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ABSTRACT

Albuquerque, J.A.T. Comparative analysis of the transcription of genes involved 

in the invasion and escape of enteroinvasora Escherichia coli and Shigella 

flexneri in J774 macrophages. 2006. 52 f. Dissertation (master) – Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC) serotypes described so far share antigenic, 

biochemical, genetic and pathogenetic properties with Shigella sp. However, in order 

for an infectious process to occur, an inoculum of 102 Shigella cells is needed in

contrast to as much as 106 EIEC cells. The characteristic ability of S. flexneri and EIEC 

to enter epithelial cells, multiply intracellularly and spread from cell to cell is uniquely 

encoded by their 220-kb virulence plasmid. Previous studies realized in our laboratory 

showed that the genes ipaA, ipaB, ipaC and ipaD do not possess molecular alterations 

in the nucleotides sequences that can explain the difference in the pathogenicity 

between EIEC and Shigella spp. In the present work, the transcription levels of the 

bacterial genes involved in the invasion and escape from host cells were evaluated. 

Through reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) analysis, 

differences in the transcription levels for the majority selected virulence genes could be 

observed when bacteria were in contact with the macrophages. However, without the 

contact with those cells, the transcription levels of the genes were the same between 

both bacteria species, with the exception of ipaD. When the bacteria is in contact with 

macrophages, the transcription of ipaD is the same in both species whereas in the 

absence of macrophages, the transcription level is lower in EIEC than Shigella, when 

compared in the same period of time. Those results provided the selection of the genes 

for the real time PCR analysis. In general, the EIEC transcription levels genes are 

lower than Shigella. More still, the icsB showed a distinct kinetic of transcription from 

the others genes in the same operon. All results suggest that the lower pathogenicity 

due to EIEC can partially have to the differences of the virulence genes transcription. 

Still more, the genes-encoded by operon icsB-ipaCB seem to be regulated of a distinct 

form. Therefore, transcription of the ipaD in EIEC probably depends on distinct 

signaling way of S. flexneri. New studies shows to be necessary for the better 

understanding of the pathogenic mechanism of EIEC.

Keywords: EIEC, Shigella, virulence genes



1 – INTRODUÇÃO

A síndrome diarréica é uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade infantil em todo o mundo, principalmente em países em 

desenvolvimento. Os patógenos entéricos Gram-negativos são os principais 

agentes etiológicos da diarréia infecciosa, responsáveis por mais de três 

milhões de mortes por ano (W.H.O., 2004). Entre os grupos de microrganismos 

potencialmente causadores dessa síndrome, Escherichia coli foi descrita como 

um importante agente etiológico (SOUZA et al., 2002; SCALETSKY et al., 

2002).

E. coli pertence à família Enterobacteriaceae, que faz parte da 

microbiota intestinal do homem e de animais (DRASAR et al., 1974). É um 

bacilo Gram-negativo, anaeróbio facultativo, capaz de causar infecções tanto 

no trato intestinal como extra-intestinais.

Atualmente, tomando-se por base a produção de fatores de virulência 

específicos, os tipos de interação com linhagens celulares e a patogenicidade 

para animais de laboratório, as amostras de E. coli diarreiogênicas podem ser 

divididas em seis categorias: E. coli enteropatogênica (EPEC), E. coli 

enteroinvasora (EIEC), E. coli enterotoxigênica (ETEC), E. coli 

enterohemorrágica (EHEC), E. coli enteroagregativa (EAEC) e E. coli que 

apresenta padrão de adesão difusa em células Hep-2 (DAEC) (NATARO & 

KAPER, 1998).

No início dos anos 60, amostras de E. coli capazes de causar 

ceratoconjuntivite em cobaia foram isoladas de fezes de pacientes com 

disenteria. Assim como Shigella, essas bactérias apresentaram a capacidade 

de invadir e proliferar dentro de células epiteliais levando-as à morte, tendo 

sido denominadas E. coli enteroinvasora (EIEC). DuPONT et al., em 1971, 

descreveram que essas amostras de E. coli causavam disenteria em 

voluntários, assemelhando-se à bactéria do gênero Shigella em muitos 

aspectos. Contudo, para ocorrer um processo infeccioso, seria necessário um 

inóculo da ordem de 106 de EIEC, enquanto que para Shigella, o inóculo seria 

de 102.

O potencial invasor de EIEC pode ser avaliado por meio da capacidade 

de causar ceratoconjuntivite em cobaias, ensaio conhecido como teste de 



Serény (SERÉNY, 1963). Esse grupo de microrganismos não descarboxila a 

lisina e pertence a sorotipos bem definidos, a saber: O28:H-, O29:H-, 

O112ac:H-, O121:H-, O124:H-, O124:H30, O135:H-, O136:H-, O143:H-,  

O144:H-, O152:H-, O164:H-, O167:H- e O173:H- (NATARO & KAPER, 1998). 

Essas bactérias interagem preferencialmente com a mucosa do cólon através 

de um processo de invasão com várias etapas, onde múltiplos genes 

cromossomais e plasmidiais estão envolvidos. Clinicamente, a doença é 

acompanhada de febre, mal estar, cólicas abdominais e diarréia aquosa, 

seguida de disenteria consistindo de poucas fezes, muco e sangue (DuPont et 

al., 1971).

Shigella flexneri é utilizada como modelo para a entrada de bactérias 

patogênicas em células epiteliais. O início do processo é a penetração da 

bactéria no epitélio intestinal através das células M. Logo após a translocação 

pelas células M, as bactérias são fagocitadas por macrófagos residentes 

(SANSONETTI, 1991; SANSONETTI et al., 1996, MÉRNARD et al., 1996). 

Dentro do macrófago, estudos “in vitro” mostraram que após a entrada, a 

bactéria lisa a membrana do fagossomo e observa-se a morte celular por 

indução de necrose (SANSONETTI et al., 1986, SUZUKI et al., 2005, NONAKA 

et al., 2003). Após o escape, a bactéria invade o enterócito através da região 

basolateral, multiplica-se e espalha-se no citoplasma através de filamentos de 

actina (ADAM et al., 1995, SANSONETTI et al., 2001), levando em torno de 40 

minutos. Com a formação da cauda de actina a bactéria é propulsionada até  a 

borda da célula, onde irá induzir a formação de protrusões propiciando a 

penetração da célula adjacente. O ciclo da infecção é então completado pela 

lise da dupla membrana formada pela protrusão, a fim de liberar a bactéria no 

citoplasma da célula vizinha (MÉNARD et al., 1996). Este processo se repete 

até a destruição total da monocamada do epitélio intestinal (PARSOT, 2005).



FIGURA 01. Modelo de patogenicidade induzida por Shigella spp. translocação bacteriana através das 

células M (1). Fagocitose pelos macrófagos residentes (2), escape por indução à necrose celular (3), 

invasão do enterócito através da região basolateral (4), disseminação (5) e indução a formação de 

protrusões e lise da dupla membrana com liberação da bactéria na célula vizinha (PARSOT, 2005)

Os genes de virulência de Shigella estão localizados em um plasmídio 

de 230 kb (plamídio Inv), que também é encontrado em EIEC (PARSOT & 

SANSONETTI, 1996). As bactérias sem este plasmídio são avirulentas, não 

penetram em células epiteliais e não causam ceratoconjuntivite em cobaias 

(FORMAL et al. em 1983, MÉNARD et al, 1996). O plasmídio Inv possui uma 

região de 31kb que contém 32 genes essenciais para a invasão. Esses genes 

codificam proteínas de invasão (Ipas), de disseminação intra e intercelular 

(IcsA e IcsB) e de síntese do sistema de secreção tipo III (Mxi e Spa) e 

chaperoninas  (Ipg), além de outras proteínas efetoras (MAURELLI et al., 1985; 

SASAKAWA et al., 1988; SANSONETTI, 1991, PORTER & DORMAN, 1997, 

GALL et al., 2005). 

FIGURA 02. Mapa esquemático da ilha de patogenicidade de 31 kb do plasmídio de S. flexneri e os 

genes virF e icsA. A orientação da transcrição está indicada com as flechas pretas, os localização dos 

promotores (P) e as flechas verticais indicam a ponto de regulação das proteínas VirF e VirB (PORTER 

AND DORMAN, 1997)



Os genes mxi-spa (mxi - “membrane excretion of ipa”; spa – “surface 

presentation of invasion plasmid antigens”) são essenciais para a secreção das 

proteínas Ipas, sugerindo que o lócus mxi-spa codifica um sistema de secreção 

do tipo III (PARSOT & SANSONETTI, 1996). Após o contato com as células do 

hospedeiro, este maquinário de secreção tipo III é responsável por transportar 

e injetar proteína efetoras no citossol da célula do hospedeiro (GALL et al., 

2005). Essas proteínas podem atuar na translocação de outras proteínas 

efetoras, bem como interagir com componentes de citoesqueleto da célula 

eucariótica facilitando a invasão bacteriana (GALL et al., 2005).

Dentre essas proteínas efetoras, podemos citar as proteínas codificadas 

pelo operon dos genes ipa, que tem um importante papel na invasão de célula 

eucariótica. As IpaB, IpaC e IpaD são essenciais para a entrada da bactéria 

dentro de células HeLa (BLOCKER et al., 1999). A inativação do gene ipaA

causa a diminuição da invasão, mas não impede a entrada da bactéria dentro 

de células HeLa (TRAN VAN NHIEU et al., 1997; BLOCKER et al., 1999). Por 

sua vez, IpaB sozinha é suficiente para ativar a apoptose do macrófago (CHEN 

et al., 1996).

Uma das primeiras proteínas a serem ejetadas para o citoplasma da 

célula do hospedeiro durante a invasão é a IpaA. Esta proteína tem como 

função interagir com a vinculina modificando sua estrutura. Este complexo liga-

se aos filamentos de actina livres no citoplasma da célula levando a um 

rearranjo do citoesqueleto. Desta forma, a bactéria regula a formação de 

projeções necessárias para sua invasão (TRAN VAN NHIEU et al., 1997; 

BOURDET-SICARD et al., 1999).

O papel da IpaD na invasão ainda não está claro. Inicialmente, pensava-

se que esta proteína estaria envolvida na fase inicial de aderência bacteriana. 

Contudo, foi verificado que mutantes de IpaD ainda são capazes de aderir em 

células do hospedeiro. Sabe-se que mutantes de IpaD não são invasivos, não 

são hemolíticos e presumivelmente, incapazes de escapar do fagossomo 

(MÉNARD et al., 1993). Recentemente, sugeriram que a IpaD, acompanhada 

da IpaB, interage com o aparato de secreção proporcionando um contato mais 

estável com a célula do hospedeiro, além de modular a secreção de IpaC, IpaB 

e de várias outras proteínas bacterianas. A IpaD está presente no citoplasma 



da bactéria e também associada com a membrana externa (MÉNARD et al., 

1994a; TURBYFILL et al., 1998; PICKING et al., 2005).

BLOCKER et al. (1999) verificaram que IpaB e IpaC formam um 

complexo que interage com a membrana celular do hospedeiro, formando um 

poro ou uma estrutura de translocação de 25 Å, o que facilita a injeção de 

proteínas bacterianas efetoras adicionais, estas proteínas também são 

requeridas para escape do fagossomo das células eucarióticas. A proteína 

IpgC de 17 kDa, codificada pelo gene ipgC, teria a função de chaperonina, 

ligando-se à IpaB e IpaC separadamente, prevenindo a associação prematura 

das proteínas no citoplasma bacteriano. “In vitro”, as proteínas Ipas e IpgC 

estão principalmente localizadas no citoplasma bacteriano (MÉNARD et al., 

1994b). 

FIGURA 03. Esquema representativo do sistema de secreção tipo III de Shigella no contexto de interação 

bacteriana com células epiteliais e macrófagos (SANSONETTI et al., 2000)  

Embora o processo de invasão de Shigella tenha sido bem caracterizado 

molecularmente, pouco é conhecido sobre fatores de virulência essenciais para 

a disseminação da bactéria intra e intercelularmente. Fatores codificados pelo 

plasmídio de virulência bem como pelo cromossomo estão envolvidos nesse 

evento (RATHMAN et al., 2000).



O gene plasmidial icsA (“intra- and intercellular spread”) codifica uma 

proteína de membrana externa de 120 kDa, que atua em um dos pólos da 

bactéria e é responsável pela indução da polimerização da actina neste local, 

formando uma cauda de actina que dará motilidade a bactéria no citoplasma da 

célula e pela indução de protrusões necessárias para disseminação 

(BERNARDINI et al., 1989; RATHMAN et al., 2000). Esta proteína é importante 

para a disseminação intracelular e extracelular, pois qualquer defeito na 

expressão, estabilidade ou localização da IcsA, também resulta em uma 

deficiência na disseminação intercelular. Assim, mutações nos genes que 

codificam a proteína VirF, uma ativadora transcricional requerida para a 

transcrição de icsA (SAKAI et al., 1988), resultam em uma deficiência na 

disseminação bacteriana de célula para célula. Além disso, mutações em 

genes, que estão envolvidos na síntese de lipopolissacarídeo (LPS), inibem a 

disseminação intercelular. Observou-se que alteração na cadeia polissacarídica 

do LPS resulta em uma localização polar defeituosa da IcsA. A localização 

correta desta proteína é uma condição necessária para que o processo de 

deposição de filamentos de actina em um dos pólos ocorra, promovendo, desta 

forma, a motilidade intracelular e difusão para as células adjacentes 

(BERNARDINI et al., 1989).

Outro gene plasmidial envolvido na disseminação intercelular é o icsB. 

Supõe-se que a proteína codificada por este gene tem um papel na lise das 

duas membranas celulares que envolvem a bactéria na passagem de uma 

célula infectada para outra adjacente (RATHMAN et al., 2000). 

A indução ideal do fenótipo de virulência de Shigella spp. requer um 

nível moderado de pressão osmótica e um pH de 7.4, porém a temperatura de 

crescimento é considerada o estímulo ambiental mais importante para a 

ativação da expressão dos genes de virulência em Shigella e EIEC. Os genes 

de virulência são induzidos a 37C e reprimidos a 30C (HALE et al., 1985; 

MAURELLI et al., 1985; MAURELLI & SANSONETTI, 1988; KONKEL & TILLY, 

2000). O gene cromossomal que demonstrou este fenótipo foi o hns. Ele regula 

a expressão dos genes dependendo diretamente da temperatura, reprimindo a 

transcrição dos genes plasmidiais das bactérias enteroinvasoras durante o 

crescimento a 30ºC (BERLUTTI et al., 1998). Este gene atua como um 

silenciador ligando-se a curvatura do DNA, em seqüências ricas em A-T, 



modificando sua compactação e/ou sua topologia, impedindo a ligação da RNA 

polimerase (PROSSEDA et al., 2002; BELOIN et al., 2003).

A cascata de regulação também envolve dois genes plasmidiais, o virF e 

o virB. VirF é um ativadores transcricionais capaz de interagir com o DNA na 

seqüência upstream do promotor de virF em resposta a estímulos físicos, esta 

proteína ligar-se ao DNA através de duas ligações Helix-turn-Helix, muito 

pouco se sabe sobre o mecanismo interação desta proteína com o DNA 

(PORTER et al, 2002). Potencialmente, o VirF liga-se ao DNA alvo permitindo a 

formação de um complexo nucleoprotéico, entre ligantes de DNA e interações 

proteína-proteína. O produto deste gene é requerida para ativação de virB e 

icsA. (PROSSEDA et al., 2004). VirB é um proteína que liga-se 

especificamente a estruturas alvo do promotor do gene in vivo. A habilidade da 

proteína interagir com o DNA in vivo é dependente da presença da região N-

terminal e da integridade da ligação Helix-turn-Helix (HTH) com o DNA que é 

estruturalmente essencial para a ativação do gene. Ainda não se conhece a 

estrutura do domínio de VirB nem o mecanismo de ação. Esta proteína é 

requerida para ativação dos genes mxi, spa, ipa, ipg e iscB (PORTER et al., 

1997, McKENNA et al., 2003, GALL et al., 2005).

Após a translocação pela célula M, Shigella é fagocitada por macrófagos 

residentes. O macrófago é umas das principais células fagocitárias do sistema 

imune e possui um importante papel na eliminação e apresentação do 

microrganismo. Esta célula reconhece moléculas associadas ao patógeno, tais 

como LPS e CpG DNA bacteriano, via receptores da família dos receptores 

Toll-like e, consequentemente, produzem uma variedade de mediadores, tais 

como citocinas e quimiocinas, que recrutam células do sistema imune e 

induzem a inflamação. Essas células têm a capacidade engolfar e destruir as 

bactérias, além de ativar a resposta imune adaptativa. Ao invadir o macrófago, 

há ativação da caspase-1 que é responsável pelo processamento e liberação 

de IL-1 e IL-18, citocinas que promovem o recrutamento de leucócitos 

polimorfonucleares para o local da inflamação (SANSONETTI et al., 2000, 

KUBOTA, 2006). 

Ainda que os genes bacteriano de virulência sejam bem estudados na 

invasão de células epiteliais, não se sabe se todos esses genes têm a mesma 

função frente a macrófagos. Alguns trabalhos demonstraram que mutantes de 



ipaB são incapazes de invadir os macrófagos J774 e mutantes de ipaC e ipaD

tem uma acentuada diminuição da capacidade de invasão (KUWAE et al., 

2001, PICKING et al., 2005, SUZUKI et al., 2005). Além disso, Sabe-se que o 

escape bacteriano do vacúolo fagocitário é mediado por proteínas efetoras 

IpaBCD, principalmente a ipaB, e que ao invadir o macrófago a bactéria diminui 

a transcrição dos genes de invasão (De GEYTER et al., 2000, PICKING et al., 

2005, LUCHINNI et al., 2005). Foi demonstrado também que a IpaB tem um 

importante papel na induz à morte celular, embora que o mecanismo ainda não 

esteja bem entendido (SUZUKI et al., 2005).  

Embora o mecanismo de invasão e os sintomas da disenteria bacilar 

sejam semelhantes em infecções causadas por Shigella e EIEC, a doença 

causada por esta última parece apresentar-se numa forma mais branda e 

autolimitante. Estudos com voluntários humanos mostraram que a dose 

infectante de EIEC é muito maior do que a de Shigella (DuPONT et al., 1971). 

Alguns autores sugerem que essa diferença pode ser parcialmente devida às 

diferenças de tolerância ao pH ácido estomacal (GORDEN & SMALL, 1993). 

Contudo, estudos feitos em nosso laboratório mostraram que a diferença de 

tolerância ao pH ácido não é tão significante para explicar a diferença da dose 

infectante entre as duas (AZEVEDO, 1998). 

Outra possibilidade seria uma capacidade maior de invasão por 

amostras de Shigella. Em testes de Serény realizados em nosso laboratório foi 

possível observar que a ceratoconjuntivite desenvolve-se mais rapidamente em 

cobaias inoculadas com Shigella (48 horas), do que em cobaias inoculadas 

com EIEC (de 96 a 120 horas). No entanto, demonstrou-se que não há 

diferenças importantes na seqüência das proteínas de invasão (GIBOTTI et al.,

2004). Em EIEC não há estudos suficientes que caracterizem a sinalização 

celular e as perturbações do metabolismo das células do hospedeiro. Em 

estudos preliminares, utilizando-se camundongos como modelo experimental 

foi possível observar que: (I) a cinética de invasão em macrófagos difere entre 

as espécies de Shigella e EIEC; (II) a cinética de migração das células 

mononucleadas e polimorfonucleadas para o peritônio, após o desafio com 

Shigella e EIEC, têm diferenças significativas; (III) empregando-se a técnica de 

quimioluminescência, utilizando luminol, foi possível detectar diferenças na 

produção total de espécies reativas de oxigênio naquelas células. Esses 



resultados sinalizam que as células envolvidas no processo inflamatório 

respondem de forma diversificada frente a essas duas espécies. 

Desta forma, pode-se sugerir que a “conversa” entre EIEC e as células 

do hospedeiro possa ser diferente daquela com Shigella.  Tendo em vista a 

importância do macrófago na instalação da doença, já que é necessário o 

escape desta célula para que se inicie a invasão do enterócito, nos propomos a 

estudar a cinética de transcrição dos genes, que estão envolvidos na invasão 

destas bactérias após o contato com macrófagos.



2 - OBJETIVOS

Para melhor entendimento da patogênese da infecção por EIEC, este 

estudo tem como objetivo analisar o nível de transcrição de genes envolvidos 

na invasão, escape e disseminação das bactérias nas células do hospedeiro. 

Para tanto, propomos:

a) Quantificar a transcrição dos genes plasmidiais: virF; virB; icsA, icsB, ipaA, 

ipaB, ipaC, ipaD, ipgC, mxiH e spa32 e o gene cromossomal hns de EIEC e 

Shigella flexneri durante a infecção no macrófago;

b) Comparar o nível de transcrição destes genes entre EIEC e Shigella flexneri. 



3 - MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Amostras bacterianas

Foram utilizadas as seguintes amostras: Shigella flexneri M90T, cepa 

que possui o plasmídio (pInv) responsável por seu fenótipo invasivo e virulento 

(SANSONETTI et al. 1982b); EIEC O124:H- isolada de fezes diarréicas 

(FBC124/13), que também possui plasmídio Inv de 100MD (GIBOTTI, 2004), 

que lhe confere características invasoras (Teste de Serény positivo).

   3.1.1. Crescimento bacteriano

As amostras bacterianas foram cultivadas a 37ºC por 48 horas em meio 

vermelho congo que possibilita a seleção da colônia com pigmento vermelho 

intenso (vermelho congo positivo), indicativo da presença do plasmídio (pInv) 

ativado. Depois de selecionadas as colônias vermelho congo positivas, estas 

foram incubadas em meio TSB sobre agitação a 150 rpm a 37ºC até atingir o 

final da fase exponencial de crescimento (cerca de 6 horas de incubação) e sua 

concentração foi ajustada com o auxílio do espectrofotômetro (Spectronic 20, 

Bausch & Lomb, Datalab), cuja absorbância utilizada foi de 0,5 e 0,6 nm em 

560λ, obtendo-se uma concentração bacteriana de cerca 108 bactérias/mL.

3.2. Análise do nível de transcrição dos genes bacterianos (virF; virB, ipaA, 

ipaB, ipaC; ipaD; ipgC; mxiH; spa32; icsA; icsB; e hns)

   3.2.1. Infecção em linhagem de macrófagos J774

A linhagem de macrófago murino J774 foi cultivada em meio RPMI 

(suplementado com 10% de soro fetal bovino, 2mM de L-glutamina e 100U/mL 

de penicilina) a 370C, em atmosfera de 5% de CO2. Aproximadamente 24 horas 

antes do teste de infecção, os macrófagos foram recolhidos, ressuspendidos 

em meio RPMI recém preparado e cultivados em placas de cultura de células 

de 24 cavidades a uma concentração final de 106 células/cavidade a 370C, em 

atmosfera de 5% de CO2. A contagem de macrófagos viáveis foi feita por meio 



de microscopia óptica comum e exclusão por trypan blue, segundo metodologia 

descrita por PERDOMO et al. (1994).

Para o ensaio de infecção, removeu-se o meio de cultura de cada poço e 

900µL de RPMI recém preparado (suplementado com 10% de soro fetal 

bovino, 2mM de L-glutamina e sem penicilina) foi adicionado aos macrófagos. 

Em seguida, adicionou-se 100µL da suspensão bacteriana contendo 

aproximadamente 107 bactérias, numa proporção de 10 bactérias para cada 

célula. Este procedimento foi utilizado em duplicata para cada intervalo de 

tempo de cada bactéria.

As células foram incubadas a 370C, em atmosfera de 5% de CO2, por 

diferentes períodos de tempo entre 1 e 7 horas de infecção, cada intervalo de 

tempo foi incubado para cada bactéria em uma placa de 24 poços. Nos tempos 

selecionados, o meio de cultura das duplicatas foi recolhido com o auxílio de 

pipeta junto com todos os macrófagos infectados para extração do RNA.

A solução coletada foi imediatamente utilizada na extração de RNA total 

ou estocada a –70ºC até o momento de uso. Este experimento foi realizado em 

triplicata.

   3.2.2. Extração de RNA Total

As amostras foram submetidas à extração de RNA pelo Kit Rneasy 

(Qiagen Laboratories, Uniscience do Brasil, São Paulo), de acordo com 

protocolo recomendado pelo fornecedor, cada duplicata bacteriana foi extraída 

na mesma coluna de extração. A preparação foi tratada com DNase (RNase-

Free DNase set, Qiagen Laboratories) e uma eletroforese em gel de agarose a 

0.8% foi realizada no final do ensaio para observar a qualidade da extração. 

Utilizou-se TBE 0,5x (Trisma-base 0,1M, ácido bórico 0,09M e EDTA 1mM) 

como tampão de corrida. Além disso, foi realizada uma reação de PCR com 

Taq DNA polimerase para observar se havia contaminação com DNA.

As preparações de RNA total foram estocadas a temperatura de -70ºC 

até o momento da utilização.



   3.2.3. Quantificação do RNA Total

Uma alíquota de cada preparação de RNA extraído foi quantificada pelo 

método espectrofotométrico a 260nm e a pureza foi avaliada em um 

comprimento de onda de 280/260nm (Beckman DU 640 spectrophometer, 

Roche, cidade EUA). As preparações foram diluídas para 10ng/L, ocorrendo, 

assim, a diminuição do desvio de transcrição devido a diferentes quantidades 

de RNA total extraído. 

   3.2.4. Síntese da primeira fita de cDNA

Após a quantificação do RNA, foi sintetizada a primeira fita de cDNA 

utilizando Superscript e Random hexâmeros do kit SuperScriptTM First-Strand 

synthesis System for RT-PCR (Invitrogen, CA, EUA.). Cada reação de 40uL de 

volume final continha 100ng de hexâmeros,10mM de dNTP mix e 170ng de 

RNA que foi incubado a 65ºC durante 5 min e logo após, resfriado por, pelo 

menos, 1 min no gelo. Um segundo mix contendo 1x RT Buffer, 25mM MgCl2, 

0,1M DTT, 24U de RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitor foi 

adicionado à reação. A reação foi incubada em 25ºC por 2 min e logo após, foi 

adicionado 30U de Superscript e incubado sucessivamente em 25ºC por 10 

min, 42ºC por 50 min e a 70ºC por 15 min. No final da reação foi adicionado 

1,2U de RNaseH e incubado a 37ºC por 20 min para remover as fitas de RNA 

que não foram convertidas a cDNA. As preparações de cDNA obtidas foram 

estocadas a –20oC até o uso.

   3.2.5. RT-PCR semiquantitativo

A primeira fita de cDNA sintetizada foi submetida à técnica de RT-PCR 

semiquantitativo. A transcrição da fração 16S do gene RNA ribossômico (16S 

rRNA) de E. coli foi usado como controle interno da reação. O cDNA foi 

amplificado em uma reação de PCR, utilizando-se Taq DNA polimerase, 

tampão da enzima, dNTPs e iniciadores específicos. Os iniciadores foram 

sintetizados a partir da seqüência de Shigella flexneri depositada no GenBank, 

número nc_002698 (Tabela 1). As condições desta reação foram padronizadas 



em tubos de 200uL para um volume final de 25uL, contendo 1x Buffer solution, 

2,0mM de MgCl2, 150µM de cada dNTP (dATP, dTTP, dCTP, dGTP), 0,4µM de 

iniciador, 1,0 unidade de Taq DNA polimerase (Fermentas Life Sciences, 

Lituânia), 25ng de cDNA e água para completar o volume final da reação. As 

amplificações foram realizadas em um termociclador (Mastercycler Gradient, 

Eppendorf) programado para um ciclo de 94ºC por 3 min, para uma completa 

denaturação. Seguiram-se ciclos de 94ºC por 30s, entre 50-60ºC (dependendo

da temperatura de associação de cada iniciador) por 30s e a 72ºC por 1 min., o 

número de ciclos foi padronizado a partir do nível de transcrição de cada gene 

a fim de evitarmos trabalhar com concentrações em platô, e para uma extensão 

completa dos produtos amplificados adicionou-se um passo final de 7 min. a 

72ºC. Os produtos de PCR foram analisados em gel de agarose a 1,4%

utilizando TBE 0,5x (Trisma-base 0,1M, ácido bórico 0,09M e EDTA 1mM) 

como tampão de corrida. As amostras foram coradas em brometo de etídio 

(10ug/mL) e visualizadas em luz UV. A imagem fotográfica foi impressa pelo 

sistema de Vídeo Graphic UP-895CE (SONY). 

Após a obtenção da imagem digital, os tamanhos dos fragmentos de 

DNA foram analisados para construção dos histogramas de intensidade de 

banda através do programa PhotoCaptMw versão10.01 for Windows.

Os iniciadores foram sintetizados de forma a se evitar a formação de 

hairpin e dímeros, sendo testados e padronizados em DNA de lisados das 

bactérias para observar o seu funcionamento nas mesmas condições do RT-

PCR. Os lisados bacterianos foram obtidos por fervura após cultivos 

bacterianos em meio ágar TSA a 37ºC por 18 horas. 

Pelo fato do plasmídio de EIEC não ter sido seqüenciado, foi necessário 

selecionar iniciadores que amplificassem fragmentos entre os genes do operon

das ipas, a fim de confirmar se a localização dos genes é a mesma do 

plasmídio de Shigella (Figura 1 e Tabela 2). 



Tabela 1. Iniciadores sintetizados a partir da cepa de Shigella flexneri

depositada no GenBank (N° nc_002698).

Gene Seqüências (5’-3’) Tamanho do 

fragmento (bp)

Temperatura 

de hibridização

hns Hns-F CTTAAAATTCTGAACAACATC

Hns-R GGAAATCGTGGGATTTAC
389 53ºC

ipaA IpaA-F AAGATTCGCATCCTATCCAAG 

IpaA-R TGTGGTAGAACGGAAGTTAC
307 50ºC

ipaB IpaB-F CCGGCAATTCCTTCATGGAAC 

IpaB-R AGTTGAGAAGAAAAATTCTTG 
310 50ºC

ipaC IpaC-F GTCACACAAGTAGGTATAACG

IpaC-R TCTGGGTGTCAATTTTATCCT 
301 50ºC

ipaD IpaD-F ATATGAACATGCCGTTAGTTC

IpaD-R TGGGGTCATGTTTATACTGAC
326 50ºC

ipgC IpgC-F AAGGAAGAATAGAGGAAGCTG 

IpgC-R TCATTGCTGTGTTGAATTACG
262 50ºC

spa32 Spa-F TCTGCTAGAATCTGATAATAG 

Spa-R TAGAACAAAAGAACCAGACTC
301 55ºC

mxiH MxiH-F GATGGAACTCAAACATTAC

MxiH-R CATCCTTAATCACTTTCAC
150 50ºC

icsB IcsB-F TGCATCAAGTCTTTCGGCTGT

IcsB-R AACTCAATTCAACACTCTTTC
355 55ºC

icsA IcsA-F GAGTCAATCTACCCATAATC

IcsA-R GTGTTCCATCATCTTGTTTAC
342 50ºC

virF VirF-F CATTTCAACACTCCTATTC

VirF-R AACTAAGAGAAGAAGCTATCG
208 53ºC

virB VirB-F CAGCAAAAGAGCATAGCATC

VirB-R AGAGATTCATTAGCCTTTTC
251 53ºC

16S 16S-F CAGCAGCCGCGGTAATAC

16S-R ACCAGGGTATCTAATCCTGT
283 60ºC



Figura 4. Mapa esquemático de parte do operon das ipas do plasmídio de S. flexneri. 1, 2, 3 e 4 –

representam os fragmentos amplificados, Seta para Direita – iniciador Reverse do gene, Seta para a 

esquerda – iniciador Forward do gene, P – sentido da transcrição.

Tabela 2. Iniciadores utilizados para verificar a localização dos genes no 

operon das ipas a partir da cepa de Shigella flexneri depositada no GenBank 

(N° nc_002698).

Gene Seqüências (5’-3’)
Tamanho do 

fragmento (bp)

Temperatura de 

hibridização

1
IpgC-F AAGGAAGAATAGAGGAAGCTG

IpaB-R AGTTGAGAAGAAAAATTCTTG 
1698 55ºC

2
IpaB-F CCGGCAATTCCTTCATGGAAC 

IpaC-R TCTGGGTGTCAATTTTATCCT 
1473 55ºC

3
IpaC-F GTCACACAAGTAGGTATAACG

IpaD-R TGGGGTCATGTTTATACTGAC
1363 55ºC 

4
IpaD-F ATATGAACATGCCGTTAGTTC

IpaA-R TGTGGTAGAACGGAAGTTAC
1654 53ºC

   ipaA                ipaD                 ipaC                ipaB                       ipgC              ipgB-A

ipaAR       ipaDF           ipaDR      ipaCF           ipaCR       ipaBF            ipaBR             ipgCF                                                                  

4 3 2 1

P



   3.2.6. PCR em tempo real para os genes virF, virB, ipaB, ipaC, ipaD, icsA, 

icsB e 16S (RT-PCR quantitativo – QRT-PCR)

3.2.6.1. Seqüenciamento dos fragmentos de cDNA dos genes virF, virB,

icsB e 16S rRNA das amostras bacterianas 

Os produtos de amplificação desenvolvidos a partir de cDNA foram 

purificados utilizando-se um kit de purificação Concert PCR Kit (Life 

Technologies, CA, EUA). A concentração e a quantificação foram determinadas

pela técnica de eletroforese horizontal em gel de agarose 1,0% com o auxílio 

de Ladder Mass Ruler (Invitrogen, CA, EUA).

Estes amplicons purificados foram usados como molde para as reações 

de Cycle Sequence com nucleotídeos marcados utilizando o Cy5 Thermo 

Sequence Dye Terminator Kit (Amersham Biosciences, Uppsala, Sweden, cat. 

no. 27-2682-01). O seqüenciador semi-automático ALFexpress (Amersham 

Biosciences, Uppsala, Suíça).

3.2.6.2. Alinhamento múltiplo e a análise das seqüências

As seqüências resultantes foram transferidas para o programa de 

alinhamento manual GeneDoc v. 2.6.01 para comparação das seqüências dos 

genes virF, virB, icsB e 16S rRNA entre as amostras de EIEC e Shigella 

flexneri. O alinhamento múltiplo das seqüências de cada gene foi realizado no 

programa de alinhamento automático ClustalX e no programa de alinhamento 

manual GeneDoc v. 2.6.01. 

A análise do seqüenciamento possibilitou demonstrar que não há 

polimorfismo entre os amplicons estudados. Desta forma, foi possível sintetizar 

iniciadores e sondas em qualquer região dos fragmentos amplificados.

Entretanto, os genes ipaB, ipaC e icsA, por não terem sido 

seqüenciados, foram analisados no sistema BLAST para verificar os possíveis 

polimorfismos na seqüência entre as populações de genes depositados no 

GenBank para Shigella flexneri e E. coli. Já a seqüência do gene ipaD foi 

retirada do trabalho de GIBOTTI et al. (2004).



Todos os iniciadores e sondas foram sintetizados em regiões idênticas 

entre os fragmentos de cDNA.

3.2.6.3. Síntese de sondas e iniciadores utilizados pelo método TaqMan

Todas as seqüências foram enviadas para a Assays by Design (Applied 

Biosystems, New Jersey, EUA), onde foram sintetizados os iniciadores e as 

sondas (Tabela 3).

Tabela 3 - Iniciadores e sondas da reação RT-PCR Quantitativo

Gene Primer 5´ (5´-3´) Sonda (5´FAM) Primer 3´ (5´-3´)

virF TCTGAGGAGGAGGTTTCTATCGATT CCGAAAGGCATCTCTTTT GAAACAGCTGATAAAAGGCAAGCT

virB TCTCGCGCGAAAGTCACT CCTTTCAGGCAGCAAGC GTTCTGACGCGATTGGAAATAGAGA

ipaB TTGGGCGTCGACTCGAAAA ATTGCCCCCAGAATAGA ACTGCTGCAACTAGGACAAGAG

ipaC CCTCACCACAAACTAACTCTAGCA CTGGCGCCAGTTTAT GAGAAGTTTTATGTTCAGTTGACAGGGATA

ipaD CAAGATTTTAGCGCTGTTCTTTCCA TTGCCGGCTGGATCT CGGAGTTTCCGTCGTTACCT

icsA CTCTCTGTAATCAATAAGGGCACGTT CCGTAAGCAGCACCTCC CCACCGTAGCCATCATAACCATAA

icsB CATTCCGCCGGGATACCA CTACAGGAACCAACTCATACCT GGCATAACCCATTTAGGGCATACTA

16S GCGGTTTGTTAAGTCAGATGTGAAA TCAACCTGGGAACTGC GACTCAAGCTTGCCAGTATCAGAT

3.2.6.4. Reação de PCR em Tempo Real

O nível de transcrição foi quantificado através de PCR em tempo real, 

aqui chamado de RT-PCR quantitativo (QRT-PCR). Utilizou-se a tecnologia de 

sonda TaqMan nas amostras dos diferentes tempos. O gene 16S rRNA das 

bactérias estudadas foi usado como controle interno da reação de QRT-PCR 

para confirmar a qualidade da reação. O método baseia-se em adicionar 30ng

de cDNA em 25μL de mistura de reação contendo 2x TaqMan PCR master mix

(Applied Biosystems, Foster City, Calif.), 20x gene expression (iniciadores e 

sonda fluorescente) e volume completado com água deionizada estéril. Foi 

utilizada a curva padrão do controle endógeno para cada gene contendo: 



100ng, 10-1ng, 10-2ng, 10-3ng, 10-4ng, 10-5ng e 10-6ng de cDNA. Essa curva nos 

proporcionou quantificar, em ng, os diferentes níveis de transcrição de cada 

amostra. Além disso, cada amostra estudada foi amplificada em conjunto com 

o gene 16S rRNA do respectivo tempo, na tentativa de anular o desvio 

proporcionado pela diferença do número de bactérias e contaminação de RNA 

dos macrófagos, já que o RNA total continha tanto RNA bacteriano como 

celular. As amplificações foram realizadas no ABI PRISM 7000 Sequence 

Detection System (Applied Biosystems, New Jersey, EUA), programado com 

ciclos de 2 min a 50ºC, 10 min a 95ºC e 40 ciclos de 15s a 95ºC e 1 min a 60ºC 

para amplificação dos fragmentos. Após a amplificação dos fragmentos os 

produtos de PCR, junto com os controles negativos da reação, foram 

analisados em eletroforese em gel de agarose 1,4% para confirmar o resultado 

do PCR em tempo real.

3.2.6.5 Analise estatística 

Os resultados da reação de PCR em tempo real foram analisados no 

software Prism Graph no módulo de Stunden’s t test. Foi considerado 

significativo apenas valores de P < 0,05.



4 - RESULTADOS 

4.1. Padronização dos Iniciadores

DNA de EIEC e Shigella foram utilizados para padronizar as reações de 

PCR (Figura 5). Após a padronização, as reações foram testadas, nas 

mesmas condições, em cDNA. Todos os genes amplificaram seus respectivos 

fragmentos, com exceção do gene ipaC. Provavelmente, devido à síntese da 

primeira fita de cDNA ser de forma aleatória, a região onde um ou ambos os 

iniciadores flanqueiam pode não ter sido sintetizada. Por isso, foi necessário 

sintetizar e padronizar novos iniciadores para o gene ipaC (Figura 6). 

Figura 5. Eletroforese, em gel de agarose 1,4%, dos fragmentos amplificados a partir do DNA bacteriano 

para padronização da reação dos genes: 1-mxiH; 2-spa32; 3-ipaA; 4-ipaB; 5-ipaC; 6-ipgC; 7-ipaD; 8-virB;

9-virF; 10-icsA; 11-icsB; 12-hns e 13-16S. L-Ladder de 100pb (Fermentas®), S-amostra de Shigella 

flexneri M90T, E-amostra de EIEC O124:H- (FBC 124/13).

                           

                     Primeiro iniciador                                            Segundo iniciador

Figura 6. Eletroforese, em gel de agarose 1,4%, dos fragmentos amplificados de DNA e cDNA do gene 

ipaC a partir do primeiro e segundo iniciador sintetizado. L-Ladder de 100pb (Fermentas®), S-amostra de 

Shigella flexneri M90T, E-amostra de EIEC O124:H- (FBC 124/13), A- DNA, B- cDNA.
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4.2. Análise comparativa da transcrição dos genes de virulência

O RNA total bacteriano foi obtido após ensaios de infecção nos 

seguintes intervalos de tempo: 1h, 1,5h, 2h, 2,5h, 3h e 7h. Estes intervalos 

foram selecionados a partir dos resultados de escape bacteriano e morte 

celular de Amhaz et al (2003), realizados em nosso laboratório (Figura 7 e 8).

Nestes intervalos foram recolhidos o sobrenadante e as células para 

extração do RNA total. Após a extração, foi feita a síntese da primeira fita de 

cDNA, que foi utilizada como molde para amplificação dos fragmentos. Foram 

realizados três ensaios, independentes, de infecção para verificar a transcrição 

dos genes de virulência.
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Figura 7. Escape bacteriano do Macrófago J774.

UFC - Unidades Formadoras de Colônia no sobrenadante, Horas –

Tempo de infecção em horas. Azul – S. flexneri, Vermelho – EIEC.

Figura 8. Ensaio de morte de macrófagos J774. 

Morte celular (%) - Porcentagem de células mortas, Tempo – Tempo de 

invasão em horas.
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Figura 9. Figura representativa da média de três ensaios de infecção independentes. Análise do 

produto de transcrição de diversos genes por meio de reações de RT-PCR semi-quantitativo. 

Eletroforese em gel de agarose 1,4%, L-Ladder de 100pb (Fermentas®), S-preparações de S.

flexneri M90T, E-preparações de EIEC O124:H- (FBC 124/13). Tempo – tempo de contato entre 

amostras bacterianas e células de macrófagos murino J744.
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Verificou-se que os genes estudados (hns, virF, virB, mxiH, spa32, ipaA, 

ipaB, ipaC, ipaD, ipgC e icsA) apresentaram intensidades variáveis nos 

diferentes intervalos de infecção nas duas bactérias estudadas (Figura 9). Esta 

comparação foi possível, uma vez que as bandas relativas à transcrição do 16S

rRNA estão idênticas em todas as reações (Figura 10). Na maioria dos tempos 

pode-se observar uma menor intensidade de bandas para EIEC. 

Figura 10. Análise da transcrição do gene 16S-RNA usado como controle endógeno para todas as 

reações de RT-PCR semi-quantitativo. O histograma representa a intensidade de cada banda obtida 

após 18 ciclos de amplificação. As bandas foram analisadas através da eletroforese em gel de 

agarose 1,4%. M90T - preparação de S. flexneri, O124 - preparação de EIEC.

Ao analisar os transcriptomas dos genes que codificam proteínas 

reguladoras da expressão de genes de virulência, como o H-NS, VirF e VirB, 

observou-se que somente houve uma variação mais acentuada na transcrição 

para o gene virF, os genes virB e hns apresentaram uma discreta variação de 

transcrição (Figura 11).

Em relação ao nível de transcrição dos principais genes responsáveis 

pela produção do aparato de secreção do tipo III, o mxiH e o spa32, foi possível 

observar que o gene mxiH apresentou uma discreta variação entre Shigella e

EIEC em todos os tempos estudados. Entretanto, spa32 mostrou uma variação 

significativa entre as bactérias para os tempos: uma hora, duas horas e trinta 

minutos e sete horas, não apresentando variação de intensidade de banda nos 

demais tempos (Figura 12). 
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Figura 11. Análise da transcrição dos genes que codificam proteínas reguladoras H-NS, VirF e VirB 

através de reações de RT-PCR semi-quantitativo. Os histogramas representam a intensidade de cada 

banda obtida após 28, 27 e 25 ciclos de amplificação, respectivamente. As bandas foram 

analisadas através da eletroforese em gel de agarose 1,4%. M90T - preparação de S. flexneri, O124 -

preparação de EIEC.

Figura 12. Análise da transcrição dos genes spa32 e mxiH através de reações de RT-PCR semi-

quantitativo. Os histogramas representam a intensidade de cada banda obtida após 26 e 25 ciclos de 

amplificação, respectivamente. As bandas foram analisadas através da eletroforese em gel de 

agarose 1,4%. M90T - preparação de S. flexneri, O124 - preparação de EIEC.

A análise do transcriptoma dos genes ipaA, ipaB, ipaC e ipaD, genes 

envolvidos na invasão da célula, mostrou uma variação entre as bactérias na 

maioria dos intervalos de tempo com um aumento gradativo de intensidade de 

banda até duas horas e trinta minutos. Em EIEC, o transcrito do gene da ipaA, 

até duas horas, é semelhante ao de Shigella, porém a partir de duas horas e
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trinta minutos observa-se uma queda de transcrição para EIEC. Já o transcrito 

de ipaB e ipaC, a variação observada é semelhante nos dois genes, 

apresentando uma menor intensidade de bandas para EIEC em todos os 

tempos selecionados. A transcrição do gene ipaD é variável nas duas bactérias 

durante os intervalos de uma hora, uma hora e trinta minutos, duas horas e 

sete horas, sendo de intensidade semelhante nos tempos de duas horas e 

trinta minutos e três horas. Esses genes codificam proteínas responsáveis pelo 

rearranjo dos filamentos de actina para invasão da célula, formação do poro e 

estabilidade do sistema tipo III. Além destes o gene ipgC, chaperonina para 

ipaB e ipaC, localizado upstream aos genes ipas, também apresentou variação 

de intensidade de banda entre as bactérias em todos os tempos estudados. 

Com exceção do tempo de 3h, pode-se observar uma menor intensidade de 

banda para EIEC em todos os intervalos de infecção (Figura 13).

Figura 13. Análise da transcrição dos genes IpaA, IpaB, IpaC, IpaD e ipgC através de reações de RT-

PCR semi-quantitativo. Os histogramas representam a intensidade de cada banda obtida após 27, 23, 24, 

30 e 28 ciclos de amplificação, respectivamente. As bandas foram analisadas através da eletroforese em 

gel de agarose 1,4%. M90T - preparação de S. flexneri, O124 - preparação de EIEC.
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Em EIEC, a transcrição do gene icsA, responsável pela formação da 

cauda de actina e indução das protrusões, apresentou uma discreta variação 

em todos os intervalos de infecção selecionados. Já para o gene icsB, não foi 

possível reproduzir resultados pela técnica de RT-PCR semi-quantitativo. Os 

genes icsA e icsB foram selecionados para este estudo a fim de verificar o 

comportamento deles em relação aos genes regulatórios (virF e virB) e, no 

caso do gene icsB que o primeiro gene do operon das ipas, para observarmos 

a sua transcrição em relação a genes do mesmo operon (Figura 14). 

Figura 14. Análise da transcrição do gene icsA através de reações de RT-PCR semi-quantitativo. O 

histograma representa a intensidade de cada banda obtida após 23 ciclos de amplificação. As bandas 

foram analisadas através da eletroforese em gel de agarose 1,4%. M90T - preparação de S. flexneri, 

O124 - preparação de EIEC.

Na análise das amostras contendo apenas bactérias foi possível 

observar, que para alguns genes, há uma variação de transcrição entre as 

bactérias (Figura 15). Isto pode ser visualizado nas amostras dos genes ipaA e 

ipaD, onde verificar-se que há um menor nível de transcrição para EIEC. Nos 

demais genes, observar-se que não há variação de transcrição significativa.

Figura 15. Eletroforese, em gel de agarose 1,4%, dos fragmentos amplificados a partir do cDNA 

bacteriano dos genes: 1-16S; 2-hns; 3-virF; 4-virB; 5-mxiH; 6-spa32; 7-ipaA; 8-ipaB; 9-ipaC; 10-ipaD; 11-

ipgC 12-icsA. L-Ladder de 100pb (Fermentas®), S-preparações de Shigella flexneri M90T, E-preparações 

de EIEC O124:H- (FBC 124/13) preparações contendo apenas bactérias incubadas em RPMI a 37ºC por 

3h.
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   4.3 Análise comparativa da cinética de transcrição entre os genes virF, virB, 

ipaB, ipaC, ipaD, icsA e icsB de S. flexneri e EIEC na infecção de macrófagos 

J774 por PCR em tempo real

A cinética de transcrição dos genes de virulência de EIEC e Shigella

mostrou-se similar entre as bactérias para a maioria dos intervalos de infecção, 

contudo o nível de transcrição da cinética de EIEC mostrou-se menor para 

todos os genes quando comparados a Shigella (Figura 16). Além disso, foi 

possível observar que os níveis de transcrição para a maioria dos genes 

diminuíram a partir do tempo de duas horas e trinta minutos de infecção.

Pode-se observar que a cinética do gene regulatório virF é instável, 

enquanto o gene regulatório virB, com exceção do tempo de uma hora, 

apresentou níveis similares de transcrição entre as bactérias.

Já a cinética de transcrição dos genes no mesmo operon icsB-ipgCAB-

ipaADCB mostrou-se ser semelhante, porém em níveis distintos de transcrição 

entre os genes. Outro gene que se verificou uma cinética de transcrição similar 

entre as bactérias foi o icsA. Não foi possível reproduzir resultados para o gene 

ipaD.



Figura 16. Análise comparativa da média das cinéticas de transcrição dos genes virF, virB, ipaB, ipaC,

icsA e icsB através de reações de RT-PCR em Tempo Real das preparações de Shigella flexneri M90T e 

Escherichia coli enteroinvasora O124 (FBC 124/13), durante diferentes períodos de infecção nos 

macrófagos J774. Transcrição Relativa – Transcrição dos genes em relação ao gene 16S, tomando-se 

este último como nível máximo de transcrição (1,0). Média de três experimentos independentes.

Na análise dos níveis de transcrição dos genes de virulência 

selecionados, levando-se em consideração os desvios padrões dos gráficos da 

Figura 17, foi possível verificar diferenças estatísticas no nível de transcrição 

de alguns genes de EIEC, em relação aos de S. flexneri, em determinados 

tempos. Observou-se ainda, que após três horas de infecção, houve uma 

queda na transcrição para a maioria dos genes estudados. 

O gene regulatório virF foi transcrito de forma estatisticamente diferente 

apenas no tempo de duas horas e duas horas e trinta minutos, enquanto o 

gene virB mostrou-se estatisticamente diferente nos tempos de uma hora, uma 

hora e trinta minutos e duas horas e trinta minutos.
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Observou-se ainda que somente a transcrição da ipaC foi 

estatisticamente diferente em todos os tempos a partir de uma hora. Entretanto, 

verificou-se que o gene ipaB, localizado upstream ao gene ipaC, é apenas 

estatisticamente diferente nos tempos de uma hora e três horas. 

Já o icsA foi estatisticamente diferente em três períodos: uma hora, uma 

hora e trinta minutos e três horas, além de apresentar uma diminuição de 

transcrição no decorrer dos tempos de infecção. Outro gene que apresentou 

diferença foi o icsB, apenas nos tempos de uma e duas horas. 

Figura 17. Análise comparativa da transcrição dos genes virF, virB, ipaB, ipaC, icsA e icsB através de 

reações de RT-PCR em Tempo Real das preparações de Shigella flexneri M90T e Escherichia coli

enteroinvasora O124 (FBC 124/13) durante diferentes períodos de infecção nos macrófagos J774. * -

indica os resultados estatisticamente diferentes. Transcrição Relativa – Transcrição dos genes em relação 

ao gene 16S, tomando-se este último como nível máximo de transcrição (1,0). Análise estatística de três 

experimentos independentes.
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A partir desses resultados, foi necessário verificar a posição dos genes 

no operon das ipas, já que, até o presente momento, o plasmídio de invasão de 

EIEC não foi seqüenciado. Pode-se observar que os genes do operon das ipas

de S. flexneri e de EIEC estão dispostos na mesma seqüência (Figura 18).

Figura 18. Eletroforese, em gel de agarose 1,0%, dos fragmentos amplificados a partir do DNA bacteriano 

para verificar a disposição dos genes ipas localizados no mesmo operon: 1-ipgC-ipaB, 2-ipaB-ipaC, 3

ipaC-ipaD, 4-ipaD-ipaA. S- preparações de Shigella flexneri M90T, E- preparações de EIEC O124:H-

(FBC 124/13).
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5 – DISCUSSÃO

O modelo com macrófago foi selecionado pelo fato de ser uma das 

primeiras células da linha de defesa do organismo com função de eliminar o 

microrganismo. Com isso, esta célula foi utilizada para avaliar o 

comportamento transcricional dos genes de virulência bacterianos ao entrar em 

contato com células fagocitárias do sistema imunológico e relacionar as 

cinéticas de transcrição entre EIEC e Shigella flexneri para observar se existi 

uma diferença no nível de transcrição dos genes estudados. Além disso, foi 

avaliada a transcrição dos genes de virulências de cada bactéria de forma 

isolada para verificar se existia uma relação entre a cinética de transcrição de 

genes regulatórios e genes regulados por este, além de observar a cinética de 

transcrição de genes que estão locados no mesmo operon.

Através disto, foi possível observar no estudo dos transcriptomas pelo 

método RT-PCR semi-quantitativo, que alguns genes são transcritos de forma 

distinta entre as bactérias estudadas, tendo uma menor intensidade de banda 

para EIEC em quase todos os intervalos estudados. 

Os produtos dos genes hns, virF e virB regulam, na forma de cascata, a 

transcrição dos genes envolvidos na virulência de EIEC e Shigella. O produto 

do hns é um silenciador global que impede a transcrição de vários genes a 

30ºC, enquanto VirF regula positivamente a transcrição dos genes virB e icsA. 

Já VirB ativa a transcrição dos genes estruturais do sistema de secreção tipo III 

e das proteínas envolvidas na invasão e disseminação bacteriana (PARSOT et 

al., 2005). No presente estudo, observou-se que ambos os genes regulatórios, 

virF e virB, apresentaram diferenças de transcrição entre EIEC e Shigella. Essa 

diferença foi dependente do tempo de infecção e foi mais acentuada para virF. 

Por sua vez, ao se analisar os produtos da RT-PCR do gene hns de Shigella e 

EIEC, observou-se variação de intensidade de banda. Isto foi esperado devido 

ao produto deste gene também ser utilizado de forma estrutural. Além disso, foi 

mostrado que mesmo na presença de H-NS, os genes por ele reprimidos são 

expressos, e que esta regulação negativa é dependente da quantidade de H-

NS presente dentro da bactéria (BELOIM & DORMAN, 2003). Além disso, 

outros fatores como osmolaridade e pH podem interferir na transcrição desse 

gene (DORMAN et al., 1998). 



Os genes que codificam proteínas do sistema de secreção tipo III 

(SSTT), mxiH e spa32, mostraram diferença de transcrição entre as bactérias. 

Alguns genes que codificam proteínas secretadas pelo SSTT apresentaram 

transcrição distinta entre EIEC e Shigella, além dos genes necessários para 

escape e disseminação da bactéria. 

É interessante notar que as transcrições dos genes estudados nas 

amostras de Shigella e EIEC são muito similares ou mesmo idênticas quando 

não entram em contato com o macrófago durante três horas de incubação, com 

exceção dos genes ipaD e ipaA, que mostraram uma baixa transcrição em 

EIEC. Ao comparar com o respectivo tempo de três horas de infecção, a 

transcrição de ipaD em contato com macrófago é praticamente a mesma entre 

as bactérias, sugerindo que EIEC necessita de um contato com a célula do 

hospedeiro para transcrever a mesma quantidade de ipaD que Shigella. Esse 

perfil de transcrição não foi observado para o gene ipaA, onde pode-se verificar 

diferença de transcrição tanto na presença como na ausência do macrófago, ao 

se comparar com o respectivo tempo de infecção. A IpaA é responsável pelo 

rearranjo do citoesqueleto de actina, ligando-se à vinculina na formação de um 

complexo que promove a despolarização dos filamentos de actina da bolsa 

picnótica. 

Picking et al. (2005) mostraram que a IpaD possui um papel indireto na 

regulação da secreção das Ipas e na inserção das Ipas B e C na célula 

hospedeira. No presente estudo, observou-se que S. flexneri transcreve ipaD

sem o contato prévio com macrófagos. Entretanto, observou-se uma 

transcrição quase nula desse gene para EIEC nas mesmas condições no 

tempo de três horas. Uma vez que a IpaD possui um papel fundamental na 

invasão dessas bactérias na célula hospedeira, provavelmente a diferença de 

transcrição gênica de ipaD esteja relacionada com a diferença de infectividade 

de Shigella para EIEC. Com base nesses resultados e inferindo que não há 

necessidade do contato com a célula hospedeira para Shigella transcrever 

elevados níveis de ipaD, EIEC estaria menos preparada para efetuar sua 

invasão já que necessita do contato com a célula hospedeira para transcrever o 

mesmo nível de ipaD que Shigella. 

Devido às diferenças observadas na intensidade das bandas de RT-PCR 

semi-quantitativo dos genes envolvidos na virulência, foram realizadas reações 



de PCR em tempo real. Desta forma, foram selecionados os genes reguladores 

virF e virB, os genes de invasão ipaB, ipaC e ipaD e os genes de escape e 

disseminação icsA e icsB. Estes dois últimos foram selecionados a fim de se 

observar suas cinéticas de transcrição em relação aos seus genes regulatórios 

e, no caso do icsB, para se observar sua transcrição dentro do mesmo operon

(Figura 19). Os genes regulatórios foram escolhidos, pois o transcrito VirF ativa 

os promotores dos genes icsA e virB, e o VirB, por sua vez, ativa os 

promotores dos operons icsB-ipgCAB-ipaADCB, ipgDEF-mxi e spa (Figura 19).

icsA virB ipaADCB ipgCBA icsB ipgDEF mxiGHIJKLMEDCA spa virF

P                P                                       P   P P              P

VirF VirF VirB VirB

icsA virB ipaADCB ipgCBA icsB ipgDEF mxiGHIJKLMEDCA spa virF

P                P                                       P   P P              P

VirF VirF VirB VirB

Figura 19. Mapa esquemático da ilha de patogenicidade de 31 kb do plasmídio de S. flexneri e 

os genes virF e icsA. A orientação da transcrição está indicada com as flechas pretas, os 

localização dos promotores (P) e as flechas vermelhas indicam a ponto de regulação das 

proteínas VirF e VirB (PORTER & DORMAN, 1997). 

De forma geral, foi observada uma diminuição dos níveis de transcrição 

dos genes de virulência a partir de duas horas e trinta minutos de infecção. 

Este resultado corrobora com os resultados obtidos por Lucchini et al. (2005), 

onde se verificou que a transcrição dos genes plasmidiais em Shigella diminuía 

à medida que a bactéria conseguia invadir a célula epitelial. 

Estatisticamente, não foi possível verificar picos de transcrição que 

indicassem uma cinética distinta entre EIEC e S. flexneri. Entretanto, pôde-se 

observar que, aparentemente, os níveis transcricionais dos genes de EIEC 

foram mais baixos em relação aos de S. flexneri em quase todos os tempos, 

após o contato com a célula do hospedeiro. 

Na análise isolada dos genes, foi possível verificar que a transcrição dos 

genes de virulência em EIEC, quando em contato com células do hospedeiro, é 

menor em praticamente todos os tempos. Ambos os genes regulatórios 

apresentaram diferenças estatísticas entre as bactérias. Além disso, o gene 

regulatório virF mostrou uma cinética de transcrição instável, enquanto o virB



apresentou uma cinética estável. Além disso, não foi possível verificar uma 

cinética de transcrição similar entre os genes regulatórios e os genes regulados 

por esses.

Genes que estão localizados no mesmo operon tendem a apresentar 

uma cinética de transcrição semelhante entre si por serem transcritos no 

mesmo RNAm (LAING et al., 2006). As cinéticas de transcrição dos genes ipaB

e ipaC observada neste estudo corroboram esse dado da literatura, onde se 

pode observar que genes que estão localizados no mesmo operon tendem a 

apresentar uma cinética de transcrição semelhante entre si por serem 

transcritos no mesmo RNAm. Outro resultado importante, que pode explicar a 

baixa infectividade de EIEC, foi a menor transcrição de ipaC, o produto desse 

gene forma um complexo, junto com a IpaB, que interage com lipídeos na 

membrana para a formação de poros por onde serão ejetadas as proteínas de 

invasão, além de serem requeridas, junto com ipaD, para a lise do vacúolo 

fagocitário. Kuwae et al. (2001) mostraram que bactérias com deleção neste 

gene tinham menos de 20% de capacidade de invasão frente a macrófagos 

J774. Desta forma, EIEC teria uma menor capacidade de invasão já que 

produz baixos níveis de ipaC em relação a S. flexneri. Não foi possível 

reproduzir resultados por PCR em tempo real para a ipaD devido à variação 

desse gene entre os ensaios, contudo pode-se observar que há uma menor 

transcrição de ipaD em EIEC para todos os tempos de infecção. Conforme 

relatado por Picking et al. (2005) esse gene possui varias funções. 

Provavelmente deve ser regulado por vias distintas, havendo uma variação de 

transcrição. Os resultados obtidos pela análise dos genes ipaC e ipaD sugerem 

que a baixa transcrição destes genes pode resultar em uma baixa tradução 

protéica e, com isso, uma baixa infectividade de EIEC em relação a Shigella 

flexneri.

O gene icsB mostrou-se estatisticamente diferente nos tempos de 

infecção de uma e duas horas entre as bactérias, sendo menos transcrito em 

EIEC. Este gene apresentou também uma variação não estatística em relação 

aos genes ipaB e ipaC, genes localizados dentro do mesmo operon. 

Aparentemente, esses genes apresentam a mesma cinética de transcrição em 

contrapartida, parecem ser regulados de forma distinta, por transcreverem 

diferentes quantidades de RNAm. Resultados similares foram obtidos em 



EPEC por Leverton e Kaper (2005), onde foi observado que os genes tir e eae, 

embora presentes no mesmo operon (LEE5), apresentaram uma transcrição 

distinta. Mais ainda, esses autores sugeriram que esses genes seriam 

transcritos de forma diferente, necessitando de um regulador não descrito. No 

presente estudo, observou-se que o nível de transcrição de icsB, gene 

localizado upstream em relação aos genes ipas, é muito baixo em relação a 

ipaB e ipaC. Esse resultado não era esperado, já que a degradação de RNAm 

ocorre na direção 3'→5' (DEUTSCHER et al., 2006), sugerindo, então, a 

existência de um outro promotor para regulação destes genes. 

Outro gene, que mostrou diferença de transcrição estatisticamente 

significativa entre as bactérias estudadas, foi o icsA, mais ainda, foi possível 

verificar que a transcrição desse gene se dá inversamente proporcional ao 

tempo de infecção. Este gene é responsável pela formação da cauda de actina 

utilizada na motilidade da bactéria dentro do citoplasma dos enterócitos, mas 

não se sabe ao certo se possui função dentro dos macrófagos. 

Diante disso, estão sendo propostos em nosso laboratório estudos que 

avaliem o quanto essas diferenças interferem na sinalização da célula do 

hospedeiro, a fim de se compreender melhor o mecanismo de virulência desse 

enteropatógeno.

Os resultados obtidos neste estudo sugerem que a diferença de 

patogenicidade entre EIEC e S. flexneri pode ser devida às diferenças nos 

níveis de transcrição dos genes envolvidos com a invasão e escape da célula 

do hospedeiro, em EIEC, a transcrição é quantitativamente menor para vários 

genes de virulência. Mais ainda, a cinética de transcrição do operon das ipas

sugere que a existência de um outro regulador desses genes para ambas as 

bactérias. Além disso, foram obtidas informações muito interessantes em 

relação à transcrição de alguns genes, como a ipaC e ipaD, o que trás à luz a 

necessidade de estudos mais aprofundados da relação deste gene na 

patogenicidade de EIEC. 



6 – CONCLUSÃO

Após análise comparativa da transcrição dos genes envolvidos na 

invasão, escape e disseminação de E. coli enteroinvasora e S. flexneri, pode-

se sugerir que:

- A transcrição de ipaD em EIEC depende de uma via de sinalização distinta 

da via de S. flexneri; já que, através do RT-PCR semi-quantitativo, foi possível 

verificar que há uma necessidade do contato com os macrófagos para 

transcrever níveis similares de ipaD dos de Shigella flexneri

- A regulação dos genes pertencentes à região do operon ipaCB é realizada de 

forma distinta do gene icsB

- A doença mais branda, observada em casos de disenteria por EIEC quando 

comparados aos de S. flexneri, se deve provavelmente, aos menores níveis 

transcricionais dos genes de virulência desse microrganismo que podem 

resultar em uma menor tradução protéica, 
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