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ANÁLISE DA EXPRESSÃO DO GENE DE (J-AMlLASE DE B. .6ubULi..6 em 

BACT~RIAS RECOMBINANTES 

Autora: Elza Teresinha Grael 

Orientador Prof. Dr. Flávio C.A. Tavares 

RESUMO 

O gene da a.-amilase de B. -6/lb.ti.LW do plasmídio 

pABCl (Apr, Kmr , Ami+) foi clonado no sítio de EcoRI do plas-

r r r mídio pHV33 (Cm , Ap , Tc ), dando origem ao vetor bifuncio-

nal (E. c.oli e Ba.cillu.-6) denominado de pHVA4. 

A análise da expressão gênica foi f~ita medin-

do-se da atividade específica de a.-amilase de clones recombi-

nantes. Os resultados obtidos demonstraram que a a.-amilase 

permanece, em sua maior parte, retida no espaço periplasmáti-

co no caso das cepas de E. c.oli estudadas. Uma secreção mais 

significativa foi obtida com o B. -6/lb.ti.LW SB202, para o qual 

observou-se um aumento da atividade, enquanto que para o B. 

amyioliq/leáa.uen6 PZ26 houve um decréscimo. 



EXPRESSION ANALYSIS OF a-AMYLASE GENE FROM B. .6ub.ti.l.i.6 in 

RECOMBINANTS BACTERIAS 

viii 

Author - Elza Teresinha Grael 

Adviser Prof. Dr. Flávio C.A. Tavares 

SUMMARY 

The a-amyl "ise gene of the Bac..LU.1L6 .6u.b~ plas-

site of 

plasmid PHV33 (Cmr , Apr, Tcr ) giving rise to the shutle vec

tor (E. c.oU and Bac..LU.1L6) named pHVA4. 

The gene expressinn analys';.s was undertaken the 

a-amylase specific activity of the recombinant clones. The 

results showed that the majority of the a- amylase of the E. 

c.oU strains was retained in the periplasmatic space. A 

greater secretion of a-amylase from B • .6u.b~ SB202 was 

observed, while Bac..LU.1L6 am!:fioliqu.e.6aúe.Yl..ó PZ26 showed a decrease 

in activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

A utilização de enZlmas de origem microbiana vem 

conquistando um espaço muito importante na indústria mundial, 

havendo, portanto, grande interesse em se pesquisar novas en

zimas e aumentar a produção daquelas já existentes. Tal obje

tivo pode ser alcançado atrav~s do melhoramento gen~tico do 

microrganismo, como tamb~m pela otimização do processo de pr~ 

dução. 

O melhoramento gen~tico de microrganismos, at~ 

bem pouco tempo atrás, consistia na seleção de linhagens al

tamente produtoras que eram obtidas pela utilização das t~c

nicas disponíveis da gen~tica clássica, ou seja, indução de 

mutação e recombinação. 

Nesta última d~cada, entretanto, tem se verifi

cado, na área de melhoramento gen~tico, um desenvolvimento 

muito rápido com as perspectivas oferecidas pela Tecnologia 

do DNA Recombinante (TDR) e a fusão de protoplastos. Estas 

t~cnicas, aliadas às da gen~tica clássica, vêm permitindo a 

manipulação direta do genoma microbiano, programando-se, as

sim, rotas metabólicas em favor de um produto desejado. 
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A construção de moléculas híbridas de DNA com 

capacidade para expressar a mensagem em uma ou ma1.S células 

hospedeiras, tem possibilitado o estudo dos mecanismos de ex

pressa0 e secreção de proteínas de forma mais eficiente. 

A clonagem molecular de genes iniciou-se tendo 

como cé.lula hospedeira a E.ó c.heJr..-Lc.h-La. c.oR..i devido, principal

mente, ao amplo conhecimento de sua genética Cà alta eficiên

cia de transformação) e à facilidade de expressar genes hete

rólogos. Apesar destas vantagens, a E. c.oR..i não apresenta um 

mecan1.smo apropriado de secreção de proteínas para o meio de 

cultura. 

Estudos posteriores apontaram o B. -6ub~iR..i-6 co-

mo boa célula hospedeira, pois é capaz de secretar altos 

veis de proteína, além de produzir enzimas de interesse 

dU3trial, como, por exemplo, a a-amilase. 

Devido ao valor econamico da a-amilase, diver-

sos trabalhos têm sido realizados no sentido de se obter ve-

tores capazes de carrear genes heterólogos com o intuito de 

aumentar 0S níveis de produção desta enzima. 

Um exemplo bastante ilustrativo foi o resultado 

obtido por PALVA (198Ia), que clonou o gene da a-amilase de 

Ba.c.iR..R..U-6. a.m yR.. o R..iq ue 6a.c.i en.-6 em Ba.c.iR..R..U-6 -6 ub~iR..i-6 , ut ili zando 

o vetor pUBIIO, verificando um aumento de 2.500 vezes na pro-

dução da enzima. 
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Além do interesse comercial, o gene da a-ami

lase pode ser utilizado como. marcador genético para estudos 

de clonagem molecular, possibilitando a seleção direta de 

clones recombinantes, conforme foi demonstrado por IKUTA et 

a.Li..i (1987), os quais clonaram no sítio de BstEII do gene de 

a-amilase, fragmentos do bacteriófago À. 

Considerando tais aspectos, no presente traba

lho.procurou-se obter vetores bifuncionais contendo o gene da 

a-amilase de Ba.Qittu~ ~ubtiti~~ com o propósito de se obter 

clones. recombinantes com maior produtividade. 
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2. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivos: 

• Transferência do gene de a-amilase de B. ~ub

~~l~~ para um vetor capaz de transformar E. Qal~ e diversas 

linhagens de bactérias Gram positivas . 

• Estudo da expressa0 do gene clonado de a-aml 

lase em E. eol~, B. ~ub~l~~ e B. amylol~que6ae~en~. 
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3~ REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

;) .1. Ve tOl'eô de c ~onagem 

Os vetores de clonagem sao veIculos por melO 

dos quais são introduzidos DNAs exógenos em células hospedei

ras. Estes veIculos podem ser integrativos ou replicativos. 

Os veIculos integrativos são aqueles em que a manutenção do 

gene exógeno ocorre por sua integração no genoma da célula 

hospedeira, enquanto que os duplicativos contém uma origem de 

replicaç~o funcional na célula receptora, sendo estes os mais 

utilizados. 

Um vetor deve apresentar como caracterIsticas 

principais a capacidade de duplicação em células hospedeiras 

(caso seja replicativo) e marcas genéticas seletivas como sI

tios de restrição únicos localizados dentro dos genes, que 

facilitem a inserção do DNA exógeno e posterior seleção dos 

clones recombinantes. 

Com o propósito de clonar fragmentos de DNA exó 

geno e ampliá-los em células de E. ~ol~, são utilizados como 
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vetores: os plasmídios, o bacteriófago lambda, o bacteriófa-

go M13 de fita simples e os cosmídios. 

A escolha de um vetor ~ igualmente determinada 

considerando os seguintes aspectos: 

• tamanho do DNA a ser clonado; 

• estabilidade do fragmento clonado; 

• metodologia usada para análise do DNA inserido; 

• propósito da clonagem. 

o bacteriófago lambda é um vírus de DNA de fita 

dupla e com genoma de aproximadamente 49Kb (SHOROEDER & 

BLATNER, 1978), sendo as extremidades 5' formadas de fita sim 

ples complementares e ao infectar a célula podem replicar-se 

em ciclo lítico ou lisogênico (BENTON & DAVIS, 1977). 

Os bacteriófagos de fita simples malS utiliza-

-dos sao derivados do fago M13. Este fago pode ser absorvido 

somente pelas linhagens de E. eo{~ que contenham o plasmídio 

F (Fator F). Após a infecção o DNA do fago passa para uma for 

ma replicativa (DENHARD e~ a{~~, 1978). 

Os cosmídios são plasmídios que contém uma se-

quencla de fago lambda (o sítio COS), que ê requerida para o 

empacotamento em um capsídio , sendo construídos para clona-

gem de grandes fragmentos de DNA eucariótico CCOLLINS & HOHN, 

1979; COLLINS & BRllNING, 1978). 
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Os plasmídios são elementos genéticos extracro

mossômicos presentes em quase todos os grupos bacterianos 

(LEDERBERG, 1952). são moléculas de DNA circular e que variam 

de lKb a 200Kb de tamanho e são capazes de replicação autôno 

ma, embora alguns deles possam também se integrar covalente

mente ao cromossomo bacteriano, passando, então, a se dupli

car junto com ele. 

3.1.1. Plasmidio$ 

Os plasmídios podem conferir características fe 

notípicas adicionais às células hospedeiras. Estas caracterís 

ticas genéticas adquiridas podem ser a resistência a antibió

ticos e a metais pesados, a produção de enterotoxinas, bacte

riocinas e enzimas de restrição, a degradação de compostos 

aromáticos, indução de tumores em plantas, entre outras. 

Como vetor de clonagem, um plasmidio deve pos

suir as seguintes características (BRODA, 1979; SOUZA, 1987); 

• baixo peso molecular, o que permite uma me

lhor purificação e uma maior eficiência de transformação; 

• replicação na forma relaxada, possibilitando, 

assim, a produção de maior número de cópias do DNA inserido; 

• marcas genéticas permitindo a seleção, 

tificação e manutenção dos clones transformantes e 

iden-
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• sítio único de reconhecimento para uma ou mals 

enzimas de restrição, possibilitando a inserção do fragmento 

de DNA a ser clonado. 

Diversas pesqulsas têm sido desenvolvidas no 

sentido de se obter plasmídios capazes de expressarem a infor 

mação genética neles contida em dois ou mais hospedeiros dife 

rentes. Estes são designados de vetores bifuncionais, como 
.. 
e 

o caso dos plasmídios pHV33 e pABC1. Outros exemplos são 

tados na Tabela 1. 

o plasmí dio pHV 33 (PRIMRO SE & EHRLI CH, 1981), foi 

construído através da ligação do plasmídio pBR322 (BOLIVAR ez 

ai~~, 1977) e do pC194 (HORINOUCHI & WEISBLLUM, 1980) (Figura 

1). O pBR322 é capaz de replicar em ~. eoi~ e confere resis 

tência à ampicilina e tetraciclina, enquanto que o plasmídio 

pC194~ origin~rio de Szaphyioeoeeu4 au~eU4 se replica tanto 

de conferir resistência ao cloranfenicol. 

o plasmídio pABCl é um plasmídio recombinante 

que possui o gene da a-amilase de B. 4ub~iii4 e é capaz de ex 

press;-lo em E. eoi~ e Bae~iiu4 (SOUZA, 1986) (Figura 2). 

o uso de vetores bifuncionais aliado às técni-

cas de transformação bacteriana, têm contribuído para que o 

gene da a-amilase de diversos Bae~iiu4 possa ser estudado em 

vários tipos de células hospedeiras, fornecendo, assim, maio

res conhecimentos sobre a expressão do gene e a secreção da enzima. 
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pHV33 
6.7Kb 

BarnHI 

- , 

PvuII -

Figura 1 - REPRESENTACAO ESQUEMATICA DO 
PLASMíDIO pHV33 (Primose e Ehrlich, 1981) 

I 1-pBR322-DNA originário do pBR322(Bolivar et ali i, 1977) 

11111111111111111- pC 194 - DNA originário do pC 194 ( Ehrlich, 1977) 

Ori 1 - origem de replicação do pCI94 (funcional em B subtilis). 

Ori 2 - origem de replicação do pBR322 (funcional em E. colj) 

1;; 



pABC, 
9.7Kb 

BIS 

- , 
Figura 2 - REPRESENTAÇAO ESQUEMATICA DO , 

PLASMIDIO pABCl (Souza, 1986) 

!!!! -gene do C<-amilase de B. subttlis 

~êJmfij - DNA originário do pUBIIO(Keggins etalií, 1978) 
I 1- DNA originário do pAT153(Twvigg e Sherrott, 1980) 
BIS - junção 8amH r I Sou 3A 

Ori 1 - origem de replicação do pUBIIO (funcíonal em B, subtilis) 
Ori2 - origem de replicação do pBR322 (funcional em E. colí) 

11 
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Os genes da a-amilase de B. amylollque6aclen4 

(LEHTOVAARA et alll, 1984; PALVA e:t alll, 1982b), B. llc.henl.-

6olLml4 (P1GGOTI' e:t alll,. 1984; ORTLEPP e:t ali.l, 1983), B. 4:tea

lLo:thelLmophllu.6 CAIBA e:t alll, 1983) e B. 4uó:tlll4 (YAMAZAK1 

e:t ali.i., 1983), foram clonados preferencialmente em B. 4ub:tl

Li..6. 

A clonagem dos genes da a-amilase em outro tipo 

de célula hospedeira como a E4ChelLlc.ni.a coll, apresenta di

ficuldades para os estudos da secreção e da expressão. Arnaior 

parte da enzima fica retida no espaço periplasmático, sendo 

que apenas uma pequena (uantidade é exportada da célula (81-

BAKOV & PALVA, 1984). 

As técnicas de clonagem molecular têm possibili 

tado, também, o seqüenciamento dos genes de a-amilase 

do B. amylollque6ac.len4 (Tl.KKINEM e:t alll, 1983; PALVA 

alll, 1981; CHUNG & FRIEDBERG, 1980) bem como o 

como 

(YAMAZAK1 e:t alll, 1983; YANG e:t alll, 1983; OHMURA e:t alll, 

1983, entre outros). 

3.2. Transformação.genética em b.actérias 

O processo da transformação genética em bacté

rias foi identificado por GRIFFT~ em 1928. Este observou que 

linhagens avirulentas de PneumOCOCc.u4 podiam ser transforma

das em virulentas após contato com células virulentas mortas 
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pelo calor. Estes estudos permitiram que AVERY et a~ii, em 

1944, viesse a descobrir a natureza química do material gené

tico, o DNA. 

A transformação pode, então, ser.definida como 

um processo através do qual uma célula "absorve" fragmentos 

de DNA do melO e o lncorpora de maneira estável ao seu geno

ma (SMITH et a~ii, 1981). 

3.2.1. Transformação Je céZuZas competentes de 

B. ~ubti~i~ e E. ea~i 

A transformação de células competentes compreeg 

de Clnco etapas descritas a seguir, conforme sugere SMITH et 

a~ii, 1981: 

(a) desenvolvimento do estado de competência ce 

lular; 

(b) ligação do DNA à membrana celular; 

(c) absorção do DNA; 

(d) formação do complexo pré-integrativo; e 

(e) integração do DNA no cromossomo da célula 

receptora. 
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As etapas da transformação sao semelhantes para 

E. c. o Li. e B . .6ub:tiR.i.6, embora algumas diferenças fundamentais 

ocorram, provavelmente, devido às variações estruturais do 

envoltório celular de cada uma. 

Uma das diferenças fundamentais é que em mlcror 

... 
ganlsmos gram-positivos, apenas uma fita do DNA exogeno val 

para o interior da célula receptora, enquanto que em gram-

-negativos a transferência é feita em fita dupla. 

Ca) Desenvolvimento do estado de competência ce-

lular 

A competência é a propriedade que uma bactéria 

possui de ser capaz de absorver e incorporar DNA livre em seu 

patrimônio geDético. 

Em B . .6ubtili.6, durante a fase de crescimento 

celular, quando é atingido o valor de 10 7 a 10 8 células por 

mililitro, as células transformáveis tornam-se rapidamente 

competentes. Isto é devido à secreção de uma proteína chamada 

Fator de Competência (FC), que é liberada no meio de cultura 

e pode ser coletada do sobrenadante.AKRIGG e AYAD, 1970. 

A fase de pré-competência se inicia de 1,5 a 3 

horas antes de haver transformação e está associada com. a di-

minuição na taxa de síntese de DNA e RNA. Estas alterações 

levam a uma diminuição na densidade (celular) e a competência 
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se dá em 10 a 20% da população celular. Uma vez atingida a 

competência, ela é mantida por cerca de 3 horas, período du

rante o qual não há multiplicação celular e nem replicação do 

DNA. 

Em E. c.aR..L nao foi descrita a presença de um fa 

tor de competência extracelular. HANAHAN (1983) propoe que cé 

lulas de E. c.a.e.~ competentes possam ser obtidas em culturas 

em fase exponencial de crescimento e que a baixa temperatura, 

cátions bivalentes e DMSO podem, juntos, induzir alterações 

na membrana, facilitando a captação do DNA. 

(b) Ligação do DNA ao envoltório da célula re

ceptora difere em células de E. c.a.e.~ e Ba

c.Le..e.u.6 

Em E. c.a.e.~ não ê exigida especificidade, bastan 

do que o DNA seja apenas homólogo, o que não acontece com os 

Bac.~.e..e.u.6, que requerem grande especificidade do DNA. 

A ligação do DNA ã célul~ é feita em receptores 

específicos do envoltório que variam conforme a célula, sendo 

que em Bac.~f..e.u.6 foram encontrados de 20 a 50 sítios recepto

res na parede TICHY e LANDMAN, 1969. 

A massa de DNA ligado é proporcional ao seu pe

so molecular e a fragmentação orlglna segmentos de dupla ca

deia, que são sensíveis a DNA polimerase I (DUBNAU, 1976). 
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(c) Absorção do DNA 

Nesta fase ocorre a conversa0 do DNA para uma 

conformação resistente à DNase. Isto implica na entrada do 

DNA para um compartimento intracelular de uma vesícula, do es 

·paço periplasmático ou do citoplasma na forma de fita simples 

em Baeillu~ (DUBNAU, 1976; DUBNAU e CIRIGLIANO, 1972). Em E. 

eoli a absorção é feita na forma original de dupla fita. 

° processo em Baei~lu~ se inicia com a quebra 

da dupla cadeia, pela Endonuclease I, nas moléculas ligadas 

aos sítios receptores do envolt6rio. ° processo é dependtnte 

d .. d d d - . d'" C ++ a atlvl a e en onucleaslca e o lon a ,e a conversa0 em 

fita simples se dá durante a absorção. 

(d) Formação do complexo pré-integrativo (eclip 

se) 

No B. ~ubtili~ a cadeia simples de DNA é encon-

trada em associação com uma proteína que é sintetizada duran-

te a fase de competência. Este complexo confere ação proteto-

ra ao DNA contra o ataque de nucleases. 

Três funções têm sido sugeridas para este com-

plexo sendo MORRISON, 1977. 
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• a diminuição na energia livre associada ao 

complexo facilita a transferência de uma fita de DNA para den 

tro da célula (ou espaço periplasmático); 

• proteção do DNA da ação de nucleases celula-

res; 

• promoçao da integração mantendo as bases em 

posição aberta para o pareamento. 

Em células gram-negativas foi observado que o 

- - -DNA e absorvido intacto na forma de dupla cadeia. Este nao e 

~ 

atacado por exonucleases ou endonucleases, embora seja senSl-

vel à atividade de ligação que atua sobre seus extremos coesi 

vos e abruptos. 

Foi verificado em Haemoph~lu~ a existência de 

uma proteína periplasmática relacionada com a ligação d~ DNA, 

como também a existên~ia de estruturas de superfície semelhan 

tes a pequenas. vesículas que·transportariam o DNA para dentro 

da células (MORRISON e MANNARELLI, 1979). 

(e) Integração do DNA no cromossomo da célula 

receptora 

o fragmento de DNA de fita simples, no caso do 

B. ~ub~~l~~, é integrado ao cromossomo da célula receptorapor 



um evento de recombinação .. A cadeia simples do DNA do doador 

substitui fisicamente a cadeia homóloga do cromossomo da re-

ceptora, formando um segme.nto heteroduplex. A cadeia substi

tuída é degradada. 

No caso de cadeia dupla, como em E. c.aiÁ.., qual-

quer das duas fitas no DNA doador pode ser integrada, enquan

to que a outra fita é degradada. 

A fase de integração pode ser dividida em qua-

tro etapas: 

• transladação do complexo pré-integrativo para 

as proximidades do cromossomo; 

• formação de um complexo instável doador-receE 

tor; 

• formação de um complexo estável não covalente 

doador-receptor; e 

• formação de um complexo covalentemente fecha-

do (separado) (SMITH et aiÁ..Á.., 1981; SOUZA & COSTA, 1987). 

3.2.2. Transformação de protopZastos de Bac.Á..i

iu..6 
= 

A transformação de protoplastos de Bac.Á..liu..6 foi 

inicialmente descrita por CHANG & COHEN em 1979. Algumas das 

vantagens da utilização de protoplastos são que estes trans

formam moléculas' monoméricas de DNA plasmidial e permitem que 
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- . -uma variedade de especles, para os quals nao havia metodolo-

gla de preparo de células competentes, fossem transformadas. 

o mecanismo de transformação envolve a ligação 

do DNA monomérico através do polietilenoglicol (PEG) em con

dições hipertônicas. Em seguida, os protoplastos são cultiva

dos em um melO de cultura que permita a regeneração da parede 

bacteriana. 

3.3. Expressão gênicae secreçao de prote{nas 

A expressa0 de uma proteína codificada por um 

gene está inicialmente relacionada ao nível transcricional, 

com a ligação da RNA polimerase ao DNA e ao nível traducio-

nal, com a. ligação do ribossomo ao RNA mensagelro. 

Através da análise de seqüência de nucleotídios 

de várias regiões promotoras de E. eoi~, observou-se a eXlS

tência de duas sequenclas responsáveis pelo reconhecimento da 

RNA polimerase (ROSEMBERG & COURT, 1979), sendo uma TIGACA e 

outra TATAAT, denominada "TATA Box" (PRIBNOW, 1975). 

A nível de tradução, há uma outra seqüência lm

portante para a expressa0 gênica, que é denominada de Shine

-Dalgarno. Esta sequencla corresponde ao sítio de ligação do 

ribossomo, apresentando grande complementariedade com a 
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região 3' do RNA ribossomal 16S (SHINE-DALGARNO, 1975). 

Dois fatores podem interferir na ligação do rl-

bossomo ao mRNA: a distância entre esta seqüência e o codon 

iniciador (AUG) e o grau de complementariedade desta . -reglao 

(ISERENTANT & FIERS, 1980). 

Uma vez sintetizada, a proteína deve ser trans-

portada de seus sítios, de síntese, no citoplasma, para os 

diversos tipos de membranas e organelas, ou através dest~s pa 

ra o meio extracelular (MORAN e~ al~~, 1982). 

No caso das proteínas que são destinadas ã se

creção extracelular, a síntese é feita inicialmente na forma 

de precursores maiores, tendo um sinal aminoterminal que va-

ria de 13 a 36 aminoácidos e que, de alguma forma, inicia a 

translocação da cadeia polipeptídica crescente através da mem 

branA. 

A "Hipótese Sinal" foi desenvolvida por BLOBEL 

& DOBBERSTEIN (1975) para explicar o processo de translocação 

que consiste em várias etapas: 

• ligação do ribossomo ao mRNA que codifica a 

... 
protelna; 

• Síntese da proteína pelo ribossomo; 

• ligação de uma seqüência sintetizada de apro-

ximadamente 80 aminoácidos ã membrana do Retículo Endoplas-

mático (interrupção da tradução); 
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• ligação do complexo de tradução à membrana do 

reticulo e receptores, ocorrendo a liberação da tradução; 

• estabilização da ligação do ribossomo à mem

brana por outras proteínas; 

• formação do poro através do qual a 

nascente passa para o interior do retículo; 

proteína 

• remoção proteolítica do peptídio sinal, duran 

te ou após a translocação por proteínas ass0ciadas à membra-

na; 

• desligamento do ribossomo da membrana do re-

tículo, provocada pela liberação da proteína completa, do 

mRNA e fechamento do poro. 

3.4. Substrato - amido 

o amido representa a maior reserva de carboi

dratos em plantas superiores. Ê insolúvel em água; em suspen

são aquosa, quando aquecido a aproximadamente 70
0 C ou, em con 

dições alcalinas, os grânulos de amido gelatinizam fornecendo 

pseudo-solução viscosa. 

O amido é um polissacarídeo heterogêneo compos

to de duas moléculas de alto peso molecular, a amilose e a 
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amilopectina. Estas diferem entre si tanto em suas proprieda-

des químicas como físicas. 

A amilose é uma glucosana linear constituída de 

200 a 250 resíduos de D-glucose ligados entre si através de 

ligaç6es a-l,4. Em ~gua, se dispersa na forma coloidal pro-

duzindo pseudo-solução altamente viscosa que assume - . varlas 

formas, dentre elas a helicoidal, que tende a fixar substân-

cia ou complexos corados i~solúveis, como o iodo, dando uma 

coloração azul-violeta. Est~ presente, geralmente, na propor

ção de 20 a 30% do amido, dependendo da fonte do poiímero. 

POSSUl uma extremidade redutora e uma nao redutora (FORGATY 

& KELLY, 1980; MALHER & CORDES, 1971). 

A amilopectina é um pOlímero ramificado através 

das ligaç6es a-l,6. É menos viscosa em suspensão aquosa e me

nos est~vel que a amilose. Seus segmentos lineares encerram 

de 19 a 26 unidades de D-glucose. É uma D-glucosana e, em pre 

sença de iodo, cora-se de vermelho. 

A estrutura exata do amido ainda nao foi comple 

tamenteelucidada, existindo evidências de que ocorre varla-

bilidade entre o amido de diferentes espécies de plantas (ROL 

LINGS & THOMPSON, 1984; HOPKINS, 1946). 
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3.5. Amilases 

Enzimas que degradam o amido sao amplamente dis 

tribuídas entre plantas, animais e microrganismos. Elas de

gradam o amido em produtos característicos da ação de cada en 

zima amilolítica. 

divididas em: 

As amilases de orlgem microbiana podem ser sub-

• exoamilases 

1. amiloglucos{dase - ~idrolisa ligação a-l,4, 

a-l~6 e a-l,3 do polímero de amido levando ã 

formação de D~ glucose. É produzida por A. nA .. 

ge~, A. awamOk~, A. o~ifzae. 

2. a-amilase - hidrolisa ligação a-l,4 formando 

mal tose , a-dextrinas e oligossacarídeos me

nores. É produzida por B. ee~eu~, B. mega~e

~ium, B. polymyxa. 

3. outras enzimas exoativas - hidrolisam liga

çõe.s a-l,4 mas não ultrapassam a-l,6 for 

mando mal tose. P~eudomona~ ~~u~ze~i e Ae~o-

6ae~eft aeftogene~. 
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• endoamilases 

1. a-amilase - hidrolisa ligações a-l,4, levan

do à formação de maltose, dextrinas limites 

e oligos-sacarídeos. ~ produzida por B. .6ub-

m~.6, A. onifz~~ e A. n~g~~. 

2. enzimas desramificantes - hidrolisam liga-

ções a-l,6. A pululunase ~ produzida por B. 

Q~~~U.6, B. a~nobaQt~n a~~og~n~.6, B. mac~~an.6 

e a isoamilase por B. amiflol~qu~6aQÁ-~n.6, E. 

Qol~, P.6~udomona.6 Sp Sb 15. 

3. Enzimas produtoras de ciclodextrinas - hidro 

lisam o amido em uilla-s~rie de compostos 

clicos de D-glucose não reduzidos e chamados 

de 6-ciclodextrinas são produzidos por B. 

maQ~nan.6 (FOGARTY & KELLY, 1980). 

3.5.1. a-amiZases 

A a - am il as e (E. C . 3. 2 . 1. 1., a-I, 4- - g 1 u c an 4- -

-glucanohidrolase) ~ produzida por diversos microrganismos e 

hidrolisa as ligações a-l,4- glicosídica's em amilose, amilopec 

tina e glicog~nio (Tabela 2). 
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As propriedades e o mecanismo de açao dependem 

da origem da enZlma. Todas elas têm endoatividade e causam 

rápida diminuição da viscosidade da suspensão do amido. A ami 

lose é hidrolisada pela enzima, havendo uma rápida conversa0 

em mal tose e mal totriose- e mais lentamente ,algumas moléculas 

de glicose s-ão formadas. A amilopectina é convertida também 

em algumas moléculas de glucose, em mal tose e em dextrinas li 

mites. Estas dextrinas de quatro ou mais resíduos de glucose 

contém todas as ligaç6es a-l,6 da estrutura original. 

o mecanismo de ação da a-amilase ainda nao -e 

bem conhecido, e três h~p6teses foram formuladas com o intui-

to de explicá-lo (ROBYT & FRENCH; 1967), sendo que ap6s a for 

maçao do complexo ativo enzima-substrato, pode ocorrer: 

• hip0tese da cadeia única - hidr6lise do subs

trato, feita ordenadamente ao longo da cadeia até degradação 

total do substrato; 

• hipótese da multicadeia - hidrólise - . de urna unl 

ca ligação da cadeia de substrato em cada complexo formado, 

sendo o ataque da enzima aleatório; 

• hipótese do ataque múltiplo - hidrólise de 

várias ligaç6es da cadeia de substrato em cada complexo for-

mado e a integração enzima-substrato aleatória. 
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Todas as a-amilases são cálcio-metalo-enzimas 

(FISCHER & STEIN, 1971) havendo, no mínimo, um átomo deste 

metal por molécula de enzima. O metal é requerido para a ati

vidade catabólica da enzima. Em presença de cálcio, as a-amí

lases são mais resistentes aos extremos valores de pH, ã tem

peratura, ao tratamento com uréia, ou ao ataque de algumas en 

Zlmas proteolíticas CSTElN e~ alll, 1964). 

Diversos microrganismos produzem a-amilase, co

mo os fungos A. nlgeJe.., A. a.wa.moJe..!:I, A. oJe..ljza.e (BHELLA & ALTOS

SAR, lS85) e as bactérias do gênero Ba.Qlllu~. Estas se desta

cam pelas altas quantidades de enzima produzidas e também pe

la sua termoestabilidade. Considerando-se estas característi

cas, algumas cepas são preferencialmente utilizadas na indús

tria como, por exemplo: B. J.:deaJe..o~heJe..mo phllu~ (SAlTO, 1973), 

B. lIQhenI6oJe..ml~ (KRISHNANE & Cl.'\NDRA, 1983) e B. Qoa.gula.n~ 

(WlLLEMO'l' & CORNELIS, 1983), além das já conhecidas hiperpro

dutoras como o B. a.m!:llollque 6a.Qlen~ (WALKER & CAMPBELL, 1967a, 

b). 

As a-amilases produzidas pelos Ba.Qlllu~ podem 

ser divididas em dois grupos: as liqueficantes e as sacarifi

cantes. 

As a-ami lases lique.ficantes atuam sobre a ca

deia toda, ao passo que as sacarificantes atuam preferencial

mente sobre as dextrinas, produzindo açúcares redutores em 

maior velocidade que as liqueficantes (PRlEST, lS77). 
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Dentre os BaQillu~ que conhecidamente produzem 

a-amilase sacarificante est~o o B. ~ubtili~ varo amylo~~a-

Qha~itiQu~, B. natto, B. ~ubtili~ Marburg e B. ~tea~othe~-

mophilu~ e dentre os liqueficantes est~o o B. amylolique6acie~, 

B. liQheni6o~mi~, B. Qoagulan~ e B. ~ubtili~ NRRL 3414 (YONE-

DA & MARUO, 1975; MATSUZAKI et alii, 1974; MOSEUEY & 

1970; WELKER & CAMPBELL, 1967 a, b). 

KEAYY, 

A a-arrilase destaca-se pelo seu valor comercial 

sendo utilizada, por exemplo, nas industrias de produç~o de 

xarope de glucose, de panificaç~o, t~xtil, farmac~utica, de 

pLpel e de bebidas alcoólicas e álcool combustível e em qual-

quer outro processo que ~ necessite uma hidrólise - . prevla 

do amido. 



4. MATERIAIS E M~TODOS 

4.1. Microrganismos e manutenção 

Os microrganismos utilizados neste 

corno hospedeiros foram: 
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-trabalho, 

• E.ó. c. he.tr.ic.hi..a c.a.e.:~ 5K (HUBACEK & GLOVER, 1970). 

• E.óc.he.tr.ic.h-i..a c.ai..i HB 101 (BOYER & 

-DUSSOIX, 1969) 

ROULLAND-

• Bac.illu.ó .6ub~ii..i.ó S8 202 (EHRLICH, 1978). 

• Bac.illu.ó amylai..-i..que.6ac.ie.n.ó PZ 26 -Gentilmente 

cedido para estes estudos pela Biobrâs (Montes Claros, MG). 

As linhagens foram criopreservadas em glicerol 

,a 40% a -20 0 C e também -repicadas em ágar LB, sendo mantidas 

sob refrigeração a 40 C. Os pré-inóculos foram feitos em melO 

LB a partir de clones isolados, antes de cada experimento e 

a temperatura de incubação usada para crescimento das 

culturas foi de 37 0 C. 

4.2. P'ZasmÍ-dios 

• pHV33 - recombinante do pCl9.4 (EHRLICH, 1977) 
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e do pBR322 (BOLIVAR, 1977) .. Possui marcadores de resist~ncia 

aos antibióticos: cloranfenicol, tetraciclina e ampicilina e 

duas origens de replicação, sendo uma para E. eol~ e outra 

para Bae~llu..6 • 

• pABCl - recombinante derivado dos plasmidios 

pUBIIO (KEGGINS e:t al~~, 1978) e pAT153 (TWIGG & SHERRATT, 

1980). Pos'sui, também, marcadores de resistência aos antibió-

ticos canamicina, ampicilina e tetraciclina, e duas origensde 

replicação, uma funcional em E. eol~ e outra em Bae~llu..6. 

o pABCl contém o gene da a-amilase de Bae~llu..6 

.6u.b:t~l~.6, podendo conferir a capacidade de secreção tanto em 

E. eol~ como em Baeillu..6 (SOUZA, 1986). 

4.3. Meios de cultura 

Os meios de cultura foram esterilizados por au-

toclavação a 121°C, 1 atm, por 15 a 20 minutos, exceto o tam-

pão SMM e solução de PEG 40%, que foram esterilizadas a 121°C, 

1 atm, por 8 minutos. 

As soluções de sais e os carboidratos adiciona-

dos aos meios de cultura foram esterilizados por filtração. 
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• Meio CompZexo LB(MANIATIS ez al~~, 1982) 

Peptona 1% 

Extrato de levedura ....... 0,5% 

NaCl 1% 

pH 7,2 

Quando necessário, foi suplementado de ágar a 

2% e amido solúvel a 0,5%. Este meio foi utilizado para 

cultivo das células . 

• Meio M9CA (MANIATIS ez al~~, 1982) 

Na 2 HPO 4 ••••••••••••••••••• ° , 6 % 

KP 2 PO 4 •••••••••••••••••••• ° , 3 % 

NaCl ...................... 0,05% 

NH 4 Cl ..................... ° ,1% 

Casaminoácidos ............ 0,2% 

pH 7,2 

Acrescido de 0,5% de extrato de levedura quando 

necessário. 

Adicionar as soluções previamente esterelizadas 

por filtração. 

MgS04 2mM 

Glucose ................... 1% 

CaC1 2 ••••••••••••••••••••• O ,1mM 

Este meio foi utilizado para cultivo de células 

destinadas à extração de plasmídios em grande escala e p~ 

ra as dosagens de atividade específica de a-amilase. 



A 

B 

c 

~ Meio SPI (SPIZIZEN, 1958) 

MgSOlf7H20 

(NHIf)2S01f 

0,02% 

0,2% 

1,4% 

0,6% 

Na-Citrato ............... 0,1% 

Caseína hidrolisada 

Extrato de levedura 

pH 7,2 

0,2% 

0,1% 
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Foram misturados A +B + C lentamente sob forte 

agitação. Este meio foi u:ilizado para indução do estado 

de competência celular em Baeillu~ . 

• Meio SPII (SPIZIZEN, 1958) 

Meio SPI, ao qual se adiciona a 4o C: 

Glucose .. e " •• CI o • " •••••••• 0,5mM 

2,5mM 

lmM 

Manter a 37o C. Este meio foi utilizado para ln

dução do estado de competência celular em Baeillu~ . 

• Meio Super L (SOUZA, 1986) 

Peptona 2% 

Extrato de levedura ...... 1% 

Cloreto de sódio ......... 1% 

pH 7,2 
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Este melO de cultura foi utilizado para regene-

rar e cultivar as células após a indução do estado de com 

petência celular . 

• Meio Penassay (P) (CHANG & COHEN, 1979) 

Bacto extrato de carne ......• 0,15% 

Bacto extrato de levedura .... 0,15% 

Bacto peptona 0,5% 

Bacto dextrose •.............. 0,1% 

NaCl ............... 6 ••••••••• 0,35% 

0,368% 

0,132% 

pH 7,0 

Este melO foi utilizado para o cultivo de célu-

las de Bae~llu~ que seriam submetidos a protoplastização . 

• Meio de regeneração de protopZastos DM3) 

(CHANG & COHEN, 1979) 

-Agar .............. IIt ••••••••• lO,Og/.Q, 

Peptona 5,Og/2 
A 

Extrato de levedura ......... 5,Og/2 

H O destilada.. ... .......... 350m2 

Succinato de sódio .......... 0,5M 
B 

H20 destilada .............. . 500m2 

pH 7,3 
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3,48g/R. 

1,48g/R. 

H2 0 destilada ............ 100mR. 
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A. B e C foram esterilizados por autoclavação e 

misturados ainda quentes. 

A- t t d . d t 56 0 C empera J.lra e aproxlma amen e foram 

acrescentados ao meio as soluções D. E e F que foram este 

rilizadas Reparadamente por filtração. 

D Glucose 2 0%. • ••••••••••••• 25m 

E MgCl 1M 20m 

F Albumina Sérica bovina 2% .. 10m 

o DM3 foi utilizado para regeneração das célu-

las protoplastizadas de Baeillu~ . 

• Meio SMMP (CHANG & COHEN, 1979) 

SMM (duas vezes concentrado) ....... IV 

Meio P (quatro vezes concentrado) IV 

o meio SMMP foi utilizado durante todo o proce~ 

so de protoplastização das células devido à sua alta osmo 

laridade . 

• Meio SOB (HANAHAN, 1983) 

Bacto peptona ................. 2% 

Extrato de levedura ........... 0,5% 



NaCl 1M ................. lOmM 

KCl 1M .................. 2, 5mM 

MgCl 

MgSO 

• Meio soe (HANAHAN, 1983) 

Meio SOB 

lOmM 

lOmM 

Glucose ................. 20mM 
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Os meios de cultura SOB e SOC fOré!ll utilizados 

para cultivo das células e indução do estado de competên-. 

cia celular em E. eali. Os antibióticos foram adicionados 

aos meios de cultura náS seguintes concentrações: ampici

lina a lOO~g/mt, tetraciclina a 20~g/mt, cloranfenicol a 

lO~g/mt e canamicina a lO~g/mt. 

4.4. Enzimas, soluções e ~ampoes 

• Enzimas 

As enzimas utilizadas nos experimentos de clo-

nagem molecular eram provenientes da New England Nuclear 

(USA), New England Biolabs (USA) ou Research Laboratories 

(USA) . 

• Enzimas de restrição - BamHI, EcoRI, HindIII, 

PvuII, PstII, BstEII. 

• Enzima para tratamento de extremidades do 

DNA-DNA polimerase I (Klenow). 
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• Enzima para ligação de fragmentos de DNA: T4 

DNA ligase. 

• Enzimas para extração de DNA: RNase (Sigma) 

e lisozima, sendo·estâ última, produzida a partir de cla-

ra de ovo no laboratório de Biologia Molecular da Universi

dade de Brasília, segundo método descrito por ALDERSON et 

al~~, 1945. A lisozima apresenta-se na forma liofilizada, 

sendo mantida a -20o C e preparada no momento do uso. 

• Soluções e tampõ3s 

Os reagentes utilizados para preparo das solu-

çoes e tampões foram todos de grau analítico. 

• Solução I (BIRBOIM & DOLY, 1979) 

Tris - HCI .................. . 25mM pH 8,0 

EDTA 10mM 

Glucose ., 50mM 

• Solução II (BIRBOIM & DOLY, 1979) 

NaOH ......................... O ,2N 

SDS ••.•...•...•.•.•........•. 1% (p/v) 

• Solução III (BIRBOIM & DOLY, 1979) 

Acetato de sódio ............. 3M 

Ácido Acético ................ 2M pH 4,8 

• Solução IV (GARGER et al~~, 1983) 

Cloreto de césio ............. 5g 

Tampão TE 7mi 

Índice de refração ajustado para = 1,3780 



• Solução V (GARGER ~t alii, 1983) 

DNA (em Te) ...•...•....•...•• 

CsC1 ......................... 
EtBr ......................... 

• Solução de RNAse A (Sigma) 

RNAse A 

Acetato de sódio ............ . 

2,4mR. 

4,2g 

0,4g 

10mg/mR. 

50mM 
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Ajustou-se o pH para 4,8 e aqueceu-se até fervu 

ra em banho-maria por 10 minutos. 

• Solução de PEG (BIRBOIM & DOLY, 1979) 

PEG 6 O O O ••••••••••••••••••••• 3 0% (p / v) 

NaCl ......................... 1,5M 

• Tampão para protoplasto (GASSOM & DAVIES, 1984) 

Acetato de amônio 

Acetato de Magnésio ......... . 

Sacarose 

pH 7,0 

40mM 

1mM 

0,5mM 

• Tampão SMM (CHANG & COHEN, 1979) 

Sacarose 0,5M 

Ma1eato de sódio •............ 0,02mM 
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Mg C 1 2 •••••••••••••••••••••••• O, O 2 mM . 

Ajustou-se o pH para 6,5 com NaOH, preparou-se 

tampão duas vezes concentrado. 

• Solução de PEG 40% (CHANG& COHEN, 1979) 

PEG 6QO-0 •••••••••.••••••••••• 20g 

SMM 2x ............•.......... 25mR, 

H 2 O ~ s p •••••••••••••••••••••• b O mi 

• Tampão a~ extração de endonualeases (PIRROTA 

& BICKLE, 1980) 

Tris HCl pH 7,5 .•...........• 10mM 

EDTA lmM 

S-He 10mM 

• Clorofane <-CASTRO, 1988) 

Clorofórmio: fenol v/v 

8-hidroxiquinolina 0,05% Cp/v) 

S-Me 0,5% (p/v) 

Solução equilibrada sob agitação, com: Tris-HCl 

50mM (pH 7,5); EDTA 2mM; .NaCl lOOmM. 
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• Clorofil CCASTRO, 1988) 

Clorofórmio ...••............• 24v 

Álcool isoamílico Iv 

A Solução foi equilibrada com o mesmo' 

descrito para o clorofane. 

tampão 

• Fenol saturado (MANIATIS e..t a.lii, 1982) 

Fenol ........................ Iv 

Tris-H.Cl ...................... lSv 

8-hidroxiquinolina ........... 0,05% Cp/V) 

S-Me ......................... 0,2% Cp/v) 

Solução equilibrada com Tris-HCl 100mM (pH 8,0); 

EDTA 1,OmM; NaCl 200mM. 

• Solução. de Tris-Cálcio CDARGET & EHRLICH, 1979) 

Tris-HCl ....•...•...........• 100mM pH 7,0 

CaC12 •...•..•......••....••.• 50mM 

Esterilizado por filt~ação. 



• Solução DMSO/DTT (DnD) (HANAHAM, 1983) 

DTT .....•.....•..••........•• 1M 

DMS O •••••••••••••••••.••••••• 9 0% ( v / v ) 

Acetato de potássio .......... lOmM 

o DMSO foi tratado com N . durante 
2 uma 
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hora, 

evitando-se o seu contato com 02' A solução DND foi estocada 

a -50°C. 

• T. F. B. (HANAHAM, 1983) 

HeI .......................... lOO.mM 

MnC1 2 .4H 2 0 45mM 

lQmM 

HACoC13 .......••............. 3mM 

K-Mes pH 6,3 ..•.............. 10mM 

Foram adicionados ao K-Mes os demais reagentes 

como sólidos. O tampão foi esterilizado por filtração e esto-

cado a -200C. 

• Solução de amido tamponado (CARAWAY, 1959) 

Tampão fosfato de sódio pH 7,35 .. 202, 27mM 

Amido solúvel 0,04% 

Fervido por 2 a 5 minutos até dissolução. 
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• So lução es toque de iodo O" lN (CABAWAY, 1959) 

Tartarato de potássio .•.....• 3,567g 

KI ........................... 45 g 

HzO qsp lOOOm.Q, 

Os componentes foram dissolvidos em 

água destilada e foram adicionados 9m.Q, de ácidO 

concentrado. Acondicionado em frasco âmba~:,. 

800m.Q, de 

clorídrico 

• Solução estoque de iodo O" 01N (CABAWAY, 1959) 

Fluoreto de potissio .......•• 25g 

Solução estoque de· iodo O ,lN . . . .. 50m.Q, 

H 2 O q S P •••••••••••••••••••••• 5 O O m~ 

Acondicionado erh fi."asco dmbar. 

• Reativo de Coomassie Blue (BRADFORD, 1976) 

Coomassie Blue v 250 .......•• 0,01% 

Etanol 95% ......•............ 4,7% 

Ácido fosfôrico 85% .......... 8,5% 

A solução foi filtrada. 
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• 80 Zução de soro a lbumina bovina (BRADFORD, 1976) 

Soro albumina bovina liofilizada.. 5 ° Omg 

H2 0 destilada qsp .. ~ .......... 10m2 

A solução foi homogeneizada e centrifugada. 

• Tampão TE (MANIATIS et alii, 1982) 

Tris-HCl ...................... 25mM pH 8,0 

EDTA ..........••.............. 20mM 

• Tampão T R (MANIATIS et aLLi., 1982) 

Tris-HCl ...................... 20mM pH 7,5 

EDTA ......................... '. O, lmM 

• Tamp~o de eletroforese (TEB lOx) 

et alii, 19 8 2 ) 

Tris-Bas'e .................... . 0,89M 

Á · .... cldo borlco ................. . 0,89M 

EDTA .......................... 0,08M 

pH 8,4 

(MANIATIS 

• Tampão de amostra de eletroforese (MANIATIS 

et alii, 1982) 

TE B ..........................• 3 x 

Ficoll ........................ 20% (p/v) 

Azul de bromofenol ............ 0,1% 
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• Tampão de ligação 10x (MANIATIS e:t a.Lü., 1982) 

Tris-HC1 ...................... 500mM pH 7,4 

MgC12 .•••.•••.•••.•.•.••.....• lOOmM 

DDT ........................... la OmM 

Espermidina ................... 10mM 

ATP ...... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lOmM 

• Tampão HIN 10x (MANIATIS e.:t. a.lLi., 1982) 

Tris-HCl ...................... 70mM pH 7,5 

MgC12 .•......••.••....••...••. 70mM 

NaCl •.........•............... SOOmM 

• Tampões de enzima de restrição (Catálogo Bio

labs, 1988) 

- Tampão de reaçao 2 (HindIII, PvuII, BstEII) 

Tris-HCl .................... 50mM pH 8,0 

MgC12 ................•...... lOmM 

NaCl ........................ 50mM 
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- Tampão de reaçao 3 (BarnHI, Eco RI , PstI) 

Tris-HCl .................... 50mM pH 8,0 

MgC12 .......•..••........... lOmM 

NaCl ........................ 100mM 

4.5. Puri ficação de plasm:tdios 

o DNA plasmidial foi purificado a partir de cul 

tura de bactérias, ,'lendo utilizada a técnica de extração alca 

lina, descrita por BIRBOIM & DOLY (1979). A mesma técnica foi 

adaptada a pequenas quantidades para isolamento rápido de 

plasmídios, e quando se fazia necessária uma maior pureza, o 

material era submetido a uma ultracpntrifugação em gradiente 

de cloreto de césio - brometo de etílio, conforme procedimen

to descrito por GARGER ez al~~, 1983. 

As preparações de DNA foram mantidas a -20
o

C . 

• Técnica de ex~ração a~ravés de lise alcalina 

(maxi-preparação) 

As células foram cultivadas em 200m,Q, de meio LB, 
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com antibiótico adequado e incubadas sob agitação (150 rpm), 

atê atingir a fase estacionária de crescimento. As cêlulas fo 

ram coletadas por centrifugação a 5000g por 10 minutos e o 

sedimento ressuspendido em 10mt de salina 0,9% (p/v), e nova-

mente centrifugado a 3000g por 10 minutos. Em seguida, o se

dimento foi ressuspendido em 2,5mt de solução I e, depois de 

agitado vigorosamente por alguns segundos, foram adicionados 

mais 2,5mt da mesma solução, contendo 4mg/mt de lisozima. O 

material foi incubado a aproximadamente OOC por 30 minutos man 

tendo-se a incubação a aproximadamente OOC pelos tempos de 10 

e 40 minutos, sendo adicionados, respectivamente, .Omt de so-

lução 11 e 7,5mt de solução 111. A homogeneização do material 

foi feita suavemente por inversão do tubo. 

Para separação do DNA cromossomal do DNA plasm~ 

dial, foi feita uma centrifugação (em rotor HB-4 ou S8-34) a 

J.?OOOg por 20 minutas a 4°C. Ao sobrenadante foi adicionado 

igual volume de isopropanol, mantendo-se à temperatura ambie~ 

te por 5 minutos e coletando-se o precipitado por centrifuga

ção a 12000g por 10 minutos a 4°C. Após secagem do sedimento 

-a vacuo, por aproximadamente 10 minutos, o mesmo foi ressus-

pendido em 3mt de Tampão TE, 'sendo, em seguida, adicionados 

30~t de RNAse A e deixado à temperatura ambiente por 20 minu-

tos. 

Para desagregação e remoça0 de complexos nucleo 

protêico do material, foi feito ajuste para 100mM de cloreto 
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de sódio ou acetato de sódio CpH 7,5) e 0,5% de sarcosil, sen 

do agitado Vigorosamente por alguns segundos. Seguiu-se duas 

extrações com clorofane e uma com clorofil (v/v). A fase aquo

sa, foram adicionados 1/2v de acetato de amônio 7,5M (pH 7,5) 

ou ajustada para 200mM com cloreto de sódio e 2,5v de etanol 

100% a -20°C, deixando-a a OOC por 30 minutos para precipita-

ção do DNA (12 horas a -20°C). O precipitado foi coletado atra

v~s de centrifugação a 12.000g por 15 minutos a 4°C e lavado 

duas vezes com etanol 70% a -20°C, sem ressuspender o sedimen 

to. Após cada lavagem, o material foi centrifugado a 12.000g, 

por 2 minutos a 4°C. O sedimento, secado a vácuo, foi ressus-

pendido em 150wt de tampão R e a concentração de DNA foi esti 

mada atrav~s da espectrofotometria, medindo-se a absorbância 

a 260nm (uma unidade de absorbância a 260nm equivale a 50Wg 

de ~NA (DUGAI CZYK e..t alii, 1975) . 

• Isolamento rapido de plasmtdios (mini-prepar~ 

çãoJ 

As c~lulas foram cultivadas em 5mt de meio de 

cultura, com o antibiótico adequado at~ a fase· estacionária. 

As c~lulas de 1,4mt da cultura foram coletadas a 12.000g por 

2 minutos (micro-centrífuga Spin) ou a 3.000g por 10 minutos. 

O sedimento foi ressuspendido em 50mt da mesma solução com 2mg/ 

mt de lisozima. O material foi incubado por 15 minutos à tem-

peratura ambiente, sendo, em seguida, adicionado: 20011t de 
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solução 11 e 150~t de solução 111 que foram incubadas em ge

lo/água, respectivamente, por 5 e 10 minutos. A cada passo, a 

homogeneização foi feita suavemente por inversão do Eppendorf. 

Seguiu-se uma centrifugação a 12.000g por 2 minutos a 4°C. 

Ao sobrenadante foi adicionado O,5mt de isopro

panol e incubou-se à temperatura ambiente por 20 minutos. O 

precipitado foi coletado através de centrifugação a 12.000g 

por 5 minutos a 4°C, sendo, então, lavado, sem ressuspender, 

com lmt de etanol a 70% e então secado a vácuo e ressuspendi-

do em 50~t de TR. 

Para remoça0 do RNA, foi adicionado ao material 

lllt de RNAse A e incubou-se a 37°C por 30 minutos. Após duas 

extrações, uma com clorofane e outra com clorofil, foi feita 

a precipitação do DNA nas mesmas condições já citadas no item 

4.5. O sedimento.coletaào loi ressuspendido em 50~t de tam-

pão R. 

• Preparo de plasm:tdios por ultracentrifugação 
J 

em gradiente de densidade de cloreto de ce-

sio-brometo de et{dio (maxi-preparação) 

O procedimento utilizado foi o mesmo descrito 

no item 4.5. incluindo a etapa de centrifugação do material 

contendo as soluções I, 11 e 111. 

Ao sobrenadante obtido adicionou-se sarcosil p~ 

ra uma concentração de 1%. Em seguida, foi feita a desprotei-

_nização pela adição de clorofane e centrifugação a 2.000g por 
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10 minutos para separaç~o das fases fen6lica e aquosa. A fase 

aquosa, foi adicionado igual volume de isopropanol, mantendo

-se o material à temperatura ambiente por 10 minutos, sendo, 

em seguida, o precipitado coletado por centrifugaç~o a 10.000g 
... 

por 10 minutos. O sedimento foi secado a vacuo e ressuspendi-

do em 1,5mt de tamp~o E. 

O material para ultracentrifugaç~o foi coloca-

do em dois tubos de nitrato de celulose, sendo adicionados, 

em cada tubo: 3mt da soluç~o IV Cn = 1,3780) e 2mt da soluç~o 

V contendo DNA (n = 1,4080), sendo que esta última foi coloca 

da no fundo do tubo com seringa hipod~rmica pr~curando-se n~o 

misturar as soluções; esta centrifugaç~o foi efetuada a 36.000g 

por 15 horas a 40C e tem por finalidade a separaçao do DNA 

plasmidial das proteínas, RNA e DNA cromossomal. 

A banda contendo DNA plasmidial foi visualizada 

com auxílio de iâmpada UV (300nm) e coletada com uma seringa. 

Para remoç~o do brometo de etídio foram realizadas três extra 

ções com igual volume de álcool isoamílico. 

Para diluiç~o do CsCl, foram adicionados 3 vo-
.. 

lumes de agua destilada e 2 volumes de etano 1 100% para prec]: 

pitação, o material foi centrifugado a lQ.OOOg por 30 minutos 

a 4°C e o precipitado secado a vácuo e ressuspendido em 250~t 

de tamp~o R. Uma nova precipitação foi feita sob as mesmas 

condições descritas no item 4.5. O material foi ressuspendido 

em 1001lt de tampão R. 
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4.6. EZetro[oi'é:se em geZ de agarose 

A eletroforese em gel de agarose foi utilizada 

com a finalidade de separar, identificar e purificar fragmen-

tos de DNA (MA~IATI S e.:t a.LLi., 1982). 

o gel foi preparado utilizando-se de 0,6 a 1% 

Cp/v) de agarose tipo 11 em tampão TEB Ix, aquecendo-se até 

completa dissolução. A geleificação foi feita em placas de 

vidro, formando uma camada de aproximadamente 0,5cm de espes-

su~a, contendo os poços para aplicação das amostras em tampão 

amostra (TA 3x). As corridas foram realizadas de 10 a 50 mA, 

não sendo, porém, ultrapassado 150v. 

Após a corrida ã temperatura ambiente, os -. gels 

foram corados com brometo de etidio (l,O~g/ml) por 15 minu

tos e descorados no próprio tampão por 30 minutos. O DNA foi 

visualizado com auxilio de transiluminador tipo GT 300-8 da 

Germetec Ltda, e fotografado. 

4. ? Digestão ,rdo DNA com enz-z-ma.s de restrição 

A digestão do DNA foi feita em sistemas que va-

riavam de volume de acordo com a necessidade, sendo que o vo-

lume final geralmente era de 10~1. 

O sistema continha tampão adequado 

e a proporção de enzima/DNA seguiu o critério sugerido pe

lo cat~logo da New England Biolabs (USA). O volume final dos 
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sistemas foi completado com água bidestilada, sendo 10 vezes 

maior que o volume de enzima adicionado. 

A incubação dos sistemas foi feita a por 

2 a 3 horas. 

4.8. Extração da enzima de restrição 

A extração da enzima de restrição usada para a 

digestão do DNA foi feita urna vez com clorofane e outra com 

clorofil v/v. 

A precipitação do DNA foi feita conforme descri 

to no item 5.1. 

4.9. Tratamento com a enzima DNA poZimerase I (DNA PoZ I) 

o frágmento Klenow do DNA polimerase I apresen-

ta atividade polimerásica, isto é, calisa a adição de unida

des de mononucleotídeos de deoxinucleosídeos no sentido 5' 

- 3' da fita em formação a partir da extremidade 3' OH da ca-

deia "primer". Para qUE. a reação ocorresse, se fez -necessa-

ria a adição de deoxinicleosídeos (dATP, dCTP, dATP e dTTP). 

O sistema preparado para cada plasmídio conti-

nha, aproximadamente, 450ng de DNA, 2nrnoles de cada deoxinu-

cleosídeo, tampão Hin 10x e 0,5 unidade de Klenow. Incubou-se 

à temperatura ambiente por 20 minutos. Em seguida, foi feita 

a precipitação do DNA. 



51 

4.10. Ligação de fpagmentos de DNA 

Os fragmentos de DNA foram ligados pela enzima 

-T4 DNA ligase (40U) em presença do tampão de ligação para um 

volume final de aproximadamente 101lR.. O sistema foi incubado 

a 16 0 C por cerca de 12 horas, sendo, então, utilizado para 

transformar células de E. Qol~ pelo método HANAHAM. 
..;...-' 

4.11. Detecção da ppesença de endonucZeases de pestpição 

Para detecção de endonucleases de restrição pr~ 

duzida pelos BaQillu~ foi utilizada a técni:a descrita por 

PIRROTA & BICKLE (1980). 

As células foram cultivadas em 100mR. de meio LB 

e incubadas sob agitação até atingir aproximadamente 10 8 célu 

las por mR. (60nm, DO = 0,6-0,7). As células contidas em 30mR. 

desta culturQ foram coletadas a 3.000g por 10 minutos a 4°C, 

sendo ressuspendidas em lSmR. de tampão de extração de endonu

clease e n~vamente centrifugadas. 

As células coletadas foram ressuspendidas em 1 

a 2mR. do mesmo tampão contendo 4mg/mR. de lisozima e inibidor 

de proteases (PMSF) para uma concentração final de O,OSmM. A 

suspensão foi mantida em gelo/água por 60 minutos. Após este 

período, foram submetidas a ultrasom até completarlise das células. 

A suspensão obtida foi então centrifugada a 
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3.000g por 10 minutos a 4°e e alíquotas do sobrenadante:=foram 

incubadas a 37°e com DNA e tampões de reação 1, 2 e 3, quan-

do, então, foi adicionado imediatamente tampão-amostra (Ta 

3x) para interromper a digestão do DNA. 

4.12. TY'ansfoY'mação de E. c.ol.i 

As células de E. c.ol.~ foram transformadas pelo 

mÉtodo do Tris-eálcio, descrito por DARGET & EHRLICH (1979). 

Quando o propósito era uma alta eficiência de transformação 

foi utilizado o método descrito por HANAHAM (1983) . 

•. TY'ansfoY'mação pe Zo método do TY'is-cáZcio 

As células foram cultivadas em 50m~ de meio LB 

e incubadas sob agitação até alcançarem, aproximadamente, 2.10 7 

c~lulas/m~ (0,2-0,3 OD, 650nm). C~lulas de ~Om~ da cultura fo 

ram coletadas por centrifugação a 3.000g por 10 minutos a 4°C 

e o sedimento foi ressuspendido em 15m~ de solução Tris-câlcio 

CTris HCl 100mM, pH 7,5 e cloreto de cálcio 20mM) esteriliza-

da e gelada. A suspensão foi incubada a Doe por 20 minutos. O 

material foi novamente centrifugado nas mesmas condições . -Ja 

citadas anteriormente e ressuspendido em lm~ da solução Tris

-Cálcio. As células, desde que mantidas a aproximadamente Doe, 

podem ser utilizadas imediatamente ou até 24 horas depois. 

Para a transformação das c~lulas competentes, 
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-foi adicionado o DNA numa proporçao de lOOl-l~ de suspensao de 

células para 100 a 300ng de DNA. A mistura foi incubada a oOe 

por 30 minutos e após um choque de 370 e por 5 minutos foi, en 

t~o, adicionado lm~ de meio L para cada 100l-l~ de células. Em 

o seguida, foram incubadas por mais 60 minutos a 37 e e p1aque~ 

das em meio seletivo por 12 a 15 horas. 

Os clones transformados foram analisados para 

verificar a presença de plasmidios recombinantes . 

• Método de Hanaham 

As células de E. coli a serem transformadas fo-

ram cultivadas em placas de Petri em meio SOB-ágar por 16-20 

horas. Após este período de tempo, duas colônias. com aproxima 

damente 3mm de diâmetro foram inoculadas em20m~ de meio soe 

e cultivadas neste meio sob agitação até alcançarem 0,35 a 

0,4 tmidades de absorbância a 600nm. 

As células foram transferidas para tubos tipo 

"corex" gelados e mantidas em gelo/água por 10-15 minutos e, 

ent~o, coletadas por centrifugaç~o a 750-l.000g por 15 mlnu

tos a 4o e, sendo que o sedimento foi ressuspendido em 3,5m~ 

de TFB gelado e incubado por 10-15 minutos a oOe, recuperan

do-se, em seguida, as células por centrifugação. O material 

foi ressuspendido em 800l-l~ de TFB e, em seguida, adicionaram

-se 28l-l~ de DnD, incubando-se nas mesmas condições por 10 a 

20 minutos. Seguiu-se outro tratamento com DnD, conforme citado. 
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o material foi transferido para tubos de hemóli 

se gelados, em alIquotas de 210~1 cada, sendo, então, adicio 

nado o DNA (em um volume sempre menor que 20)1Q,) e incubado a 

ooe por 20 a 40 minutos. 

O choque térmico aplicado às células foi a 42°e 

por 1 minuto e imediatamente retornando para o gelo por mais 

2 minutos. Foram adicionados 800)1Q, de meio soe e o material 

foi incubado a 37°e por 60 minutos sob agitação moderada, se~ 

do, então, plaqueado em meio de cultura seletivo. Seguiu-se a 

análise dos plasmIdios recombinantes. 

4.13. Transfopmação de Ba.c.i.t.tu.1.> 

• Transformação de Ba.c.J.iiu.1.> I.> u.b;tJ.Li..6 

A transformação de Ba.c.J.iiu..6 foi baseada nas téc 

nicas descritas por ANAGNOSTOPOULOS & SPIZIZEN (1961); eONTE!i 

TE & DUBNAU (1979); DUBNAU & DAVIDOFF (1971) e SPIZIZEN (1958). 

As células foram cultivadas em 200mQ, de meio L 

e incubadas sob agitação até inIcio da fase estacionária quan 

do, então, lmQ, da cultura foi transferido para um tubo de en

saio e diluIdo 5x em melO SpII (37°e). Em seguida incubou-se 

a cultura sob agitação suave por 75 minutos e após ajuste de 

EGTA para lmM (esterilizado), incubou-se por mais 5 minutos. 

De 1 a 5)1g de DNA foi então adicionado às células competentes 

que foram incubadas por mais 30 minutos. A seguir adicionou-se 



55 

10m~ de melO Super L e a incubação a 37°C prosseguiu por mais 

30 minutos. 

o plaqueamento do material foi feito na propor-

-çao de 50 a 100~2 por placa e em meio seletivo. Seguiu-se a 

análise dos plasmídios recombinantes . 

• Transformação de protoplasto de Bac~llu~ 

A transformação de protoplasto de Bac~llu~ foi 

baseada na técnica descrita por CHANG & COHEN (1979). 

Os bacilos foram cultivados em 50m~ de caldo Pe 

nassay sob vigorosa agitação (150 rpm) até que atingissem apro 

ximadamente de 1 a 2 x 10 8 células/m~ (SOOnm, DO = 0,4). 

As células foram coletadas por centrifugação a 

3.000g por 10 minutos e ressuspendidas em 1/10 do volume in i-

cial da cultura, em SMMP. Adicionou-se lisozima dissolvida em 

SMMP e filtrada para uma concentração final de 2mg/m~ e ln

cubou-se a 37°C por .30 minutos. A protoplastização foi acom-

panhada ao microscópio, assim como as duas etapas que se se";' 

guiram. 

Após este período, os protoplastos foram centri 

fugados a 1.000g por la minutos e ressuspendidas suavemente 

em l/la do volume inicial em SMMP. Esta etapa foi repetida. 

Em tubo "corex" de vidro foi colocado de I a 

5 j1g de DNA em 3 O 1J~ de tampão T. E. e 3 O 11.~ de tampão SMM duas 
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vezes concentrado. A este, juntou-se 0,5m2 da suspensao de 

protoplastos e 1,5m2 de PEG 40%. Os tubos foram agitados sua-

vemente por 2 minutos e, em seguida, mais l/10 do volume de 

SMMP foi colocado. 

Centrifugou-se a 1.000g por la minutos e os pro 

toplastos fopam ressuspendidos em 1m2 de SMMP, ·sendo, então, 

incubados por 90 minutos a 30 0 C e plaqueadas juntamente com 

tampão de protoplastos no meio de regeneração (DM3), com age~ 

te seletivo. 

Após incubação por 2 a 3 dias, os clones recom

binantes foram transferidos para meio L ~gar amido com anti

bióticos seletivos. 

4.14. Determinação da atividade de a-amiZase 

O método de CARAWAY (1959) u-tilizado pdra as 

dosagens de a-amilase foi otimizado para a-amilase produzida 
1 

pelo B. ~ubtili~ HVS (SOUZA, 1988), de acordo com o método 

simplex, descrito p~r LONG em 1969. 

Os fatores otimizados foram pH e concentração 

do tampão fosfato de sódio, além da temperatura de incubação 

da reação. Para a enzima produzida pelo Bacillu~ descrito aci 

o ma, estes tiveram os seguintes valores: temperatura: 38,06 C, 

tempo de incubação: 7:30 minutos, sendo que o pH da suspensão 

lSOUZA, M. Comunicação Pessoal. 
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de amido tamponando foi de 7,35. O tempo de incubação da rea-

-çao foi estendido para 15 minutos, uma vez que a maior parte 

dos microrganismos nao são bons produtores. As linhagens fo-

ram cultivadas em meio M9CA acrescidas de cloranfenicol para 

os clones transformantes de B~e~llu~ e ampicilina para os cIo 

nes de E. eoli. As amostras foram coletadas durante a curva 

de crescimento das células e centrifugadas a 3.000g por 10 mi 

nutos, sendo, então, o sobrenadante mantido sob refrigeração 

a oOC ate o mc~ento da dosagem da atividade amilolItica da eL 

zima. 

4.15. Dosagem deproteina total 

A concentração total de proteInas foi determina 

da utilizando-se o metodo descrito por BRADFORD (1976). As 

amostr~s foram coletadas nas mesmas condições citadas ante-

riormente, sendo usado para as dosagens 0,5m~ do sobrenadan-

te. 

4.16. Seleção e análise derecombinantes 

Os clones recombinantes foram inicialmente sele 

cionados quanto às marcas de resistência aos antibióticos Cm 

e Tc e à capacidade de produzir halo de hidrólise do amido, 

visIvel em placa, após exposição ao vapor de iodo. 



Estes clones foram submetidos a 

rápido de plasmídios e posterior digestão com 
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um isolamento 

enZlmas de 

restrição, para uma análise do perfil de restrição do DNA. 

Uma vez conferido o perfil, o plasmídio foi purificado (maxi

-preparação) e quantificado, sendo usado, então, para outras 

transformadas. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Construção do vetor de cZonagem molecular bifuncional pa 

ra E. Qoll e BaQlllu~ 

o gene de a-amilase de B. ~ubzlll~ do plasmídio 

pABCl (SOUZA, 1986) foi transferido para o plasmídio pHV33 

(EHRLICH, 1977; BOLIVAR,1977), dando origem ao pHVA4. Este 

plasmídio carrega a marca de resistência para o antibiótico 

-cloranfenicol, proveniente do pC194, que por sua vez e um mar 

cador seletivo mais estável que a kanamicina do pABCl (prove-

niente do pUBIIO) para seleção de clones transformantes de 

E. Qoll e BaQlllu~. 

~ara a construç~o do plasmídio pHVA4, foi feita 

a digestação do plasmídio pABCl com as enzimas de restrição 

EcoRI e PvuII e posterior extração da enzima conforme citado 

no item 4.8. 

A digestão do plasmídio pABCl com a EcoRI libe-

rou um fragmento contendo o gene de a-amilase, cujo peso 
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molecular aproximado foi de 2,4 Kb', determinado mediante o 

cálculo ao tamanho dos fragmentos produzidos a partir da mobi 

lidade eletroforética, utilizando corno padrão, o DNA de fago 

À' digerido com EcoRI e HindIII. 

A digestão do pABCI, com a enZlma PvuII teve por 

finalidade diminuir a probabilidade de remontagens deste pla~ 

mídio após a digestão e ligação ao pHV33. 

Após a ligação dos fragmentos dos plasmídios pe 

la enzima DNA ligase, celulas de E. eal~ HBlOl e E. eal~ 5k ,.' 

foram transformadas. 

Os clones recombinantes foram inicialmente sele 

cionados quanto a resistência ao antibiótico marcador, amplcl 

lin~, e hidrólise do amido em placa de Petri. 

Em seguida outras marcas de resistência foram 

ver·.i.ficadas, sendo então os clones transformantes preparados 

para mini extração de plasmídios e digestão com EcoRI 

análise do perfil eletroforético. 

para 

A representação esquemática da construção e o 

mapa de restrição do plasmídio pHVA4 encontram-se, respectiva 

mente, nas figuras 3 e 4. 

O perfil de restrição dos plasmídios pABCl, 

pHV33 e pHVA4 com a enzima de restrição EcoRI, encontra-se na 

figura 5. Pode-se observar que a enzima EcoRI clivou os 
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plasmídios pABCl e pHVA4 em dois sitios, havendo a liberação 

do fragmento que contém o gene de ~-amilase, enquanto que o 

pHV33 foi apenas' linearizad0 devido ao sítio da enzima EcoRI 

no plasmídio. 

Com o intuito de se verificar a orientação do 

fragmento que contém o gene de a-amilase, que foi inserido no 

pHVA4, foi feita a digestão dupla do DNA com as enzimas BstEII 

e PstI (Figura 6) sendo verificado, após corrida eletroforéti 

ca e a partir da estimativa do tamanho dos fragmentos gera-

dos, que o fragmento inserido se encontrava em posição inver

tida em relação a0 pABC1, devido ~ dist~ncia das bandas. 

5.2. Destruição do sitio de BamHI do [rZasm{dio pHVA4 

Devido a dificuldade encontrada em se obter clo 

nes recombinantes, com freqüência significativa, com o pHVA4 e 

a hipótese de que o B. amylollque6aQlen~ estaria produzindo 

uma enzima de restrição capaz de clivar este plasmídio no si

tio de BamHI, tentou-se destruir o referido sitio do plasmí

dio pHVA4. 

A destruição do sitio de BamHI, no gene de TC 

do plasmídio pHVA4, deu origem a outro plasmídio bifuncional, 

denominado pHVB7. 

A construção do plasmídio pHVB7 iniciou-se com 

a digestão do pHVA4 com a enzima BamHI. Após a digestão, 
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extraiu-se a enzima conforme foi descrito no item 4.8. Em se

guida as extremidades do plasmídio linearizado foram trata

das com o fragmento Klenow da DNA Polimerase I, conforme item 

4.9., e após a extração da POlimerase, o plasmídio foi trata

do com a enzima DNA T4 ligase, para a ligação das extremida

des. 

Células de E. Qo~i HBlOl e E. Qoli 5k foram 

transformadas e os clones recombinantes foram selecionados 

quanto a resistência à ampicilina e formação do halo de hidró 

lise do amido. Seguiu-se teste quanto a resistência ao anti

biótico tetraciclina, sendo que somente as sens:veis ao anti

biótico poderiam estar carregando o pHVB7. 

As figuras 7 e 8 representam esquematicamente 

a construção do plasmídio e o mapa de restrição. 

A digestão dos plasmídios pHVB7 e pHVA4 com a 

enzima EcoRI, evijencia a liberação do mesmo fragmento conten 

do o gene de a-amilase, enquanto' que a digestão com a BamHI, 

mostrou que somente o pHVA4 foi linearizado, indicando a pre

sença deste sitio e ausência do mesmo no vetor pHVB7, pois es 

te se mantém intacto, como demonstra a figura 9. 

5.3. Transformação de E~Qhe~iehi~ Qoli com os vetores pHVA4, 

pHV33 e pHVB? 

Duas cepas de E. Qoli foram preferencialmente 
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utilizadas para os estudos da expressa0 e secreçao da ~-ami-

lase, como também para amplificação dos plasmídios utilizados 

para as análises: E. Qol~ HBIOl e E. Qol~ 5K. 

A análise de restrição dos plasmídios, tanto 

provenientes de E. Qoli 5K como E. Qol~ HBIOl, demonstram 

que não há diferenças em relação ao material que foi amplifi-

cado, como pode ser observado nas Figuras 10 e 11. Estas Fi-

guras mostram a análise dos clones de E. Qol~ que foram utili 

zados para as análises comparativas da secreção da a-amilase. 

Nos experimentos foram obtidas freqüências de 

- 4 - . DNA transformaçao da ordem de 10 celulas por mlcrograma de . 

Estes transformantes foram previamente selecionados quanto -a 

habilidade de hidrôlise do amido, em placa de Petri e capaci-

dade de conferir resistência aos antibióticos marcadores. 

5.4. Trans formação de BaclR.lu..6 com o vetor pHVAA 

Diversos experimentos de transformação, tanto 

de células competentes como de protoplastos, foram realizados 

com o intuito de introduzir o plasmídio dentro da célula hos-

pedeira. Nestes experimentos utilizou-se, ·como controle, a li 

nhagem B . .6u.bt~l~.6 SB202 devido à eficiência de transformação 

4 -(10 celulas/~g DNA). 

Considerando a dificuldade em se obter trans-

formantes da linhagem PZ26 do B. amylol~qu.e6aQ~en.6, através 
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da indução do estado de competência celular, modificou-se a 

técnica, passando-se a obter os protoplastos e 

transformá-los. 

em seguida 

A eficiência de transformação dos protoplastos 

de B. ~ub~ll~ se manteve na ordem de 10 4 células por micro-

grama de DNA, enquanto que, após diversas tentativas, foram 

obtidos apenas treze transformantes por micrograma de DNA pa

ra cepa de B. amylollque6aelen~ PZ26. 

As Figuras 12 e 13 mostram a análise do perfil 

de restrição com a enzima EcoRI de clones transformantes e se 

lecionados segtindo o critério de produção do halo de hidróli 

se do amido e resistência aos antibióticos marcadores. Estes 

clones são de B. ~ub~lll~ e B. amylollque6aelen~, respecti-

vamente, e foram, posteriormente, utilizados para as dosagens 

de atividades especrf~,ca da en~ima. 

A baixa eficiência obtida p~ra o B. amyioi~qu~-

6aelen~ comparada à obtida pelo B. ~ub~lll~ sugeriu presença 

de enzimas de restrição que sao produzidas pelo próprio Ba

elllu~. A Figura 14 ilust~,-'a uma corrida eletroforética em 

que se observa a digestão do DNA de fago À por endonucleases 

presentes no lisado de células do B. amylollque6aelen~. 

o perfil eletroforético apresentou bandas defi

nidas semelhantes àquelas produzidas pela digestão de DNA de 

fago À com a enzima BamHI, sugerindo a existência desta endo

nuclease de restrição. 
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5.5. Estudo da produção da a-amilase 

Com o propósito de ilustração e também como mé-

todo preliminar de seleção foram feitos cultivos em placas de 

Petri, com melO de cultura LB ágar e amido, podendo ser visua 

lizado o halo de hidr.ólise do amido pela enzima produzida por 

clones recombinantes e selvagens. A visualização do halo foi 

possível através da exposição das placas ao vapor de iodo (Fi 

guras 15 e 16). 

Diversos fatores influem no tamanho do halo de 

hidrólise produzido pelos microrganismos, como, por exemplo, 

a concentração do ágar-ágar, a quantidade do ~nóculo e o tem-

po de incubação. Apesar destas limitações, os resultados obti 

dos em placa se mostraram de acordo com as dosagens da enZl-

ma. 

A determinação da atividade enzimática, 1em co

mo a dosagem de proteína total foram feitas diretamente no so 

brenadante do meio de cultivo das cepas selecionadas para o 

ensalo. 

o meio de cultura utilizado' foi o M9CA, 

livre de amido e proteínas, que poderiam atuar como possíveis 

interferentes nas análises. 

Os resultados obtidos estão representados gra-

ficamente nas Figuras 17 e 18 e representam o conjunto das 
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observações feitas do crescimento celular, a partir de seis 

horas de incubação, e atividade específica da ~-amilase (ati-

vidade da a-amilase por mg de proteína total) em função do 

tempo. 

Analisando-se os resultados como um todo, obser 

va-se que a atividade específica da a-amilase é comparativa-

mente menor nas cepas de E. eol~ que nas cepas de Baelllu~. 

Alguma atividade enzimática é detectada apenas 

em clones transformantes de E. eall 5K e mesmo assim, depois 

de um longo período de crescimento, demonstrando que a secre-

ção da enzima é dificultada. 

No caso das cepas de Baelllu~, o sistema de 

transporte da a-amilase para o meio extra-celular 
.. 
e muito 

mais eficiente resultando em niveis mais altos de produção. 

Para as condições do ensaio, os melhores nfveis de produção 

foram pa~a a cepa recomtin&nte do B. ~ubz~l~~ conforme o es-

perado. Contudo, o mesmo resultado não foi observado para a 

cepa de B. amylal~que6ae~en~ em que a melhor atividade foi ob 

tida pela cepa não transformada. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

FIGURA 5. Análi~,e de restrição dos plasmídios pABC1, pHV33 e 

pHVA4, com a enZlma EcoR1 Celetroforese em ge1 de agarose 

a 1%). 

1 = pABC1 intacto; 2 = pHV33 intacto; 3 = pHVA4 intacto; 

4 e 8 = DNA digerido com EcoR1 e HindIII; 5 = pABC1 dige

rido com EcoRl; 6 = pHV33 digerido com EcoR1; 7 = pHVA4 di 

gerido com EcoR1. 
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FIGURA 6. Análise de restrlçao do plasmídio pHVA4 com as en

Zlmas PstI e BstEII Celetroforese em gel de agarose a 1%). 

1 e 5 = DNA do fago À digerido com EcoRI e HindIII; 2 = 
= pHVA4 intaçto; 3 = pHVA4 digerido com PstI; 4 = pHVA4 di 

gerido com PstI e BstEII 
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FIGURA 9. An~lise de restriç~o dos p1asmrdios pHVB7 e pHVA4 

com as enZlmas EcoRI e BamHI Ce1etroforese em ge1 de aga

rose a 1%). 

1 e 5 :;: DNA de fago À digerido com EcoRI e HindIII; 2 = pHVB7 

intacto; 3 = pHVB7 digerido com EcoRI; 4 = pHVB7 digerido 

com BarnHI; 6 = pHVA4 intacto; 7 = pHVA4 digerido com EcoRI; 

8 = pHVA4 digerido com BarnHI. 



74 

1 23456789 

FIGURA 10. Análise de restrição dos plasmídios pHVA4 e pHV33 

provenientes de E. col~ HBI0l e E. col~ 5K, respectivamen

te, com a enZlma EcoRI (eletroforese em gel de agarose a 

1% ). 

1 e 3 = pHVA4 intacto; 2 e 4 = pHVA4 digerido com EcoRI; 

5 = DNA de fago À digerido com EcoRI e HindIII; 6 e 8 = --

= pHV33 intacto; 7 e 9 = pHV33 digerido com EcoRI. 
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FIGURA 11. Análise de restrição do plasmídio pHVB7 provenien

te de E. eol~ HBI0l e E. eol~ 5K, respectivamente, com a 

enzima EcoRI e BamHI Celetroforese em gel de agarose a 1%). 

1 e 3 = pHVB7 intacto; 2 e 4 = pHVB7 digerido com EcoRI; 

5 e 7 = pHVB7 intacto; 6 e 8 = pHVB7 digerido com BamHI. 
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FIGURA 12. Análise de res.trição do plasmídio pHVA4 provenlen

te de B. ~ubtiLi~ 88202, com a enzima EcoRI Celetroforese 

e em gel de agarose a 1%). 

1 = DNA plasmidial intacto extraído de cepa transformada 

com pHVA4; 2 = DNA (pHVA4) digerido com EcoRI; 3 = DNA ex

traído da cepa selvagem intacto; 4 = DNA da cepa selvagem 

digerido com EcoRI; 5 = pHVA4 intacto; 6 = pHVA4 digerido 

com EcoRI; 7 = DNA de fago À digerido com EcoRI e HindIII. 
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FIGURA 13. Análise de restrição do plasmídio pHVA4 provenlen

te de B. amylollque6aelen~ PZ26, com a enzima EcoRI (ele

troforese em gel de agarose a 1%). 

1 e 3 = DNA intacto de clones recombinantes; 2 e 4 = DNA 

digerido com EcoRI dôs clones recombinantes; 5 = DNA cepa 

selvagem intacto; 6 = DNA da cepa selvagem digerido com 

EcoRI; 7 = pHVA4 intacto; 8 = pHVA4 digerido com EcoRI; 9= 

= DNA de fago À digerido com EcoRI e HindIII. 
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B M A 

B OmM de NaCl 

M 50mM de NaCl 

A - lOO~M de NaCl 

FIGURA J '+. Anális e de restrição do DNA do fago À' em presença 

do lisado de células de B. amy!o!lqueÔaclen~ PZ26 Celetro

forese em gel de agarose a 1%). 

1 = DNA de fago À intacto; 2 = lisado de células de B. amy
!o!lqueÔaclen~; 3, 4 e 5 = DNA de fago À digerido com en

donucleases de restrição produzidas pelo Bacl!!u~. 
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FIGURA 15. Hidrólise do amido em placa produzida por clones 

recombinantes de BaQlllu~. 

A.l = B. ~ubLi.Lü SB2Q2 receptor. 

2 = B. ~ub;U..ll~ SB202 com plasmídio pHVA4. 

B.l = B. amylollque6aQien~ PZ26 receptor. 

2 = B. amylollque6aQlen~ PZ26 com plasmídio pHVA4. 
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FIGURA 16. Hidrólise do amido em placa produzida por 

recombinantes de E. Qo~i HBIOl e BaQitlu~. 

A.l = B. ~ ub;tili~ SB2ü2 com plasmídio pHVA4. 

2 = E. c.o~i HBIOl com plasmídio pHVA4. 

B.l = B. ~ub;t-i.:li~ SB202 com plasmídio pHV33. 

2 = B. ~ ub;ti..li~ SB202 com plasmídio pHVA4. 

3 = B. amylo~ique6aQi..e~~ com plasmídio pHVA4. 
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FIGURA 17. Análise comparativa de atividade específica de a

-amilase de cepas de E. eol~. 

A = E. eol~ HBIOl receptora; B = E. eol~ HBIOl transformada 

com plasmídio pHVA4; C = E. eol~ 5K receptora; D = E. eol~ 

5K transformada com plasmídio pHVA4; F = medida de absor

bância em 660nm; G = atividade de a-amilase CU/rng x lO-I). 
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FIGURA 18. Análise comparativa de atividade específica de a

-amilase de cepas de BaQiiiu~. 

A = B. ~ub.tiii~ SB202 receptora; B = B. ~ub.tiL[~ SB202 trans 

formada com plasmídio pHVA4; C = B. amyioiique.fiaQie.l1.6 PZ26 

receptora; D = B. amyioiique.fiaQie.l1~ PZ26 transformado com 

plasmídio pHVA4; F = medida de absorbância em 66 Onm; G = ati 

vidade de a-amilase CU/mg x 10- 1 ). 
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6. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Com o desenvolvimento das técnicas de clonagem 

molecular, abriram-se grandes ~erspectivas para construção de 

moléculas híbridas de DNA, contribuindo significativamente pa 

ra a obtenção da expressão de vários genes em organismo 1 hete 

rólogos. Estes vetores permitem que a proteína expressa, codi 

ficada pelos genes clonados, seja facilmente detectada, além 

de possibilitar que proteínas de interesse biotecnológico se

Jam produzidas em grande escala. 

O presente trabalho teve por objetivos a clona

gem molecular do gene da a-amilase de B. ~ubzili~ em um deter 

minado vetor e o estudo da produção da enzima em E. Qoli e Ba 

Qillu~. 

o vetor foi construído a partir dos plasmídios 

pABCl e pHV33 (Figuras 1 e 2). O plasmídio híbrido, o pHVA4, 

GRAEL et alii (1988a) foi capaz de se duplicar em E. QOU con 

ferindo resistência aos antibióticos Ap, Tc e Cm e de se du

plicar em BaQillu~ conferindo resistência Cm eTc. 
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o fragmento de DNA, com o gene de a-amilase de 

BaQillu~ ~ub~ili~ do plasmídio pABCl que foi inserido no 

tio de EcoRI do plasmídio pHV33, continha um promotor funcio-

nal somente para BaQillu~ (SOUZA, 1986). 

Células de E. Qoli transformadas com o plasmí

dio pHVA4- apresentaram também halo de hidrólise do amido, su-

gerindo que a express~o do gene de a-amilase estivesse sob a~ 

"aç~o" de um outro promotor que nao o da a-amilase. 

Observou-se, também, que alguns clones de E. c.o 

li transformados com o mesmo plasmídio apresentaram resistên

cia aos antibióticos, mas n~o produziam halos de hidrólise do 

amido, sugerindo que o fragmento de DNA inserido no plasmídio 

pHV33 poderia estar invertido, n~o havendo a express~o e a 

secreção da a-amilase. Resultados semelhantes foram obtidos 

pOi.' ALEIÀANDRE & BLANCO (1987), que clonaram no sítio dp. EcoRI 

do plasmídio pBR322, uma seqüência dE:. 900pb e verificaraJn ní

veis diferentes de resistência ao antibiótico Ap em células de 

E. c.oli transformadas. Uma análise detalhada da seqüência de 

nucJ.eotídios inserida, revelou que os diferentes níveis de re 

sistência eram devido à orientaç~o do fragmento, obtendo-se, 

assim, dois plasmídios diferentes. 

CASTRO (1988) utilizando-se das técnicas de fu-

sao gênica, estabeleceu a orientaç~o do gene da a-amilase do 

plasmídio pABCl e baseando-se nestes resultados, foi feitauma 
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an;lise de restriç~o do plasmidio pHVA4, verificando-se que 

o gene de a-amilase se encontrava em posiç~o invertida em re 

lação ao plasmidio pABCl (Figuras 2 e 4). Estes resultados fo 

ram constatados pela análise eletroforética em gel de agarose 

a 1% em que a dupla digest~o com PstI e BstEII liberou um 

fragmento de aproximadamente lKb, enquanto que o fragmento li 

berado pela digest~o do pABCl com as mesmas enzimas seria de 

maior peso molecular (Figura 6). 

Urna vez que estes parâmetros foram estabeleci

dos, trabalhou-se no sentido de se obter clones transformados 

das cepas de E. Qoli e 8aQillu~, com o plasmídio bifuncional 

pHVA4. 

A obtenção de clones transformantes por induç~o 

do estado de competência celular tanto para E. Qoli 5K corno 

para E. Qoli HBIOl, n~o a~resentou diflculdades, e clones fo

ram selecionados pelo halo de hidrólise do amido e resistên

Cla aos antibióticos marcadores, sendo ent~o usados, poste

riormente, para as dosagens de a-amilase (Figura 10). 

Observou-se urna dif~rença na taxa de produção 

de a-amilase extracelular entre clones de E. Qoli HBIOl e de 

E. Qoli 5K, sendo que esta última apresentou malor quantidade 

de enzima produzida em relaç~o a E. Qoli HBIOl. 

Em seguida, experimentos foram feitos para se 
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obter células competentes de Baeillu~ ~ub~li~ 8B202 e obte

ve-se uma eficiência de transformação ao redor de 10 4 trans-

formantes por micrograma de DNA. 

Utilizando-se da mesma técnica de CONTENTE & 

DUBNAU (19-79) e DUBNAU & DAVIDOFF (1971) para obtenção de 
~ 

ce-

lulas competentes de B. ~ub~i~i~, foram feitas diversas ten-

tativas para se obter clones transformantes do B. amylolique-

6aelen..ó, entretanto nenhum resultado foi obtido embora 

considerável a proximidade fllogenética entre as duas espécies 

(WELKER & CAPBELL, 1967a,b). 

Novas possibilidades surglram com a per: pectiva 

da obtenção de protoplasto do B. amylolique6aeien..ó:, pela téc-

nica proposta por CHANG & COHEN (1979), para B. ~ub~ili~, se~ 

do que todas as referências consultadas citavam esta técnica 

como básica para a obtenção de protoplastos. 

De acordo com o trabalho de CHANG & COHEN (1979), 

a eficiência para B. ~ub~ili~ Marbug 168 atingida foi de 4 x 

7 10 transformantes por micrograma de DNA. A eficiência obtida 

para o B . .óub~ili~ 8B202 foi de aproximadamente 10 4 transfor

mantes por micrograma de DNA e para o B. amylolique6aelen.~foi 

de 13 transformantes por micrograma de DNA. 

Diversas transformações de protoplastos de B. 

amylolique6aeien.~ foram feitas, tendo sempre o B. ~ub~ili~ 

8B202 como controle do experimento, mas nenhum outro clone 
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tr~nsformante foi cons~guido al~m daqueles j~ obtidos e que 

possibilit~ram o andamento dos trabalhos. 

Com estes resultados levantou-se a hipótese de 

que o B. amyloliqueáaQien~ estaria produzindo endonucleases 

de restrição, que estariam digerindo o DNA e aSSlm dificul

tando o processo de transformação. 

Outro indício de que a digestão do DNA estaria 

ocorrendo ~ que algumas cepas de B. amyloliqueáaQien~ são pro 

dutores naturais da endonuclease de restrição Bam e o plasmí

dio pHVA4 possui um sítio de BamHI no gene da tetraciclina. 

Para verificar a presença das endonucleases de 

restrição, incubou-se o DNA de fago lâmbda (À) com o sobrena

dante do lisado de c~lulas do B. amyloliqueáaQien~. 

A clivagem do DNA demonstrou a presença de en-

donulease e o perfil de restrição obtido se assemélha ao 

perfil que a enzima comercial BamHI produz, quando 

com o DNA de fago lâmbda (de acordo com o cat~logo 

ENGLAND BIOLABS, 1987). 

incubada 

rla NEW 

Urna baixa eficiência de transformação de B. ~ub 

~ili~ M foi obtida tamb~m por BRON e~ alii (1988) ao estudar 

um plasmídio derivado do pHV33, o pHV1401. Neste estudo fi

cou evidenciado a presença de um sistema de Restrição/Modi

ficação do próprio BaQillu~. Com estes dados fica ressaltada 
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.a importância do B. ~ub~l~~ 8B202 como célula hospedeira, 

pois não produz enzimas de restrição, e justifica, em parte, 

a dificuldade em se obter transformantes de B. a.mylol~que.6a.

c.~e.n~ . 

Observa-se pelos resultados obtidos, que a li

nhagem 8B202 do B. ~ubx~l~~, apresentou eficiência de trans

formação semelhante tanto para células competentes como para 

protoplastos, com a mesma preparação de DNA, sugerindo que 

esta linhagem de B. a.mylol~que.6a.c.~e.n~ talvez tenha requer l

mentos especiais. 

Um outro fato~ responsável pela baixa freqüên

Cla de transformação em B. a.my~ol~que.6a.c.~e.n~ poderia estar 

relacionado com a caracterÍ-stica morfológica da linhagem, cu

jas colônias secretam camadas espessas de mucopolissacarídeos. 

Provavelmente estaria ocorrendo umd interferência desses muco 

polissacarídeos nos esferoplastos, durante a transformação. 

O peso molecular do plasmídio é um-fator impor-

tante também a ser considerado, mas neste caso, o 

pHVA4 tem um peso molecular de 9,15Kb e transformou 

competentes de E. c.ol~ e Ba.c.~llu~ ~ubx~l~~. 

plasmídio 

células 

Urna vez obtidos os clones transformantes, foi 

feita uma análise de restrição com EcoRI para se averiguar a 

presença do plasmídio pHVA4, que pode ser demonstrado pelas 

Figuras 10, 12 e 13. 
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Os clones escolhidos para as dosagens de ~-ami

lase seguiram os seguintes critérios: análise de restrição do 

plasmídio recuperado de E. cat~, boa resistência aos antibió

ticos marcadores e um halo de hidrólise do amido em placa. 

Considerando os resultados obtidos, o próximo 

passo foi retirar o sítio de BamHI (do gene de Tc), do plas

mídio pHVA4, dando origem ao plasmídio pHVB7 (Figuras 7 e 8), 

esperando-se, assim, uma eficiência de transformação bem maior 

àquela obtida anteriormente para 0 B. amylal~que6ac~en~. O re 

sultado esperado contudo, não foi obtido. 

A dificuldade em se obter transformantes conti

nuou apesar das várias tentativas feitas, fazendo crer que 

outros fatores estariam influindo nos resultados. Estes fato

res poderiam ser: a formulação do meio de cultura e o inóculo. 

MARTIN e:t aLU_, 1981 observou que a freqüência detransfor-' 

mação de protoplastos de B. :thu~~ngien~i~ aumentava signifi

cativamente quando era suprimido: do meio de cultura (Penas

say) a glucose. Verificaram, também, que somente quando o inó 

culo inicial se encontrava na fase vegetativa é que ocorria a 

formação dos protoplastos. 

Um outro fator que poderia interferir na transfor 

maçao está relacionado com a forma do DNA plasmidial requerl

do pela célula em estado de competência. 
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A transformação de células competentes de B. 

~ubtili~ requer, aparentemente, plasmídios na forma de multí-

meros, devido ao processo de absorção e incorporação do plas

mídio (no caso de Baeillu~ e outras bactérias gram-positivas, 

se faz necessário que o DNA esteja em dupla fita). 

Protoplastos de B. ~ub~ili~ transf?rmados com 

plasmídios na forma ccf (circular covalentemente fechado), r~ 

sultaram em baixa eficiência, segundo dados obtidos por MOT-

TES e~ ali i (1979). Também RUDOLPH e~ ali i (1986), verifica-

ram que os protoplastos de B. ~ub~ili~ foram mais prontamente 

transformados com DNA plasmidial de fita simples. 

SOUZA l (1988) através de um simplex, otimizou 

as condições de dosagem da atividade de a-amilase para o B. 

~ub~ili~ HVS contendo o plasmídio pABCl. Estas condições esta 

bf~le('idas:oram utilizadas para o estudo comparativo da produ 
. -

ção enzimática entre cepas de microrganismos utilizados para 

este trabalho. 

Através da análise dos dados obtidos com cepas 

de E. eoli (Figura 17), verificou~se baixa produção da enzima 

em clones transformantes, sendo que a E. eoli 5K apresentou 

(1) SOUZA, M. (UnB - Laboratório de Bioquímica). Comunicação pessoal 

1988a. 
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uma atividade específica cerca de três vezes malor que a cepa 

transformante de E. Qoli HBIOl com o tempo de 24 horas de in-

cubação. 

Resultados obtidos por GRAEL e~ alii(1988b), 

indicaram que a linhagem de E. Qoli 5K produz mais a-amilase 

de B. ~ub~ili~ que a linhagem de E. Qoli HBIOl. Foi verifica-

do, também, um sensível aumento na atividade enzimática na fa 

se estacionária (48 horas), indicando que a maior parte da en 

Zlma ficou retida no interior da célula, possivelmente no es

paço periplasmático e estaria sendo liberada no meio de cultu 

ra como resultado da lise celular. 

CHANG e~ alii (1987) estudando a -secreçao do 

hormônio de crescimento humano por E. Qoli verificaram que 

altos níveis de secreção eram obtidos, embora 90% fossem se-

cretados para0 espaço periplasmático (Figura 18). 

Os pontos da curva de crescimento usados para 

as dosagens comparativas foram tomados a partir de 6 horas de 

crescimento, quando então as culturas estariam entre o final 

da fase logarí tinica e o início da f,lse es tacionária, período 

este citado como o de melhor produção da a-amilase para a 

maior parte dos BaQillu.~ (PRIEST, 1977). Sabe-se, entretanto, que 

o B. liqu.eni6o~mi~, por exemplo, produz a-amilase em maiores 

quantidades durante a fase logarítmica de crescimento (ROTHS-

TEIN e~ aili, 1986). 



92 

Avaliando-se a Figura 18, verifica-se que o 

clone transformante do B. f.,ubt:.i..li..f., SB202 apresentou uma ati

vidade específica no intervalo de tempo de 8 a la horas, duas 

vezes maior que a cepa selvagem, indicando que para esta cepa 

o plasmídio pHVA4 reforçou a produção de a-amilase. Entretan 

to, o mesmo efeito nao ocorreu para o B. amyloli..que6aei..en.ó. O 

clone transformante apresentou atividade menor em relação -a 

cepa selvagem. 

Baseando-se no fato de que era esperado que a 

expressão e a secreção do gene de a-amilase do B. amyloli..que-

6aei..en.ó transformado fossem pelo menos semelhantes ao dL cepa 

selvagem, sugeriu-se que durante a transformação, tenha ocor-

rido uma recombinação tal que interferiu na expressão gênica. 

Como foi mencionado anteriormente, a utilização 

de vetores possibilita que diversas informaç5es gen~ticas se-

jam clúna.das e expressas em organismos heterólogos; assim, os 

plasmídios tem capacidade de comandar vias biossint~ticas den 

tro da c~lula hospedeira. 

Os impactos provocados pela recombinação da in

formação gen~tica podem ser tanto positivos como negativos pa 

ra a própria c~lula hospedeira, bem como sob o aspecto biotec 

nológico. 

A extensão das interações plasmídio-célula hos-

pedeira, dependem de diversos fatores como, por exemplo, do 
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número de cópias do plasmídio, extensão da informação genéti

ca (tamanho do plasmídio) e da estabilidade do plasmídio na 

célula hospedeira. 

BAILEY e:t. a:L<'Ã.. (1986), baseando-se nos conheci

mentos de vias energéticas e através dos cálculos da produção 

teórica máxima, apoiado nos fatores ATP, glucose e 02' demon~ 

trou que profundas alterações metabólicas ocorriam em células 

recombinantes de E. eolÃ.. com altos níveis de expressão do ge

ne clonado. 

Dados como estes indicam que diversas altera-

çoes metabólicas podem estar ocorrendo nas células recombinan 

tes e que um estudo malS aprofundado pode levar a uma maior 

conhecimento dos efeitos da recombinação do material genético 

sobre o metabolismo celular. 

Estudos posteriores podem levar também ao desen 

volvimento de vetores de clonagem mais adequados para o B. 

a:mylolÃ..que6a:eÃ..en~ PZ26, e a um maior conhecimento dos reque-

rimentos específicos para uma transformação mais 

cbw esta linhagem. 

eficiente 

Dando continuidade a este trabalho, pretende-se: 

• transformar outras espécies de bactérias Gram 

positivas com o plasmídio pHVA4 e quantificar a produção de 

a-amilase. 



94 

• alterar o promotor do gene da q-amilase obje

tivando a superprodução de a-amilase em microrganismos recom

binantes. 

• Caracterizar bioquímica e fisicoquimicamente 

a q-amilase produzida por bactérias recombinantes. 
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