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RESUMO

Polihidroxialcanoatos (PHAs) são polímeros que podem ser produzidos e
acumulados por Escherichia coli recombinante quando há a expressão dos
genes da síntese de PHA, phaJ4 (Enoil-CoA hidratase R-específica) e phaC2
(PHA sintase), esta produção pode ser alterada quando se considera o fluxo
metabólico da β-oxidação (degradação de ácidos graxos) na bactéria. Quando a
via de degradação está interrompida, é possível que o intermediário Acil-CoA
gerado seja desviado para produzir o polímero. Isto é possível principalmente
quando a fonte de carbono no cultivo é um ácido graxo. Sendo assim, o objetivo
deste trabalho foi produzir, a partir de ácidos graxos, PHAs de cadeia média
(PHA-mcl) em E. coli MG1655 e em E. coli ∆ABJ que continham plasmídeo com
as enzimas da via de produção do polímero e para este fim, foram construídos
plasmídeos com diferentes designs a serem testados. Os genes fadA (3-cetoacilCoA

tiolase),

fadB

(enoil-CoA

hidratase)

e

fadJ

(3-hidroxiacil-CoA

desidrogenase) foram deletados da E. coli MG1655 para gerar mutante E. coli
∆ABJ. Estas serviram de chassis para serem transformadas com as diferentes
construções. Os genes fadL (transportador de ácido graxo), fadD (Acil-CoA
sintetase) e fadE (Acil-CoA desidrogenase) foram amplificados através de PCR
e montados em um sistema final de configuração monocistrônica para permitir o
aproveitamento de ácidos graxos. Os genes phaJ4 e phaC2 foram montados em
configuração de operon, monocistrônica e com expressão regulada para utilizar
os intermediários da β-oxidação como precursores da síntese de PHA. A
regulação foi feita selecionando genes do operon Lux, luxR (ativador
transcricional lux) e luxI que participa da síntese do autoindutor homoserina
lactona (HSL). As únicas construções que foram transformadas e testadas foram
as do sistema phaJ4phaC2 em configuração de operon e monocistrônica. Os
testes em ácido caprílico com as duas construções para ambas as estirpes
mostrou a produção de 3-hidroxioctanoanoato (3-HO) apenas nas bactérias que
continham a construção em operon.
Palavra-chave: Escherichia coli, β-oxidação, polihidroxialcanoatos (PHAs)

ABSTRACT
Polyhydroxyalkanoates (PHAs) are polymers produced and accumulated by
recombinant Escherichia coli when the genes of the PHA synthesis genes, phaJ4
((R)-specific enoyl-CoA hydratase) and phaC2 (PHA synthase) are expressed.
PHA synthesis can be implemented when the metabolic flux of β-oxidation
(degradation of fatty acids) is diverted to the synthesis of 3-hydroxyacyl-CoA.
When the β-oxidation is interrupted, it is possible to increase the concentration of
trans-enoyl-CoA, converting it in 3-hydroxyacyl-CoA if the bacterium metabolizes
a fatty acid as a carbon source. Thus, the objective of this work was to produce,
from fatty acids, medium chain length PHAs (PHA-mcl) in E. coli MG1655 and in
the mutant strains E. coli ΔABJ defective in β-oxidation, carrying plasmids with
the genes encoding enzymes for PHA synthesis. For this purpose, plasmids with
different designs were constructed. The fadA (3-ketoacyl-CoA thiolase), fadB
(enoyl-CoA hydratase) and fadJ (3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase) genes
were deleted from E. coli MG1655 to generate the E. coli ΔABJ mutant. These
served as chassis to received different constructions. The genes fadL (fatty acid
transporter), fadD (acyl-CoA synthase) and fadE (acyl-CoA dehydrogenase)
were amplified by PCR and assembled in a monocistronic configuration for better
use of fatty acids. The genes phaJ4 and phaC2 were assembled in operon and
monocistronic configuration to utilize the β-oxidation intermediates as precursors
of the PHA synthesis. The constructions were designed to express the genes
constitutively or regulated. The regulation was designed selecting genes from the
Lux operon, luxR (lux transcriptional activator) and luxI that participates in the
synthesis of a type of HSL-Homoserine lactone autoinducer. Only constructs that
were transformed and tested were those of the phaJ4phaC2 operon and in
monocistronic configuration. The production assays with caprylic acid with the
two constructs for both strains showed the production of 3-hydroxyoctanoanoate
(3-HO) only in the bacteria that contained the genes assembled in a operon.
Keywords: Escherichia coli, β-oxidation, polyhydroxyalkanoates (PHAs)
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do problema

Resistente, leve, durável e não biodegradável: o plástico de origem
petroquímica tornou-se indispensável para a sociedade devido a sua
versatilidade que o leva a ser aplicado em diversos ramos industriais. A
estabilidade de suas características associadas à crescente demanda na
produção e descarte inadequado, o transformou em um problema mundialmente
conhecido. O acúmulo de resíduos plásticos no meio ambiente não possui uma
gestão adequada, trazendo danos para a natureza e ambientes urbanos
(Marangoni, 2000; Ojumu et al., 2004; Mozejko-Ciesielska et al., 2016). Plásticos
convencionais de origem petroquímica (polipropileno, poliestireno, polietileno,
entre outros), devido à baixa degradabilidade, possuem meia-vida de até 500
anos e representam 25% em volume do total de resíduos sólidos urbanos
(Urtuvia et al., 2014). Cerca de 150 milhões de toneladas de materiais plásticos
petroquímicos têm sido consumidas em todo o mundo, com uma progressão
crescente que continuará até 2020 (Wolf et al., 2005; Anjum et al., 2016).
A produção destes polímeros petroquímicos consiste na segunda maior
demanda da indústria química (Da Silva et al., 2007), e com isso há uma
preocupação quanto ao impacto do esgotamento de reservas de combustíveis
fósseis na produção mundial de plásticos. Algumas alternativas já são utilizadas
para amenizar o acúmulo de materiais plásticos no ambiente, embora tais
alternativas como a incineração e a reciclagem gerem subprodutos tóxicos e tem
um processo de separação dispendioso. Por outro lado, os setores industrial e
científico têm interesse em desenvolver e explorar a produção e o uso de
alternativas biodegradáveis para contornar o problema, como por exemplo os
biopolímeros baseados em polissacarídeo, em poliésteres alifáticos e
polihidroxialcanoatos, os quais possuem propriedades físico-químicas similares
aos plásticos convencionais (Castilho et al., 2009). Os biopolímeros são uma
importante alternativa aos polímeros de origem petroquímica por serem
inerentemente “eco-friendly”, ou seja, possuem completa biodegradabilidade em
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diferentes ambientes e são biocompatíveis sem causar efeito adverso em
sistemas biológicos (Anjum et al., 2016). Os polihidroxialcanoatos (PHAs) são
biopolímeros amplamente estudados, pois possuem propriedades termoplástica
e elastoméricas similares as de plásticos petroquímicos e da borracha sintética,
respectivamente (Wang, 2012; Urtuvia 2014).
Apesar

dos

PHAs

despertarem

grande

interesse

por

serem

termoplásticos, biodegradáveis e biocompatíveis, ainda há desafios econômicos
e tecnológicos. Economicamente o custo de produção é um problema recorrente
em comparação aos polímeros petroquímicos, pois ainda há baixa eficiência na
produção de PHAs levando a um longo processo de purificação que afeta o alto
custo na produção (Wang et. al, 2014). Por exemplo, o custo da fonte de carbono
chega a ser 50% do custo de toda a produção (Jiang et al., 2016). Outro fator é
o uso de uma das principais matérias-primas proveniente da hidrólise de amido
para a produção de PHA: a glicose, a qual aumentou seu preço rapidamente
(Tanadchangsaeng e Yu, 2012). Tecnologicamente é importante comparar as
vantagens e desvantagens do bioprocesso e do processamento químico, uma
vez que a indústria química tem produzido plásticos de baixo custo para as
indústrias de materiais por muitas décadas, a tecnologia para um bioprocesso
precisa ter valor agregado quanto ao uso de recurso sustentável e geração de
subprodutos e ser relevante do ponto de vista competitivo (Wang et. al, 2014).
Com exposto acima, novas tecnologias que melhoram a utilização de
substratos residuais e os processos de produção e recuperação precisam ser
desenvolvidas para contornar os problemas. Diversos microrganismos naturais
e recombinantes acumulam PHAs representando até 80% da massa seca total
das células, Marangoni (2000) ressalta que o uso de novos substratos, de novos
organismos e a compreensão do metabolismo dos microrganismos produtores é
essencial para otimizar a produção de PHAs. Uma das formas empregadas
atualmente para produzir PHAs é por fermentação microbiana utilizando
substratos como glucose e sacarose. Materiais brutos como resíduos e
subprodutos também são usados e reduzem significativamente o custo de
produção (Urtuvia, 2014; Keshavarz, 2010). Além disso, diferentes PHAs podem
ser produzidos uma vez que a cadeia lateral pode ser modificada pela escolha
do microrganismo e do substrato (Formolo, 2003). Um exemplo é o
desenvolvimento de linhagens de Escherichia coli recombinante que produzem
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PHAs a partir de substratos contendo glicose, xilose e ácido graxo (Song, 2008).
Obruca et al. (2010) e Verlinden et al. (2011) também mostraram que é possível
produzir

o

homopolímero

polihidroxibutirato

(PHB)

e

o

copolímero

polihidroxibutirato-co-hidroxivalerato (PHB-co-HV) a partir de óleo de colza
residual de fritura, com notáveis aumentos na produção devido a presença de
outros compostos (mono-, di-, triacilglicerois, ácidos graxos livres, aldeídos e
cetonas). Phithakrotchanakoon et al. (2015) foram capazes de produzir PHB
empregando uma Escherichia coli recombinante que utilizava o glicerol residual
proveniente da síntese de biodiesel. As estirpes de Escherichia coli modificadas
para a produção de PHAs expressam genes variados, entre eles: phaA (betacetotiolase), phaB (acetoacetil-CoA redutase), phaC (PHA sintase) e phaJ (enoilCoA hidratase) (Figura 1). Tappel et al. (2012) demonstraram em E. coli a
produção de copolímeros de PHA com composição e tamanho de cadeia
variando de acordo com a taxa de alimentação específica de ácidos graxos. A
linhagem de E. coli utilizada teve o gene fadB deletado, o que impede a betaoxidação, e a superexpressão das enzimas de síntese de PHA phaJ4 de
Pseudomonas putida e phaC2 de Pseudomonas sp. (Tappel et al., 2012). Sabese que PhaC2 e PhaJ4 são enzimas chave para a polimerização e
disponibilidade de precursores para síntese de PHA-mcl em bactérias do gênero
Pseudomonas e Aeromonas (Wang et al., 2012).
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Figura 2. Via geral da síntese de PHAs a partir de diferentes fontes de
carbono (aminoácidos, açúcares e ácidos graxos) em Ralstonia eutropha e
Pseudomonas aeruginosa.

Via I

Via III

Via II

Fonte: Modificado de Chen et al. (2015)
A via I ilustra a síntese de PHA- scl (C3-C5) em que dois acetil-CoA são
gerados a partir de açúcar, ácidos graxos ou aminoácidos são sucessivamente
convertidos por β-cetotiolase (PhaA) e acetoacetil-CoA redutase (PhaB) para 3hidroxibutiril-CoA e é polimerizado pela PHA sintase específica para substratos
C3-C5 (PhaC) para produzir PHB. Via típica em Ralstonia eutropha. A via II (a via
da β-oxidação) utiliza produtos intermediários do ciclo de oxidação para sintetizar
PHA-mcl usando ácidos graxos como fonte de carbono. Ácidos graxos são
convertidos em enoil-CoA, o qual é transformado pela PhaJ a R-3-hidroxiacil-CoA,
o precursor da polimerização de PHA-mcl catalisada pela mcl PHA sintase. Esta
via é tipicamente encontrada em Pseudomonas putida, P. oleovorans e P.
Aeruginosa. A via III envolve o ciclo de síntese de ácidos graxos que disponibiliza
R-3-hidroxiacil-ACP para a síntese de PHA. A enzima 3-hidroxiacil-ACP-CoA
transferase (PhaG), transforma 3-hidroxiacil-ACP em 3-hidroxiacil CoA para a
síntese de PHA. Os ciclos de síntese e oxidação de ácidos podem ser
independentemente ativos para fornecer precursores para a síntese de PHA
(Huijberts et al, 1994; Chen et al, 2015).
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Os avanços na área são pela busca de vias que possam regular ou
alterar o metabolismo de bactérias frente à produção de PHAs, com destaque
para engenharia metabólica a qual permite modificar geneticamente um
microrganismo para assumir uma nova função ou regular precisamente uma já
existente. A engenharia metabólica combinada com biologia sintética promete
acelerar a obtenção de linhagens otimizadas para a biotecnologia, pois agrega
modificações nas vias metabólicas do organismo alvo com a possibilidade de
rapidamente construir novos dispositivos genéticos, aplicando o princípio de
clonagem modular que é inerente à biologia sintética. Elementos básicos como
promotores, sítios de ligação ao ribossomo (rbs), genes, sítios de ligação de
repressores/ativadores, terminadores, inversores, entre outros, são combinados
para formar módulos com um funcionamento específico. Organizando esses
módulos (ou partes genéticas) na forma de circuitos, pôde-se construir switches
(interruptores genéticos), osciladores genéticos, cascatas entre outros, que
podem ser usados para regular a expressão gênica, o metabolismo celular e a
comunicação célula-célula. Por exemplo, pode-se citar a transferência de uma
via metabólica sintética baseada na via de isoprenóides dependente de
mevalonato (via MVA) de S. cerevisiae para E. coli (Martin et al., 2003; Hale et
al., 2007). Os isoprenóides gerados por essa via são usados como precursores
de síntese de várias drogas, incluindo artemisinina, componente antimalárico de
alto valor agregado que era somente obtido da planta Artemisia annua. O
princípio de modularidade da biologia sintética foi crucial para a elaboração e
síntese de diversos dispositivos genéticos que permitiram a síntese de
artemisina em S. cerevisiae (Keasling et al., 2012). A engenharia metabólica
aliada à biologia sintética é uma possível estratégia que pode contornar
problemas associados à produção de PHAs e que será aplicada neste trabalho
objetivando a síntese de PHAs de cadeia média
2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
•

Obter uma estirpe de E. coli produtora de PHA-mcl a partir de ácidos
graxos.

17

2.2 Objetivos específicos
•

Construir um operon fadLDE sob controle de um promotor constitutivo em
um plasmídeo de alto número de cópias (pMAB1);

•

Construir o operon phaJ4phaC2 sob controle de um promotor constitutivo
em um plasmídeo de alto ou médio número de cópias (pMAB2);

•

Transferir o operon phaJ4phaC2 para plasmídeos com promotores
regulados: pL (BBa_R0063) e pR/PluxI (BBa_R0062) (pMAB3)

•

Obter um triplo mutante fadABJ em E. coli MG1655 (∆fadABJ);

•

Caracterizar fenotipicamente a estirpe mutante quanto ao crescimento em
ácido graxo e glucose;

•

Transferir os plasmídeos pMAB1 e pMAB2 para as estirpes E. coli
MG1655 e mutante MG1655 ∆fadABJ;

•

Transferir os plasmídeos pMAB1 e pMAB3 para as estirpes E. coli
MG1655 e mutante MG1655 ∆fadABJ;

•

Caracterizar fenotipicamente as estirpes resultantes quanto a produção
de PHA-mcl com seus plasmídeos pMAB1, pMAB2 e pMAB3
individualmente e em conjunto pMAB1/pMAB2 e pMAB1/pMAB3 em
meios de cultivo contendo ácido graxo.

3 Justificativa

Os problemas associados ao acúmulo de plásticos petroquímicos e o
uso continuo de uma fonte não-renovável levaram a busca por alternativas
renováveis e biodegradáveis tais como PHAs. PHAs podem produzidos por
fermentação microbiana empregando fontes renováveis de baixo custo. Por
serem biodegradáveis e termoplásticos são um substituinte adequado para
materiais derivados de petróleo. Estudos mostram que bactérias podem ser
modificadas geneticamente para produzir PHAs de diferentes tamanhos e
composições. Uma vez que o genoma e o metabolismo de E. coli são bem
estudados e compreendidos, este microrganismo é promissor para a aplicação
de engenharia metabólica e biologia sintética visando a produção de PHA-mcl.
Os genes responsáveis pela β-oxidação de ácidos graxos abordados neste
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trabalho são os do operon fadABJLDE. Os genes fadA, fadB e fadJ serão
deletados para gerar uma estirpe mutante e os genes fadL, fadD e fadE serão
superexpressos. Desta forma, almeja-se desenvolver uma estirpe com maior
captação de ácidos graxos e beta-oxidação. Os genes que darão continuidade
ao fluxo são responsáveis pela síntese de PHA-mcl, sendo eles phaJ4 e phaC2.
Os circuitos genéticos serão construídos aplicando elementos de biologia
sintética já caracterizados (p.ex.: promotores, sítios rbs e terminadores) o que
ainda não foi aplicado para a produção de PHA-mcl em E. coli. Também
pretende-se utilizar a biologia sintética para construir um circuito genético e em
sistema de quorum-sensing que se auto ativa de acordo com o crescimento da
bactéria, empregando elementos do operon lux que respondem positivamente
ao quorum-sensing. Este último circuito é considerado para diminuir o fardo
metabólico, minimizando possíveis danos causados pelo desvio excessivo de
intermediários que podem afetar o metabolismo celular.

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nas próximas seções serão revisadas vias, síntese, características,
propriedades e aplicações. Estes elementos serão usados para discutir o
trabalho
4.1

Polihidroxialcanoatos

microbianos:

síntese,

classificação

e

propriedades.
Os PHAs são poliésteres lineares formados pela condensação
enzimática repetitiva de ácidos (R)-3-, 4-, 5- ou 6-hidroxialcanóicos (Sudesh et
al., 2000; Raza et al., 2017). Estes polímeros são estruturalmente divididos em
dois grupos, os polihidroxialcanoatos de cadeia curta (do inglês, scl - short chain
length) e os de cadeia média (mcl – medium chain length). Esta classificação
baseia-se no número de carbonos presentes nas cadeias ramificadoras que
variam de 3 a 14 átomos de carbono e também nos tipos de unidade
monoméricas sendo homopolímeros ou heteropolímeros (Anjum et al., 2016;
Taguchi et al., 2004). Os de cadeia curta (PHA-scl) têm de 3 a 5 carbonos, como
por exemplo o poli-3-hidroxibutirato P(3HB) ou PHB, poli-3-hidroxivalerato
P(3HV) ou PHV. Os de cadeia média têm de 6 a 16 ou mais carbonos que
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incluem

os

homopolímeros

poli-3-

hidroxihexanoato

(PHHx),

poli-3-

hidroxioctanoato (PHO) (Aldor e Keasling, 2003, Sharma et al., 2017). Os
polímeros de PHA possuem diferenças quanto a sua propriedade termofísica.
Os PHAs de cadeia curta apresentam-se mais rígidos e frágeis, com alto grau
de cristalinidade na faixa de 60-80% sendo considerados termoplásticos,
enquanto os PHAs de cadeia média são flexíveis, baixa cristalinidade (25%), e
alto

alongamento

antes

da

quebra

e

apresentam

propriedades

de

deformabilidade similares a borracha, portanto são denominados elastômeros
(Sudesh et al., 2000; Anjum et al., 2016). Ambos podem ser produzidos por via
microbiana a partir de diversas fontes de carbono (Taguchi, 2004; da Silva, 2007;
Quines, 2010). Os PHAs identificados até hoje formam uma complexa classe de
poliésteres alifáticos, opticamente ativos e composta de monômeros de ácido
graxo (R)-3-hidroxi (Figura 2) (Lee et al., 1996). Além dos monômeros de ácido
(R)-3-hidroxialcanóico, existem outras variedades de grupos laterais que podem
ser alifáticos ou aromáticos, saturados ou não e de cadeia linear ou ramificada
(De Smet et al., 1983). Hai et al. (2004) e Tan et al. (2014) citam que o número
de constituintes de PHAs passam de 150 e esse número aumenta devido a
modificação química ou física natural do PHA ou pela obtenção de organismos
que são modificados geneticamente para produzir PHAs com grupos funcionais
específicos.
Os PHAs mais comuns são os poli-3-hidroxialcanoatos e são produzidos
por diversas bactérias através da biossíntese de ácidos graxos ou betaoxidação, ao polimerizar intermediários hidroxiacil-CoAs gerados por ambas as
vias (Escapa, 2012). As bactérias estocam as cadeias de PHA na forma de
grânulos como reserva de carbono e de equivalentes redutores. Com relação a
produção de PHAs, as bactérias podem ser divididas em dois grupos: (i) as que
requerem limitação de algum nutriente como fósforo, nitrogênio, oxigênio e
magnésio e tem excesso de uma fonte de carbono para acumular PHA e (ii)
acumulam PHAs durante a fase de exponencial de crescimento e não
necessitam de qualquer limitação de nutriente (Lee et al., 1996; Taguchi; Doi,
2004; Song et al, 2008; Urtuvia et al., 2014; Muhammadi et al., 2015). O grupo
carboxila de um monômero forma uma ligação éster com o grupo hidroxila do
monômero vizinho (Figura 2) (Reddy et al., 2003). Em todos os PHAs já
caracterizados, o átomo de carbono substituído com hidroxila é o da
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configuração R devido à estereoespecificidade das enzimas biossintéticas do
PHA (Lee et al., 1999; Doi; Sudesh, 2000;). Por causa da necessidade de ácidos
enatiomericamente puros, a síntese química ou enzimática dos PHAs torna-se
inviável devido ao alto custo dos monômeros (Lee et al., 1999). Além dos
monômeros de ácido (R)-3-hidroxialcanóico, existem outras variedades de
grupos laterais que podem ser alifáticos ou aromáticos, saturados ou não e de
cadeia linear ou ramificada (De Smet et al., 1983). Hai et al. (2004) e Tan et al.
(2014) citam que o número de constituintes de PHAs passam de 150 e esse
número aumenta devido a modificação química ou física natural do PHA ou pela
obtenção de organismos que são modificados geneticamente para produzir
PHAs com grupos funcionais específicos.

21

Figura 2. Estrutura dos polihidroxialcanoatos.

Fonte: Modificado de Lee et al, 1996.
Os polihidroxialcanoatos (PHAs) são poliésteres alifáticos de cadeia curta
(PHA-scl) ou cadeia média (PHA-mcl). Podendo também ser homopolímeros
quando é composto de um mesmo monômero ou heteropolímeros quando
composto por monômeros diferentes.
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4.2 Engenharia metabólica em Escherichia coli

E. coli é considerada um dos melhores hospedeiros para engenharia
metabólica e biologia sintética e o mais versátil para finalidades industriais. As
cepas de E. coli comumente usadas são geralmente consideradas inofensivas
por falta de antígenos O, fatores de virulência, fatores de colonização e
associação com doença em adultos humanos saudáveis (NIH, 2016). Estas
cepas não-patogênicos são amplamente utilizadas para produções de produtos
farmacêuticos, alimentos, produtos químicos e combustíveis (Pontrelli et al.,
2018).
A grande quantidade de informação sobre a bioquímica, fisiologia e
genética de E. Coli permite um rápido progresso na engenharia metabólica e
biologia sintética. Assim muitas limitações vistas anteirormente foram superadas
e novos fenótipos foram engenheirados para que ultrapassassem os
microrganismos produtores de fenótipos nativos. Por exemplo, Watstein et al.,
2015 desenvolveram uma estirpe de E. Coli metabolicamente modificada para
Produzir precisamente diferentes pigmentos coloridos (violaceína, licopeno e βcaroteno) em resposta a diferentes níveis de zinco extracelular para eventual uso
em testes sanguíneos baratos de diagnóstico de zinco. Outro exemplo é uso de
E. coli modificada metabolicamente para produção industrial de aminoácidos que
naturalmente são produzidos a partir de Corynebacterium glutamicum
(Gusyatiner et al., 2017). Em casos onde não existem produtores naturais, E. coli
é a principal escolha como hospedeiro para a engenharia metabólica servindo
tanto para aplicações de laboratório e industriais (Pontrelli et al., 2018).

4.3 Aplicação de engenharia metabólica para produção de PHA-mcl em
Escherichia coli
Bactérias produtoras de PHA podem pertencer a variados nichos, desde
ocorrência natural a ambientes expostos a elevada quantidade de matéria
orgânica ou contaminados (Berlanga et al., 2006). Mais de 300 bactérias
diferentes, incluindo gram-negativas e positivas acumulam PHAs (Steinbüchel,
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1991; Lenz et al., 1992; Ojumu, 2004; Ciesielski; Berlanga, 2006), sendo a
maioria delas são gram-negativas. Algumas gram-positivas incluem espécies
dos gêneros Bacillus, Clostridium, Staphylococcus e Streptomyces (Tan et al.,
2014). As bactérias produtoras de PHAs são divididas em dois grandes grupos:
(i) bactérias que produzem PHAs em condição de limitação de nutrientes e em
excesso de fonte de carbono e (ii) as que não necessitam de limitação de
nutrientes. O primeiro inclui como exemplos Ralstonia eutropha e Pseudomonas
oleovorans, enquanto o segundo agrupa E. coli recombinante e Alcaligenes latus
(Muhammadi et al., 2015). Estes microrganismos produtores ainda podem ser
amplamente divididos em quatro grupos de acordo com o número de carbonos
nas unidades monoméricas dos PHAs, e apesar da maioria acumular PHA-scl
ou mcl, muitas bactérias ainda podem sintetizar copolímeros contendo ambos
PHA-scl/mcl dependendo do substrato e das PHA sintases expressas no
organismo (Steinbüchel, 1996; Matsusaki et al., 1998; Rehm et al., 2006).
Estudos em bactérias naturais produtoras de PHAs dos gêneros
Pseudomonas,

Halomonas,

Ralstonia,

Azotobacter,

Alcaligenes,

Chromobacterium e na produtora não-natural recombinante E. coli tem
demonstrado que é possível estabelecer uma plataforma microbiana de
produção, além de ser possível controlar a composição dos polímeros e a
proporção dos monômeros (Chen et al., 2016; Meng e Chen, 2017; Vijay e
Tarika, 2018).
Em E. coli, há diversos trabalhos de engenharia metabólica visando a
produção de monômeros com diferentes estruturas químicas e diferentes graus
de

polimerização.

Por

exemplo

a

produção

de

copolímeros

de

3-

hidroxipropionato e 4-hidroxibutirato P(3HP-co-4HB), em que a bactéria
expressava cinco genes heterólogos codificantes para 4-hidroxibutirato-CoA
transferase, um domínio ACS da propionil-CoA ligase tri-funcional (PCS), uma
hidratase, aldeído desidrogenase e uma PHA sintase derivados de Clostridium
kluyveri, Chloroflexus aurantiacus, Pseudomonas putida KT2442 e Ralstonia
eutropha. Não é conhecido nenhum microrganismo que sintetize P(3HP) ou seu
copolímero de forma natural e múltiplos genes de diversos microrganismos foram
montados em E. coli para formar uma via de produção de P(3HP) e 3HB
utilizando glucose como única fonte de carbono, incluindo genes de
Saccharomyces cerevisiae GDP1 (glicerol-3-P desidrogenase) e GDP2 (glicerol-
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3-P fosfatase) (Meng et al., 2015; Meng e Chen, 2017). Poli(4-hidroxibutirato)
(P4HB) também já foi produzido por uma linhagem de E. coli recombinante que
utiliza glucose como única fonte de carbono, onde nesta foi inserida uma via
contendo genes de degradação de succinato de Clostridium kluyveri e PHB
sintase de Ralstonia eutropha, além de ter seu gene nativo que codifica a
succinato semialdeído desidrogenase deletado para aumentar o fluxo de
carbono para a biossíntese de P(4HB). Além disso quatro proteínas ligantes de
PHA, as fasinas PhaP1, PhaP2, PhaP3 e PhaP4 de R. eutropha também foram
expressas, levando a diferentes níveis de melhoria na produção de P(4HB) (Zhou
et al., 2012).
Os trabalhos citados acima são exemplos de diversas estratégias
empregadas para o melhoramento da produção de PHAs de cadeias curtas ou
de seus copolímeros. De fato, o substrato influencia na composição do
monômero e poucas são as bactérias que conseguem polimerizar monômeros
de cadeias maiores (de 6 a 14 carbonos). Isto pode ser explicado pela
especificidade das PHAs sintases utilizadas nesses trabalhos. Muitas
Pseudomonas sp. são conhecidas por sintetizar PHA-mcl e Ralstonia eutropha
PHA-scl com PhaC polimerizando de C6 a C14 e de C3 a C5, respectivamente
(Kichise et al., 1999; Lee et al., Sudesh et al; 2000). Chen et al. (2006)
introduziram o gene phaC2 de Pseudomonas stutzeri em Ralstonia eutropha
para produção de PHB e esta passou a produzir PHA-mcl. A composição do
monômero variou quando a bactéria recombinante foi cultivada com gluconato,
acumulando homopolímero de PHB. Quando cultivada com ácido graxo foi capaz
de produzir copolímeros contendo 3-hidroxialcanoatos (3HA) de cadeia curta e
média e, por fim, quando se misturou as duas fontes de carbono a composição
monomérica foi afetada e o conteúdo do monômero regulado pela adição de
ácidos graxos.
Em E. coli, estratégias de otimização de códon do gene da PHA sintase
e estabilização do mRNA com estrutura hairpin tem sido realizadas. O transcrito
foi mais estável com o hairpin e juntamente com o códon otimizado houve um
maior nível de expressão da proteína comparado com o gene phaC2 selvagem,
aumentando a produção de PHB. Quando cultivada com dodecanoato, a E. coli
recombinante (phaC2 otimizado) foi capaz de sintetizar quatro vezes mais PHA,
consistindo de 3HB e 3HA-mcl (Gao et al., 2012).
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Em 2014, Zhuan et al., sintetizou PHA-mcl em E. coli diretamente de
glucose ao reverter a beta-oxidação deletando as principais tioesterases e
coexpressando uma PHA sintase de Pseudomonas stutzeri com baixa
especificidade ao substrato e uma enoil-CoA hidratase (R)–específica (PhaJ1)
de Pseudomonas aeruginosa. A E. coli produziu 12,1 % do seu peso seco de
copolímeros de PHA scl-mcl, dos quais 21,18 % (% mol/mol) foi de 3hidroxibutirato e 78,8 % (% mol/mol) foi de monômeros de cadeia média. A
tentativa de desenvolver mais estratégias para PHA-mcl continuou, como
exemplo a co-expressão de PhaG, uma acil-ACP tioesterase, com uma acil-CoA
ligase, fazendo uma E. coli recombinante acumular aproximadamente 400 mg L1

de PHA-mcl usando glicose como única fonte de carbono (Wang et al., 2012).

Empregando outra acil-ACP tioesterase, Agnew et al (2012) conseguiram que E.
coli produzisse polímeros de PHA-mcl contendo apenas monômeros C12 e C14.
4.4 Biologia Sintética: Princípios e aplicações
A engenharia metabólica é referida como uma alteração direcionada e
intencional das vias metabólicas de um organismo, com o objetivo de melhorar
a formação de um produto de interesse e propriedades celulares utilizando
reações bioquímicas através de variadas técnicas de biologia molecular como a
Tecnologia do DNA recombinante. (Lessard, 1996, Stephanopoulos, 1998;
Kumar e Prassad, 2011). A engenharia metabólica não foca apenas em reações
individuais, mas sim com a visão conjunta de circuitos metabólicos, detectando
pontos de vias metabólicas que afetam os comportamentos celulares ao aplicar
conceitos de engenharia para reconstruir sistemas biológicos e gerar modelos
preditivos (Stephanopoulos, 1999; Kell, 2004). Para ser possível engenheirar o
metabolismo, precisa-se de uma combinação de fatores que são preenchidos
pela biologia sintética.
A biologia sintética baseia-se nos princípios do design de engenharia modularidade, padronização e hierarquização - cuja aplicação pode repensar a
biologia molecular como engenharia biológica. Como ferramenta, é capaz de
tornar a engenharia mais rápida e fácil com componentes biológicos padrões que
se baseiam em características essenciais de um microrganismo. Com base
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nesses princípios, muitas descrições da biologia sintética dividem-se em três
classes interrelacionadas (Mackenzie, 2010):
1. construção padronizada
2. reengenharia de microbiana focada em problemas de médio alcance
3. engenharia completa do genoma ou produção de um “chassis” celular

O exemplo maior de uso dos três topicos acima é a competição de
biologia sintética iGEM – international genetically engineered machine –
realizada no MIT, Massachussets, uma competição que serve também para
divulgar desenvolvimento de padrões, clonagens modulares e bibliotecas para
partes biológicas ou BioBricksTM. Estes são elaborados porque possuem as
partes básicas promotores, rbs, genes e terminadores que podem ser clonados
modularmente levando a padronização (Figura 3). A padronização permite que
estes elementos básicos sejam unidos e cambiáveis, possibilitando a construção
de unidades transducionais, dispositivos genéticos com função desejada e com
estruturas monocistronicas ou em operon.
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Figura 3. Clonagem por BioBricksTM

Fonte: Cedida por Kashiwagi, 2018.
Nesta figura tem-se a construção genérica de um BioBrick feita de modo
modular. Em A, construção final a montante com uso de enzimas específicas:
EcoRI e XbaI para o vetor e EcoRI e SpeI para o inserto. Em B, construção final a
jusante com uso de enzimas específicas: SpeI e PstI para o vetor e XbaI e PstI para
o inserto. Os sítios EcoRI e XbaI estão em vermelho e SpeI e PstI em azul.
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4.5 β-oxidação de ácidos graxos em Escherichia coli

A β-oxidação ocorre por enzimas codificadas pelos genes do operon fad
(fatty acid degradation) que são essenciais para o transporte, ativação e
oxidação dos ácidos graxos (CHO, 2006). Para E. coli utilizar ácidos graxos
como fonte de energia é necessário que sejam ativados por um mecanismo de
transporte realizado pela proteína transportadora de membrana externa FadL. A
próxima etapa de ativação com o coenzima-A é catalisada pela acil-CoA
sintetase FadD localizada na membrana interna (Black et al., 1992). FadE é
responsável pela conversão do acil-CoA em enoil-CoA até que reações
enzimáticas seguintes catalisadas por FadB (Enoil-CoA hidratase/3-hidroxiacilCoA desidrogenase que converte enoil-CoA em 3-cetoacil-CoA por meio de
hidratação e oxidação) e por FadA (3-cetoacil-CoA tiolase que cliva 3-cetoacilCoA) completam as reações, levando ao encurtamento do acil-CoA de entrada
através da formação de acetil-CoA (Figura 4) (FUJITA, 2007). Recentemente foi
mostrado que E. coli contém homólogos de FadB e FadA, chamados FadJ e
FadI, respectivamente, cuja expressão é controlada por FadR (Campbell et al.,
2003). Estas proteínas são responsáveis pelo crescimento aeróbico residual de
mutantes de E. coli fadBA em oleato e desempenham um papel na degradação
anaeróbica de ácidos graxos sugerindo uma preferência por substratos acilCoAs de cadeia média e curta (Campbell et al., 2003; Iram e Cronan, 2006).
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Figura 4. Via da β-oxidação em Escherichia coli

Fonte: Modificado de Fujita, 2007.
Metabolismo do ácido graxo em E. coli e sua regulação através da
proteína FadR. Os ácidos graxos de cadeia longa os ácidos são
transportados através da membrana celular através de um mecanismo de
transporte /acil-ativação envolvendo uma proteína de membrana externa
(ME), FadL, e FadD uma associada à membrana interna (MI). O primeiro
passo na via de oxidação converte acil-CoA em enoil-CoA através de acilCoA desidrogenase (FadE). Então, 3-hidroxiacil-CoA desidrogenase (FadB)
converte enoil-CoA em 3-cetoacil-CoA por meio de uma reação de
hidratação e oxidação. O último passo é catalisado por 3-cetoacil-CoA
tiolase (FadA) que cliva 3-cetoacil-CoA, resultando no encurtamento de
acil-CoA para gerar acetil-CoA. Para a degradação de ácidos graxos
insaturados, a 2,4-dienoil-CoA redutase (FadH) transforma 2,4-dienolil-CoA
derivado de ácidos graxos insaturados em enoil-CoA
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5 MATERIAL E MÉTODOS
5.1 Estratégia experimental
Nesta seção estão abordadas as estratégias de clonagem necessárias
para desenvolver este trabalho.
Neste trabalho, genes da β-oxidação de ácidos graxos, da síntese de
PHA e do operon lux foram utilizados para a montagem de dispositivos
genéticos, empregando um método de clonagem modular. Entende-se por
dispositivos genéticos, construções que possuem pelo menos um promotor, um
sítio de ligação para ribossomos, um gene e um terminador. Empregando esse
princípio diferentes dispositivos foram construídos para atender a estratégia
descrita abaixo.
A estratégia experimental desenhada consistiu em transferir genes para
tornar E. coli MG1655 produtora de PHA-mcl a partir de ácidos graxos ao
direcionar intermediários da β-oxidação para a síntese de PHA. Tal estratégia já
foi aplicada com sucesso por Tappel et al. (2012), quando demonstraram que a
E. coli LSBJ (sem beta oxidação de ác. graxos) produziu copolímeros de PHA
com unidades de 4 a 12 carbonos em diferentes razões molares, dependendo
da alimentação do meio de cultivo. A estirpe de E. coli LSBJ teve os genes fadB
e fadJ envolvidos na beta-oxidação deletados e expressava os genes phaJ4 de
Pseudomonas putida KT2440 e phaC1 de Pseudomonas sp. Esta abordagem foi
tomada como base nesse trabalho para desenvolver uma linhagem de E. coli
MG1655∆ABJ (MG∆ABJ) com a β-oxidação incompleta devido a deleção dos
genes fadA, fadB e fadJ, garantindo que nenhuma oxidação ocorra.

Esta

MG∆ABJ foi desenhada para ser o chassis e receber dispositivos genéticos
construídos em plasmídeos.
Para permitir um aproveitamento maior de ácidos graxos como fonte
única de carbono, os genes fadL, fadD e fadE de E. coli MG1655 foram
considerados pois seus produtos participam das etapas iniciais de degradação
de ácidos graxos (Campbell et al., 2003). Portanto, desenhou-se construções
genéticas destes genes em configuração monocistrônica em que cada gene tem
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seu promotor, rbs e terminador, assim uma expressão gênica maior é esperada.
Estes genes estão sob o controle de um promotor constitutivo, portanto a
expressão não sofreria cross-talking com outros reguladores nativos da βoxidação, tal como FadR. A Figura 5 ilustra a abordagem desta construção.
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Figura 5 - Configuração monocistrônica com elementos da biologia
sintética para cada gene.

Os elementos mostrados aqui correspondem ao promotor BBa_J23104 de
forte expressão (seta), o sítio de ligação do ribossomo (RBS) BBa_B0034
(amarelo) também caracterizado como forte, os genes fadL (verde claro), fadD
(azul claro) e fadE (rosa escuro) e o duplo terminador (T ou dT) BBa_B0015. Cada
módulo Fad foi ligado entre si para gerar um dispositivo de função desejada.
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O

segundo

nível

da

estratégia

desenhada

diz

respeito

ao

aproveitamento dos intermediários da beta-oxidação. Um aumento no consumo
de ácidos graxos quando as enzimas da beta-oxidação (FadB, FadJ e FadA) não
estão presentes, levaria ao acúmulo de intermediários trans-∆2-enoil-CoA que
podem ser redirecionados com a co-expressão da via de síntese de PHA-mcl.
Neste caso, os genes phaJ4Pa (enoil-CoA hidratase R-específica) e phaC2Pa
(PHA sintase) de Pseudomonas aeruginosa PAO1 (locus pae_PA5058) foram
usados para serem expressos constitutivamente com os mesmos elementos da
construção anterior (Figura 5), porém esta construção está em configuração de
operon (Figura 6). Uma construção derivada desta última, mas em configuração
monocistrônica também foi feita (Figura 7).

Figura 6. Configuração em operon com elementos da biologia sintética para
cada gene da produção de PHA

Os elementos usados para a construção deste consistiram de J23104,
B0034 (amarelo), phaJ4 (cinza), phaC2 (verde) e B0015.

Figura 7. Configuração monocistrônica com elementos da biologia
sintética para cada gene da produção de PHA
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Os elementos usados para a construção deste consistiram de J23104,
B0034 (amarelo), phaJ4 (cinza), phaC2 (verde) e B0015.

No geral, a bactéria MG∆ABJ juntamente com as construções, pode ser
capaz de produzir PHAs a partir de intermediários do metabolismo de ácidos
graxos que são convertidos em (R)-3-hidroxiacil-CoA (Figura 2) (Rehm, 2006).
Se a fonte de carbono é oxidada parcialmente pela via da β-oxidação (ação da
enzima FadE), então a PhaJ4 catalisa a reação de enoil-CoA para (R)-3hidroxiacil-CoA (Fukui et al., 1998) e este (R)-3-hidroxiacil-CoA é o precursor
direto da biossíntese de PHA, pois é substrato para a PHA sintase, PhaC2
(Figura 8).

Figura 8. Visão geral da produção de PHA-mcl.

Fonte: modificado de Agnew (2012)
Após β-oxidação parcial realizada por FadL/D/E, o trans-enoil-CoA
intermediário é desviado e convertido a 3-hidroxiacil-CoA pela enoil-CoA
hidratase (PhaJ) e polimerizado pela PHA sintase (PhaC).
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Outra abordagem para aliviar possíveis problemas metabólicos devido
ao desvio excessivo de alguns metabólitos do metabolismo de ác. graxos, é
manter a expressão de phaJ4 e phaC2 de modo regulado. A regulação foi
construída com base no operon lux ao utilizar os elementos de quorum-sensing
(QS) como estratégia. Estes elementos incluem elementos regulatórios como os
promotores pL e pR, e os genes luxR e luxI, então o sistema proposto controla a
expressão do operon phaJ4phaC2, de maneira oscilante, pois o promotor PluxI
(pR) está regulando a expressão dos genes phaJ4 e phaC2, e este promotor é
regulado pelo produto de dois genes: luxR, um ativador transcricional do
promotor PluxI, e luxI , a sintase do autoindutor AI - 3-oxohexanoil-homoserina
lactona, uma homoserina lactona. LuxR controlado pelo promotor pL se
complexa com o autoindutor e aumenta a transcrição do promotor pR e diminui
a do promotor pL. A molécula de quórum homoserina lactona que é produzida
por LuxI está sob o controle do promotor pR. De modo combinado com o LuxR,
o autoindutor

aumenta a produção da homoserina lactona 3-oxo-C6-HSL,

gerando um ciclo de feedback positivo. A Figura 9 exemplifica o sistema
anteriormente descrito.
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Figura 9. Sistema de Quorum-sensing (QS) para regular genes phaJ4 e
phaC2.

Fonte: o autor
Sistema QS onde o produto de LuxR (preto) se liga ao produto de LuxI
(roxo). O autoindutor liga-se especificamente a proteína reguladora ativadora que
ao mudar a conformação, consegue ativar a transcrição a partir do promotor. Em
amarelo promotores arbitrários, em cinza sítio de ligação ao ribossomo (RBS) e
em vermelho o terminador.
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5.2 Bactérias e plasmídeos
As estirpes bacterianas e plasmídeos utilizados neste trabalho estão descritos
nas Tabelas 1 e 2, respectivamente.

Tabela 2 - Estirpes bacterianas utilizados neste trabalho
Estirpe

Características

Fonte/Referência

E. coli
F- mcrA Δ(mrr-hsdRMScrBC) Φ80lacZ
TOP10

ΔM15

ΔlacX74

Invitrogen

recA1

araΔ139 Δ (ara- leu)7697
galU galK rpsL (StrR) endA1
nupG
MG1655

K-12 F– λ– ilvG– rfb-50 rph-1

(BLATTNER et al.,
1997)

K-12 F– λ– ilvG– rfb-50 rph-1
MG1655∆ABJ

ΔfadA ΔfadB ΔfadJ

Este trabalho

Tabela 2 - Plasmídeos utilizados e construídos neste trabalho
Plasmídeos

Características

pBlueScript II KS (+) Plasmídeo
(pBS)

de

Fonte/Referência
alto

número de cópias para

Agilent Technologies

clonagem, AmpR
B0015 (dT)

pSB1C3

com

duplo

iGEM

terminador (dT), CmR
B0034

pSB1C3/pSB1A2

com

iGEM

pSB1A2 com promotor

iGEM

RBS, CmR/AmpR
J23104

constitutivo forte, AmpR
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K608002

pSB1C3 com promotor

iGEM

J23104 e RBS B0034,
CmR
R0062

pSB1C3 com o promotor

iGEM

PluxI (pR), CmR
R0063

pSB1C3 com o promotor

iGEM

pL, CmR
C0061

pSB1A2 com gene luxI,

iGEM

AmpR
C0062

pSB1A2 com gene luxR,

iGEM

AmpR
K608002

pSB1C3 com promotor

iGEM

J23104 + RBS B0034,
CmR
pSB1C3 (pSB)

pSB1C3 backbone, alto

iGEM

número de cópias, CmR
pSB3C5

pSB3C5

backbone,

iGEM

baixo número de cópias,
CmR
pSB3T5

pSB3T5

backbone,

iGEM

baixo número de cópias,
TcR
pBSL

pBluescript
contendo

II
a

KS

Este trabalho

região

codificadora fadL, AmpR
pBSD

pBluescript
contendo

II
a

KS

Este trabalho

região

codificadora fadD, AmpR
pBSE

pBluescript
contendo

II
a

KS

Este trabalho

região

codificadora fadE, AmpR
pBSJ4

pBluescript
contendo

II
a

KS
região

Este trabalho

39

codificadora

phaJ4,

AmpR
pBSC2

pBluescript
contendo

II
a

KS

Este trabalho

região

codificadora

phaC2,

AmpR
pSBLdT

pSB1C3 com o gene
fadL

com

o

Este trabalho

duplo

terminador, CmR
pSBDdT

pSB1C3 com o gene
fadD

com

o

Este trabalho

duplo

terminador, CmR
pSBEdT

pSB1C3 com o gene
fadE

com

o

Este trabalho

duplo

terminador, CmR
pSBKLdT

pSB1C3 com promotor

Este trabalho

J23104 + RBS B0034 +
gene

fadL

+

duplo

terminador, CmR
pSBKDdT

pSB1C3 com promotor

Este trabalho

J23104 + RBS B0034 +
gene

fadD

+

duplo

terminador, CmR
pSBKEdT

pSB1C3 com promotor

Este trabalho

J23104 + RBS B0034 +
gene

fadE

+

duplo

terminador, CmR
pSBJ4

pSB1C3 com o gene

Este trabalho

phaJ4, CmR
pSBC2

pSB1C3 com o gene
phaC2, CmR

Este trabalho
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pSBJ4dT

pSB1C3 com o gene
phaJ4

+

Este trabalho

duplo

terminador, CmR
pSBC2dT

pSB1C3 com o gene
phaC2

+

Este trabalho

duplo

terminador, CmR
pSBrbsJ4

pSB1C3 com RBS +

Este trabalho

gene phaJ4, CmR
pSBrbsC2

pSB1C3 com RBS +

Este trabalho

gene phaC2, CmR
pSBrbsJ4dT

pSB1C3 com RBS +

Este trabalho

gene phaJ4 + duplo
terminador, CmR
pSBrbsC2dT

pSB1C3 com RBS +

Este trabalho

gene phaC2 + duplo
terminador, CmR
pSB_KJ4

pSB1C3 com promotor

Este trabalho

J23104 + RBS B0034 +
gene phaJ4, CmR
pSB_KC2

pSB1C3 com promotor

Este trabalho

J23104 + RBS B0034 +
gene phaC2, CmR
pSBKJ4dT

pSB1C3 com promotor

Este trabalho

J23104+ RBS B0034 +
gene phaJ4 + duplo
terminador, CmR
pSBJrbsC2Dt

pSB1A2 com promotor

Este trabalho

J23104+ RBS B0034 +
gene phaC2, AmpR
pSBKC2dT

pSB1C3 com promotor
J23104+ RBS B0034 +
gene phaC2 + duplo
terminador, CmR

Este trabalho
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pMAB2*

pSB1C3 com K608002 +

Este trabalho

phaJ4dT + RBS B0034 +
phaC2dT, CmR. *Após o
módulo phaJ4dT não há
promotor.
pMAB2

pSB1A2 com promotor

Este trabalho

J23104 + RBS B0034 +
phaJ4 + RBS B0034 +
phaC2dT, AmpR
pMAB2.1

pSB1C3 com K608002 +

Este trabalho

phaJ4dT + J23104 +
RBS B0034 + phaC2dT,
CmR
pSB_rbsluxR

pSB1C3

com

RBS

Este trabalho

RBS

Este trabalho

B0034 + luxR, CmR
pSB_rbsluxRdT

pSB1C3

com

B0034 + luxR + duplo
terminador, CmR
pSB móduloR

pSB1C3 com promotor

Este trabalho

pL + rbsluxRdT, CmR
pSB_rbsluxI

pSB1C3

com

RBS

Este trabalho

RBS

Este trabalho

B0034 + luxI, CmR
pSB_rbsluxIdT

pSB1C3

com

B0034 + luxI + duplo
terminador, CmR
pSB_móduloI

pSB1C3 com promotor

Este trabalho

pR + rbsluxIdT, CmR
pSB_móduloRI

pSB1C3 com módulo R

Este trabalho

+ móduloI, CmR
pMAB3.1

pSB1C3 com promotor
pR

+

rbsphaC2

rbsphaJ4
+

terminador, CmR

+

duplo

Este trabalho
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pMAB3

pSB1C3 com móduloR +

Este trabalho

MAB3.1, CmR
pMAB1

pSB1C3

com

módulo

Este trabalho

KfadLdT + KfadDdT +
KfadEdT (módulo fad),
CmR

5.3 Meios de cultura, condições de cultivo e estoque de bactérias
Para cultivar E. coli TOP10 em meio líquido utilizou-se meio LB
(Sambrook; Russel, 2000) em frascos de 50 mL de capacidade contendo 5 mL
de meio em incubadora rotatória (shaker) a 120 rpm, 30°C ou em shaker a 150
rpm e 37°C. Para cultivo em meio sólido adicionou-se 15g/L de ágar ao meio LB.
Os cultivos em placas de ágar foram incubados a 37°C em estufa microbiológica.
A composição do meio LB utilizado foi a seguinte: triptona 10 g/L, extrato de
levedura 5 g/L, NaCl 10 g/L a pH 7,0.
Para cultivo de E. coli MG1655 e MG1655∆ABJ utilizou-se meio mínimo
M9 (Sambrook; Russel, 2000) acrescido de glucose ou ácido oléico, quando
necessário. Meio M9 tem na sua composição Na2HPO4.7H2O 12,8 g/L; KH2PO4
3g/L; NaCl 0,5 g/L; NH4Cl 1 g/L; MgSO4 2mM; CaCl2 0,1mM; Glucose 0,4% ou
Ácido graxo 0,2% pH 7,0.
Para triar possíveis clones pela atividade de beta-galactosidase
(colônias azuis e brancas) adicionou-se X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-Dgalactopiranosídeo) para 40 μg/mL. As estirpes de E. coli foram cultivadas a
37°C com agitação orbital a 160 rpm de 12-16h e preservadas em glicerol 50%
a -20°C.

5.4 Preparo de ácidos graxos para adição no meio de cultivo
Os ácidos graxos utilizados foram os ácidos capróico (6 carbonos,
Sigma-Aldrich ≥99%), caprílico (8 carbonos, Sigma-Aldrich ≥99%), láurico (12

carbonos, Sigma-Aldrich ≥99%), palmítico (16 carbonos, Sigma-Aldrich P-0500
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≥99%) e oleico (18 carbonos, Synth P.A.). Os ácidos C6, C8 e C18 estavam na
forma líquida e foram preparados para solução estoque a 10% (m/v), pesando-

se 10 g e homogeneizando com 80 mL de etanol 80%. Depois é adicionado o
detergente Triton X-100 para concentração final a 0,4% e neutraliza-se o pH com
KOH 70%, o volume final para 100 mL é completado no final com etanol 80% em
balão volumétrico. Os ácidos láurico e palmítico estavam na forma cristalina e
foram preparados para solução estoque a 2% (m/v) sem ajuste de pH, então
dissolveu-se 2 g em 100 mL de etanol 80% para o ác. láurico e 2 g de ác.
palmítico em 100 mL de etanol absoluto, seguido da adição de Triton X-100 para
concentração final de 0,4% (m/v). Todas as soluções estoques foram filtradas
com membranas de nitrocelulose filtro 0.22 µm antes do seu uso.

5.5 Antibióticos
As concentrações finais dos antibióticos utilizados neste estudo foram:
ampicilina (250 µg/mL), cloranfenicol (30 µg/mL) e canamicina (50 µg/mL)
5.6 Construção de E. coli MG1655 mutante
5.6.1 Transdução com fago P1 (Sistema FLP-FRT)
Para a deleção dos genes fadA, fadB e fadJ, estirpes mutantes da Keio
Collection foram adquiridas, contendo inserções de um cassete de resistência à
canamicina nos genes fadA, fadB e fadJ. A saber, estirpe JW 2338 (fadJ::Km),
JW 3822 (fadB::Km), JW 5578 (fadA::Km). As inserções foram transferidas das
estirpes mutantes para a E. coli MG1655 através da técnica de transdução com
fago P1 (Thomason et al, 2007). A bactéria MG1655 primeiramente foi inoculada
com o fago, gerando uma biblioteca f1. Depois os fagos f1 foram inoculados na
estirpe mutante para os genes de deleção, assim a biblioteca f2 foi construída.
Esta última foi inoculada com a linhagem selvagem MG1655 para ocorrer a
transdução. As bactérias que receberam o segmento de DNA contendo o
inserção desejada foram selecionadas por crescimento em LB agar com
Canamicina a (50 µg/mL).
Para remover o cassete de resistência a canamicina (KanR) foi utilizado
o protocolo de recombinação sítio específico FLP-FRT em E. coli, que consistiu
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nas seguintes etapas (Schweizer, 2003). Da bactéria MG1655 fez-se células
competentes para a mesma ser transformada com o plasmídeo pCP20 que
codifica para FLP recombinase, expressa resistência a ampicilina e possui
origem de replicação sensível a temperatura. Depois de transformadas, as
bactérias foram recuperadas em meio SOC e incubadas por 1h/120 rpm a 30°C
para permitir indução de resistência a antibiótico, a partir disso foram plaqueadas
50 μL de cultura em placa contendo LB+Ampicilina e crescidas por 16h em estufa
a 30°C. No dia seguinte uma colônia foi inoculada em 5 mL de LB a 43°C e
cultivada por 16h para induzir a recombinação. No outro dia, diluições de 105,
106, 107 da cultura de E. coli foram inoculadas em LB e crescidas overnight a
30°C. A seleção das colônias crescidas foi feita em LB + Canamicina, LB +
Ampicilina e LB a 37°C para LB+Canamicina e LB e a 30°C para LB+Ampicilina.
Os recombinantes sensíveis a todos os antibióticos foram inoculados a
37°C overnight para serem estocados em glicerol 50% (m/v). As deleções foram
verificadas por PCR empregando primers específicos para a sequência de cada
gene removido. O protocolo descrito foi feito primeiramente para deleção de
fadA, gerando o mutante ΔfadA em E. coli. As deleções para os genes fadB e
fadJ ocorreram da mesma forma, exceto pela linhagem usada, no caso usou-se
a ΔfadA no lugar da selvagem MG1655 para resultar no duplo mutante ΔfadAB
e usou-se esta última para gerar o triplo mutante ΔfadABJ.
5.6.2 Confirmação da bactéria mutante por PCR
Para confirmação da mutação para fadA, fadB e fadJ utilizou-se um
sistema de 20 µL com 2-5 ng/mL de DNA molde, 0,5 pmol/µL de cada
oligonucleotídeo iniciador (primer), 5 mM de solução de dNTPs, 2 µL de tampão
X7 10X (20 mM Tris-HCl pH 8,8; 10 mM KCl; 6 mM (NH4)2SO4; 2 mM MgSO4;
0,1 mg/ml BSA e 0,1% Triton X-100) e 0,2 µL de solução de DNA polimerase
PfuX7 (Nørholm, 2010) e 1 µL de DMSO. A condição descrita anteriormente foi
usada para o todos os genes, exceto para fadA em que não ouve adição de
DMSO à reação. A amplificação por PCR seguiu as seguintes condições:
desnaturação inicial 98°C por 1 minuto, seguida de 30 ciclos repetitivos de
desnaturação a 98°C por 30 segundos, anelamento dos primers com as fitas de
DNA moldes a 60°C para fadA, e a 65°C para fadB e fadJ por 1 minuto, extensão
das novas fitas por 30s/1 kb a 72°C e 1 ciclo de extensão final de 10 minutos a
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72ºC acrescentado de “hold/storage” a 4°C. Os produtos amplificados por PCR
foram analisados por eletroforese em gel de agarose 0,8% (m/v) corado com
brometo de etídio a 0,5 μg/mL e visualizados no transiluminador sob luz
ultravioleta (UV 312nm). A Tabela 3 abaixo mostra os oligonucleotídeos
utilizados nas reações.
Tabela 3. Oligonucleotídeos utilizados para confirmar mutação.
Nome

Sequência (5´-> 3´)

Fw_FadA_del

CGATTTCAGCGAAGAAGAGATTA

Rev_FadA_del

CAGTGGCATTTAGATCTATGACG

Fw_FadB_del

AACATTGAACAGCTCGCCGG

Rev_FadB_del

CAGTGCCTGCATGGATGAACC

Fw_FadJ_del

GATCGATATGCACGAAGCCTTTGC

Rev_FadJ_del

TGGCGGCATCGAGGGC

5.6.3 Confirmação fenotípica da bactéria mutante
Para caracterizar o triplo mutante MG1655∆ABJ foi feito o pré-inóculo
das estirpes mutante e selvagem E. coli MG1655 em 5mL de meio LB em frascos
com capacidade de 50mL. Uma alíquota de 1mL de cada cultura overnight foi
centrifugada por 75 s a 12.000 rpm e ressuspendida com 1mL de salina (NaCl
0,9% (m/v)), sendo inoculado a 1% (v/v) em relação ao volume final de 25 mL de
meio M9 com glucose. O pré-inóculo foi cultivado por 12 h e 250 µL de cada
cultura foram inoculados diretamente em 25 mL de meio M9 com 0,2 % de ácido
oleico como fonte de carbono, com crescimento sendo acompanhado após 10h
de cultivo. Os frascos com os inóculos foram incubados em shaker a 150 rpm a
37°C. O crescimento foi acompanhado de hora em hora por amostragem de 200
µL de meio em microplaca de 96 poços para medida de DO620 usando leitor de
microplaca (Berthold Technologies TriStar LB941).
5.6.4 Extração e purificação de DNA genômico
Para extração de DNA genômico de E. coli MG1655, cultivou-se a
bactéria em LB por 16 h e 1,5 mL da cultura saturada com bactérias foi
centrifugado por 3 min a 13.000 rpm. O sobrenadante foi descartado e as
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bactérias ressuspensas em 200 µL de tampão de extração A (Triton X-100 2%
(m/v), SDS 1% (m/v), NaCl 100 mM, Tris-HCl pH 8,0 10 mM, EDTA pH 8,0 1 mM
com q.s.p 2 mL de água ultra-pura estéril) seguido da adição de 200 µL de
clorofórmio : álcool isoamílico (24:1). Agitação por vórtex foi feita e em seguida
adicionado tampão TE (1 mL Tris 1M pH 8,0 e 200 µL EDTA) gelado. O tubo foi
agitado novamente seguido de centrifugação por 5 min a 13.000 rpm. A fase
aquosa foi transferida para um novo tubo onde foi adicionado 1mL de etanol
absoluto, homogeneizado por inversão e centrifugado por 5 min a 13.000 rpm. O
sobrenadante foi descartado e o pellet precipitado ressuspenso em 400 µL de
TE com adição de 10 µL de acetato de amônio 4M e 1mL de etanol absoluto,
então repetiu-se a centrifugação por 5 min a 13.000 rpm com sobrenadante
sendo descartado e o pellet seco para ser ressuspendido em 40 µL de TE A
quantidade e a qualidade do DNA genômico foram verificadas em nanodrop e
em gel de agarose 1% (m/v).
5.6.5 Preparo de células competentes
Para o preparo de células competentes de E. coli foi cultivado um préinóculo em 5 mL de meio LB em agitação por aproximadamente 16 horas.
Depois, 100 mL de meio LB em Erlenmeyer de 1000 mL de capacidade foram
inoculados com 1 mL do pré-inoculo. A bactéria foi cultivada até atingir um valor
de densidade óptica a 620 nm (DO620) entre 0,3 e 0,4. Os 100 mL do cultivo
foram divididos em dois tubos de 50 mL e as bactérias foram centrifugadas por
10 min a 4.000 rpm a 4°C em uma centrífuga Eppendorf (modelo 5810R). O
sobrenadante foi descartado e o precipitado de bactérias de cada tubo foi
ressuspendido em 10 mL de solução CaCl2.2H2O 0,1 M gelada e estéril com
volume completado para 20 mL e incubando as células em banho de gelo por 1
h. As bactérias ressuspendidas foram novamente centrifugadas (10 min, 4.000
rpm a 4°C) e o sobrenadante descartado. As bactérias foram ressuspendidas em
2 mL de solução 100 mM CaCl2.2H2O com 20% (v/v) de glicerol gelada e estéril.
As bactérias foram transferidas em alíquotas de 200 μL para tubos Eppendorf e
estocadas a -80°C.
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5.6.6 Transformação bacteriana
A transformação bacteriana foi realizada a partir da adição de 10 μL das
reações de ligação de DNA a 100 μL de bactérias competentes preparadas como
descrito acima. A mistura foi mantida em banho de gelo por 15 min e depois
submetida ao choque térmico por 45 segundos a 42°C em banho de água
aquecida seguido imediatamente de banho de gelo por 5 minutos. As bactérias
submetidas ao choque térmico foram misturadas a 800 μL de meio SOC e
incubadas por 37°C durante 1 hora. Posteriormente, 200 μL da suspensão
celular foram semeados em placas de LB ágar contendo os antibióticos
adequados.

5.6.7 Minipreparação plasmidial
Para extração de DNA plasmidial de E. coli TOP10 utilizou-se o método
de miniprep por lise alcalina (SAMBROOK; RUSSEL, D, 2001) que consiste em
cultivo de E. coli em 5 mL de meio LB com o antibiótico apropriado. Após 12-16h
de crescimento, 1,5 mL do cultivo foi centrifugado durante 90 seg a 13.000 rpm
e a temperatura ambiente (TA) (Centrífuga Minispin, Eppendorf). O
sobrenadande foi descartado e o pellet foi ressuspendido em 150 μL de tampão
GET adicionado de 2 µL de RNase (50 mM de glucose, 10 mM de EDTA, 25 mM
de TrisHCl pH 8,0) e incubada por 5 min a TA. A lise foi feita adicionando 150 μL
de solução de lise (0,18 M de NaOH e 1% de SDS (m/v)). A mistura foi realizada
por lenta inversão manual e a suspensão de células lisadas foi neutralizada com
a adição de 150 μL de solução Kacf (3 M de acetato de potássio e 11,5% ácido
acético (v/v)) seguida da adição de 100 μL de clorofórmio:álcool isoamílico (24 :
1) e vórtex por 3 seg. Após centrifugação por 5 minutos a 13.000 rpm o
sobrenadante foi transferido para um Eppendorf novo e estéril. Ao sobrenadante
foram adicionados 250 μL de isopropanol, a solução foi homogeneizada e
centrifugada por 5 minutos a 13.000 rpm. O sobrenadante é descartado e
adicionou-se 1 mL de etanol 70 % (v/v), centrifugado por 5 minutos a 13.000 rpm,
sendo o sobrenadante descartado e o pellet seco a temperatura ambiente ou a
60ºC por 2 min. O precipitado de DNA seco foi dissolvido em 30 µL de água ultrapura estéril.
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5.6.8 Eletroforese de DNA em gel de agarose
As eletroforeses de moléculas de DNA foram realizadas em cubas de
eletroforese em géis de agarose de 0,8% a 1% (m/v) em tampão TAE (40 mM
de Tris base; 20 mM de ácido acético e 1 mM de EDTA a pH 8,0). As amostras
foram misturadas com corante FSUDS na proporção de 3 μL de corante para 2
μL de amostra. As corridas de eletroforese foram realizadas entre 60-70 V por
60-120 min. Após a eletroforese o gel com DNA é incubado em solução de
brometo de etídio (0,5 μg/mL) por 10-20 min, O DNA foi visualizado em
transluminador com luz ultravioleta a 312 nm (EC3 System - UVP BioImaging
Systems UVP, Inc. Upland, CA USA) acoplado a um fotodocumentador de vídeoimagem.

5.6.9 Reação em cadeia da DNA polimerase (PCR)
Para reações de PCR utilizou-se um sistema de 20 µL ao qual adicionouse 2-5 ng/mL de DNA molde, 0,5 pmol/µL de cada oligonucleotídeo iniciador
(primer), 5 mM de solução de dNTPs, 2 µL de tampão X7 10X (20 mM Tris-HCl
pH 8,8; 10 mM KCl; 6 mM (NH4)2SO4; 2 mM MgSO4; 0,1 mg/ml BSA e 0,1%
Triton X-100) e 0,2 µL de solução de da DNA polimerase PfuX7 (Nørholm, 2010).
A amplificação por PCR seguiu as seguintes condições: desnaturação inicial
98°C por 1 minuto, seguida de 30 ciclos repetitivos de desnaturação a 98°C por
30 segundos, anelamento dos primers com as fitas de DNA moldes (teste com
três temperaturas diferentes: 60°C, 65°C e 68°C) por 1 minuto, extensão das
novas fitas por 30s/1 kb a 72°C e 1 ciclo de extensão final de 10 minutos a 72ºC
acrescentado de “hold/storage” a 4°C. Os produtos amplificados por PCR foram
analisados por eletroforese em gel de agarose 0,8% (m/v) corado com brometo
de etídio a 0,5 μg/mL e visualizados no transiluminador sob luz ultravioleta (UV
312nm).
Para a amplificação e clonagem dos genes fadL, fadD e fadE, primers
foram desenhados com base na sequência dos genes fadL (b2344), fadD
(b1805) e fadE (b0221) depositados pela anotação genômica da estirpe E. coli
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MG1655 (Blattner et al, 1997). Na extremidade 5’ dos primers adicionou-se
sequencias de reconhecimento para as enzimas EcoRI e XbaI, enquanto na
extremidade 3’ foram adicionados os sítios SpeI e PstI (Tabela 4). A adição
destas enzimas é essencial para posterior clonagem seguindo o sistema modular
Biobricks (Knight et al., 2003).

Tabela 4. Dados de oligonucleotídeos com sequências de reconhecimento
de enzimas.
Nome
Fw_FadL_BB

Sequência (5´-> 3´)
TTCGAATTCGCGGCCGCTTCTAGATGAGCCAGAAAACCC
TGTT

Rv_FadL_BB

TTCCTGCAGCGGCCGCTACTAGTATTATTATCAGAACGC
GTAGTTAAAGT

Fw_FadD_BB

TTCGAATTCGCGGCCGCTTCTAGATGAAGAAGGTTTGGC
TTAA

Rv_FadD_BB

TTCCTGCAGCGGCCGCTACTAGTATTATTATCAGGCTTTA
TTGTCCACTT

Fw_FadE_BB

TTCGAATTCGCGGCCGCTTCTAGATGATGATTTTGAGTAT
TCT

Rev_FadE_BB

TTCCTGCAGCGGCCGCTACTAGTATTATTAT

Roxo: EcoRI; Verde: XbaI; Azul:PstI; Amarelo: SpeI

5.6.10 Clonagem de DNA
Para clonagem dos produtos de PCR correspondendo aos genes fadL,
fadD e fadE, o pBlueScript II KS (+) (pBS) foi tratado com a enzima SmaI
(Fermentas). Nesse caso, os produtos de PCR amplificados foram clonados no
sítio blunt gerado pela digestão com SmaI. As endonucleases EcoRI e PstI
(Thermo Fisher Scientific) foram utilizadas para a confirmação das clonagens
dos genes do operon fad em pBlueScript II KSe também para liberar os insertos
para serem purificados por extração de bandas de agarose. Para serem
subclonados, os vetores pBSfadL/fadD/fadE foram tratados com EcoRI e SpeI
(Thermo Fisher Scientific), seguido da purificação do inserto para ligação em no
vetor pSB1C3_BB0015 que contém o duplo terminador (BBa_B0015). O

50

pSB1C3_BB0015 foi digerido com EcoRI e XbaI (Thermo Fisher Scientific)
seguindo especificações do fabricante. O tampão Tango e Orange (Thermo
Fisher Scientific ou SibEnzymes) na concentração final de 1X foi adicionado as
reações. As reações foram incubadas a 37°C por no máximo 16h para a clivagem
do DNA. De modo similar (Figura 3), as outras partes biológicas abordadas
neste trabalho também foram digeridas para serem colocadas a jusante ou
montante da construção genética desejada, com sequência da parte de interesse
extraída do plasmídeo BBa_identificaçao do gene. As clonagens somente foram
possíveis porque as enzimas XbaI e SpeI produzem sítios compatíveis. Um
exemplo é apresentado na Figura 10.
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Figura 10. Representação da etapa de subclonagem em pSB1C3_B0015

A seta fadX representa os genes fadL, fadD ou fadE digeridos com EcoRI
(E) e SpeI (S). O vetor pSB1C3_B0015 é digerido com EcoRI (E) e XbaI (X). Quando
ligados, a extremidade S do inserto complementa X do vetor.
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5.6.11 Clonagem de partes biológicas (banco de dados físico - iGEM)
A clonagem de partes biológicas do iGEM foram feitas acessando
http://parts.igem.org/Catalog, onde é acessado a categoria desejada, por
exemplo, promotores, sítio de ligação do ribossomo, terminadores ou estas
partes podem ser procuradas na ferramenta “search” da própria página
digitando-se BBa_ seguido da identificação da parte como por exemplo
BBa_B0015. Identificada a parte na placa que contém partes biológicas
liofilizadas, esta foi ressuspensa em 10 µL de água ultra-pura ou destilada e 1
µL foi transformado em E. coli Top10.

5.6.12 Clivagem de DNA por enzimas de restrição
As reações de enzimas de restrição do DNA foram realizadas em um
volume As reações de enzimas de restrição do DNA foram realizadas em um
volume final de 10 μL - 50 μL com enzimas e tampões comerciais da Thermo
Fisher Scientific ou SibEnzyme. A quantidade de DNA, enzima e tampão, assim
como condições e tempo de incubação foram as sugeridas pelos próprios
fabricantes.

5.6.13 Purificação de DNA por adsorção em sílica ou por kit de purificação
Fragmentos de PCR e produtos de digestão com enzimas de restrição
foram purificados, após separação por eletroforese em gel de agarose 0,8%
(m/v), através de ligação do DNA a partículas de sílica (glass milk) em solução
contendo isotiocianato de guanidina. As bandas identificadas no transiluminador
foram cortadas do gel, pesadas e ressuspendidas em 3 volumes de isotiocianato
de guanidina 5M. O pH da suspensão foi ajustado para menor que6,0 com auxílio
do indicador azul de bromotimol e adição de tampão KacF (acetato de potássio
3M, ácido acético 2M). Após incubar a mistura por 5 min a 65°C adicionou-se 10
µL de suspensão de sílica a 50% (m/v) em água ultrapura estéril. Após 5 minutos
a temperatura ambiente, a sílica foi separada do sobrenadante por
centrifugação, seguida de lavagem com etanol 70% e incubada para secar por 2
minutos. O precipitado seco foi ressuspendido em tampão de eluição (Tris-HCl
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10mM, pH 8,0) e analisada por eletroforese em gel de agarose. Alternativamente,
para a extração do DNA a partir de bandas de gel de agarose utilizou-se o kit de
purificação “QIAquick Gel Extraction Kit” (QIAGEN). O protocolo usado foi o
recomendado pelo fabricante.

5.6.14 Ligação de insertos de DNA em plasmídeos vetores
Os vetores e insertos foram previamente digeridos e purificados para
serem utilizados nas reações de ligação, estas montadas em sistemas de 10 μL
de volume final, a reação continha 1 μL de tampão T4 DNA ligase 10X, 0,2 - 0,5
μL de enzima T4 DNA ligase (Thermo Fischer Scientific) e quantidades de
inserto: vetor na proporção 5:1, incubadas overnight a 16 °C.

5.6.15 Sequenciamento de DNA
O sequenciamento dos fragmentos clonados foi realizado pelo método
de Sanger (Sanger; Nicklen; Coulson, 1977), utilizando 1 µL de solução de
dideoxinucleotideos marcados com fluoróforos (BigDye® Terminator v3.1) e 0,5
µL de tampão SaveMoney 10X. A cada reação adicionou-se 1 µL de primer
forward ou reverso M13, a 5pmol/µL. A extensão das cadeias de DNA foi feita
em termociclador com os seguintes parâmetros: 1 ciclo de 1 minuto a 96 °C, 35
ciclos com 15s a 96 °C, 15s a 50 °C e 4min a 60 °C. As cadeias de DNA
resultantes foram precipitadas com 3 volumes de etanol e um décimo em volume
de uma solução de acetato de potássio 5 M. O produto precipitado foi recuperado
por centrifugação, lavado com etanol 70% e seco. Este foi então utilizado para
análise em sequenciador automático ABI-PRISM 1500 (Applied Biosystems).

5.6.16 Cultivo para a produção de PHA por E. coli
As bactérias E. coli MG1655 e MG1655∆ABJ foram transformadas com
a construção pMAB2 (operon phaJ4phaC2) e pMAB2.1 (monocistrônico) e
crescidas em LB ágar com ampicilina e cloranfenicol, respectivamente a 37°C.
Colônias isoladas foram usadas para inocular 5 mL de LB com ampicilina ou
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cloranfenicol e as culturas crescidas a 30°C no shaker orbital a 120 rpm por
12−16 h. Alíquotas (1 mL) dos pré-inóculos foram usadas para inocular 100mL
de LB em frascos Erlenmeyers de 500mL. O meio para produção de PHA
continha LB, e ácido graxo a 0,2% (m/v). O meio de produção foi incubado a
30°C em shaker a 250 rpm por 48h. Após a incubação, as células foram
coletadas por centrifugação (4000 rpm, 15 min, 4°C). As bactérias foram
ressupensas em 20mL de etanol 70% (v/v) para remover ácidos graxos residuais
e coletadas novamente por centrifugação (4.000 rpm, 15 min, 4°C). Por fim, as
células são lavadas com água ultra-pura estéril para remoção do etanol residual,
congeladas a -80°C e liofilizadas por 16 h.

5.6.17 Metanólise ácida e cromatografia gasosa (GC) e cromatografia
gasosa acoplada a espectrometria de massa (GC-MS/MS)
Para se determinar o padrão de monômeros 3-hidroxialcanoicos dos
polímeros produzidos por E. coli utilizou-se o método de metanólise de células
integras para produção de ésteres metílicos de 3-hidroxialcanoatos desenvolvido
por Braunegg et al. (1978) e modificado de acordo com Huijberts e colaboradores
(Huijberts et al., 1994). Em tubos de vidro borosilicato com tampas rosqueáveis,
pesou-se 15 mg de células liofilizadas e adicionou-se 2 mL de solução de
metanólise (MetOH/H2SO4 a 15%, (v/v)), contendo 1 mg/mL de ácido benzóico.
A essa mistura adicionou-se mais 2 mL de clorofórmio para auxiliar na dissolução
dos PHAs e agitou-se os tubos por vórtex por 60 s. Os tubos foram aquecidos a
100 ºC por 3,5 h. Após resfriarem a temperatura ambiente, adicionou-se a cada
tubo 1 mL de água Milli-Q e agitou-se em vortex por 20s. As fases se separaram
após um intervalo de 30 min, sendo a fase aquosa superior coletada e
descartada e a fase orgânica seca com Na2SO4 sólido. A fase orgânica foi
utilizada para análise dos ésteres metílicos de 3-hidroxialcanoatos.
Os ésteres foram então quantificados em cromatógrafo modelo
SHIMADZU GCMS-TQ8040 com AUTOSAMPLER AOC-5000 plus contendo
coluna capilar SH-Rtx-5MS (5% difenil/95%dimetil polisiloxano) (Shimadzu Inc.)
de 30 m x 0.25 mm. O gás hélio a 1,2 mL/min foi utilizado como gás de arraste.
A temperatura do injetor foi mantida a 230ºC, com rampa de temperatura na
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coluna iniciando em 60ºC até uma temperatura final de 230ºC. A quantificação
foi realizada levando em consideração a concentração do padrão interno ácido
benzóico (0,5 mg/mL) e utilizou-se a altura do pico para determinar as
concentrações dos compostos.
Seguiu-se a equação abaixo:
y = [Ác. benzóico] . Altura do pico do composto ⁄Altura do pico de benzoato de metila

onde y representa a concentração do composto quando comparado ao

padrão interno em mg/mL.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 Caracterização de linhagem mutante de E. coli MG1655∆ABJ

A caracterização fenotípica da estirpe mutante baseou-se na capacidade
de crescimento em ácido graxo de cadeia longa (ácido oleico, C18:1, ∆9), uma
vez que a bactéria não seria capaz de degradar este ácido caso sua β-oxidação
fosse interrompida pelas mutações realizadas.
Após a deleção dos genes fadA, fadB e fadJ, pelo método de transdução
com fago P1, fez-se a extração do DNA genômico (DNAg) e procedeu-se as
reações de PCR. A Figura 11 abaixo mostra a deleção dos genes.
Figura 11. Deleção dos genes da β-oxidação de ácidos graxos.
1

2

3

4

5

6

Gel de agarose corado com brometo de etídeo. Em 1: marcador molecular
de 1 kb , 2: fadA selvagem, 3: fadA deletado (750 pb) ,4: fadA selvagem (banda
acima) e deletado (banda abaixo), 5: fadB selvagem (3190) e 6: fadB deletado (700
pb).

A estirpe mutante foi crescida em meio M9 contendo ácido oleico 0,2%
(m/v). O ácido oleico foi selecionado por se tratar de um ácido de cadeia longa
(18 átomos de carbonos) e, pois, sabe-se que fadL importa para a célula ácidos
graxos longos. Portanto, a estirpe selvagem deve ser capaz de prosseguir com
a β-oxidação, enquanto a estirpe mutante não conseguiria, resultando em baixo
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crescimento. Na Figura 12, apresenta-se o perfil de crescimento de E. coli
MG1655 e de E. coli MG1655 ∆ABJ na presença de ácido oleico (A) e (B) glucose
como única fonte de carbono. O crescimento em M9-glucose foi realizado como
uma condição controle para excluir que as mutações realizadas tenham efeitos
indiretos que afetariam o crescimento em ácidos graxos.
Figura 9. Perfil de crescimento das estirpes selvagem e mutante
utilizando ácido oleico e glucose como fonte de carbono.

A

B
10

DO 620 nm

Selvagem
Mutante

1

0,1

0

6 Tempo (h) 12

18

24

E. coli MG∆ABJ é incapaz de crescer em ácido oléico e a selvagem
começa a entrar em fase estacionária em 40 h. Ambas as estirpes são capazes de
metabolizar glucose e possuem o mesmo perfil de crescimento em 24 h. (A): ácido
oleico; (B): glucose.
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FadL é uma proteína transportadora localizada na membrana externa
que internaliza ácidos graxos que contêm de 12 a 18 ou mais carbonos.
Entretanto, para determinar o efeito das mutações nos genes fadA e fadB e fadJ
foram realizados cultivos em meio M9 contendo ácidos graxos de cadeia mais
curta, entre eles, ácido capróico (C6), ácido octanóico (C8), e cadeia longa ácido
láurico (C12) e ácido palmítico (C16) e ácido oleico (C18). Uma vez que a
bactéria demora em torno de 10 h para se adaptar ao meio contendo ácido graxo,
foi selecionado um cultivo contínuo com medida de DO em 24 h para observar
capacidade de crescimento em ácido. A tabela 5 abaixo mostra a D.O. para as
estirpes selvagem e mutante cultivadas em meio M9 contendo ácidos graxos.
Tabela 5. Cultivo das estirpes em ácidos graxos.

Ácido graxo

E. coli MG1655

E. coli ∆ABJ

0h

24 h

0h

24 h

C8

0,020

0,269

0,020

0,247

C18

0,020

3,004

0,020

0,081

Cultivo em M9 com ácidos graxos de tamanhos C8 e C18. D.O. medida em
tempo 0 h e em 24 h mostrando a diferença de crescimento das estirpes. Em
outros meios não foi possível diferenciar o crescimento uma vez que C6, C12 e
C16 precipitaram no meio.

A tabela acima mostra que a estirpe selvagem em 24 h consegue crescer
em ácido graxo oleico e em ácido octanóico de 0 h para 24 h. Estes ácidos
podem ser internalizados pela célula de modo difusível na membrana e por
genes de transporte de cadeias menores de ácidos graxos atoA, atoD e atoB
(Jenkins e Nunn, 1987). Os ácidos de cadeias curtas são tóxicos para E. coli
MG1655, pois afetam a fluidez da membrana (Royce et al., 2013). Esta
toxicidade também é vista na estirpe mutante que teve crescimento em 24 h
próximo ao da selvagem em C8, mas não em C18. Esta observação mostra que
ambas as estirpes podem se adaptar em C8, porém não conseguem processálo pois não há atividade das outras enzimas da oxidação de ácidos graxos.
Mutante E. coli ∆ABJ não houve adaptação ao tamanho longo das cadeias, com
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crescimento residual até 24 h em D.O 0. Em C18 mostra-se a preferência da E.
coli MG1655 pelo ácido oleico com crescimento em 24.
6.2 Amplificação e Clonagem dos genes fadL, fadD e fadE
Os genes da etapa inicial da β-oxidação foram amplificados (Figura 12) e
clonados diretamente no sítio blunt EcoRV no vetor pBluescript-II KS (+), os
genes amplificados foram fadL (1341 pb), fadD (1686 pb), fadE (2445 pb). Para
confirmação das clonagens, diversas colônias foram selecionadas e seus
plasmídeos extraídos para digestão com as enzimas de restrição EcoRI e PstI.
(Figura 13 (A, B, C).
Figura 12. Produtos amplificados por PCR
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2500
2000
1500

1 kb

Em 1 tem-se marcador de 1 kb DNA ladder; 3 e 4 são controle negativo (apenas
reação de PCR) e positivo (gene dinB), respectivamente; 6, 7 e 8 genes fadL, fadD
e fadE amplificados em 60°C; 9, 10 e 11 genes fadL, fadD e fadE amplificados em
65°C; 12, 13 e 14 genes fadL, fadD e fadE amplificados em 68°C. O gene fadD foi
amplificado apenas a 60°C. Gel corado em brometo de etídeo.
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Figura 13. Confirmação das clonagens em pBluescript KS II (+)
M

1
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3 kb
2 kb

1500 pb
1 kb
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Gel corado em brometo de etídeo. Em M: marcador molecular 1 kb. Em A
1 tem-se apenas o vetor pBlueScript K II, A 2-3 fadL em vetor pBlueScript K II,
todos digeridos com EcoRI e PstI. Em B 1 pBlueScript+fadD, B 2-6 digestão com
EcoRI e PstI do pBlueScript+ fadD. Em C 1-2 tem-se pBlueScript+fadE, digerido
EcoRI e PstI. FadL (1341 pb), fadD (1686 pb), fadE (2445 pb).

6.3 Subclonagem em pSB1C3_B0015
O vetor pBluescript- II KS (+) contendo os genes fadL, fadD e fadE,
chamados agora de pBSL/D/E, foi restringido enzimaticamente com EcoRI e
SpeI para liberação do inserto. O inserto purificado a partir de gel de eletroforese
apresenta extremidades complementares ao sítio EcoRI e XbaI e estas enzimas
foram usadas para restrição enzimática do vetor pSB1C3_B0015 que contém um
terminador duplo (dT). Para a subclonagem em pSB1C3_B0015 foi feita uma
reação de ligação para obter os plasmídeos pSB1C3_L0015 (pSBLdT),
pSB1C3_D0015 (pSBDdT) e pSB1C3_E0015 (pSBEdT) (Figura 14), a
subclonagem nestes vetores resultou em um aumento de 129 pb em cada gene:
1470 pb, 1815 pb e 2574 pb, respectivamente, fadL, fadD e fadE.
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Figura 14. Esquema de subclonagem em vetor pSB1C3 contendo o
terminador duplo B0015

A partir deste ponto foi necessário clonar os genes em módulos contendo
o promotor constitutivo forte J23104 e a RBS B0034 forte. A parte genética
pSB1C3_K608002 contém esta parte e foi digerida SpeI e PstI. Os vetores
pSBLdT, pSBDdT e pSBEdT foram digeridos com as enzimas XbaI e PstI e
depois dos insertos serem purificados, seguiu-se a reação de ligação. Esquema
e a confirmação por restrição podem ser vistos na Figura 15 e Figura 16.
Figura 15. Esquema de subclonagem em vetor pSB1C3 contendo o
promotor J23104 e rbs B0034

A subclonagem foi feita nesta parte para se obter construção modular
independente de cada gene fad.
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Figura 16. Confirmação por restrição da clonagem dos genes
(pSBLdT, pSBDdT e pSBEdT) em módulos
1

2

3

M

M

B

1

2 kb

1 kb
A

B

Módulos pSBKLdT, pSBKDdT e pSBKEdT contendo o promotor

constitutivo J23104 e a RBS (B0034). M: marcador molecular de 1 kb. Em A, 1
é o vetor K608002 linearizado; 2 corresponde ao pSBKLd e 3 ao pSBKEdT. Em B,
1 corresponde ao pSBKDdT. Gel corado em brometo de etídeo.

A subclonagem neste vetor fez com que originasse módulo L (pSBKLdT),
módulo D (pSBKDdT) e módulo E pSBKEdT (Figura 16) e isto resultou em
aumento de 55 pb em cada construção: 1525 pb, 1870 pb e 2629 pb,
respectivamente, fadL, fadD e fadE.
6.4 Clonagem dos genes phaJ4 e phaC2
Para a clonagem destes genes, foi feita a digestão do pBluescript-II KS
(+) onde estavam clonados (pBSC2 e pBSJ4). A confirmação da clonagem em
pBluescript-II KS foi feita por enzimas de restrição EcoRI e PstI (Figura 17).
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Destas partes seguiu-se a mesma metodologia descrita para os genes do operon
fad. Logo, estes genes foram clonados em pSB1C3_B0015 gerando pSBC2dT
e pSBJ4dT (Figura 18). Ao adicionar o duplo terminador B0015, phaC2 passou
a ter 1809 pb e phaJ4 582 pb.
Figura 17. Digestão do pBSC2 e pBSJ4

M

1
2

3

1500 pb

500 pb

phaJ4

250 pb

M: marcador molecular de 1 kb. Restrição do pBSC2 (1680 pb) em 1 e

pBSJ4 (453 pb) em 2 e 3 no vetor pBluescript-II KS (+). Gel corado em brometo
de etídeo.
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Figura 18. Restrição do pSBC2dT e pSBJ4dT
M

M
1

2

2 kb

2 kb

500 pb

M: marcador molecular de 1 kb. Em A, temos 1 correspondendo ao
phaC2dT e em B, 1 corresponde ao phaJ4dT. Digestão com XbaI e PstI. Gel
corado em brometo de etídeo.

A esta construção foi adicionado o K608002 (Promotor+RBS) gerando um
B
módulo phaJ4 (pSBKJ4dT) e um módulo phaC2 (pSBKC2dT). Estes módulos
possuem 637 pb e 1864, respectivamente para pSBKJ4dT e pSBKC2dT (Figura
19).
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Figura 19. Restrição do pBSKC2dT e pBSKJ4Dt
M

1

2

2 kb

750 pb

M: marcador molecular de 1 kb. Em 1, temos o módulo para phaC2 e em 2
temos o módulo para phaJ4. Digestão feita com EcoRI e PstI. Gel corado em
brometo de etídeo.

6.5 Construção em configuração monocistrônica para o módulo fadLDE e
construção

em

configuração

monocistrônica

e

em

operon

para

phaJ4phaC2
Para fazer um operon monocistrônico para genes fad foi feito a
montagem dos módulos L, módulo D e módulo E. Primeiro pSBKLdT foi digerido
com SpeI e PstI para ter ligado à sua jusante o módulo pSBKDdT digerido com
XbaI e PstI, uma vez ligado, este novo módulo chamado pMABLD tem para cada
unidade traducional presente, L e D, o seu próprio promotor e duplo terminador.
Ao pMABLD digerido com SpeI e PstI foi adicionado o módulo pSBKEdT digerido
com XbaI e PstI formando o pMAB1. O esquema da Figura 20 mostra a
estratégia experimental realizada.
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Figura 20. Esquema da estratégia experimental utilizada para a construção
do módulo pMAB1.

Seguindo

o

mesmo

sistema de restrição da
etapa anterior

As etapas de clonagem BioBricks nesta figura são mostradas para a
construção final do dispositivo em configuração monocistrônica (pMAB1)
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Para construção do módulo phaJ4phaC2 a mesma estratégia foi
utilizada. O módulo phaJ4phaC2 também em configuração monocistrônica foi
chamado de pMAB2.1 (Figura 21).
Figura 21. Estratégia de construção do plasmídeo pMAB2.1

A construção em configuração de operon para os genes de síntese de
PHA também foi feita seguindo a mesma estratégia anterior, porém previamente
foi construído um pSBKJ4, esta construção não continha um duplo terminador
(Promotor J23104 + RBS B0034 + phaJ4) e à ela foi adicionada uma unidade
traducional de phaC2 que continha um duplo terminador (RBS B0034 + phaC2
+ dT B0015) como mostra a Figura 22 e 23. Esta configuração foi chamada de
pMAB2.
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Figura 22. Estratégia de construção do pMAB2 que está em configuração
de operon

Figura 23. Digestão do pMAB2 e do pMAB2.1

M

2 kb

1

M

2
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Em 1 e 2 tem-se o pMAB2 (2321 pb) e 2 o pMAB2.1 (2521 pb),
respectivamente, digeridos com XbaI e PstI em um sistema de 10 µL conforme
descrito em material e métodos. M: Marcador molecular de 1 kb.

6.6 Construção do módulo phaJ4phaC2 em sistema regulado
Baseado no operon lux, este sistema foi construído para se obter
um controle mais fino da expressão dos genes de síntese de PHA. As partes
biológicas transformadas aqui foram: pSB1C3_R0062 correspondente ao
promotor pR, pSB1C3_R0063 correspondente ao promotor pL, pSB1C3_C0061
que codifica para luxI, pSB1C3_C0062 que codifica para luxR. A Figura 24
mostra um resumo dos passos de clonagem. Primeiramente ligou-se C0062
contendo duplo terminador (dT) B0015 ao RBS B0034, posteriormente esta parte
foi ligada ao promotor pL R0063 gerando o módulo R. A segunda etapa seguiuse ligando C0062 contendo duplo terminador (dT) B0015 ao RBS B0034 e depois
ligada ao promotor pR R0062 gerando o módulo I. A ligação entre estes dois
módulos serve como parte regulatória do que vem a sua jusante, os dois módulos
juntos foram chamados de módulo RI. Após, ao módulo RI foi adicionado a
construção pMAB3.1 a jusante, esta construção foi feita ao ligar o pR com
RBSphaJ4 + RBSphaC2dT.

70

Figura 24. Resumo do esquema módulo pMAB3

O promoto pL corresponde à seta em azul claro e o pR à seta em roxo.
Previamente ao término desta construção, foi adicionado o promotor pR à parte
phaJ4phaC2 que não continha promotor. Desse modo, foi possível ligar a jusante
do módulo RI para gerar o pMAB3.
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6.7 Cultivo de E. coli em meio contendo ácido graxo para produção de PHAmcl
O cultivo de E. coli MG1655 e E. coli ∆ABJ foi feito em LB suplementado
com ácido graxo capróico (LB+C6), octanóico (LB+C8), láurico (LB+C12) e
palmítico (LB+C16) por 48 h a 30°C a 250 rpm. Previamente ao cultivo as
estirpes selvagem e mutante foram transformadas com pMAB2 e pMAB2.1
(plasmídeos que contêm enzimas phaC2 e phaJ4) cada uma, desse modo temse o grupo selvagem E. coli MG1655 pMAB2 e E. coli MG1655 pMAB2.1 e o
grupo mutante E. coli ∆ABJ pMAB2 e E. coli ∆ABJ pMAB2.1
Não houve crescimento para ambas as estipes em C6, C12 e C16,
provavelmente o meio tornou-se tóxico para a bactéria, uma vez que as bactérias
tentam crescer a partir de nutrientes de presentes no LB, porém sob constante
estresse devido a presença dos ácidos que podem afetar o crescimento em
função do pH e causar a perda de integridade da membrana interna (Lennen et
al., 2011, Royce et al., 2013). Em LB+C8 a bactéria necessitou de um tempo de
adaptação curto que é considerado o suficiente para não tornar o meio tóxico
(Royce et al., 2013) e foi o único ácido em que ambas conseguiram crescer.
Posteriormente ao tempo de crescimento, as células foram recuperadas e o
pellet lavado foi guardado em freezer a -80°C seguido de liofilização, a
metanólise ácida foi feita em seguida e as amostras analisadas por GC-MS/MS.
6.8 Avaliação da produção de PHA-mcl por GC-MS/MS
As bactérias E. coli MG1655 e E. coli ∆ABJ portando pMAB2 obtiveram
um espectro de 10 e 9 picos. Quando com pMAB2.1 ambas obtiveram um
espectro de 11 e 9 picos. A bactéria E. coli MG1655 com o pMAB2 apresentou
padrão de similaridade destes picos com os compostos da Tabela 6.
Tabela 6 – Identificação por similaridade de picos para E. coli MG1655 + pMAB2
Composto
Octanoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester
Dodecanoic acid, methyl ester
Methyl tetradecanoate
2-Hexadecenoic acid, methyl ester, (E)-

Tempo de retenção (min)
8.132
10.554
12.138
12.524
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13.212

Octadecanoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester

13.433

Methyl hexadec-9-enoate

13.569

Hexadecanoic acid, methyl ester

14.672

Octadecanoic acid, 9,10,12-trimethoxy-, methyl ester

14.752

9-Octadecenoic acid, methyl ester, (E)-

15.064

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, methyl ester

A bactéria E. coli MG1655 com o pMAB2.1 apresentou padrão de similaridade
dos picos com os compostos da Tabela 7.
Tabela 7 - Identificação por similaridade de picos para E. coli MG1655 +
pMAB2.1
Composto
Dodecanoic acid, methyl ester
Methyl tetradecanoate
Octadecanoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester
Methyl hexadec-9-enoate
Hexadecanoic acid, methyl ester
6-Hexadecenoic acid, 7-methyl,methyl ester (Z)
cis-10-Heptadecenoic acid, methyl ester
Octadecanoic acid, 9,10,12-trimethoxy-, methyl ester
9-Octadecenoic acid, methyl ester, (E)Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, methyl ester
Octanoic acid, 2-methoxy-, methyl ester, (.+/-.)-

Tempo de retenção (min)
10.553
12.138
13.211
13.432
13.569
13.750
14.140
14.671
14.752
15.066
15.869

A bactéria E. coli ∆ABJ com o pMAB2 apresentou padrão de similaridade
dos picos com os compostos da Tabela 8.
Tabela 8 - Identificação por similaridade de picos para E. coli ∆ABJ + pMAB2
Composto
Octanoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester
Dodecanoic acid, methyl ester

Tempo de retenção (min)
8.132
10.554
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12.140

Methyl tetradecanoate

12.525

2-Hexadecenoic acid, methyl ester, (E)-

13.213

Octadecanoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester

13.434

9-Hexadecenoic acid, methyl ester, (Z)-

13.570

Hexadecanoic acid, methyl ester

14.673

Octadecanoic acid, 9,10,12-trimethoxy-, methyl ester

14.753

9-Octadecenoic acid, methyl ester, (E)-

A bactéria E. coli ∆ABJ com o pMAB2.1 apresentou padrão de
similaridade dos picos com os compostos da Tabela 9.
Tabela 9 - Identificação por similaridade de picos para E. coli ∆ABJ + pMAB2.1
Tempo de retenção (min)
9.588

Composto
Dodecanal

10.552

Dodecanoic acid, methyl ester

12.136

Methyl tetradecanoate

12.521

2-Hexadecenoic acid, methyl ester, (E)-

13.210

Octadecanoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester

13.433

Methyl hexadec-9-enoate

13.567

Hexadecanoic acid, methyl ester

14.670

Octadecanoic acid, 9,10,12-trimethoxy-, methyl ester

14.751

9-Octadecenoic acid, methyl ester, (E)-

Nas

estirpes

selvagem

e

mutante

que

continham

o

pMAB2

transformado, houve uma produção de ácido 3-hidroxioctanoato (3-HO). A
bactéria E. coli MG1655 obteve um rendimento de 0,086 mg/µL e a E. coli ∆ABJ
0,120 mg/µL. Estas quantidades variam pouco, mas indicam que o fluxo
metabólico previsto esteja funcionando de modo que os intermediários da βoxidação são desviados para sintetizar 3-HO na mutante e que parte destes
intermediários na estirpe selvagem também podem ser usados para produzir
PHA. Além disto já foi mostrado que com a deleção dos genes fadA e fadJ e
coexpressão de phaJ4 e phaC1 é possível produzir copolímeros de cadeia curta
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e média utilizando mistura de ácidos graxos (Tappel et al., 2012). O espectro dos
picos e o pico para 3-hidroxioctanoato pode ser visto na Figura 25.

Figura 25. Cromatograma de alguns picos em GC-MS/MS

Em rosa tem-se a E. coli ∆ABJ com pMAB2 e em preto tem-se a E. coli
MG1655 com pMAB2. Os picos estão sobrepostos no tempo de retenção (RT)
próximo de 8,25. Este pico não é visto para a E. coli MG1655 com pMAB2.1 em
azul e nem para E. coli ∆ABJ com pMAB2.1 em marrom.

Outros compostos observados foram os ácidos graxos de cadeia média
e longa octadecanoico, dodecanoico, hexadecanoico, hexadecenoico e estavam
presentes em ambas as estirpes com todas as construções (pMAB2, pMAB2.1)
Estes ácidos podem ser vistos devido a biossíntese de ácidos graxos estar ativa
e como o meio consistia de C8, um possível alongamento destes ácidos pode
ocorrer para que a bactéria o utilize a fim de reduzir os possíveis danos da
membrana causados pela acidez tornando-os menos tóxicos. Um pico alto
observado para hexadecanoato demonstra que isto é possível uma vez que a
bactéria pode juntar duas moléculas de octanoato.
Em específico, apenas um composto foi observado em ambas as
estirpes com a construção pMAB2. Trata-se do ácido 3-hidroxioctadecanoico (3OH 18:0) ou 3-hidroxiesteárico, o qual não parece ser produto de síntese de
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PHA, pois caso isto ocorresse, os outros ácidos acima citados também teriam
um grupo funcional hidroxil. Isto porque a enzima PhaC2 utilizada neste trabalho
não é estritamente específica quanto a polimerização das cadeias de carbono,
logo não haveria motivo pela preferência ao ácido esteárico. Sabe-se que este
ácido é β-hidroxiesteárico e ele está presente em paredes celulares bacterianas
e lipopolissacarídeos (LPS) que contêm ou não cadeias ramificadas (Brondz,
2016). Com isto exposto, explica-se o porquê das duas estirpes contendo o
pMAB2.1 não apresentarem nenhum ácido 3-HO. O vetor pMAB2.1 desta
construção está em configuração monocistrônica, fazendo com que a expressão
da PhaC2 não ocorra e apenas tenha o acúmulo de intermediários por phaJ4,
além da formação de ácidos graxos maiores. A expressão de phaC2
possivelmente está sendo prejudicada pelo tamanho do terminador após o
módulo phaJ4 por ser uma estrutura em grampo longa, este resultado pode
interferir em futuros trabalhos e este terminador deve ser considerado. Os
compostos com seus respectivos valores podem ser vistos na Tabela 10.

Tabela 10. Compostos e valores (µg/mL) identificados no espectro.

E. coli ∆ABJ
Composto

pMAB2

Octanoic acid, 3-hydroxy-, methyl
ester 0,12

Composto

pMAB2.1
Dodecanal 0,006

Dodecanoic acid, methyl ester 0,048

Dodecanoic acid, methyl ester 0,048

Methyl tetradecanoate 0,059

Methyl tetradecanoate 0,062

2-Hexadecenoic acid, methyl ester, (E)- 0,008

2-Hexadecenoic acid, methyl ester,
(E)- 0,005

Octadecanoic acid, 3-hydroxy-,
methyl ester 0,11

Octadecanoic acid, 3-hydroxy-,
methyl ester 0,128

9-Hexadecenoic acid, methyl ester, (Z)- 0,018

Methyl hexadec-9-enoate 0,024

Hexadecanoic acid, methyl ester 0,182

Hexadecanoic acid, methyl ester 0,214

Octadecanoic acid, 9,10,12trimethoxy-, methyl ester 0,015

Octadecanoic acid, 9,10,12trimethoxy-, methyl ester 0,021
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9-Octadecenoic acid, methyl ester, (E)- 0,037

9-Octadecenoic acid, methyl ester,
(E)- 0,051

E. coli MG1655
Composto
Octanoic acid, 3-hydroxy-, methyl
ester
Dodecanoic acid, methyl ester

pMAB2
0,086
0,052

Methyl tetradecanoate
2-Hexadecenoic acid, methyl ester, (E)Octadecanoic acid, 3-hydroxy-,
methyl ester

0,061
0,006
0,119

Methyl hexadec-9-enoate

0,016

Hexadecanoic acid, methyl ester
Octadecanoic acid, 9,10,12trimethoxy-, methyl ester
9-Octadecenoic acid, methyl ester, (E)Octadecanoic acid, 12-hydroxy-,
methyl ester

0,194
0,018
0,037
0,005

Composto
Dodecanoic acid, methyl ester
Methyl tetradecanoate
Octadecanoic acid, 3-hydroxy-,
methyl ester
Methyl hexadec-9-enoate
Hexadecanoic acid, methyl ester
6-Hexadecenoic acid, 7-methyl,methyl
ester (Z)
cis-10-Heptadecenoic acid, methyl
ester
Octadecanoic acid, 9,10,12trimethoxy-, methyl ester
9-Octadecenoic acid, methyl ester, (E)Octadecanoic acid, 12-hydroxy-,
methyl ester
Octanoic acid, 2-methoxy-, methyl
ester, (.+/-.)-

pMAB2.1
0,053
0,076
0,123
0,018
0,294
0,005
0,007
0,036
0,046
0,009
0,008

Em rosa tem-se os compostos comuns para ambas as estirpes com as
duas construções (pMAB2 e pMAB2.1). Azul-negrito corresponde ao 3-HO
presente na estirpe selvagem e mutante com pMAB2; em letra verde o 3hidroxioctadecanoato comum para ambas as estirpes e construções; em laranja
o ácido 12-octadecanoico presente apenas na estirpe selvagem; em branco
compostos que somente apareceram unicamente na estirpe. Os valores em
negrito destacam a quantidade do composto em relação ao controle interno ácido
metil benzoico (não mostrado).
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7 CONCLUSÃO

A partir deste trabalho foi possível produzir o polihidroxialcanoato (PHA)
poly-3-hidroxioctanoato em E. coli MG1655 e na nova estirpe desenvolvida E.
coli ∆ABJ após transformar estas estirpes com um plasmídeo contendo em
configuração de operon os genes phaJ4 e phaC2. Entretanto, o plasmídeo que
continha os genes em configuração monocistrônica não se apresentou eficiente
pois não houve produção de PHA.
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9 ANEXOS

9.1 Tabela de compostos identificados no GC/MS-MS e estrutra do 3hidroxioctadecanoico e 3-hidroxioctanoico

Composto
Ácido 3-hidroxioctanoico, metil éster
Ácido dodecanoico, metil éster
Metil tetradecanoato
Ácido 2-Hexadecenoico, metil éster, (E)Ácido 3-hidroxioctadecanoico, metil éster
Metil hexadec-9-enoato
Ácido hexadecanoico, metil éster
Ácido octadecanoico, 9,10,12-trimetoxi-,
metil éster
Ácido 9-Octadecenoico, metil éster, (E)Ácido 12-hidroxioctadecanoico, metil éster
Ácido 6-hexadecenoico, 7-metil, metil éster
(Z)
Ácido cis-10-heptadecenoico, metil éster
Ácido octanoico, 2-metoxi-, metil éster
Ácido 9-hexadecenoico, metil éster, (Z)Dodecanal

MG1655 MG1655 MG∆AB MG∆ABJ
+
+
J+
+
pMAB2 pMAB2.1 pMAB2 pMAB2.1
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9.2 Cultivo de Escherichia coli selvagem (MG1655)

Cromatograma da Escherichia coli MG1655 cultivada em LB. Cultivo
também realizado em 48 h, não há picos para ácidos hidroxialcanoatos, os picos
mostrados são inerentes do cultivo. Esquerda para direita: ácido benzóico, metil
éster; ácido dodecanóico, metil éster; metil tetradecanoato; ácido tridecanóico,
metil éster; ácido 3-hidroxiundecanoico, metil éster; ácido hexadecanoico, metil
éster.

