (MANIATIS et alii, 1982) 

Tris HC1 pH7,5 ................... 10mM 

EDTA .............................. 1mM 

3.4.3. Tampão Tris - EDTA - Sacarose <TES) (INSTITUTO 

PASTEUR, 1985) 

Tris HCl pH8,0 ..... . . ......... 20mM 

EDTA ............. . ........... 5mM 

Sacarose ........... . . ......... 20¾ 
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3.4.4. Tampão Tris - EDTA - NaCl (TEN> <MANIATIS et alii, 

1982) 

Tris HCl pH8,0 .................... 0,1M 

EDTA .............................. 0, 1M 

NaC1 ... .......... 0, 15M 

3.4.5. Tampão Tris - EDTA - g licerol <TEG) <MANIATIS et 

a 1 i i, 1982) 

Tris HCl pH8,0 ................... 25mM 

EDTA ............................. 10mM 

Glicerol ......................... 20¾ 

3.4.6. Tampão acetato 10x <TEA> 

Tris base ......................... 0,4M 

EDTA .............................. 0,02M 

Acetato de sódio .................. 0, 2M 

O pH foi ajustado para 7,8 com ácido acético 

3.4.7. Tampão de migração (0' FARRELL, 1975) 

Tris base. .. 3, 0g 

Glicina .......................... 14,49 

SDS 10¾ .......................... 10, 0g 

Agua desmineralizada q. s. p ..... 1000, 0ml 



3.4.8. Tampão de transferência (TOWBIN et alii, 1979) 

Tris base ............. . .... 3,09 

Gl icina................ . .. 16,09 

Metanol. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 200, 0ml 

Agua desminera 1 i zada q. s. p ..... 1000, 0ml 

3.4.9. Tampão do gel separador (O'FARRELL, 1975) 

Tris pH8,8 ajustado com HC1 ...... 18,29 

SDS 10¾ ........................... 4, 0ml 

Agua desmineralizada q.s.p ...... 100,0m1 

3.4.10. Tampão do gel empilhador <O'FARRELL, 1975) 

Tris pH6,8 ajustado com HCl ...... 3,039 

SDS 10¾ .......................... 2,0m1 

Agua desmineralizada q. s. p ...... 50, 0ml 

3.4.11. Tampão da amostra 

Glicerol ........ . ......... 50¾ 

Azul de bromofenol .. . ......... 0, 025¾ 

3.4.12. Tampão SSC 20x (MANIATIS et a1ii, 1982) 

NaC1 ........................... 175,39 

Citrato de sódio ................ 88,29 

Agua desmineralizada q.s.p .... 1000,0m1 

O pH foi ajustado para 7,0 com NaOH 10N 

35.
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3.4.13. Soluções I, II e III usadas no preparo das 

amostras de extratos brutos para SDS-PAGE 

Solução I 

Tris base ................... 0,01M 

EDTA .... .. 0, 005M 

O pH foi ajustado para 7,0 com HCl. 

Solução II ou Tampão SB 

Tris HCl pH 6, 8 ... . . ........... 0, 1M 

SDS ............... . . ....... 2¾ 

-mercaptoetanol ................ 2¾ 

Glicerol ........................ 20¾ 

Azul de bromofenol ............... 0,01¾ 

Solução III 

Uréia .......... . ........ 7 ,2M 

SDS .............. . . ..... 1¾ 

-mercaptoetanol. . .2¾ 

3.4.14. Solução Denhardt 100x <DENHARDT, 1966) 

Fico11 ........................... 1,0g 

Po1ivini1 pirolidona ............. 1,0g 

BSA .............................. 1, 0g 

Agua desmineralizada q.s.p ...... 50,0ml 

A esterilização foi feita por filtração em milipore. A 
o 

solução foi mantida a 20 C. 



3.4.15. Solução de acrilamida (O'FARRELL,1975) 

Acri 1 amida .... 

Bisacri1amida. 

Agua destilada q.s.p. 

..... 30, 09 

. .. 0, 89 

. 100, 0ml 

37. 

Agitou-se por trinta minutos com pérolas de vidro e 
o 

filtrou-se. A solução foi mantida a 4 C. 

3.4.16. Solução de polieti1enoglicol (PEG) 

PEG 6000 ........................ 40, 0g 

Agua dest i 1 ada q. s. p ..... . .100,0m1 

3.4.17. Solução de brometo de etídio (BET> <MANIATIS et 

a1ii 1982) 

Brometo de etidio ..... 

Agua destilada q.s.p .. 

. ...... 1, 0g 

. ..... 100, 0ml 

Agitou-se por várias horas para assegurar completa 
o 

dissolução e estocou-se a 4 C. 

3. 4. 18. So 1 uç ão de IPTG/X-ga1 (isopropi1 

tioga1actosidase/5-bromo-4-c1oro-3-indo1i1-D-

ga1actosidase) <VIEIRA & MESSING, 1982) 

X-ga 1 2¾ em d i meti 1 formami da ... 500, 0p 1
-1

I PTG 10 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 0p 1 

Agua destilada q.s.p ..... .1400,0pl 

- D-

Esta solução foi preparada no momento do uso e 

adicionada 200�1/placa. 



3.4.19. Solução A para coloração de 

<SMIRNOFF, 1962) 

Corante amido b]ack 10B-MERCK . .. 1,5g 

Metano 1 98¾ ....... . 

Agua destilada .... . 

Acido acético ........ . 

.. 50, 0ml 

. .. 40, 0ml 

. .. 10,0ml 

o 

A solução foi filtrada e estocada a 4 C 

3.4.20. Solução 

( SMIRNOFF, 1962) 

I: Fucsina básica - MERCI< ........ 1, 0g 

Etanol 95¾ ................... 10,0ml 

II : Fenol . . . . . . . . . . . . . . .......... 5, 0g 

Agua destilada q.s.p ........ 90,0m1 

38. 

As soluções I e II foram misturadas, posteriormente 

filtradas e usadas a 30¾ em solução aquosa. O estoque foi feito a 
o 

4 C. 

3.5. Caracterização de meio mínimo 

As linhagens de ftªçill�ã th�cinai�nãiã, SPL 407 e SPL 

o 

530 foram incubadas em 50ml de NL, a 30 C com agitação, durante 

toda a noite. 

experimento. 

Estas culturas serviram de inóculo para o 

A partir do inóculo, procedeu-se a diluição em série 
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<AZEVEDO & COSTA, 1973) e inoculação em placas de Petri contendo 

NA sólido. 

o 
Após incubação a 30 C, por aproximadamente 12 horas 

procedeu-se a réplica <LEDERBERG & LEDERBERG, 1952) para as 

placas com os diferentes meios mínimos. Incubou-se na mesma 

temperatura, até 24 horas. Dos meios mínimos onde houve 

crescimento replicou-se novamente nos mesmo meios e se confirmado 

o crescimento, testou-se suas formulações liquidas a partir de 

inóculo das placas de meio mínimo. 

Como os dados obtidos foram controvertidos aos da 

literatura (ver item 4.1) foram suprimidos determinados 

requerimentos para caracterizar o essencial ao crescimento da SPL 

407 e SPL 530 em meio mínimo. 

3.6. Obtenção de mutantes acristalíferos (WARD & ELLAR, 1983) 

O inóculo de a. tbuciogigo�i2 SPL 407 e SPL 530 foi 

preparado como no item 3.5. A partir dele foram feitas diluições 

em série e inoculadas com alça de Drigalsk� em NA. 

As placas foram então incubadas por 24 horas 
o 

temperatura de 42 c sendo depois transferidas para 30 e. onde 

permaneceram 48 horas. Cada uma das linhagens teve seu controle 
o 

incubado por 72 horas a 30 e. 

Lâminas preparadas a partir das colônias, após 

coloração (item 3.7), foram observadas ao microscópio ótico, para 

detecção daquelas originárias de células que perderam a 

capacidade de produção do cristal protêico (Cr� ). 



3.7. Coloração de esporo, 

(SMIRNOFF, 1962) 

cristal 

40. 

e célula vegetativa 

A partir das colônias, usando alça de platina, 

preparou-se um fino filme de suspensão aquosa em lâmina de vidro. 

Após secagem natural da suspensão as lâminas foram fixadas pelo 

calor usando bico de Bunsen. 

Enquanto ainda quente a solução A (item 3.4.19) foi 

colocada sobre a lâmina e após 70 segundos foi lavada em água. 

Depositou-se, então, a solução B (item 3.4.20) e após 20 segundos 

lavou-se novamente com água. 

filtro. 

Procedeu-se a secagem em papel de 

As lâminas foram observadas ao microscópio ótico, em 

objetiva de 100x. 

3.8. Eletroforese 

3.8.1. Gel de agarose <MEYERS et alii, 1976) 

Utilizou-se a técnica de eletroforese em gel de 

agarose para determinar o número e o peso molecular de plasmídios 

e fragmentos de DNA, para estimar a concentração de extrações 

p1asmidiais e cromossômicas e para transferência de DNA em filtro 

de nitrocelu1ose (Southern blotting). 

A eletroforese foi realizada em tampão TEA 0,5x 

(item 3.4.6). A concentração de agarose (tipo I-Sigma) variou em 
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0,6¾ , 0,8¾ e 1¾. O volume de gel preparado foi de 250ml para gel 

de Southern blotting, 100ml para gel médio e 25ml para mini-gel. 

Para o preparo do gel a agarose foi misturada ao 

tampão TEA 0,5x, sendo fundida por ebulição. As amostras foi 

adicionado o tampão da amostra (item 3.4.11) a 10¾ dos seus 

volumes e distribuídas nos poços do gel. A corrente. elétrica 

para migração variou de 75-100 V de acordo com o volume do gel. 

3.4.16) 

Os géis foram corados em solução de BET (item 

por 20-30 minutos, examinados e fotografados em 

transiluminador U.V., utilizando-se um aparelho Polaroid. 

3.8.2. Gel de poliacrilamida - SOS (O'FARRELL, 1975) 

Usou-se o sistema de placas verticais de 15cm de 

largura e 16cm de altura. As placas foram limpas com álcool e 

água. O espaçador foi colocado entre as placas e estas firmemente 

cerradas com grampos ao aparelho suporte. 

Primeiramente colocou-se o gel separador na placa 

(item 3.8.2.1) com o auxílio de pipeta Pasteur, cobrindo-o com 

água. Uma vez po1imeri2ado, a água foi retirada e, também com 

Pipeta Pasteur, colocou-se o gel empilhador (item 3.8.2.2) 

Imediatamente após, foi introduzido o pente para a formação das 

canaletas. Após completa e perfeita polimerização, este pente foi 

delicadamente retirado. A placa foi colocada em cuba de 

eletroforese vertical, contendo o tampão de migração (item 3.4.7) 

e, a seguir, as amostras foram aplicadas nas canaletas (30ul por 
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canaleta). 

A migração foi feita a 20mA, 100V até que o azul da 

amostra saiu do gel. 

3.8.2.1. Gel separador a 10.5¾ 

Tampão do gel separador (item 3.4.9) ....... 5,0m1 

Solução de acrilamida (item 3.4.15) .... .... 7,0ml 

Agua desminera 1 i zada ................. . 

Persul-fato de amônia 30¾ <APS) .. . 

.8,0m1 

.30,p1 

TEMED ..................................... 10,0p1 

3.8.2.2. Gel empilhador a 5¾ 

Tampão do gel empilhador (item 3.4.10) .... 1,25m1 

Solução de acrilamida (item 3.4.15) ....... 0,75m1 

Agua desmineralizada...... . . . . . . . . ... 3,0m1 

APS 30¾ ................................... 15, 0p 1 

TEMED ...................................... 5 , 0p 1 

3.9. Extração de p1asmídios 

3.9.1. Extração preparativa e purificação de plasmídios 

<BIRNBOIM & DOLY, 1979 modificado por LERECLUS et 

a 1 i i, 1982) 

Esta extração foi usada para a preparação de 

grandes quantidades de plasmídios, tanto das linhagens selvagens 

de a.th�cin2i�n�i� como das linhagens recombinantes de E��Qli e 
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a.thucingiªIl3Í3, e para a extração dos vetores pUC18 e pHT3101.

incubado por 

Um pré-inóculo foi preparado em 1-5 ml de LB e 

1 hora, na temperatura 
o 

37 C para E.çgli>, com 

adequada 

agitação. 

o 
<30 e para 

Inoculou-se 

então em 200ml de LB <D.O. 0,02) e incubou-se até D.O. 1,5 - 2 

(650nm). Centrifugou-se a 6000r.P.m. por 5 minutos sendo as 

células ressuspendidas em 10ml de solução de lisozima em TES 

(item 3.4.3). A lisozima foi usada a 2mg/m1 para E.çgli e 4mg/ml 

Incubou-se à temperatura ambiente por 20 

minutos para E.çgli e 30-45 minutos para B.th�cingign�i�

Adicionou-se, então, 40ml de NaOH 0,2N:SDS 1¾ e

manteve-se no gelo por 5 minutos seguindo-se 20ml (para 

e.thuringiensi3> e 30ml (para E.çQli> de acetato de potássio SM

pH 4,8, incubando-se no gelo durante 15 minutos e 10ml de água 

destilada (para E-th�cinsign�ii>- Esta mistura foi, então, 

centrifugada a 8000r.p.m. por 10 minutos. 

O sobrenadante foi recuperado e 0,6 volume de 
o 

isopropano1 gelado foi adicionado e mantido 20 minutos a -20 C, 

após o que centrifugou-se a 8000 r.p.m. por 10 minutos. 

Desprezou-se então o sobrenadante e o precipitado foi seco à 

vácuo. 

O precipitado foi ressuspendido em 8ml de TE (item 

3.4.2), adicionado de 0,6ml de EDTA 0,25M, 0,1ml de Tris base 2M, 

1,1g CsCl/ml e 0,6 ml de BET (item 3.4.17). O índice de refração, 

que deve ser 1,393, foi medido (MANIATIS et alii, 1982). 

Centrifugou-se a 45000 r.P.m. durante 15 horas. 



Por meio de incidência de luz U.V. 
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(365nm) as 

bandas foram visualizadas e os plasmidios recuperados por punção 

lateral do tubo com uma seringa. Os extratos foram emulsionados 

em 1 volume de solução saturada de butanol-2:NaCl 1M. Foram 

feitas três extrações. A fase contendo o DNA foi transferida para 

tubo corex e adicionou-se 2 volumes de água destilada e 2 volumes 
o 

de etanol absoluto gelado. Manteve-se no mínimo 4 horas a 20 C. 

Procedeu-se a centrifugação a 7000 r.p.m. por 15 minutos. Lavou-

se o precipitado com etanol 70¾. 
o 

(item 3.4.2) e conservado a 4 C. 

O DNA foi ressuspendido em TE 

3.9.2. Mini-extração de plasmídios de 8-thYciosi�Oãi� 

<BIRNBOIM & DOLY, 1979 modificado por LERECLUS et 

alii, 1982) 

Esta extração foi usada para observação inicial do 

perfil eletroforético das linhagens selvagens de a. thuciasiea�iã 

e rotineiramente para avaliação das clonagens. 

Linhagens de a.thucingi�n�i� inoculadas em 10ml de 
o 

LB, incubadas a 30 e, 

centrifugadas a 5000 r.p.m. 

com agitação por 12 horas foram 

durante 5 minutos. Procedeu-se a 

lavagem das células em 10ml TEG (item 3.4.5), que posteriormente 

foram ressuspendidas em 200p1 de solução de lisozima (4mg/ml) em

TES (item 3.4.3) e incubadas a temperatura ambiente por 30-45 

minutos. 

Adicionou-se 0,37ml de acetato de potássio 5M pH 



4,8 e manteve-se no gelo por 15 minutos. 

45. 

A mistura f'oi 

centrifugada a 10000 r.p.m. por 10 minutos. O sobrenadante sofreu 

duas extrações com 1 volume de fenol e uma extração com 1 volume 

de clorofórmio. Adicionou-se, à fase contendo o DNA, 0,6 volume 
o 

de isopropanol gelado, que foi mantido por 30 minutos a 20 e.

Centrifugou-se, então, a 15000 r.p.m. por 15 minutos, sendo o 

precipitado 1avado duas vezes com etano1 70¾, 

ressuspendido em 50u1 de TE (item 3.4.2). 
o 

seco a vácuo e 

Incubou-se, então, a 65 C por 5-10 minutos. Para 

eliminar a DNAse adicionou-se 2pl de RNAse (25ug/m1- SIGMA) e 
o 

deixou-se agir por 30 minutos a 37 C. Foi feita extração com 1 

volume de fenol :clorofórmio (1:1) <HANIATIS et alii, 1982) e 

posterior precipitação com 5p1 de acetato de sódio 3M pH 6,5 e 2 

a 3 volumes de etanol absoluto, por 30 minutos, a

o 

70 C. A 

mistura foi centrifugada a 15000 r.p.m., por 15 minutos, sendo o 

precipitado lavado em etanol 70¾, seco a vácuo e ressuspendido em 

50ul de TE (item 3.4.2). 

3.9.3. Extração rápida de plasmídios de 

<BIRNBOIM & DOLY, 1979 modificado) 

Esta extração foi usada para verificação da 

introdução de p1asmídios recombinantes em E. �gli. 

Procedeu-se a extração como no item 3.9.2 com as 

seguintes modificações: 

a) A cultura de E.çQli foi feita em LB acrescido de 100pg/m1 de



ampicilina (Amp); 

b) A lavagem em TEG não foi feita;

c) O tempo de lise foi 15 minutos;

d) A primeira extração foi com 1 volume de fenol;

e) As duas precipitações foram em etanol
o 

minutos, a 70 C. 

absoluto, 

46. 

durante 10 

3.10. Extração preparativa de DNA cromossômico <MSADEK,T., com, 

pessoal) 

Culturas das linhagens de a. 

preparadas como no item 3.9.1, num volume de 100ml. Cada cultura 

foi centrifugada a 6000 r.p.m. por 5 minutos e as células 

ressuspendidas em 4ml de TEN (item 3.4.4)/ lisozima (4mg/ml). 

Incubou-se por 30-45 minutos, a 37 C e adicionou-se Bpl de RNAse

(25ug/m1 - SIGMA) e manteve-se a incubação por 15 minutos. 

Após esta incubação foi acrescentado SDS a uma 

concetração final de 1¾ e 400p1 de proteinase K (1mg/m1) e 

o 
incubado a 50 C até o c1areamento completo da mistura. Completou-

se então o volume para 12ml com TEN (item 3.4.4), adicionou-se 

3,3ml de perclorato de sódio (NaC104 3M) e 16 m1 de SEVAG <24 ml 

clorofórmio:1ml álcool isoamílico). Agitou-se suavemente 10 

minutos no gelo e centrifugou-se a 7000 r.p.m. por 5 minutos, 

repetindo-se a extração com SEVAG. 

O sobrenadante foi recuperado e a ele adicionou-se 2 

volumes de etanol absoluto gelado e enrolou-se o DNA com bastão 
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fino de vidro solubilizando-o depois em 1,5 ml 

3. 4. 4 >.

de TEN ( item 

3.11. Recuperação de DNA a partir do gel de agarose. 

Esta metodologia foi usada para recuperar fragmentos de 

DNA de §.tb�cingignãiã digerido por enzimas de restrição (item 

3.18), vetores p1asmidiais digeridos por enzimas de restrição, 

ambos com o intuito de clonagem, e recuperação de fragmentos dos 

plasmídios utilizados como sondas nas hibridações (item 3.12). 

Apesar de rotineiramente empregados em biologia 

molecular, os métodos usados para a recuperação não são 

totalmente satisfatórios. Existem duas limitações principais. A 

primeira é a contaminação proveniente da agarose com substâncias 

que são inibidoras da maioria das enzimas, como endonuc1eases, 

1igase e po1imerases. A segunda é que o rendimento da extração de 

DNA do gel é função do peso molecular do fragmento extraído, 

sendo menor quanto maior o fragmento. 

Em função desta última, usamos duas técnicas para a 

recuperação: "gene clean" e e1etroeluiç:ão, descritas abaixo. 

3. 11 . 1. "Gene c 1 ean"

"Gene c1ean" é o nome do "kit" completo para a 

recuperação de DNA do gel de agarose, vendido pela Genosit Bio 

101 Inc. r usado quando os fragmentos de DNA variam de 1,5 a 15kb 
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de tamanho. 

O DNA a ser recuperado foi migrado em gel médio 

de agarose a 0,6¾ (item 3.8.1). Corou-se o gel com BET (item 

3.4.17) após a migração e observou-se sob luz U.V. 

banda correspondente ao fragmento a ser recuperado. 

(365nm) a 

Esta banda 

foi recortada e pesada, adicionando-se então 2,5 volumes de Na! e 
o 

incubando-se a 50 C até fundir completamente a agarose. 

Adicionou-se "glassmilk" e manteve-se à 

temperatura ambiente por 5-10 minutos, centrifugando-se, então, 

por 10 segundos. O sobrenadante foi descartado e o precipitado 

foi lavado três vezes com "NEW", centrifugando-se por 10 segundos 

a cada lavagem. Ao precipitado adicionou-se duas vezes 10 pl de

água desmineralizada estéril, para eluir o DNA. A cada adição 

centrifugou-se 10 segundos e recuperou-se o sobrenadante em outro 

eppendorf. 

3.11.2. E1etroe1uição <MANIATIS et alii, 1982) 

Esta técnica fornece um alto rendimento quando o 

fragmento a ser recuperado tem tamanho igual ou menor a 1kb. 

Para esta técnica utilizou-se um gel grande de 

agarose a 0,6¾ (item 3.8.1). Corou-se com BET (item 3.4.17> após 

a migração e observou-se sob luz U . V . ( 3ó5n m > a banda 

correspondente ao fragmento a ser recuperado. Esta banda foi 

recortada e colocada sobre um pedaço de saco de diálise. Usando o 

gel de agarose como suporte do sistema (banda/saco de diálise), 
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d iá 1 ise), coberto por TEA 0,5x (item 3.4.6), fez-se passar 

corrente elétrica de 125V durante 30 minutos,a fim de e1etroeluir 

o DNA do gel para a parede do saco de diálise.

Usando-se um pequeno volume de uma solução de 

TE:acetato de sódio 0,3M pH6,5, lavou-se várias vezes o saco de 

diálise a fim de recuperar o DNA. Procedeu-se, então, duas 

extrações do BET com igual volume de butanol-2, uma extração em 

fenol 

alii, 

e uma extração em fenol :clorofórmio (1:1) (MANIATIS et 

1982) e precipitação do DNA com 2 volumes de etanol 
o 

absoluto gelado, por 30 minutos a 70 C. Centrifugou-se a 15000 

r.p.m. por 15 minutos e ressuspendeu-se o precipitado em TE (item

3. 4. 2).

3.12. Preparo da sonda de DNA <RIGBY et alii, 1977) 

As sondas de DNA foram preparadas a partir de 

fragmentos de p1asmídios ou de plasmídio inteiro, contendo o gene 

codificador da proteína do cristal de ª· thuringiensis, marcados 
32 

por "deslocamento do corte" (nick-translation) com 'P. 

Três sondas foram preparadas: uma a partir do plasmídio 

pHTA2 (item 3.2) digerido pela enzima de restrição KenI, a outra 

a partir do mesmo plasmidio digerido por �iod III e a terceira a 

partir do pHTA4 (item 3.2) inteiro. 

As enzimas foram escolhidas com base no mapa de sítios 

de enzimas de restrição do gene da proteína do cristal de 

a.th�cin9i�nãiã contido no plasmidio e usadas como recomendado 
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pelos fabricantes (provenientes da Biolabs e Boehringer). 

Os produtos das digestões e o pHTA4, foram então 

migrados em gel médio de agarose a 6¾ (item 3.8.1). O pHTA2/ KenI 

e o pHTA4 foram recuperados do gel pelo método "geneclean" (item 

3.11.1) e o pHTA2/ Uing III por eletroeluição (item 3.11.2). 

O método do deslocamento do corte baseia-se na ação 

exonucleásica e polimerásica da enzima DNA polimerase I. Quando 

um fragmento 

trifosfatados 

linear de DNA é 
32 

radioativos ( P) 

misturado 

e à DNA 

a desoxinuc1eotídeos 

polimerase I, como 

descrito abaixo, essa enzima hidrolisa uma das duas fitas do DNA 

e também repara usando os desoxinuc1eotídeos radioativos, 

marcando o fragmento de DNA. 

No caso do pHTA4 que não sofreu digestão, estando 

portanto, sob a forma circular, adicionou-se DNAse para provocar 

cortes onde a DNA polI pudesse agir. 

A mistura para marcação foi a seguinte: 

18p1 DNA recuperado do gel de agarose (item 3.11) 

4p1 de tampão "nick translation" 10x 

1pl de dGTP 0,1 mM 

1pl de d TTP 0,1 mM 
32 

20p.Ci de < CJ. P > dCTP 
32 

20µCi de < <!t P> dATP (New England Nuclear Boston MA. USA>

2 unidades de DNA pol I 

1pl DNAse 0,1 pg/m1 (para a marcagem do pHTA4>

o volume foi completado para 40p1 com 

desmineralizada esterilizada. 

água 



Incubou-se a 
o 

mistura a 37 C, 
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por 15 minutos. 

Adicionaram-se 4 volumes de acetato de amônia 2,5M, 2ug tRNA e 3 
o 

volumes de etanol absoluto, mantendo-se 20 minutos a 70 e. 

Centrifugou-se, reservou-se o sobrenadante e o precipitado foi 

ressuspendido em 200u1 de água. 

Utilizaram-se alíquotas de 8 pl do sobrenadante e 2p1

do precipitado ressuspendido para a contagem da radioatividade 

presente e cálculo da incorporação. 

3.13. Transferência do DNA para papel de nitroce1u1ose 

(Southern blotting) e hibridação com a sonda 

1975) 

O DNA total (item 3.10) e plasmidial 

<SOUTHERN, 

(3.9.1) não 

digeridos e digeridos por diferentes enzimas de restrição das 

linhagens de 8. tb�cingign�iã, SPL 407 e SPL 530, foram migrados 

em gel grande de agarose a 0,6¾. Após a migração o gel foi 

exposto à luz U.V. (300nm), durante 5 minutos, depois imerso em 

HC1 0,2 N por 15 minutos, à temperatura ambiente. 

Procedeu-se, então, a uma lavagem em água, sendo o gel 

colocado em uma solução NaOH 0,5N: NaCl 0,9M, durante 45 minutos, 

a temperatura ambiente. O gel foi lavado em água e imergido numa 

solução Tris 0,5M pH7:NaC1 0,9M durante 45 minutos, a 

temperatura ambiente, após o que foi novamente lavado em água. 

Para a transferência, embebeu-se duas folhas de papel 

de filtro em 5xSSC (item 3.4.12), sobre as quais depositou-se o 
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gel de agarose. Sobre o gel colocou-se a folha de nitrocelulose 

(que deve antes ser mantida 15 minutos imersa em 2xSSC> e depois, 

cinco folhas de papel Whatman n.3 e várias folhas de papel de 

filtro secas. Colocou-se, então, um peso leve sobre o conjunto. 

A transferência se fez em 3 horas, no mínimo. Após 

este tempo retirou-se a folha de nitrocelulose, que foi lavada em 

o 
2xSSC e posta para secar a 80 C durante 2 horas. 

A hibridação foi feita num meio contendo 30¾ formamida: 

5xSSC:1x Denhardt. A folha de nitroce1u1ose foi imersa em 30ml 

6 

deste meio adicionado de, em média, 10x10 cpm da sonda preparada 
o o 

como no item 3.12 previamente denaturada (10min, 95 C➔0 C). 

o 

Incubou-se 18 horas,a 42 C sob agitação leve 

o 
procedeu-se a lavagem do filtro de nitrocelulose a 42 C por 20 

minutos utilizando as seguintes soluções sucessivmente: 30¾ 

formamida:5xSSC, 5xSSC (2 vezes), 2xSSC (2 vezes). Transferiu-se 

para temperatura ambiente e lavou-se uma vez em 0,5xSSC 

procedendo-se a autorradiografia. 

3.14. Dot blotting 

O Dot blotting é também uma técnica de transferência de 

DNA em papel de nitrocelulose e subsequente hibridação com sonda 

radioativa, sendo, no entanto, mais rápida e simplificada que o 

Southern blotting e usada quando o DNA já sofreu uma primeira 

seleção. Nesta técnica o DNA a ser hibridizado é colocado 

diretamente sobre o papel de nitrocelulose. 
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O DNA utilizado foi recuperado a partir do gel de 

agarose, usando-se o "gene clean" (item 3.11.U 

A banda recuperada era proveniente do DNA da linhagem 

SPL 407 (produtora de cristal> digerida por Bam HI e e�t I onde, 

anteriormente, por Southern blot. 

conter o gene do cristal protêico. 

e hibridação foi demonstrado 

A região recortada do gel, 

neste caso, foi maior para assegurar a presença do fragmento 

procurado. Esta banda foi depois cortada em quatro e seus DNA 

extraídos separadamente. 

Após a extração, tratou-se 2p1 de DNA com 2p1 NaOH 1N

durante 5 minutos a temperatura ambiente. o papel de 

nitrocelulose foi lavado em 2xSSC (item 3.4.12) durante 15 

minutos e colocado sobre o aparelho para transferência (Minifold 

Inc. Keene, N. y. >' cujo princípio de TM - Schleicher Schue11, 

fixação do DNA é o vácuo. Depositou-se, então, o DNA tratado 

sobre o filtro de nitrocelulose, desfez-se o vácuo, retirou-se a 
o 

nitrocelulose, secando-a em seguida, a 80 C durante 2 horas. 

A hibridação foi feita conforme descrito no item 3.13 

com sonda radioativa (item 3.12). 

3.15. Clonagem (MANIATIS et alii, 1982) 

A partir do DNA total da linhagem SPL 407, foi isolado 

um fragmento de DNA que possuía homologia com o gene da proteína 

do cristal, conforme metodologias já descritas neste trabalho. 

Esse fragmento foi então clonado tanto no pUC18 (item 3.2) como 
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no pHT3101 (item 3.2) como descrito abaixo, onde todas as enzimas 

de restrição foram usadas conforme recomendação dos fabricantes. 

3.15.1. No vetor pUC18 

O fragmento originalmente identificado como portador do 

gene da proteína do cristal <�r�> era um fragmento do DNA total 

da linhagem SPL 407 submetido à uma dupla digestão pelas enzimas 

Este fragmento foi então ligado ao vetor pUC18 digerido 

também por ªªm HileãtI, migrado em gel de agarose e recuperado 

conforme item 3.11.1. A ligação ocorreu num volume final de 20p1,

na presença do tampão de ligação 10x (10¾ do volume final), 2p1

ATP (0,1M) e 1p1 enzima 1igase. Esta mistura foi incubada a

15 C por 12-15 horas. Este novo plasmídio foi denominado pHT407. 

3.15.2. No vetor pHT3101 

Neste vetor foram realizadas duas clonagens. Na 

primeira, o pHT407 preparado, após transformação (item 3.16.1), 

conforme metodologia descrita no item 3.9.1, e o pHT3101, foram 

duplamente digeridos por SmªIte�t I, recuperados do gel da 

agarose (item 3.11.1) e depois ligados na presença do tampão de 

ligação (10x), ATP (0,1M) e a enzima ligase. A mistura foi 
o 

incubada a 15 C, por 12-15 horas. 

Na segunda, o pHT407 sofreu tripla digestão
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pelas enzimas �mªI/E§tl/�eªI e o pHT3101 sofreu simples digestão

fragmentos 

Após digestão e migração em gel de agarose, os 

de interesse para a clonagem foram recuperados 

conforme item 3.11.1 e ligados corno descrito acima. 

O novo plasmídio, construído por clonagem do 

pHT407/pHT3101 �mª I/E�t I, 

outros, 

foi denominado pHT408. Os dois 

foram denominado pHT409 e pHT410, após 

determinação da orientação de clonagem (item 3.16.1). 

3.16. Transformação 

A introdução dos diferentes plasmídios contruídos foi 

feita tanto em �-�Qli como em e.th�cin�i�n�i� 

3.16.1. Em E��h�ci�hiª �Qli <LEDERBERG & COHEN, 1974) 

Todos os novos plasmídios descritos no item 3.15 

foram introduzidos em E.çgli, como segue: 

a- Preparação de células competentes:

A E.�QliJM83 (item 3.1) foi inoculada em 40 m1 
o 

de LB <item 3.3.2) e incubada a 37 C, por toda a noite, com 

agitação. Pela manhã, 0,4ml da cultura foi inoculada novamente em 

40ml de LB, 

(650nm). 

incubada como descrito acima, até D.O. 0,4 - 0,6
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Os 40ml foram então centrifugados a 5000 r.p.m durante 

10 minutos, em centrífuga refrigerada. O precipitado foi, então, 

ressuspendido em 20ml de CaC12 0,1M gelado, sendo a suspensão 

mantida por 20 minutos no gelo. Centrifugou-se (sempre em baixa 

temperatura) a 5000 r.p.m. durante 10 minutos e ressuspendeu-se o 

precipitado em 3 ml de CaC12 0,1M gelado. 

(item 3.15), 

b- Mistura de transformação:

Adicionou-se então 10 pl das misturas de ligação 

em eppendorf separados, a 50p1 de célula competente 

e 90p1 de CaC12 0,1M. A nova mistura foi mantida a 0 C por 10

minutos e submetida a choque térmico a 37 C por 7,5 minutos. 

As misturas de transformação foram colocadas, 
o 

para expressão, em 0,7ml de LB e incubadas a 37 C, durante 1 hora 

e 30 minutos, com agitação. Foram então plaqueadas em LB sólido, 

adicionado de 100pg/ml de Ampicilina e solução de IPTG/X-gal 
o 

(item 3.4.18), e incubadas a 37 C, durante toda a noite. 

Como controles foram usados os respectivos 

vetores digeridos pelas respectivas enzimas (item 3.15) + 1igase 

e somente célula competente. 

As colônias, possíveis portadoras do pHT407, 

foram submetidas à hibridação em colônias (item 3.17) 

verificação. 

para 

Todas as E-�Qli recombinantes (pHT407, pHT408, 

pHT409 e pHT410) foram isoladas e seus DNA extraídos conforme 

item 3.9.3. Diversas digestões por enzimas de restrição foram 
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feitas para confirmar a clonagem correta. Para verificação da 

orientação de clonagem foram feitas digestões por Bgm HI e S�t I. 

Verificou-se então que o pHT407 SmªI/E3tI/�eªI foi clonado nas 

duas orientações no pHT3101 Citem 4.7). Posteriormente, os DNA de 

todos os recombinantes foram preparados como descrito no item 

3.9.1. 

A transformação foi feita por eletroporação, 

usando o aparelho Bio-Rad Gene Pulser, que baseia-se no uso de 

corrente elétrica para a introdução de material genético dentro 

da célula. 

A variedade utilizada como receptora foi 

Uma cultura 
o 

desta linhagem em BHI Citem 3.3.4) foi feita a 37 C com agitação 

até D.O. 2,0 (600nm). Centrifugou-se a 5000r.p.m. por 15 minutos. 
o 

As etapas posteriores foram todas executadas a 0 C. O precipitado 

foi lavado em 50ml de água destilada estéril, recentrifugado a 

5000 r.p.m., por 15 minutos e ressuspendido em PEG 6000 a 40¾ 
10 

(item 3.4.16). A concentração obtida foi de aproximadamente 10 

células/ml. 

Nas cubetas de eletroporação depositou-se 10�1

do plasmídio recombinante e 200µ1 da linhagem HD1 Cr� B, 

preparada como descrito acima, sendo a mistura submetida por uma 

vez a um pulso elétrico de 25pF, 2,5kV. 
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Os plasmídios recombinantes usados para a

transformação foram pHT408, pHT409 e pHT410 (item 3.15.2) obtidos 

conforme metodologia do item 3.9.1, após transformação em E�çQli 

(item 3.16.1). O controle foi a linhagem HD1 Cr� B na ausência de 

plasmídio. 

O conteúdo das cubetas foi inoculado em BHI líquido e 

incubado por 1 hora a 30 C, sendo depois semeado em BHI contendo 

25pg/m1 de eritromicina. Depois de observado o resultado positivo

da introdução dos plasmidios por eletroporação (item 4.8), 

verificou-se o comportamento e a estabilidade de1es em 

B.thurinaiensis. Para tanto procedeu-se uma mini extração do DNA 

dos clones transformantes (item 3.9.2) que foram novamente 

introdu2idos em �.çg!iJM83 e posteriormente extraídos conforme 

metodologia descrita no item 3.9.3 e verificados em gel de 

agarose {item 3.8.1). O esquema abaixo resume o experimento: 

pHT 408 
409 
410 

extração DNA 
transformação ------------> eletrotransformação--------

E.çQli <1a> a.th�ciugi�n�i�

extração DNA 
------------> transformação 

E.çQli <2a>

3.17. Hibridação em colônias (GRUNSTEIN & HOGNESS, 1975) 

AS colônias de E.çQliJMB3 (pHT407) foram transferidas 
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em papel de nitrocelulose sobre placas contendo LB/Amp 

(100ug/m1>. Estes filtros foram depositados sobre uma folha de 

papel Whatman n.3 embebida sucessivamente em: 

- Solução de NaOH 0,5N: NaC1 0,9H, por 10 minutos.

- Solução de Tris HC1 1, 5M pH 7,5, por 10 minutos.

- Solução de Tris HCl 0,5M pH 7,5: NaC1 0,9H, por 10 minutos.

- Solução de 2xSSC (item 3.4.12), por 10 minutos.
o 

Secou-se por 2 horas a 80 e.

Os papéis de nitrocelulose foram, então, hibridizados 

(item 3.13) com a sonda pHTA2/Hiod III, preparada conforme item 
o o 

3.12 e denaturada (10min, 95 C -> 0 C). O meio de hibridação .foi 

50X formamida:5xSSC:1x Denhardt. Incubou-se a 42 C por toda a 

noite. 

foram 

Após a incubação, os papéis de nitroce1u1ose 

lavados, sucessivamente, com: 
o 

- 50ml de 5xSSC: 50X formamida, por 20 min. a 42
o 

50ml de 5xSSC, por 20 min a 42 e (2 vezes) 
o 

50ml de 2xSSC, por 20 min a 42 e

- 50ml de 0,5xSSC, por 20 min a temperatura ambiente e

autorradiografou-se.

3.18. Digestão por enzimas de restrição 

A metodologia descrita aqui foi utilizada para o 

mapa de sítios de enzimas de restrição do fragmento Bim HI/E�t I, 

que contém o gene �r�, objetivo deste estudo. 
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O princípio consiste em efetuar-se, primeiro, 

hidró1ises simp1es, depois dup1as e triplas, se necessário, afim 

de localizar-se os sítios de diferentes enzimas no fragmento de 

DNA, para conhecimento e classificação do gene çc�. 

Os DNA de E-�QliJH83 (pHT407>, JH83 < pHT 408 > , 

JM83 (pHT409) e JM83 (pHT410), obtidos conforme item 3.9.1, foram 

hidro1isados com as seguintes enzimas de restrição: BªmHI, §mªI, 
o 

�indIII, EãtI, �eªI. A incubação foi feita a 37 C 

por 1-2 horas, nas condições recomendadas pe1os fabricantes. As 

enzimas eram provenientes da Biolabs e Boehringer. 

Os marcadores de peso molecular usados 

foram o Àtliaç!III/E,�QRI, pHTA4 (9,5kb), pBR: :Tn/flsunHI (8,5kb) e 

o pHT3101 (6,6kb).

3.19. Detecção da expressão do gene clonado. (Western blotting 

e imunodetecção> <TOWBIN et alii, 1979) 

Esta metodologia foi usada para comprovar a 

expressão, em �.ççli e em B.thuringiensis, do gene çc� clonado no 

pHT407, pHT408, pHT409 e pHT410. 

-4

3.19.1. Preparo das amostras de extrato bruto <BOURGOUIN 

et :a 1 i i , 1 988 > 

As culturas foram feitas em LB+IPTG 

10 M + 100pg/m1 ampicilina, por 24 horas, a 37 C com agitação.
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Centrifugou-se 1ml e ressuspendeu-se em 60p1 de solução I (item

3.4.13). Adicionou-se 100u1 de solução II ( item 3.4.13), aqueceu-
o 

se a 100 e durante 2 minutos e acrescentou-se 200p1 de solução 

III (item 3.4.13). 

A mistura foi submetida a sonicação 

(desintegrador ultrasônico-Measuring Scientific Equipment, Ltd, 
o 

England) durante 30 segundos e aquecida novamente a 100 C, por 2 

minutos. Centrifugou-se e d•sprezou-se o precipitado. 

em fase vegetativa: o

procedimento foi o mesmo descrito acima para E.�gli, salvo duas 

modificações: As culturas de B.thuringiensis foram feitas em BP

o 
(item 3.3.3) acrescido de 25�g/ml eritromicina, a 30 C, com 

agitação até o final da fase log de crescimento (D.O.7, a 650nm). 

A sonicação teve a duração de 30 segundos, sendo 

repetida seis vezes, com intervalos de 15 segundos. 

c- Esporo/cristal de B� tbYriogi�n�iá

As culturas foram feitas em BP (item 3.3.3) 
o 

acrescido de 25fg/m1 eritromicina, a 30 C, com agitação até a

completa esporulação centrifugando-se a 8000r.p.m, por 10

minutos, ressuspendendo-se o precipitado em 20ml NaCl 0,15M e 

mantendo-se à temperatura ambiente por 20 minutos. Centrifugou-se 

novamente a 8000 r.P.m. por 10 minutos, lavando-se o precipitado 

com 20ml de água destilada estéril. Após nova centrifugação, 

misturou-se ao precipitado 6ml de água destilada esterilizada e 
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Para cada amostra (10u1) foram adicionados 20u1 da 
o 

(item 3.4.13) incubando-se por 10 minutos a 100 C solução II 

antes de ser depositada no gel. 

3.19.2. Transferência para 

imunodetecção 

filtro de nitroce1u1ose e 

O gel de poliacrilamida SDS e a migração foram 

feitos conforme descrito no item 3.8.2. O gel foi então retirado 

das placas e lavado, por 15 minutos, em tampão de transferência 

(item 3.4.8> e depositado sobre as placas do aparelho de eletro 

transferência (Bio Rad), 

folhas de papel Whatman, 

da seguinte maneira: colocou-se três 

sobre as quais depositou-se a folha de 

nitrocelulose embebida em tampão de transferência, depois o gel 

de poliacrilamida - SDS e recobriu-se com seis folhas de papel 

Whatman embebidas no mesmo tampão. 

A transferência se deu em 1 hora a 6V - 200mA. O 

pape] de nitroce1u1ose foi, então, imerso em 50ml de Tris-

salina: leite em pó desnatado 1¾, durante 30minutos a temperatura 

ambiente. 

Procedeu-se então a imunodetecção incubando-se a 

nitrocelulose dentro de um saco plástico, sob suave agitação, uma 

hora, a temperatura ambiente com uma solução contendo 10ml Tris-

salina:leite em pó desnatado 1%:0,iml de anticorpo policlonal da 

b -endotoxina de e.th�cingi�n�i� var. ��clin�c 1715, preparado 
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como descrito por LECADET et alii (1988). 

O papel de nitrocelulose foi então lavado a 

temperatura ambiente, durante 10 minutos para cada lavagem, como 

se segue: 

- 30ml Tris-salina (2 vezes)

- 30ml Tris-salina: nonidet 0,025¾ (2 vezes)

- 30ml Tris-salina (2 vezes)

Procedeu-se então a incubação com o sistema 

revelador preparado com 50ml de Tris-salina:nonidet 0,025¾:0,iml 

imunoglobulinas anti-coelho (Western blot. grade affinit� 

purified goat anti-rabbit - Bio Rad). Manteve-se à temperatura 

ambiente durante uma hora, sob leve agitação. 

Novamente, a nitrocelulose foi lavada como 

descrito acima e, em seguida,procedeu-se a revelação com uma 

solução de 30mg cloronaftol:10ml metanol:água oxigenada 

0,015%:Tris-salina q.s.p.50ml, à temperatura ambiente até que as 

bandas fossem visíveis. Lavou-se em água, seguida de HC1 0,2N. 

3.20. Bioensaios 

Os bioensaios de todos os recombinantes: 

S.tbYciogieosis var.kyc�tãkiHD1Cr� B (pHT408),

S.tburiogieosis var.kucstakiHD1Cr� B (pHT409>,

a.tbYciogieosis var.kucstªkiHD1Cr� B (pHT410>,

e das linhagens 

8.thucin�i�Uái� SPL407Cr�

selvagens: a.thuciu�i�Uãi� SPL407,

a.th�ciugi�u�i� SPL530,
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Qiªtcª�ª sacchara1is, com larvas do 3o. 

ingestão livre (SANCHIS et a1ii, 1989). 
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foram feitos com 

instar, e 

instar, pela técnica da 

Os bioensaios foram 

desenvolvidos no Centro Nacional de Pesquisa da Soja 

EMBRAPA/Londrina e no Institut National de la Recherche 

Agronomique - INRA/França. 

Os extratos dos bacilos, usados nos bioensaios, foram 

preparados pela técnica descrita por SANCHIS et alii (1989) para 

�� çQli com algumas modificações. As culturas de a.thuciosi�nsis
o 

foram feitas em 100ml de BP (item 3.3.3) a 30 C com agitação, até 

a completa esporulação. Centrifugou-se à 8000r.P.m. por 10 

minutos, sendo o precipitado ressuspendido em 20ml NaCl 0,15M e 

mantido 10 minutos a temperatura ambiente. Centrifugou-se a 8000 

r.P.m. por 10 minutos. Lavou-se o precipitado em 20ml de água 

destilada estéril, centrifugou-se novamente a 8000 r.P.m. por 10 

minutos, ressuspendendo-se o precipitado em 10ml de água 

destilada esterilizada. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO

4.1. Determinação de meio mínimo. 

Os quatros meios mínimos (itens 3.3.5, 3.3.6., 3.3.7, 

3.3.8) utilizados no experimento conforme metodologia do item 3.5 

são descritos na literatura como meios que permitem o

desenvolvimento do R� thMcingien�i�- As linhagens R� thMcigien�i� 

SPL407, SPL407Cr� e SPL530 foram ensaiadas nestes meios e os 

resultados estão na Tabela 3. 

Como NICKERSON & BULLA Jr (1974) afirmam que o 

crescimento de várias linhagens de e.th�rinsi�n�i� é exatamente o 

mesmo quando o meio é suplementado com citrato de sódio ou 

g1utamato de sódio, utilizou-se inicialmente o citrato, por ser 

suplemento comum a outros meios mínimos. Assim, numa primeira 

instância, obteve-se crescimento somente com o MM4. 

Observou-se então que tanto o MM1 como o MM4 continham 

na sua composição sulfato de amônia como fonte de nitrogênio e 

que o MM4 continha, além de outros suplementos, o ácido

g1utâmico. Como o MM1 é um meio mais pobre, portanto mais

adequado como meio mínimo, ensaiou-se a sua suplementação com 

glutamato 

linhagens. 

de sódio ocorrendo desenvolvimento de todas as 

o presente traba1ho mostra, então, resultados 

diferentes aos 

linhagens SPL407, 

de NICKERSON & BULLA Jr <1974), uma vez que as 

SPL407Cr� e SPL530 cresceram no MM1, quando 



Tabela 3. Crescimento de linhagens 

diferentes meios mínimos. 

Linhagens 
MM1 

Meios mínimos 

MM2 MM3 

citrato glutamato 

SPL407 

SPL407Cr� 

SPL530 

+ crescimento

- ausência de crescimento

+ 

+ 

+ 

66. 

em 

MM4 

+ 

+ 

+
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suplementado com glutamato de sódio, e não crescem na presença de 

citrato de sódio. Provavelmente, estas linhagens possuem uma 

deficiência no ciclo de Krebs, não permitindo a produção de ácido 

glutâmico a partir de citrato. 

4.2. Obtenção de mutantes acristalíferos. 

A finalidade da condução deste experimento foi a 

obtenção de mutantes Cr� (não produtor de cristal) para 

facilitar o estudo posterior dos genes responsáveis pela produção 

da &-endotoxina, nestas linhagens, por comparação de perfis 

plasmidiais e hibridação com sonda radioativa. 

(1981), 

Alguns 

WARD & 

autores, entre os quais GONZALEZ Jr 

ELLAR (1983) e GONZALEZ Jr. & CARLTON 

et alii 

(1984), 

usando temperatura alta ou SDS, obtiveram um grande número de 

mutantes Cr� , 

desses mutantes. 

mas em nenhum caso foi mencionada a porcentagem 

presente trabalho, 

selecioná-los. 

Eles usaram, na maioria das vezes, como no 

a observação ao microscópio ótico para 

Seguindo-se a metodologia descrita no item 3.6 da 

linhagem SPLS30 foram analisadas, ao microscópio, após coloração 

(item 3.7) amostras de 500 colônias e nenhuma foi acristalífera. 

Da SPL407 analisou-se amostras de 170 colônias e encontrou-se um 

clone que havia perdido a capacidade de formar cristal. Este 

mutante foi repicado várias vezes em meio de cultura e manteve a 

característica acristalifera. As figuras 3, 4 e 5 mostram a 
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Figura 3. Células vegetativas de S-tbYCingign3i� SPL407 (1000x)
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Figura 4. Esporos e cristais do e.tbuciogi�o�i� SPL407 (1000x> 



Figura 5. Esporos do B.tb�ciogieo�i� SPL407Cr� (1000x> 

70.



71. 

linhagem SPL407 na fase vegetativa, após esporulação e a 

SPL407Cr� após esporulação onde observa-se a não formação dos 

cristais proteicos. 

A não obtenção de mutantes Cr� a partir da linhagem 

SPL530 pode sugerir a localização do gene da proteína cristal no 

cromossomo bacteriano ou que a replicação do plasmídio portador 

deste gene é termoresistente. 

4.3 Detecção dos genes que codificam a h-endotoxina. 

O primeiro passo dado para o estudo da biologia 

molecular das linhagens SPL407 e SPL530 foi a tentativa de 

localizar os genes codificadores da õ-endotoxina. 

4.3.1. Preparo do DNA para hibridação. 

As duas linhagens em estudo foram submetidas, após uma 

prévia observação dos perfis plasmidiais, obtidos por mini 

extração de plasmídios (item 3.9.2), à extração de plasmídios em 

gradiente de CsCl (item 3.9.1) e à extração de DNA cromossômico, 

conforme metodologia descrita no item 3.10. Através destas duas 

técnicas obtem-se o DNA em condições mais puras e em grande 

quantidade, dois requisitos importantes para o DNA a ser usado em 

clonagem. 

Após a extração em gradiente de CsC1, efetuou-se 

eletroforese em gel médio de agarose (item 3.8.1) das linhagens 

SPL407 e SPL407Cr� demonstrando a perda de plasmídio no mutante 
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Cr� , obtido pelo uso da temperatura elevada (item 3.6) como 

mostra a Figura 6. 

O DNA total e plasmidial das linhagens SPL407 e 

SPL407Cr� e o DNA plasmidial da SPL530 foram tratados com as 

enzimas de restrição KeoI e Eyy!I em hidr61ises simples <item 

3.18), sendo todo o DNA digerido (25 ul) submetido à 

eletroforese em gel grande de agarose (item 3.8.1), juntamente 

com o DNA do fagoÀ, digerido por HindIII / E�QRI (como marcador 

de tamanho), e o pHTA2 (item 3.2), digerido por KenI, por ter 

sido o plasmídio usado como sonda radioativa. 

4.3.2. Hibridação com a sonda radioativa 

Figuras 7 e 8 mostram os resultados após As 

transferência do DNA do gel de agarose para papel de 

nitrocelulose (item 3.13) e hibridação com o plasmídio pHTA2 

digerido por Ken I e marcado com radioatividade (item 3.12). 

Nas colunas 3 e 5 da Figura 7B observa-se que o DNA 

plasmidial da SPL530 e o pHTA2, ambos digeridos por �enI, 

hibridam exatamente da mesma forma. A seta na coluna 1 da Figura 

7A mostra o p1asmidio desta linhagem que porta o gene da 

b -endotoxina 

Os resultados (Figura 7) sugerem que o gene da toxina 

presente na linhagem SPL530 é do mesmo tipo do gene presente no 

pHTA2, plasmídio este construído por SANCHIS et alii (1988). É um 

gene localizado num plasmídio e classificado como Cc�IAb (ver 

item 2.2) pela classificação de HOFTE & WHITELEY (1989), que 
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Figura 6. Perfis plasmidiais de B.tb�rin9i�n2i2 SPL407 (1) e

SPL407Cr� (2), após eKtração em gradiente de CsC1 
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l 

Figura 7. DNA plasmidial da linhagem SPL530 com e sem digestão 

por enzimas de restrição (A) e sua autorradiografia 

(B). 1-sem digestão; 2-digerido por E�uII; 3-digerido

por �e□L 4-fago ;\. �.!!JQIII/Ei;;QRI; 5-pHTA2 digerido por 

Ke□I. Sonda - pHTA2/KeoI. 
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A B 

Figura 8. Eletroforese do DNA total e plasmidial da linhagem 

SPL407 e seu derivado SPL407Cr�- após digestão por 
enzimas de restrição (A) e sua autorradiografia (B). 1-
Fago �Hin�III/E�QRI; 2-DNA total da SPL407/K�oI; 3- DNA 

total da SPL407Cr�_/K�nI; 4-DNA p1asmidia1 da 
SPL407/K�oI; 5-DNA p1asmidia1 da SPL407Cr�_/K�nI; 6-DNA 
total SPL407/E�uII; 7-DNA total SPL407Cr�_/E�uII; 8-DNA 
p1asmidia1 da SPL407/E�uII; 9-DNA p1asmidia1 da 
SPL407Cr�_/E�uII. Sonda pHTA2/�eol. 
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corresponde ao gene do tipo 5,3 kb na antiga classificação de 

KRONSTAD & WHITELEY (1986) baseada nos fragmentos obtidos por 

digestão com �indIII dos genes da 

b -endot oxína.. 

Em relação a linhagem SPL407, observa-se pela Figura 8 

que não houve hibridação com o DNA plasmídial da SPL407 nem da 

SPL407Cr� (colunas 4,5, 8 e 9). Isto, no entanto, não permite 

afirmar que o gene da toxina desta linhagem está localizado no 

cromossomo, uma vez que na preparação de gradiente de CsC1 

perdem-se os plasmídíos maiores. 

Com relação à digestão feita no DNA total da linhagem 

observa-se que a SPL407, produtora de cristal, híbrida com a 

mostrando que a sonda do gene da b-endotoxina (colunas 2 e 6), 

SPL407 acrista1ífera perdeu este gene (coluna 3 e 7) pela cura 

usando a temperatura de 42 C (item 4.2), 

de que este gene, na linhagem SPL407, 

plasmídio grande e não no cromossomo. 

4.4. Isolamento do gene �r�

favorecendo a hipótese 

está localizado num 

Baseando-se nos dados de literatura dos genes çL�• 

optou-se pela continuação do trabalho com a linhagem SPL407. 

Digestões com as enzimas de restrição BªmHI e EãtI foram feitas, 

na tentativa de isolar-se um fragmento de DNA que contivesse a 

maior parte do gene �L�• uma vez que todos os genes �e� descritos 

em literatura não possuem no seu interior sítios BamHI ou e�tI.



77. 

A sonda utilizada para hibridação foi preparada a 

partir do pHTA4 (item 3.2) sem digestão, segundo a metodologia 

descrita no item 3.12. Usou-se outra sonda porque o pHTA2, além 

de não ter elucidado satisfatoriamente a localização do gene ,e� 

na linhagem SPL407, possui IS (sequência de inserção) que também 

hibridam. O pHTA4 possui o gene kC�ID (item 2.2) e não possui IS. 

Na Figura 9 observam-se os resultados desta hibridação 

após transferência do DNA do gel de agarose para papel de 

nitroce1u1ose (item 3.13). 

A co1una 4 mostra o fragmento

aproximadamente 12 kb, que foi usado para a clonagem. 

Verifica-se, também, que a linhagem SPL407Cr� 

de 

não 

possui este gene (coluna 3), o que corrobora a hipótese de sua 

localização num plasmídio grande. 

O "gene c 1 ean" <item 3. 11. 1) foi feito recortando-se 

uma banda do gel, mais espessa que rotineiramente, na região onde 

ocorreu a hibridação. Depois esta banda foi subdividida em banda 

menores e a recuperação do DNA foi feita para cada banda pequena 

separadamente. 

Detectou-se, então, a banda que continha o gene çr�, a 

ser clonado, através do Dot blotting (item 3.14), usando como 

sonda o pHTA4 marcado com radioatividade. 

4 5. Clonagem do gene çr� no pUC18 construção do pHT407 

Inicialmente este fragmento de 12kb foi clonado no 
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Figura 9. Eletroforese do DNA total da linhagem SPL407 e seu 

derivado SPL407Cr� após digestão por enzimas de 

restrição (A) e sua autorradiografia (8). 1 - SPL407/ 

E�uII/E�tI; 2-SPL407/E�uII; 3-SPL407Cr� /BgmHI/E�tl; 4-

SPL407/BimHI/E�tI; 5-SPL407/BªmHI; 6-SPL407/E�tI. Sonda 

- pHTA4.
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vetor pUClB também digerido por Bsm HI/e�tI, conforme metodologia 

descrita no item 3.15.1 

Transformou-se, então, (item 3.16.1.) com a 

mistura de ligação e, após seleção com IPTG/X-gal, transferiu-se 

250 colônias em placas de LB + Ampicilina (Amp) e em placas com o 

mesmo meio coberto por uma folha de  papel de nitrocelulose. A 

hibridação 

haviam sid 

�to16nia (item 3.17. > revelou que 

transformadas com o fragmento de 

olônias 

ado no 

pUC18, perfazendo aproximadamente 2¾ de transformantes (Figuras 

10 e 1 1) . 

Extraiu-se o DNA dos clones positivos (item 3.9.3) e 

procedeu-se eletroforese em minigel (item 3.8.1.) onde observou-

se que os cinco clones possuíam o p1asmídio com o tamanho 

esperado. 

E§te novo plasmídio construído a partir de um/:fragmento 

homólogo ao gene do cristal, P,rcute6jJnt e da 

linhagem clonado no pUC18 digerido por BamHI/f�tI, foi 

denominado pHT407 e possui 14,7kb. 

4.6. Mapa dos sítios de enzimas de  restrição 

Os mapas foram elaborados conforme metodologia descrita 

no item 3.18. 

Inicialmente, as hidró1ises foram feitas utilizando-se 

os DNA dos cinco clones E.ç_gliJM83 (pHT407), hidrolisados pelas 

enzimas de restrição: KeoI, E;ç_gRI, �indIII e hidrólise dupla 
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Figura 10 - Hibridação em colônia. Autorradiografia do papel de 

nitroce1u1ose (A) e as respectivas colônias em meio 

de cultura (B). 

(pHT407). 

Observam-se três clones �-�Ql1JM83 
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Figura 11 - Hibridação em colônia. Autorradiografia do papel de 

nitroce1u1ose (A) e as respectivas colônias em meio 

de cultura (B). 

(pHT407). 

Observam-se dois clones E �QliJM83 
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Estas primeiras digestões comprovaram que os 

fragmentos de DNA, presentes nos clones recombinantes, 

iguais e haviam sido clonados na mesma orientação. 

eram 

Após várias outras hidrólises simples, duplas e triplas 

obteve-se o mapa dos sítios de enzimas de restrição do plasmídio 

.recombinante pHT407 (Figura 12), que Eomprovou o tamanho de 12 kb 

do fragmento ªªm HI/E2l I clonado e mostrou que este fragmento 

era similar ao gene da b-endotoxina, sequenciado por SCHNEPF et 

alii (1985), classificado como ,r�IAa <ver item 2.2.) segundo 

HOFTE & WHITELEY (1989). Este gene corresponde ao tipo 4,5kb na 

antiga classificação de KRDNSTAD & WHITELEY (1986) baseado nos 

fragmentos obtidos por digestão com tlinQ III dos genes da b

endotoxina. 

Por analogia, deduziu-se a posição e a possível 

orientação do gene �r�IAa clonado no pHT407, 

Figura 12. 

4.7. Clonagem do gene çc� no pHT3101: 

plasmídios pHT408, pHT409 e pHT410 

conforme indica a 

construção dos 

Duas clonagens foram feitas (item 3.15.2. ). Para a 

primeira, tanto o pHT407, extraído em gradiente de CsC1 (item 

3.9.1) a partir da �.,QliJM83 (pHT407), como o pHT3101 (item 3.2) 

foram digeridos por SmªI/E2tI 

A substituição da enzima de restrição �ªm HI por 2mª I 

foi simplesmente uma questão estratégica, uma vez que durante a 



pHT407 

(14.7kpb) 

s 

pHT408 

(18.6kpb) 

s 

pHT409 
(13. 6kpb) 

(H1/S) 

pHT410 
(13.6kpb) 

Emr 

B

B pUC18 P1 

[ PJ! 
K H3 
s 

P1 

oriBth
H3 

P2

H1 
H3 

r Em oriBth P2 
B H3 H3 

H1 P1 
B 

oriBth 

H1 

P2
H3 H3 

P1 

83. 

H1 H1 H3 H3 
H3 H1 1 H1,H1 P

� 
K i P2 KK H3 H3 

. 1 .1 �._i;, 1 1 J 1 

cry IA a 

H3 H1 H3 H3 

cryrAa 

H3 H3 
H3 

H3 K K 

cryIAa 
lkbp 

Figura 12 - Mapa dos sítios de enzimas de restrição dos 

diferentes p1asmídios recombinantes portadores do 

gene i;I:!::1. A seta no gene �r:!::1IAa indica a orientação 

da transcrição e a seta 

orientação do promotor lª�Z. 

no vetor indica 

S= Smgl; P1= EátI; P2= e�uII; H1= HesI; H3= HindIII. 

a 
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construção do pHT3101 houve a recuperação de um sítio BimHI 

(Figura 12). Portanto, a digestio SmªIleãt I no vetor pHT3101 

lineariza o plasmídio, hidrolisando na mesma região do 

pol�linker, que seria hidrolisado por Bãm HI/fãt I. No pHT407, a 

digestão foi também na região do pol�linker, o que resultou no 

fragmento de 12kb contendo o gene ,c�IAa intacto. 

Após a transformação em �-bQliJH83 <item 3.16.1.) e 

seleção em LB contendo ampicilina (100ug/ml>, eritromicina 

(150ug/ml) e IPTG/X-ga1, em placa de Petri, os DNA de alguns 

clones foram extraídos, segundo metodologia descrita no item 

3.9.3 e verificados em eletroforese de gel de agarose (item 

3.8.1). Pela observação da migração dos DNA de cada clone 

evidenciou-se um clone portador do fragmento correto. 

O clone positivo foi, então, preparado em gradiente de 

CsCl (item 3.9.1). Este novo plasmídio foi denominado de pHT408 e 

possui 18,6kb (12kb do fragmento portador do gene ,c�IAa + 6,6kb 

do pHT3101). A Figura 12 mostra o mapa dos sítios de restrição 

deste plasmídio. 

Para a segunda clonagem, o pHT407 digerido por SmªI/ 

e�tI/�eªI foi ligado ao pHT3101 digerido por Smal (item 3.15.2). 

Após transformação em E-bQliJH83, seleção e verificação 

em gel de agarose, como o procedimento descrito acima para o 

pHT408, verificou-se que alguns clones possuíam o fragmento 

correto. 

Procedeu-se, então, em todos eles, digestões com 

determinadas enzimas de restrição, que, pela localização dos seus 



85. 

sítios no gene �[� clonado, poderia esclarecer a orientação da 

clonagem em relação ao promotor li�Z. Orientações opostas 

poderiam ter influência na expressão do gene clonado. 

As enzimas de restrição usadas foram Sã1I e fismHI em 

hidrólises simples que foram feitas também para o pHT408. 

Ficou demonstrado que para a segunda clonagem haviam 

clones com orientações opostas em relação ao promotor lªçZ. O 

plasmídio que possui o gene �[� em orientação contrária ao 

promotor lªçZ foi denominado de pHT409 e o que possui a mesma 

orientação, de pHT410, ambos com 13,6kb. 

A deleção do fragmento tleªI de 5kb foi feita também 

em B.thurin�iensis (ver item 4.9), para a verificação da função 

de regulador negativo da transcrição desta região. Esta questão 

foi colocada pelo fato de que SCHNEPF et a1ii (1987) sugeriram 

que em �� �Qli, a deleção acima do sítio de iniciação da 

transcrição causou aumento na transcrição do gene �[�, 

presença desta região reduz a transcrição do promotor. 

isto é, a 

O gene �r�. clonado e introduzido em f.çQli por estes 

autores, foi o çr�IAa, como o gene do presente trabalho, mas 

originalmente pertencente a variedade t�Cãtª[tHDi. 

4.8. Transformação em B.thurin9iensis 

Os plasmidios pHT408, pHT409, pHT410 e pHT3101 foram 

introduzidos em por 

e1etroporação, conforme descrito no item 3.16.2. 
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Diferentes concentraç�es de PEG foram ensaiadas para 

que se pudesse determinar a concentração de 40¾ de PEG 6000 como 

a mais eficiente para a transformação por eletroporação. Parece 

que mesmo nesta concentração ideal de PEG a eficiência da 

transformação pode variar dependendo da linhagem receptora. No 

trabalho de LERECLUS et alii (1989a) foram ensaiadas diferentes 

linhagens de B.thuringiensis e as respostas a eletrotransformação 

foram radicalmente diferentes refletindo provavelmente diferenças 

no sistema de restrição das 1inhagens. 

Depois do resultado positivo da introdução dos 

plasmídios por eletroporação, procedeu-se a verificação do 

comportamento e da estabilidade deles no B. tbYriosi�o»i�, antes 

mesmo da verificação do grau de expressão (item 3.16.2). 

A análise dos plasmídios dos clones recombinantes 

provenientes da segunda transformação em�� fQli indica que estes 

plasmídios não sofreram rearranjo molecular e que parecem ser 

estruturalmente estáveis (Figura 13). 

4.9. Detecção da expressão do gene çr� clonado 

O objetivo deste experimento foi detectar se os 

p1asmídios recombinantes pHT407, 408, 409 e 410 produziram, em 

E-�Qli e B.thuringiensis, o po1ipeptídio de 130 - 140kDa, 

característico do gene Ç[�IA. 

A princípio foram feitas culturas das linhagens que 

portavam os p1asmídios: E-�Qli em LB líquido e B.thuringiensis em 
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completa esporulação. A observação ao 

que a E.cgli possuía inclusões e que o 

esporulava e produzia cristais. e 

B.tbYCi09iCniii, portadores do pHT3101, não possuíam inclusões.

Este foi o primeiro indicio de que o gene tc�IAa, 

clonado no pHT3101 (pHT408, 409 e 410> e no pUC18 CpHT407), era 

funcional. 

A metodologia do Western blotting e da imunodetecção 

descritas no item 3.19 e as Figuras 14,15,16 e 17, mostram os 

resultados obtidos. Através desta metodologia determinou-se a 

classe de polipepetidio produzido pelo gene clonado no presente 

trabalho. 

No Western blotting da Figura 14 ficou claro que o 

fragmento de DNA de 12kb, contendo o gene te�, clonado no pUC18, 

se expressa em E.�Qli- O controle negativo (pHT51) é um gene do 

cristal protêico, não pertencente a classe �c�I, portanto não 

produtor do polipetidio de 130-140 kDa. Tanto o pHT81, que 

codifica um polipeptídio de 130-140 kDa, como o pHT51 foram 

cedidos pelo Dr. V.Sanchis do Instituto Pasteur. 

No Western blotting da Figura 15 observa-se o fragmento 

de DNA de 12kb, clonado agora no vetor pHT3101 se expressando em 

E.�Qlí- Observamos que a linhagem que possui o PHT3101 não 

sintetiza o polipeptídio de 130 kDa (coluna 1). 

A Figura 16 mostra, mais uma vez, que a linhagem tanto 

de E-�Qli como de E.thurinsiensis, que porta o pHT3101, não sin

tetiza o polipeptídío característico do gene clonado (coluna 1). 
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Figura 13 - Eletroforese em gel de agarose dos DNA dos plasmídios 

pHT408, 409 e 410 após eletroporação e reintrodução 

em E ... s;;Qli. 

1- pHT3101

3- pHT408

5- pHT409

7- pHT410

2- pHT3101

4- pHT408

6- pHT409

8- pHT410

9- pHT3101/HªmHI/EatI; 10- pHT408/HªmHI/EatI;

11- pHT409/BªmHI/E2tI; 12- pHT410/BªmHI/E2tI;

13- fago). lt!io.QIII/EçQRI.

As colunas 1,3,5 e 7 representam DNA não subm�tidos a 

eletroporação, 

comparação. 

servindo portanto como padrão na 
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Contrariamente ao sugerido por SCHNEPF et alii (1987) 

quando e 1 onaram em E. t
J
Jli o gene �r.:�IAa da variedade ls.Uct:,�t.ãk.iHD1, 

a ausincia ou a presença do fragmento de 5kb e�tI/He�I njo afetou 

a produção do polipeptídio do gene clonado, pois o clone pHT408 

(coluna 2- E-kQli> se exprime pelo menos tão bem quanto o clone 

pHT409 (coluna 3- E-kQli> e certamente melhor que o clone pHT410 

(coluna 4- E-k5Üi. Assim, por estes resultados esta região 

vizinha ao gene não age como repressora da expressão do gene kC�-

A suspeita do gene &c�IAa ter uma expressão maior 

quando em orientação oposta ao promotor lª,z, E.,QliJM83 (pHT409) 

em relação a :t'.;,.fliJM83 <pHT410> <Figura 16, colUcQa�, 3'e 4>, só 

poderá ser melhor entendido a partir de futuros estudos. 

Por outro 1 ado, a produção da b -endot oxina em 

a.thMcinsign3i� na fase t0-t1 da esporulação, isto é, logo após o

início da fase estacionária, foi analisada. A proteína do cristal

neste estágio da esporulação, pelo que se sabe, não é

sintetizada. ORNA específico do gene do cristal só foi detectado

a partir do estágio t1,5 <WONG et alii, 1983).

Como mostra a Figura 16 o �� thYcinsi�n�i� portador dos 

plasmidios pHT408 e pHT409 no estágio t0-t1 (colunas 2 e 3)

produz uma quantidade ínfima do polipeptídio de 130-140 kDa mas o 

E.thuciosi�o�i2 k�r�t�kiHD1Cr� B CpHT410) sob o controle do

promotor lª�z. sintetiza-o em grandes quantidades (coluna 4).

Nota-se que tanto em �.çQli como em S.thuciosi�n�i� no 

início da esporulação, o gene clonado no pHT410 se comporta 

diferentemente do pHT408 e pHT409. Isto talvez seja devido as 
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Figura 14 - Detecção imunológica do produto da eKpressão do gene 

çr�IAa clonado no pUC18 em E.�Qli - pHT407. Colunas 

1,2,3,6,7, - E.çgliJM83 CpHT407>, 4 - E.çgliJM83 

(pHT51>, não produtor do polipeptídio de 130kDa. 5 -

�.çgliJM83 (pHT81), produtor do polipeptídio de 

130kDa - controle. 8 - �.çQliJM83 (pUC18). 
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Figura 15 - Detecção imunológica do produto da expressão do gene 

çr�IAa clonado no pHT3101 em �.çQl! - pHT408, pHT409 

e pHT410. 

1- �.çQliJM83 CpHT3101); 2- �.çQliJH83 (pHT410);

3- E.çQliJH83 CpHT409); 4- E.çQliJH83 CpHT40B>.
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Figura 16 - Detecção imunológica do produto da expressão do gene 

ç;r:�IAa clonado no pHT3101, em e

B.thuringiensis, no início da fase de esporulação (t0

- t 1) .

1- pHT3101; 2- pHT408; 3- pHT409; 4- pHT410
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diferenças na orientação da clonagem ou 

assincrônico das células. 

ao crescimento 

Durante toda esta fase de condução das anâlises 

proteicas não havia sido esclarecido o peso molecular do 

po]ipeptidío pelo qual o gene clonado era responsável, isto é, se 

este polipeptidio era o mesmo que a linhagem parental 

<e.thYCinsi�nãiã SPL407) produzia em grande quantidade. 

SDS, 

Para a verificação foi feito um gel de poliacrilamida -

seguido de coloração por azul de Coomassie, das linhagens 

parental e recombinantes no final da fase de esporulação, quando 

o esporo e cristal são liberados. 

Figura 17. 

O resultado se encontra na 

Observa-se que o maior constituinte dos cristais da 

linhagem parental (coluna 1) tem cerca de 140 kDa. Entretanto, 

todas as linhagens possuindo o gene �c�IAa clonado produz um 

cristal que tem como único constituinte um polipeptidio de 130kDa 

(colunas 2,3,4), sendo que a linhagem que contem somente o vetor 

de clonagem (pHT3101) não expressa nenhuma proteína. 

Nota-se, ainda, na mesma figura, que o polipeptídio de 

130kDa está presente na linhagem e.tbYtinai�n�iã SPL407 mas em 

uma quantidade muito pequena <coluna 1). Isto indica que o gene 

�c�IAa clonado se expressa fracamente na linhagem selvagem e se 

expressa muito bem em todas as diferentes linhagens recombinantes 

(colunas 2,3,4). Est• diferença de expressão pode ser devido ao 

número de cópias do gene ou a diversidade na eficiência do 

promotor. 
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Figura 17 - Coloração do produto da expressão do gene çr�IAa 

clonado no pHT3101 em preparações de esporo/cristal 

de e.thuringiensis, submetido à gel de poliacrilamida 

- SDS.

1- a.tbucinsi�nsis

kurstakiHD1Cr� B 

bucsta�iHD1Cr� B 

li.ucstali.iHD1Cr� B 

molecular em kDa. 

SPL407; 

(pHT408); 

CpHT409); 

(pHT410); 

(pHT3101); 

3-B.tbuciogieosis

5- B.thuciosieosis

6- marcador de peso
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Estes resultados mostram que a linhagem original 

(SPL407) possui pelo menos dois genes diferentes produtores de 

b -endotoxina: o &c�IAa clonado no presente trabalho, responsável 

pela síntese de um polipetidio de aproximadamente 130kDa, que não 

se expressa bem na linhagem parental e um outro responsável pelo 

polipeptídio de i40kDa. 

4.10. Bioensaios 

Todos os bioensaios foram conduzidos conforme 

metodologia descrita no item 3.20. Os experimentos com Segggetgrª 

littgrªlii e elutgllª H�lg�tglla foram desenvolvidos no INRA 

la Miniere. Os bioensaios com Anticarsia gemmatalis e Qiªtrªgª 

saccbaralis foram conduzidos na EMBRAPA - londrina. 

As concentrações proteicas das extrações de 

esporo/cristal das linhagens foram determinadas pela Dra. M-M. 

lecadet da Unité de Biochimie Hicrobienne do Instituto Pasteur 

Paris. Os resultados se encontram nas Tabelas 4 e 5. 

A Tabela 4 mostra que as toxinas produzidas pelos 

clones recombinantes possuem maior atividade em P.x�lostella e 

S littoralis do que as toxinas produzidas pela linhagem parental. 

Isto sugere que o produto do gene �c�IAa é mais tóxico para estes 

insetos do que o polipeptidio de 140kDa produzido pela linhagem 

selvagem (SPL407). 

Por outro lado, a Tabela 5 mostrou que os dados obtidos 

nos bioensaios com A.gemmatalis e D.saccharalis não justificaram 
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a determinação da LD50 para • SPL407 e clones recombinantes, que 

eram as linhagens interessantes de imediato, uma vez que não 

foram ativas sobre estas espécies de insetos. 

Este mesmo bioensaio, sumarizado na Tabela 5, sugere 

que a linhagem SPL530 é um pouco mais eficiente que o 

var.huc�tBkiHD1 <Dipel> para e.sgmmstaliã e 

possui baixa atividade em D-ãi��hiCãliã-
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Tabela 4 - Toxicidade do B.thurinsi!nsis SPL407 e dos diferentes 

clones recombinantes em larvas de duas espécies de 

Lepidoptera. 

Linhagens Concentraç5es de LD50 
proteínas no esporo/ P.x�lostella
cristal (mg/ml) 

SPL407(parental> 

HD1Cr�-B(pHT408) 

HD1Cr�-B(pHT409) 

HD1Cr�-B(pHT410) 

HD1Cr�-B(pHT3101) 

nt= não tóxico 

2,1 

1,5 

1,ó 

1,5 

0,4 

12,0x10-3 

3,0x10-3 

5,5x10-3 

2,5x10-3 

nt 

LD50 
S.littoralis

30,5 

7,ó 

8,4 

9,9 

nt 

A LD50 foi determinada em pg de proteína/cm de dieta.
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Tabela 5 - ltortalidade causada pela preparação de cristal/esporo de linhagens de B.tburinaimsis e de clones recOlbinan

tes n larvas do 40. instar e ê,lmlhlis (Ag) e do 3o. instar de D.scc.hnihi (Ds).

Dilui,oes 
-1 -2 -2 -3 -3

ixit 5xit ixit 5xit ixit 

lint.agens Ag Ag Ds Ag Ds Ag Ds Ds 

tumik.iHD1 45(93,8%> 48(1ttX> 27(56,3X) 19(39,6U 16(33,3U 17<35,4X) 13(27,Ul 5Ut,4X> 

SPL53t 45(93,SU 47(97 ,,X) 13(27,iU 43(89,6) 6U2,5U 3HM,6U 2(4,21) H2,1X> 

SPL4t7 4(8,3U • 3(6,3X) 2{4,21) H2,U) • H2,1U • 

SPL4t7Cr!I Hê,U) • • t t • • • 

tmiCr!I B (pffr4t8) 5Ut,4U 6U2,5U 5Ut,4U • • 2<4,21) • • 

tmiCr!I B (pHTffi) • 2<4,2U 2<4,21) t • • • • 

tmiCr!I B (pHT41t) 2<4,21) • 1(2,iXl • H2,U) H2,1U • • 

tmiCr!I B (pffr31t1) • • • • • • • • 

A mortalidade é dada e1 nú1ero de larvas sortas. Para cada diluição fora■ utilizadas 48 larvas de cada uma das duas 

espécies. 
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5. CONCLUSOES

O estudo das linhagens SPL407 e SPL530 de 8s�illY� 

thurin9iensis e a obtenção de transformação por eletroporaçlo 

permitiu concluir que: 

a. As linhagens SPL407 e SPL530 não se desenvolvem em

meio mínimo acrescido de citrato. A suplementação deve ser feita 

com glutamato. 

b. A linhagem SPL530 possui um gene do tipo �c�IAb

responsável pela produção da b-endotoxina de 130-140kDa. Este 

gene está localizado em um plasmidio de peso molecular igual ou 

superior a 50MDa. 

c. O plasmídio portador do gene �r�IAb da SPL530 não é
o 

curado pela temperatura de 42 C. 

d. O gene responsáve1 por uma h-endotoxina na linhagem

SPL407 está provavelmente localizado em um megap1asmidio 

<>150MDa>. 

e. O fragmento de DNA ªªmHIIBãtI, de 12kb, proveniente

da linhagem SPL407, que foi usado para as clonagens, possui um 

gene do tipo �rjIAa que codifica uma b-endotoxina. 
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f. A eletroporação, como método de introdução de DNA, é

mais eficiente na presença de PEG 6000 à 40¾. 

9. Todos os clones de D.tbY(ÍDSilOiii portadores dos

plasmídios recombinantes possuem inclusões ao microscópio ótico. 

h. Contrariamente ao que foi observado em E-�Qli, a 

região do DNA situado acima do gene �r�IAa não parece ter 

influência na expressão deste gene, em B thuringiensis. 

i. O pHT409 possui orientação oposta e o pHT410 a mesma

orientação em relação a promotor lª�Z do pUC18. 

j_ O pHT410 tem comportamento diferente em relação ao 

pHT408 e pHT409. Em �.�Qli, o pHT410 não se expresssa, ao nível 

de proteína, tão bem quanto o pHT408 e o pHT409. Imediatamente 

após o início da fase estacionária de B.thuringiensis, onde 

normalmente a bactéria não produz b-endotoxina, o clone pHT410 

sintetiza este po1ipeptídio. Neste plasmídio a expressão do gene 

�r�IAa está sob o controle do promotor lª�

1 Na 1inhagem SPL407 parental coexistem, 

dois genes da b-endotoxina ativa sobre Lepidoptera, 

no mínimo, 

onde um dos 

genes, o �r�IAa clonado, responsável pelo po]ipeptídeo de 130kDa, 

se expressa fracamente. 
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m. Pela primeira vez, um vetor propiciou a estabilidade

e expressão do gene do cristal proteico em B.thuringiensis. O 

vetor pHT3101 e as técnicas de eletroporação revelaram-se 

instrumentos promissores no estudo da regulação dos genes da ó -

endotoxina em B.tbYriosi�o�i�-

n. O B.thurin�iensis SPL530 possui um bom nível de 

atividade sobre ênticªrsia gemmatg1ts. 
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5. CONCLUSIONS

L'étude des souches SPL407 et SPL530 de B-tbYriosigoiii

et la transformation par électroporation ont permis de conclure: 

a. Les souches SPL407 et SPL530 ne se développent pas

quand le citrate est ajouté au milieu minimum. La supplémentation 

devra être faite avec le glutamate. 

b. La souche SPL530 possede un gene du t�pe �c�IAb,

responsable de la production de la b-endotoxine de 130-140kDa. Ce 

gene est localisé sur un plasmide de masse mo1écu1aire superieure 

ou égale á 50MDa. 

e. Le plasmide porteur du gene �c�IAb de la souche

SPL530 n'a. pu être perdu lors des expériences de "guerison" à 
o 

42 e. 

d. Les genes coda.nt pour les �-endotoxines de la souche

SPL407 sont problablement placés sur un ou plusieurs 

megaplasmides <>150MDa) qui peuvent être eliminés par le 
o 

traitement à 42 C .. 

e. Un gene du t�pe ,c�IAa, codant pour une 

endotoxine de la souche SPL 407 a été c1oné à partir d'un 

fragment d'ADN eªroHI/E�tI, de 12kb. 
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f. La transformation de B.thurinsiensis par 

électroporation a été la plus efficace en présence du PEG6000 à 

40¼. 

g. Tout les clones de B.thurinaiensis a�ant été

transformés par des plasmides recombinants porteurs du gene 

çr�IAa produisent des inclusions visibles au microscope optique. 

�-fQl!, 

située 

h. Contrairement à ce qui avait été observé che2

i1 apparait que che2 B.thurinaiensis la region d'ADN 

en amont du gene f(�IAa n'a pas d'incidence sur 

1 'expression de ce gene. 

i. Le pHT409 porte le géne çr�IAa situé dans 

1 'orientation opposée par rapport au promoteur l!fZ du pUC18; 

dans le pHT410 le géne est situé dans la mªme orientation. 

j_ Che2 �-fQli le pHT410 ne s'exprime pas aussi bien 

que la pHT408 et pHT409. Che2 B.thurin�iensis une s�nthese de 

b -endotoxine est obtenue avec le clone pHT410 au début de la 

phase stationnaire (t0-tl), �vant le démarrage habitue] de 

1 'expression du gene fr�IAa. Dans ce p1asmide 1 'expression du 

gene f(�IAa est vraisemblab1ement sous le contr51e du promoteur 

lªçZ.

l Dans la souche d'origine, B.thurinaiensis SPL407
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coexistent au moins deux genes codants pour des �-endotoxines 

actives sur Lepidopteres. Dans cette souche le gene �r�IAa cloné, 

responsable de la s�nthése du pol�peptide de 130kDa, s·exprime 

faiblement. 

m. Le vecteur de clonage pHT3101 a permis d'obtenir de

maniere stable l 'expression du gene fr�IAa chez B.thurinsiensis. 

Ce vecteur navette et la méthode de transformation par 

électroporation se sont révelés efficaces pour 1 'étude de la 

régulation des genes de D-endotoxines chez B.thurin9iensis. 

n. Le B.thurinaiensis SPL530 a montré une bonne

activité sur Anticarsia semmatalis. 
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