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RESUMO 

Salmonella Enteritidis é um patógeno pertencente à Família Enterobacteriaceae que 

frequentemente está relacionada a infecções alimentares em humanos, principalmente 

em crianças, idosos e pacientes imunossuprimidos. A importância deste micro-

organismo se dá pela sua prevalência significativa, com distribuição mundial, nos lotes 

de frangos de corte e de postura de ovos, levando a sérias implicações na saúde 

pública e ao mercado avícola. O controle eficaz da salmonelose é um desafio, pois 

envolve um complexo manejo dos animais e tratamento com uso de antibióticos que 

não garantem a eliminação da infecção. O uso de bacteriófagos líticos contra 

infecções bacterianas (fagoterapia) vem atender uma demanda crescente por 

alternativas ao tratamento antimicrobiano convencional. Todavia, a literatura tem 

relatado o surgimento de certa resistência bacteriana a alguns bacteriófagos líticos, 

como por exemplo, em Salmonella sp. Diversos são os mecanismos bacterianos de 

resistência aos fagos, tais como a prevenção de adsorção, o bloqueio da injeção do 

DNA do fago, restrição-modificação, infecção abortiva e o sistema CRISPR (“clustered 

regularly interspaced short palindromic repeats”) /Cas (“CRISPR associated proteins”) 

de imunidade adquirida. Assim sendo, o presente trabalho objetivou a caracterização 

molecular da resistência bacteriana de fagos líticos isolados contra cepas de 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis (SE). Para tal, os mecanismos-

alvos escolhidos foram o sistema CRISPR/Cas e o bloqueio da adsorção de fagos, via 

lipopolissacarídeo (LPS). Nas 22 cepas de estudo, um total de 72 CRISPRs foi 

identificado, com 14 diferentes domínios repetitivos (DR), apresentando um total de 

551 sequências de espaçadores e os genes associados cas1, cas2 e cas3. Cas 9 e 

cas 10 não foram identificados. Foi observado que as cepas resistentes aos fagos 

líticos possuíam um maior número total de espaçadores no locus CRISPR em relação 

às cepas sensíveis e essa diferença foi estatisticamente significativa. Análises 

filogenéticas dos genes cas do sistema CRISPR/Cas de imunidade bacteriana, dos 

genes rfaC, rfaH, cpsG, manB, manC, lpxA, lpxB e lpxC (relacionados ao LPS) e dos 



 
 

genes Housekeeping aroC, dnaN, hemD, hisD, purE, sucA e thrA indicaram que a 

resistência a fagos nas cepas de Salmonella Enteritidis desse estudo esteja sendo 

governada pelo sistema CRISPR, em termos de acúmulo dos seus espaçadores. Além 

disso, sugere-se também que os polimorfismos dos genes relacionados ao LPS 

estejam moldando a história evolutiva das cepas de SE. A relevância do presente 

estudo concerne à seleção do número de espaçadores totais nos loci CRISPR como 

marcador molecular para a resistência a fagos em Salmonella Enteritidis. 

Palavras-chave: CRISPR/Cas, Salmonella Enteritidis, Bacteriófagos, Resistência, 

Sequênciamento NGS. 
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ABSTRACT 

Salmonella Enteritidis is a pathogen that belongs to the Enterobacteriaceae family and 

is often related to infections transmitted by food in humans, especially in children, 

elderly and immunosuppressed patients. The importance of this microorganism is 

because it’s significant prevalence with worldwide distribution in lots of poultry, leading 

to serious implications for public health and poultry industry. Effective control of 

salmonellosis is a challenging because involves a complex animal handling and 

treatment with antibiotics that do not guarantee the elimination of infection. The use of 

lytic bacteriophages against bacterial infections (phage therapy) meets a demand for 

alternatives to the conventional antimicrobial treatment. However, the literature has 

reported the emergence of bacterial resistance to some lytic bacteriophages, such as 

in Salmonella sp. There are several mechanisms of bacterial resistance to phages, 

such as prevention of adsorption, blocking the injection of phage DNA, restriction-

modification, abortive infection and the CRISPR/Cas System acquired immunity. Thus, 

this research aims to study in a molecular level the bacterial resistance of lytic phages 

isolated from pathogenic strains of Salmonella enterica subsp. enterica serovar 

Enteritidis (SE). Two mechanisms have been chosen: the CRISPR/Cas system and 

blocking of phage adsorption via LPS. From 22 SE strains, a total of 72 CRISPRs was 

identified with 14 different repetitive domains (DR), presenting a total of 551 spacers’ 

sequences and cas1, cas2 and cas3 CRISPR associated genes. Cas 9 and cas 10 

genes weren’t identified. It was observed that phage lytic resistant strains have a 

higher total number of spacers in the CRISPR locus in relation to sensitive strains, and 

this difference was statistically significant. Phylogenetic analysis of cas genes from 

CRISPR/Cas system, of rfaC, rfaH, cpsG, manB, manc, lpxA, lpxB and lpxC genes 

(related to LPS) and of aroC, dnaN, hemD, hisD, purE, sucA e thrA Housekeeping 

genes, point to the molecular basis of bacterial resistance to lytic phage in strains of 

Salmonella Enteritidis and that it is being governed by CRISPR accumulation of 

spacers and not by LPS biosynthesis-related genes. It also suggests that 



 
 

polymorphisms on LPS may be molding the evolutionary history of SE strains. 

Furthermore, results also suggest that polymorphisms of genes related to LPS are 

shaping the evolutionary history of the SE strains. The relevance of this study is the 

selection of a molecular marker for resistance to Salmonella Enteritidis phage, the total 

number of spacers in the CRISPR loci. 

Keywords: CRISPR/Cas, Salmonella Enteritidis, Bacteriophages, Phage Resistance, 

NGS Sequencing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Salmonella enterica 

 

 Historicamente, a Salmonella tem sido classificada e nomeada segundo o local 

original de isolamento, tipagem de fagos (diferenciação de serovares), preferências 

por hospedeiros (classificação epidemiológica) e determinantes antigênicos (H, 

flagelar; O, somático; K, virulência capsular – esquema Kauffmann-White) (Pui et al., 

2011). De acordo com a classificação contemporânea, baseada na filogenia do gene 

16S rRNA, o gênero Salmonella contém apenas duas espécies, Salmonella bongori e 

Salmonella enterica, e um total de 2.610 serovares (Andrews-Polymenis et al., 2010).  

 Salmonella enterica é uma espécie membro da Família Enterobacteriaceae, 

Gram-negativa, anaeróbica facultativa, não-fastidiosa, maioria flagelada, em forma de 

bastonete, medindo cerca de 2-3 x 0,4-0,6 µm (Montville e Matthews, 2008; Crum-

Cianflone, 2008) (Figura 1). Constitui um grupo de patógenos entéricos com um amplo 

espectro de hospedeiros, incluindo humanos, répteis e pássaros. S. enterica é uma 

importante causa de doença transmitida por alimentos em países em desenvolvimento 

e causa surtos esporádicos de salmonelose nos países desenvolvidos. Embora muitos 

patógenos transmitidos por alimentos tenham recebido recentemente considerável 

atenção, a Salmonella permanece entre as principais fontes de infecções transmitidas 

por alimentos. Esta espécie é subdividida em 6 subespécies com diferentes serovares: 

Salmonella enterica subsp. enterica (1.547 serovares); Salmonella enterica subsp 

salamae (513); Salmonella enterica subsp arizonae (100); Salmonella enterica subsp 

diarizonae (341); Salmonella enterica subsp houtenae (73); Salmonella enterica subsp. 

indica (13); Salmonella bongori (23) (Rodrigues, 2011; Guibourdenche et al., 2010). 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis tem sido considerado o serovar 

mais comum em casos de infecções em seres humanos (CDC, 2010; Kottwitz et al., 

2010) e a maioria está associada a produtos avícolas (Colin, 1996; Tavechio et al., 
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1996). Mais de 99% das cepas de Salmonella que causam infecção em humanos 

pertencem a essa subsespécie (Pui et. al, 2011).    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 O sequênciamento do DNA de diversos serovares de Salmonella enterica têm 

revelado um genoma de aproximadamente de 4,8Mb (Figura 2), de conteúdo G+C 

53% e com 4.400 CDS (regiões de sequências codificantes) (Mc Clelland et al., 2001). 

Os cromossomos das bactérias entéricas são mosaicos e compostos de regiões 

colineares inter-espaçadas por “loops” ou ”ilhas” únicas para certas espécies; tais ilhas 

algumas vezes codificam funções de patogenicidade, sendo assim são nomeadas de 

“Salmonella pathogenecity islands” (SPIs) (Perna et al., 2001 e Florea et al., 2000).  

Figura 1. Micrografia eletrônica de S. enterica (serovar Typhimurium) exibindo a forma bacilar e cocóide 

depois de exposição a condições nutricionais limitantes. Escala da barra, 1 μm. Fonte: Gupte et al., 2003. 
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Duas importantes características das salmonelas na patogenia da salmonelose são a 

invasão e a proliferação intracelular no hospedeiro, as quais estão diretamente ligadas 

a genes localizados nas ilhas de patogenicidade, elementos genéticos móveis que 

contribuem para rápidas mudanças no potencial de virulência (Kuhle & Hensel, 2004). 

Além disso, outros genes pertencentes à plasmídeos de virulências, operons de 

fímbrias, pseudogenes, fagos lisogênicos são importantes para garantir especificidade 

ao hospedeiro (Amavisit et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2. Mapa do genoma de Salmonela enterica serovar Typhimurium LT2. Fonte: 

Mc Clelland et al., 2001. 
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 A salmonelose continua sendo um importante problema de saúde pública ao 

redor de todo mundo. Estudos estimam que existam 80,3 milhões de casos anuais de 

doenças de origem alimentar relacionada com Salmonella no mundo (Majowicz et al., 

2010). Na Europa, S. Enteritidis representa 85% dos casos de salmonelose, 38% na 

Ásia e 31% na América Latina e no Caribe. Desde a primeira pandemia relatada em 

1980, a SE tem emergido como um dos principais patógenos associados à 

transmissão por ovos contaminados (Galanis et al., 2006). O comportamento da 

doença pode ser dividido em um quadro clínico com quatro padrões: febre entérica, 

gastroenterite, bacteremia e outras complicações de salmonelose não-tifoidal; e um 

estado de portador crônico (Pui et al., 2011). Além dos prejuízos à saúde, 

principalmente para as crianças, idosos e pacientes imunossuprimidos, a doença 

também contribui para impactos econômicos negativos devido ao custo da 

investigação de vigilância, tratamento e prevenção da doença.  

  O consumo de carne e ovos contaminados por S. Enteritidis é a principal fonte 

de infecção humana (Thomas et al., 2009). A prevenção através de monitorias de 

granjas de corte e postura é a melhor forma de assegurar um produto final de alta 

qualidade. O controle da infecção é feito através da adoção de medidas de isolamento 

e biossegurança durante o ciclo de criação intensivo que buscam evitar a transmissão 

vertical e horizontal da bactéria. Um dos fatos que mais dificultam o controle deste 

micro-organismo é a falta de sinais clínicos e mesmo de lesões, pois muitas vezes, a 

ave é portadora (Cardoso e Tessari, 2013). Além disso, a bactéria em questão não 

requer condições nutricionais especiais e pode sobreviver sob várias condições 

ambientais fora do seu hospedeiro por um longo período (Pui et al., 2011). O 

tratamento com antibióticos não é capaz de eliminar a infecção, mas pode reduzir a 

mortalidade dos animais em lotes infectados (Back, 2010). O uso indiscriminado de 

antibióticos na ração das aves veio acarretando o surgimento de bactérias resistentes. 
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 A resistência em Salmonella a um antibiótico foi reportada pela primeira vez no 

começo da década de 60 (Montville e Matthews, 2008). Desde então, o isolamento de 

cepas resistentes a um ou mais antibióticos tem aumentado ao redor do mundo, 

devido ao rápido desenvolvimento de novos quimioterápicos, a maior acessibilidade às 

drogas e a seu uso descontrolado. A maior preocupação se dá em relação à 

resistência aos antibióticos tradicionais de primeira linha, como a ampicilina, 

cloranfenicol e o trimetropin sulfametoxazol, que define a multirresistência a drogas 

(MDR) em Salmonella enterica (Crump e Mintz, 2010). Com isso, uma demanda 

crescente por alternativas ao tratamento antimicrobiano convencional vem crescendo. 

Dentre as alternativas disponíveis na literatura científica se encontra a fagoterapia, que 

é o uso de bacteriófagos no tratamento de infecções bacterianas. A fagoterapia tem 

certa vantagem sobre a antibioticoterapia por ser natural, não tóxica para a microbiota 

de humanos e animais e é relativamente barata se comparada a alguns antibióticos 

(Sulakvelidze et al., 2001).  O controle de infecções bacterianas por coquetéis de 

bacteriófagos vem sendo testado e demonstrou sucesso há alguns anos com 

Escherichia coli (Huff et al., 2002), Campylobacter (Goode et al., 2003) e Salmonella 

Enteritidis (Andreatti-Filho, 2007), por exemplo. 

 

1.2. Bacteriófagos 

Bacteriófagos (nome derivado de “bacteria” e do grego “phaigen”: devorar) são 

como todos os vírus parasitas obrigatórios, que invadem exclusivamente células 

bacterianas e, no caso dos fagos líticos, interrompem o metabolismo bacteriano 

causando a lise celular. São as entidades biológicas mais abundantes do planeta (1030 

virions) sendo estimado que ultrapassem na ordem de 10 vezes seus hospedeiros 

bacterianos (Seed et al., 2013). Ubíquos, compartilham uma ecologia comum com 

seus hospedeiros e, consequentemente, são encontrados nos intestinos do homem e 

outros animais, em alimentos, solo, água, esgoto e outros nichos ambientais, 
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associados à presença de bactérias (Brüssow and Kutter, 2005). Os fagos 

(denominação simplificada) são encontrados mais facilmente nos ambientes 

aquáticos, de tal forma que nesses locais seu título pode variar de 104 a 108 UFP/mL 

(Withey et al, 2005).  Desta forma, fagos e bactérias co-evoluem ao longo de 3-4 

bilhões de anos. (HANLON, 2007). A constante ameaça da predação do fago às 

bactérias levou a evolução de uma ampla gama de mecanismos de imunidade 

bacterianos que por sua vez resultou na evolução de diversas estratégias de evasão 

nos fagos (Seed et al., 2013). A habilidade dos fagos para infectar e destruir os 

hospedeiros bacterianos os torna fatores-chave no processo de evolução das 

bactérias e na manutenção do balanço ecológico entre ambos. Além disso, eles são 

capazes de infectar e transferir informação genética a seus hospedeiros, como os 

fatores de patogenicidade em Escherichia coli patogênica, Salmonella sp., 

Corynebacteruim diphtheriae e Vibrio cholarae (Grose et al., 2014). 

A morfologia desses vírus é bastante típica, assemelham-se às complexas 

naves espaciais em uma microestrutura de 20 a 200nm de comprimento geralmente 

dividida em cabeça (estrutura icosaédrica), colar, cauda, fibra da cauda e placa basal 

(Figura 3). Cada partícula viral carrega seu material genético (DNA ou RNA) dentro de 

um capsídeo protéico ou lipoprotéico; a combinação do ácido nucléico mais o 

capsídeo forma o nucleocapsídeo (marcações mais escuras na Figura 4).   

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Esquema da estrutura típica dos bacteriófagos. 
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Alguns fagos têm apenas alguns milhares de bases em seu genoma, como o 

fago RRH1 de Rhodococcus sp. com apenas 14,2 Kb (Petrovski et al., 2011), ao passo 

que outros podem atingir quase 0,5 Mb, como o fago G de Bacillus megaterium. A 

Figura 5 ilustra o genoma do bacteriófago SFP10 de Salmonella Enteritidis de 

aproximadamente 158 Kb. O alvo hospedeiro para cada fago é um grupo específico de 

bactérias. Este grupo é, muitas vezes, um subconjunto de uma espécie, mas várias 

espécies afins podem ser infectadas pelo mesmo fago (Kutter & Sulakvelidze, 2004).  

 

 

 

 

 

Figura 4. Micrografia eletrônica do fago SFP10 negativamente corado com 0,2% de acetato de uranilo. 

Escala da barra, 50nm. Fonte: Park et al., 2011. 
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Mais de 95% dos fagos descritos na literatura possuem cauda e pertence à 

Ordem Caudovirales (classificação do Comite International de Taxonomia de Vírus - 

ICTV), as três principais famílias desta ordem são definidas pelas morfologias de 

caudas muito distintas: 60% dos fagos são Siphoviridae, com longas e flexíveis 

caudas; 25% são Myoviridae, com cauda de camada dupla e contrátil e 15% são 

Podoviridae, com cauda curta e atarracada. Com muito poucos membros 

caracterizados, existem 10 famílias de fagos sem cauda, diferenciadas pelo formato do 

capsídeo; se possuem envelope lipídico ou não, se são segmentados ou não, se 

possuem genomas de dsDNA ou ssDNA ou RNA e se são liberados por lise dos seus 

hospedeiros ou são continuamente extrudidos da superfície celular Os processos 

básicos de infecção das famílias Inoviridae, Leviviridae, Microviridae e Tectiviridae são 

conhecidos na literatura. Do restante, pouco se sabe, mas tem sido isolados sob 

condições extremas de pH, temperatura ou sanilidade e tem sido observados em 

Figura 5. Mapa do genoma do fago SFP10 de Salmonella Enteritidis. Fonte: Park et al., 

2011. 
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Archaea (Kutter & Sulakvelidze, 2004). A Figura 6 apresenta imagens das difentes 

morfologias das principais famílias de bacteriófagos (Sepúlveda-Robles et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os bacteriófagos também podem ser divididos em duas classes baseado no 

seu ciclo de vida: virulento ou temperado (inócuo). Fagos virulentos se multiplicam 

através de um ciclo lítico: o virion adsorve à superfície de uma célula hospedeira e 

injeta seu material genético, que assume grande parte do metabolismo hospedeiro e 

da maquinaria molecular bacteriana para dar origem às novas partículas virais. Por 

sua vez, fagos temperados têm a escolha do modo de multiplicação quando infectam 

uma nova célula. Algumas vezes, estes podem iniciar a infecção com um ciclo lítico, 

Figura 6. Imagens de microscopia eletrônica de fagos selecionados das principais famílias 
descritas. Cada linha mostra três exemplos da família morfológica indicada na margem esquerda. 
Cada percentagem corresponde à proporção de fagos na coleção pertencentes a cada família. 
Ampliação, 100.000. Barra, 50 nm. Fonte: Sepúlveda-Robles et al., 2012. 
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resultando em lise bacteriana e liberação de novos fagos, como visto anteriormente; 

ou alternativamente iniciar a infecção com um ciclo lisogênico, no qual ao invés de se 

replicar, o genoma viral assume um estado de latência ou quiescência e é chamado de 

profago, muitas vezes integrados no genoma bacteriano, mas em algumas vezes, 

mantido como um plasmídeo. Agentes físicos como a luz ultravioleta e alguns 

químicos, como espécies reativas de oxigênio (ROS) podem induzir a fase lítica em 

profagos. O profago λ, por exemplo, é mantido em latência em E. coli K-12 pela 

expressão de cI, que codifica uma proteína repressora (CI), que reprime a transcrição 

de todos os outros genes λ, exceto si mesmo. Em células não-lisogênicas, o profago λ 

se encontra na ausência de um repressor e então todos seus genes outros genes são 

expressos e ele entra no ciclo lítico (Kutter & Sulakvelidze, 2004).  

A autoria da descoberta dos bacteriófagos tem sido objeto de discussão. Ernest 

Hanking (1896), bacteriologista britânico, foi quem primeiro relatou a presença de uma 

atividade antimicrobiana contra Vibrio cholerae, observada nas águas dos rios Ganges 

e Jumna, na Índia. Quase 20 anos depois, Frederick Twort (1915), bacteriologista 

inglês, publicou o achado de um fenômeno semelhante àquele observado por Hanking 

e acrescentou a hipótese de que a causa poderia ser, entre outras possibilidades, um 

vírus. Por diversas razões, incluindo dificuldades financeiras, Twort também não 

prosseguiu com sua pesquisa. Dois anos depois, a descoberta “oficial” dos 

bacteriófagos foi atribuída a Felix d’Herelle (1917), microbiologista franco-canadense, 

do Instituto Pasteur em Paris (Sulakvelidze et al., 2001). Após sua descoberta, 

d’Herelle fez uso dos fagos para tratar disenteria em crianças de um hospital infantil de 

Paris em 1919 (Hôspital dês Enfantes-Malades), sob supervisão do pediatra e 

professor Victor-Henri Hutinel, considerada, provavelmente, a primeira tentativa do uso 

terapêutico com bacteriófagos (Sulakvelidze et al., 2001). 

Posteriormente, diversos fagos foram produzidos comercialmente contra várias 

infecções bacterianas e, na década de 40, uma empresa americana (Eli Lily Company) 
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produziu sete fagos para uso humano, incluindo preparações que visavam o controle 

de bactérias como estafilococos, estreptococos, enterobactérias entre outras. Essas 

preparações foram usadas no combate a várias infecções, incluindo abcessos, feridas 

supuradas, vaginite, infecções agudas e crônicas do trato respiratório superior. 

Contudo, nessa mesma década, com o advento dos antibióticos, a produção comercial 

de fagos para terapia cessou na maior parte do Ocidente. Entretanto, os fagos 

continuaram a ser usados terapeuticamente, junto com os antibióticos ou substituindo-

os, no leste europeu e na constituída União Soviética. Várias instituições destes 

países permanecem ativamente envolvidas na pesquisa e produção de fagos, como a 

Eliava Institute of Bacteriophage, Microbiology, and Virology (EIBMV), fundada em 

1923 em Tbilisin, Geórgia, que atualmente tem o nome de Georgia Eliava Institute of 

Bacteriophage, Microbiology, and Virology e a Hirszfeld Institute of Immunology and 

Experimental Therapy (HIIET) fundada em 1952 em Wroclaw, na Polônia, que 

atualmente tem o nome de Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental 

Therapy (Sulakvelidze et al., 2001). 

 Desde então, diversos estudos pré-clínicos e clínicos com fagos na medicina 

veterinária e humana tem sido realizada por laboratórios e centros de pesquisa em 

todo o mundo, principalmente após o surgimento das bactérias multirresistentes aos 

antimicrobianos. Esses fagos têm sido crescentemente utilizados pela comunidade 

científica na fagoterapia de diversas infecções bacterianas, como na indústria de 

alimentos com a finalidade de controlar graves doenças transmitidas por alimentos 

contaminados. Listeria phage (www.ebifoodsafety.com); E.coli phage; Salmonella 

phage (www.omnilytics.com) são exemplos de fagos oferecidos para tratamento de 

produtos alimentícios em manufatura, de origem bovina e aviária, respectivamente 

(Hagens e Loessner, 2010).  

 Na medicina humana, há alguns exemplos de fagos descritos e disponíveis 

comercialmente (www.phageinternational.com): Staphylococcus spp., incluindo MRSA 
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(Methicillin Resistant Staphylococcus aureus) (Caparelli et al., 2007), Streptococcus 

spp. (Sabri et al., 2011; Ploeg, 2010), Enterococcus spp. (Uchiyama et al. 2008), 

Proteus spp. (Zhilenkov et al., 2006), Klebsiella pneumoniae (Chhebber et al., 2008), 

Pseudomonas aeruginosa (Uchiyama et al. 2009). Para o controle de pragas de 

plantas, vale destacar os fagos descritos para Pseudomonas tolaasii, que causa 

manchas nos cogumelos, Xanthomonas campestres, agente causal da ferrugem 

bacteriana no gerânio e no tomate e Ralstonia solanacearum, que determina a doença 

no tabaco (Jones et al., 2007). 

 Apesar da sua clara importância ambiental e no que concerne às preocupações 

com a saúde, pouco se sabe sobre a complexidade e a diversidade desses micro-

organismos, dados atuais de metagenômica e de sequênciamento de genomas de 

fagos sugere um universo vasto. Os bacteriófagos mais estudados são os que 

infectam Mycobacterium smegmatis mc2155, com mais de 4.800 fagos isolados e 690 

genomas completamente sequênciados (www.phagesdb.org). Outro grupo bastante 

estudado infecta a Família Enterobacteriacea (337 genomas completamente 

sequênciados disponíveis no GenBank) e contém muitos dos fagos mais bem 

caracterizados historicamente como o Lambda, Um, T4 e T7 (Grose et al., 2014).  

 A fagoterapia se assemelha ao uso dos antimicrobianos no que se refere a sua 

notável atividade bactericida. Contudo, os fagos líticos possuem vantagens sobre os 

fármacos e seu uso tem sido mais eficiente no tratamento de certas infecções 

humanas e, experimentalmente, em animais infectados (Sulakvelidze et al., 2001). 

Como vantagens sobre os tradicionais antimicrobianos pode-se destacar as seguintes 

características da fagoterapia: i) a alta especificidade: ao passo que os 

antimicrobianos têm como alvo tanto as bactérias patogênicas como as da microbiota 

normal; ii) a ausência de efeitos colaterais indesejáveis: reações alérgicas, desordens 

intestinais e infecções secundárias, principalmente por leveduras no tratamento 

prolongado com antibióticos; iii) a replicação no sítio da infecção, enquanto os 

http://www.phagesdb.org/
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antimicrobianos são metabolizados e eliminados dos animais e humanos, atingindo o 

sítio de infecção em sub-concentrações; iv) a rápida seleção de novos fagos na 

ocorrência de resistência, ao passo que o desenvolvimento de novos fármacos que 

pode levar vários anos (Sulakvelidze et al., 2001); v) ausência de resíduos de 

antimicrobianos nos produtos e subprodutos de origem animal, que podem determinar 

reações indesejáveis nos humanos (hipersensibilidade, distúrbios sanguíneos, 

hepáticos e renais), bem como contribuir para o aumento da pressão seletiva para 

micro-organismos multirrestentes. Outro fator que torna a fagoterapia uma alternativa 

atrativa ao combate das infecções humanas e animais é a flexibilidade nas opções das 

vias de administração das preparações de fagos, que incluem formulações orais sob a 

forma líquida ou em comprimidos; topicamente na forma de cremes; intranasalmente 

como os aerosóis e por via parenteral (intravenosamente) (Sulakveledze et al., 2001).   

 No que se refere à resistência bacteriana às terapias tradicional e alternativa 

em questão, o uso de bacteriófagos apresenta uma taxa de desenvolvimento de 

resistência aproximadamente dez vezes menor comparado aos antibióticos (Carlton, 

1999). Além disso, os fagos podem desenvolver naturalmente mecanismos de evasão 

da imunidade inata hospedeira, como uma forma de contra-ataque desta “guerra co-

evolucionária” (Seed et al., 2013). Sendo assim, pesquisas visando o melhor 

entendimento desta dinâmica interação bactéria-bacteriófago e dos mecanismos 

moleculares envolvidos na resistência bacteriana aos fagos são essenciais para o 

desenvolvimento científico da área em questão e para resolução e prevenção de 

problemas na aplicação terapêutica destes vírus.  
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1.3. Mecanismos bacterianos de resistência a fagos líticos 

 

Elucidar o fenômeno da resistência bacteriana aos fagos líticos não é só 

importante clinicamente para fagoterapia, mas também para os interesses de 

indústrias que se utilizam de agentes bacterianos no processamento de laticínios, na 

produção de enzimas, antibióticos, solventes, inseticidas, ácido lático e acético, por 

exemplo, e em outras preparações bacterianas quando concentrações massivas de 

biomassa na fase ativa de crescimento criam condições favoráveis para a propagação 

de fagos, responsáveis pela lise dessas culturas industriais (Rakhuba et al., 2010). As 

interações fago-célula bacteriana são consideradas como um processo consistindo de 

diversos estágios sequênciais: adsorção da partícula viral na superfície celular 

hospedeira e penetração do ácido nucleico dentro da célula; síntese intracelular dos 

componentes virais e montagem dos virions; lise da célula bacteriana e liberação dos 

fagos. No caso dos fagos caudados, a maioria, a adsorção é um estágio-chave no 

reconhecimento viral da célula hospedeira sensível, no qual o elemento de 

reconhecimento da fibra da cauda, a adesina, interage com as moléculas da superfície 

bacteriana (Kutter & Sulakvelidze, 2004).  

 Uma cepa específica de fago é conhecida por ser capaz de infectar uma 

estreita gama de hospedeiros ou uma determinada espécie ou cepa. A especificidade 

da interação fago -bactéria é determinada pela especificidade da adsorção que por 

sua vez depende da natureza e peculiaridades estruturais dos receptores na superfície 

celular bacteriana (Braun & Hantke, 1997). A localização do receptor na superfície 

celular, sua quantidade e densidade nos vários sítios da parede celular são 

características vitais para essa interação. A natureza dos receptores é diferente nos 

diversos grupos taxonômicos e é definida pela composição da parede celular e de 

estruturas de superfície hospedeira. Um dos tipos de receptores existentes na camada 

lipídica da membrana externa, constituídos de proteínas e vários sítios de um único 
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glicolipídio, o lipopolissacarídeo (LPS), exclusivo de bactérias Gram-negativas, como 

no caso de Salmonella enterica. Uma vez que a partícula viral obtém sucesso ao se 

adsorver na superfície da membrana, torna-se capaz de inserir seu conteúdo genético 

para o interior da célula bacteriana e completar seu ciclo replicativo. 

 A literatura tem relatado o surgimento de certa resistência bacteriana a alguns 

bacteriófagos líticos como, por exemplo, em Salmonella (Nurmien et al., 1976). 

Diversos são os mecanismos bacterianos de resistência aos fagos, tais como: a 

prevenção de adsorção, o bloqueio da injeção do DNA do fago, o sistema restrição-

modificação por metilação (Sistema R-M; não específico), a infecção abortiva (Sistema 

ABI), o sistema toxina-antitoxina (Sistema TA), o sistema de fosfotiolação do DNA 

(Sistema DND) e o sistema de imunidade CRISPR (clustered regularly interspaced 

short palindromic repeats), que atua também contra plasmídeos (Barrangou & Horvath, 

2012). Os sistemas de defesa bacterianos supracitados podem ser classificados em 

dois amplos grupos que diferem em seus modos de ação. Um primeiro grupo que 

inclue os sistemas que atuam na discriminação do próprio e do não próprio, com o 

DNA sendo alvo de reconhecimento discriminatório (os sistemas R-M, DND e 

CRISPR/CAs), podendo ser vistos como uma imunidade procariótica, inata para os 

sistemas R-M e DND e adaptativa para o CRISPR/Cas. O segundo grupo inclue os 

sistemas baseados geralmente na morte celular programada ou dormência induzida 

por infecção (os sistemas TA e ABI) (Marakova et al., 2013).  

 Sendo assim, para o presente trabalho foram escolhidos, principalmente, como 

alvo de estudo da resistência bacteriana aos fagos, a molécula lipopolissacarídeo 

(LPS) dos receptores de membrana bacterianos, envolvida na primeira etapa da 

interação fago-bactéria e o sistema CRISPR/Cas de imunidade bacteriana, envolvido 

num segundo momento, intracelularmente. 
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1.3.1. Sistema CRISPR/Cas de imunidade bacteriana 

CRISPR é uma família de DNA repetitivo intercalada por sequências 

hipervariáveis que tem sido identificado em muitos genomas archaeal (~90%) e 

bacteriano (~40%) sequênciados (van der Oost et al., 2009). Esse região é tipicamente 

constituída por repetições curtas (23-47pb), parcialmente palindrômicas (sequências 

GTTTg/c e GAAAC comuns nos finais 5’ e 3’, respectivamente) e altamente 

conservadas, regularmente separadas por trechos de sequências variáveis chamadas 

espaçadores (Deveau et al., 2010; Kunin et al., 2007). Estudos relatam que muitos 

espaçadores de CRISPR derivam de sub-sequências, chamadas proto-espaçadores, 

de elementos genéticos externos, como vírus e plasmídeos (Marakova et al, 2006; 

Horvath et al., 2009).   

CRISPR juntamente com proteínas associadas à CRISPR (Cas) formam um 

sistema que fornece imunidade contra qualquer elemento genético invasivo, incluindo 

o DNA de bacteriófagos, pelo alvejamento de uma sequência nucleotídica específica 

(Deveau et al. 2010, Horvath & Barrangou 2010, Karginov & Hannon 2010, Marraffini & 

Sontheimer 2010, van der Oost et al. 2009). Os genes cas geralmente estão 

localizados adjacentemente ao arranjo repetições/espaçadores CRISPR e codificam 

proteínas que contém domínios funcionais envolvidas na interação com ácidos 

nucleicos (nucleases, polimerases, helicases e uma variedade de proteínas ligantes de 

nucleotídeos) (Haft et al., 2005). A Figura 7, extraída do artigo de Barrangou e 

Horvath (2012), ilustra um locus desse sistema.  
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Como ilustrado acima, o locus CRISPR é constituído por uma sequência inicial 

denominada leader (L), não-codificante, conservada dentro das espécies (mas não 

entre as espécies) e rica em AT, seguida por um arranjo alternado de domínio 

repetitivo (losango preto) e espaçador (retângulo) e finalizada por um domínio 

repetitivo terminal (T) (Jansen et al., 2002). Os cassetes CRISPR são transcritos como 

longos pré-crRNAs que são processados em curtos crRNAs por uma proteína Cas. 

crRNAs individuais contém sequências centrais variáveis correspondente aos 

espaçadores flanqueadas por fragmentos de sequências das porções repetitivas, 

como representado na Figura 8, extraída de Horvath e Barrangou (2010). Os 

espaçadores, que são as porções hipervariáveis dos CRISPRs, são derivados de 

elementos genéticos externos e invasivos à bactéria e que garantem dentro de um 

processo em cascata guiado pelos crRNAs (similar ao de interferência por RNA, RNAi) 

imunidade às futuras infecções por fagos. Uma nova unidade repetição-espaçador é 

adicionada ao CRISPR entre o leader e a unidade anterior, fato que sugere que essa 

particular sequência inclua um sítio de ligação a proteínas (provavelmente a Cas), 

responsável pela duplicação da repetição e/ou aquisição de espaçadores. Ao leader 

também tem sido proposta a atuação como promotor para a transcrição do arranjo 

repetição-espaçador (pré-crRNA) (Barrangou & Horvath, 2012). O sistema 

Figura 7. Visão geral de um locus do sistema CRISPR/Cas de S. thermophilus. As porções repetitivas 

e os espaçadores são representados por losangos pretos e retângulos cinzas, respectivamente. Os 

números indicam a ordem nos quais os espaçadores foram adquiridos ao longo do tempo. Abreviações: 

L: leader; T: terminal repeat. Fonte: Barrangou e Horvath, 2012. 
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CRISPR/Cas tem sido reconhecido como a base molecular de uma imunidade 

microbiana adquirida e adaptativa que está sendo cada vez mais explorada. 

Este sistema foi classificado em três distintos tipos que podem ser classificado 

em 10 subtipos (Makarova et al., 2011), dependendo da organização e do conteúdo do 

locus e na sua habilidade em formar estruturas secundárias de RNA estáveis. Apesar 

do polimorfismo observado em termos de número de genes cas, sequência, tipo, e 

função sobre o sistema CRISPR/Cas, existem dois genes universais chamados de 

cas1 e cas2, e genes “signature”, que são idiossincráticos através dos três tipos de 

CRISPR/Cas (Makarova et al., 2011).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Representação esquemática do mecanismo de resistência a fagos mediada por CRISPR 

e a inserção de novos espaçadores. Fonte: Horvath & Barrangou, 2010. 
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Não apenas por sua funcionalidade natural no processo de interação parasito-

hospedeiro, o sistema CRISPR/Cas cada vez mais vem recebendo especial atenção 

da comunidade científica no que concerne sua aplicação prática na engenharia 

genética. Trabalhos visando o uso do sistema CRISPR/Cas para geração e detecção, 

de maneira simples e altamente eficiente, de mutações em qualquer gene de interesse 

estão em voga no momento. Por exemplo, Basset e colaboradores (2013) utilizando o 

sistema CRISPR/Cas9 e Drosophila melanogaster como modelo, mostraram que a 

injeção deste RNA em embrião de Drosophila pode induzir mutagênese altamente 

eficiente em genes-alvo desejados em até 88% das moscas injetadas. Além disso, 

estas mutações podem ser transmitidas através da linhagem germinativa para produzir 

linhagens estáveis. O sistema desenvolvido pelos autores forneceu, pelo menos, uma 

melhoria de 10 vezes na eficiência na mutagênese sobre outros trabalhos publicados 

anteriormente, permitindo a aplicação mais ampla dessa técnica.  

Nos últimos anos, trabalhos analisando genomas bacterianos para identificar e 

caracterizar CRISPRs, bem como desvendar os mecanismos envolvidos na dinâmica 

do sistema CRISPR/Cas vem sendo publicados na literatura internacional, inclusive 

em Salmonella sp. (Touchon e Rocha, 2010; Shariat et al., 2015).  

 

1.3.2. LPS, receptores de membrana e bloqueio da adsorção dos fagos 

 A célula procariótica é tipicamente constituída por parede celular, membrana 

plasmática e citoplasma com nucleóide (núcleo sem membrana), ribossomos, 

plasmídeos e ausência de organelas membranosas, como mostra a Figura 9. Muitos 

procariotos secretam na sua superfície um revestimento de açúcar denominado 

glicocálice (polissacarídico e/ou polipepetídico). Se o glicocálice for organizado e 

estiver bem aderido à parede celular ele recebe o nome de cápsula. As cápsulas 

frequentemente protegem as bactérias patogênicas da fagocitose pelas células do seu 
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hospedeiro, e entre certas espécies são importantes para contribuição na virulência 

bacteriana. Delas projetam-se apêndices filamentosos, como os flagelos, fímbrias e pili 

que exercem importantes funções, entre elas de mobilidade, fixação, aderência 

(formação de biofilme) e transferência de DNA (Tortora et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A parede celular das bactérias Gram-negativas difere dos micro-organismos 

gram-positivos pela constituição da camada de peptideoglicana e pela presença de 

uma membrana externa como mostra a Figura 10. Bactérias Gram-positivas 

apresentam parede celular com muitas camadas de peptideoglicana, formando uma 

estrutura espessa e rígida (Figura 10b), em contraste, as paredes celulares de Gram-

negativas contém somente uma camada fina de peptideoglicana sob a membrana 

externa, num espaço denominado periplasma (Figura 10c). A membrana externa das 

bactérias Gram-negativas, como as Salmonela sp., consiste de um arranjo de 

Figura 9. Morfologia típica da célula procariótica. (A) Representação esquemática das partes que 

compõe uma célula procariótica típica; (b) Micrografia. Fonte: Tortora et al., 2005. 

A 

B 
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lipopolissacarideos (LPS), lipoproteinas e fosfolipideos; algumas proteínas e os vários 

sítios de LPS servem como receptores para bacteriófagos. Em muitos casos os fagos 

requerem ambas estas moléculas para sua adsorção na membrana celular bacteriana 

(Lindberg, 1973).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 O lipopolissacarídeo (LPS) é o principal componente da membrana celular 

externa de bactérias Gram-negativas, essa molécula é conhecida como uma 

endotoxina, altamente tóxica, responsável por ativar a resposta imunológica no 

hospedeiro vertebrado. O LPS é liberado quando a bactéria se multiplica ou quando é 

fagocitada e degradada por células de defesa (Tuin et al., 2006). A estrutura da 

molécula é composta por duas camadas de açúcar (parte hidrofílica) e uma camada 

lipídica (parte hidrofóbica) (Figura 11). A porção lipídica é considerada ser 

responsável pela maior ação antigênica (Raetz & Whitfield, 2002). 

Figura 10. Paredes celulares bacterianas. (b) Estrutura da parede das bactérias Gram-positivas; 

(c) Estrutura da parede das bactérias Gram-negativas.  Fonte: Tortora et al., 2005. 
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  Como mostra a figura acima, a molécula de LPS incorpora três partes 

estruturais: o lipídio A, o core e a cadeia-O (antígeno-O). O lipídio A geralmente é um 

dissacarídeo composto por duas metades de D-glucosamina unidas por uma ligação 

beta-1,6 com ácidos graxos, mediada por um grupo éster ou amida. A função do lipídio 

A é atuar como âncora hidrofóbica, fixando na membrana plasmática toda a 

construção ligada via o core à cadeia-O. Existem dois tipos de LPS: o liso (S: smooth) 

que contém as 3 partes, e o rugoso (R: rough) que não contém a cadeia-O, apenas o 

lipidío A e o core. Alguns fagos podem adsorver em ambos os tipos de LPS. Fagos 

específicos a LPS-tipo S apresentam uma especificidade extremamente estreita na 

gama de hospedeiro, determinada pela ampla variabilidade da estrutura do antígeno-O 

nos diferentes grupos taxonômicos de bactérias. Por outro lado, os fagos que 

reconhecem o LPS-tipo R apresenta uma ampla gama de hospedeiros uma vez que a 

estrutura do core é conservada em várias espécies e gêneros de bactérias Gram-

negativas. Em algumas cepas mutantes, a estrutura do core de LPS pode estar 

Figura 11. Esquema da estrutura química da molécula de LPS: Lipídio A, oligossacarídeo interno e a 
cadeia-0. LPS-tipo rugoso (R), não contém a cadeia-O; o tipo semi-rugoso (SR), que contém apenas 
uma unidade repetitiva da cadeia-O; e o tipo liso (S), que contém duas ou mais unidades repetitivas da 
cadeia-O. Fonte: Pupo & Hardy, 2009.  

S 
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incompleta, que de acordo com uma série de artigos, pode ser resultado de uma 

perturbação em um dos estágios da biossíntese do core. Tais aberrações estruturais 

poderiam afetar severamente a adsorção dos bacteriófagos (Rakhuba et al., 2010). 

Por exemplo, o fago F0 que lisa cepa selvagem de Salmonella contendo LPS com o 

core completo, tornam-se não infectantes a cepas mutantes nas quais falta a metade 

terminal da glucosamina (Lindberg, 1967).   

 Sendo assim, o presente projeto visa estudar, em nível molecular, a resistência 

bacteriana de fagos líticos em cepas de Salmonella enterica subsp. enterica serovar 

Enteritidis no que se refere ao sistema CRISPR/Cas e aos genes rfaC, rfaH, cpsG, 

manB, manC, lpxa, lpxb e lpxc envolvidos na biossíntese de LPS. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1. Geral: 

 

 - Identificar alguns dos possíveis mecanismos moleculares envolvidos na 

resistência a bacteriófagos líticos em Salmonella enterica subsp. enterica serovar 

Enteritidis (SE). 

 

2.2. Específicos: 

  

 - Caracterizar em nível molecular o sistema CRISPR/Cas de imunidade 

bacteriana em Salmonella Enteritidis; 

 

 - Verificar o papel do sistema CRISPR/cas de imunidade na resistência 

bacteriana a bacteriófagos líticos em Salmonella Enteritidis; 

 

 - Buscar possível correlação entre os genes rfaC, rfaH, cpsG, manB, manC, 

lpxa, lpxb e lpxc, que estão envolvidos na biossíntese de LPS e a susceptibilidade aos 

fagos em Salmonella Enteritidis; 

 

 - Selecionar marcadores moleculares de resistência bacteriana a bacteriófagos, 

para auxiliar no processo de planejamento e monitoramento de fagoterapia em 

Salmonella Enteritidis;  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Amostras das cepas bacterianas de Salmonella Enteritidis (SE) e dos 

bacteriófagos líticos correlatos. Um total de 22 cepas de Salmonella enterica subsp. 

enterica serovar Enteritidis (SE), isoladas de frangos e de 10 fagos líticos, isolados do 

esgoto da UNESP/Botucatu através de ensaios de desafio contra as cepas de SE 

(previamente purificados) foram gentilmente cedidos pelo grupo do prof. Dr. Raphael 

Andreatti-Filho do Departamento de Clínica Veterinária da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da UNESP/Botucatu.  

 

 

3.2. Ensaios de especificidade entre as cepas de SE e os fagos líticos. 

Ensaios em placa de especificidade entre as 22 cepas de SE e os 10 fagos lítico 

correlatos foram realizados anteriormente pela equipe do colaborador prof. Dr. 

Raphael Andreatti-Filho. Nos casos em que a lise bacteriana foi observada, os halos 

foram classificados em três diferentes graus de lise, conforme a quantidade de células 

bacterianas presentes, ou seja, nos desafios em que a lise foi leve e havia presença 

massiva de célula bacteriana o grau de lise determinado foi 1, enquanto que um grau 3 

de lise  representou ensaios nos quais os halos se mostraram quase ou totalmente 

limpos, e por conseguinte, um grau 2 para uma lise intermediária foi estabelecido. Esta 

classificação se encontra sumarizada no ANEXO 1. Levando-se em consideração 

estes graus de lise, o presente trabalho determinou status de resistência bacteriana 

aos fagos líticos correlatos, baseando-se em uma análise estatística apropriada (ver 

item 3.12). 
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3.3. Preparação e extração dos DNAs genômicos bacterianos e virais.          

a) DNA genômico viral: As partículas de fago foram precipitadas com PEG 8000 

(protocolo adaptado de Sambrook and Russell, 2001) e ressuspendidas em 50µl de 

tampão (TE) para a concentração das partículas dos fagos. Depois disso, um 

tratamento com a enzima DNAse foi realizado para eliminar qualquer interferência de 

um possível DNA exógeno ou contaminante no sequênciamento do DNA. Para cada 

uma das amostras de fagos ressuspendidas foram acrescidos 3µl de enzima DNAse I 

(Invitrogen) e 3µl de seu tampão. A solução final foi submetida a seguinte ciclagem de 

incubação: 37ºC por 15min; 65ºC por 15min e colocada em gelo por 1min. As 

amostras tratadas foram centrifugadas a 3000 rpm por 10min a 5oC, o sobrenadante 

foi removido e o pellet descartado. Ao sobrenadante, foram adicionados 10µl de 

clorofórmio gentilmente homogeneizado por 30seg e incubados por 10min a 5oC. Após 

a incubação, o material foi novamente centrifugado a 1000 rpm por 15min a 5oC e 30µl 

do sobrenadante foram acrescidos a 30µl de Chelex-100TM (BioRad), numa 

concentração final de 1:1. A solução foi incubada a 99oC por 10min e o sobrenadante 

contendo o DNA livre foi transferido para novo tubo de 0,2ml estéril. O DNA preparado 

foi quantificado no espectofotômetro ND1000 (NanoDrop Technologies) e estocado a  

-20oC até o momento do uso. b) DNA genômico bacteriano: parte das cepas de SE 

foram extraídas com auxílio do kit de extração NucleoSpin Tissue MN, e outra parte 

com o kit  Reliaprep Blood gDNA mini Prep System (Promega), conforme 

recomendação do fabricante. O DNA extraído foi quantificado no fluorômetro Qubit 2.0 

(Invitrogen by Life Technologies) e estocado a -20oC até o momento do uso. 
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3.4. Preparação das bibliotecas genômicas de DNA bacteriano e viral e 

Sequênciamento de nova geração.  De posse dos DNAs devidamente extraídos e 

quantificados, seguiu-se com o protocolo da preparação das bibliotecas de DNA para 

subsequente sequênciamento. A tecnologia escolhida para o sequênciamento das 

amostras de trabalho foi a de última geração Illumina, plataforma MiSeq. O método de 

senquenciamento envolvido nessa tecnologia é denominado Sequencing by Synthesis 

no qual através dos reagentes contidos em cartucho bem como do pool das bibliotecas 

devidamente preparadas, sequênciamento de pequenos fragmentos de DNA, 

denominados reads, ocorre em uma matriz especialmente desenvolvida, denominada 

flowcell. As bibliotecas de DNA foram preparadas utilizando-se o kit Nextera XT DNA 

Sample Preparation (Illumina), como ilustra o esquema da Figura 12 e como está 

detalhado a seguir:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Tagmentação:nessa etapa, o DNA genômico dos fagos foi etiquetado e 

fragmentado (tagged + fragmented= tagmented) por uma transposase modificada 

presente no kit Nextera XT, que simultaneamente fragmenta e adiciona adaptadores 

(sequências de DNA conhecidas) às porções finais do DNA fragmentado, permitindo a 

Figura 12. Diagrama da metodologia para preparação de bibliotecas de DNA (NEXTERA XT Illumina). 

Tagmentação do DNA 

genômico 

Amplificação por PCR Purificação da PCR 

Normalização da 

biblioteca 

Pooling e quantificação da 

biblioteca para sequênciamento 

no MiSeq 
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próxima etapa de amplificação por PCR. Primeiramente, 10µl do tampão TD foi 

adicionado aos poços de uma placa de 96, seguidos de 5µl dos DNAs genômicos 

bacterianos e virais (a 0,2ng/µl) e 5µl do mix de tagmentação. Usando um pipetador 

automático, as soluções foram misturadas por 5 vezes e submetidas a centrifugação a 

280xg a 20oC por 1 min. Em seguida, a placa foi transferida a um aparelho 

termociclador sob o seguinte programa: 55 oC por 5 min e em espera a 10 oC. Após o 

processo de tagmentação, foi necessária uma etapa de neutralização da enzima, que 

consistiu da adição do tampão NT em cada poço, homogeneização da solução e nova 

centrifugação, seguidos de incubação a TA por 5min. 

- Amplificação por PCR: nessa etapa, o DNA tagmentado foi amplificado através 

de um programa de PCR de baixa ciclagem. O PCR adicionou os indexes 1 (i7) e 2 

(i5) que são sequências de DNA conhecidas e utilizadas para a identificação individual 

de cada amostra (biblioteca) no pool final que será sequênciado; e os primers P5 e P7 

que são requeridos para a formação dos clusters, passo inicial para a leitura das 

bases nitrogenadas durante o sequênciamento. Primeiramente, foram adicionados 5µl 

dos primers do index 1 seguidos de 5µl dos primers do index 2 em cada poço da 

placa, e mais 15µl do NPM (Nextera Master Mix). Com o auxílio de um pipetador 

automático, as soluções foram misturada de 3 a 5 vezes e submetidas à centrifugação 

a 280xg a 20oC por 1 min. A placa foi colocada no aparelho termociclador sob as 

seguintes condições de ciclagem: 72oC por 3min; 95 oC por 30seg; 12 ciclos de: 95 oC 

por 10seg, 55 oC por 30seg, 72 oC por 30seg; 72 oC por 5min,com espera a 10 oC. 

- Purificação da PCR: esse passo utiliza beads magnéticas (em solução) AMPure 

XT para limpar o DNA amplificado de todo o resto que sobra da reação de PCR, além 

de prover uma seleção de tamanho dos produtos ao remover pequenos fragmentos da 

população da biblioteca. Após as reações de PCR, 50µl dos produtos foram 

transferidos para placa especial CAA juntamente com 30µl das beads e a solução 

misturada com pipetador 10 vezes e incubada a temperatura ambiente (TA) por 5min. 



57 
 

Seguidamente, a placa CAA foi depositada sobre uma estante magnética a TA por 

2min ou até o sobrenadante ficar claro. Com auxílio do pipetador automático, o 

sobrenadante foi cuidadosamente removido e descartado. As beads contendo o DNA 

aderido foram lavadas com 200µl de etanol 80% por 2 vezes consecutivas. Depois do 

segundo passo de lavagem, foi permitido que as beads secassem por 15 min. Com as 

beads secas, a placa CAA foi retirada da estante magnética e 52,5µl do tampão RSB 

foi adicionado a cada poço da placa, a solução foi gentilmente homogeneizada e 

incubada a TA por 2min para ressuspensão do DNA amplificado puro. A placa foi 

recolada na estante para remoção das beads livre do DNA. 

- Normalização da biblioteca: esse processo normaliza as quantidades de 

cada biblioteca para garantir uma representação igual das mesmas dentro do pool das 

amostras. Inicialmente, foram transferidos 20µl do DNA puro de cada biblioteca para 

uma nova placa LNP. Uma mistura de 44µl de LNA1 (aditivo de normalização) e 8,3µl 

LNB1 (beads de normalização) foi adicionada a cada biblioteca. A placa, então, foi 

colocada em um agitador a 1400rpm por 30min. Decorrido esse tempo, a placa foi 

lavada com o auxílio da estante magnética adicionando-se 45µl do LNW1 (tampão de 

lavagem). Após a lavagem, o sobrenadante foi descartado e foi acrescentado 30µl de 

NaOH 0,1N para desnaturação das duplas-fitas de DNA das bibliotecas. A seguir, a 

placa foi novamente agitada a 1400rpm por 5min e subsequentemente 30µl de LNS1 

(tampão de armazenamento) foi adicionado a fim de preservar o DNA simples-fita das 

bibliotecas normalizadas. Conforme orientação da Illumina, para esse protocolo, não 

haveria necessidade de uma quantificação do DNA das bibliotecas-mães normalizadas 

e o passo seguinte de Pooling das bibliotecas poderia ser procedido na seuqencia. 

Porém, em um segundo momento de processamento das amostras do estudo foi 

necessária a adaptação desse protocolo e uma quantificação das bibliotecas-mãe foi 

realizada utilizando-se o KAPA SYBR® FAST ABI Prism qPCR Kit, conforme 

recomendação do fabricante 
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- Pooling das bibliotecas: Esta é a etapa final do preparo de bibliotecas. Com as 

bibliotecas devidamente preparadas, indexadas, normalizadas e quantificadas (para 

certas amostras), volumes iguais de bibliotecas foram combinados, diluídos em 

tampão de hibridização e desnaturados através do calor. Usando um pipetador 

automático 5µl de cada biblioteca normalizada foram transferidos para um novo 

microtubo estéril juntamente com tampão de hibridização HT1. A solução foi misturada 

de 3 a 5 vezes com o pipetador. O microtubo foi incubado a 96oC por 2min. Depois da 

incubação, o microtubo foi mantido em gelo até o momento de carregar o cartucho de 

reagentes do MiSeq Illumina com o pool das bibliotecas geradas e em simples-fitas. 

Para as amostras quantificadas com o kit KAPPA, um pool de 150ul contendo 20nM 

de cada biblioteca foi preparado para prosseguimento do sequênciamento. 

- Sequênciamento no MiSeq Illumina: O pool das bibliotecas foi inserido no 

cartucho de reagentes “MiSeq Reagent Kit v2” e carregados na flowcell (matriz que 

possui oligonucleotídeos complementares as regiões P5 e P7 das bibliotecas 

covalentemente ligados onde o sequênciamento propriamente dito ocorre) para a 

geração dos clusters de sequências da reação de sequênciamento ocorrer com 

sucesso. Cartucho e flowcell foram inseridos no aparelho de sequênciamento, e uma 

Samplesheet contendo os dados da bliblioteca, como os indexes usados, foi gerada 

usando a ferramenta IEM (Illumina Experiment Manager) e anexada ao software do 

aparelho. O método de corrida selecionado foi de 300 ciclos (2x150), paired end, com 

o workflow “Generate FastQ”. 

 

3.5. Montagem dos genomas bacterianos e virais. A opção escolhida para a 

montagem dos genomas desse trabalho foi por “mapeamento em referência”. Os 

reads gerados foram importados pelo software de bioinformática CLC Genomics 

Workbench 7 e analisados através das ferramentas do programa: “merge overlapping 

pairs” para formação dos contigs; “map reads to reference” e “extract consensus 
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sequence” para obtenção da sequência completa do genoma. As sequências 

consenso foram utilizadas para os experimentos in silico. Os genomas de referência 

para a montagem por mapeamento foram escolhidos através do resultado do 

alinhamento de alguns dos contigs gerados de SE e dos fagos contra o banco de 

dados do NCBI. Os genomas de referência escolhidos para a montagem dos genomas 

bacterianos e virais sequênciados estão listados no quadro a seguir:  

 

 

 

3.6. Caracterização molecular do sistema CRISPR/Cas em SE. De posse dos 

genomas bacterianos e virais devidamente sequênciados e montados, o passo 

seguinte foi procurar as regiões CRISPR nas sequências de DNA bacteriano. Para 

isso foi utilizado um banco de dados de CRISPR on-line, CRISPRdb (Grissa et al., 

2007), através da ferramenta CRISPRfinder da Université Paris- SUD11 

(http://crispr.u-psud.fr/Server/CRISPRfinder.php?page=Help) no qual o arquivo com o 

genoma bacteriano montado foi submetido e tabelas com identificação das regiões 

repetitivas e dos espaçadores de CRISPR foram disponibilizadas.  Para a identificação 

dos principais genes cas “signature” que estão presentes no sistema CRISPR/Cas de 

imunidade foram selecionadas sequências dos genes cas1, cas2, cas3, cas 9 e cas10 

(que compreendem os 3 tipos de sistema CRISPR/Cas) disponíveis no GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) (Quadro 2)  e usadas como referência no programa de 

Genoma de referência Tamanho ID GenBank 

S. enterica subsp. enterica serovar Cubana  

Str. CFSAN002050 4.977.480pb CP006055.1 

Salmonella phage SFP10 157.950pb HQ259103.1 

Salmonella phage wksl3 42.633pb JX202565.1 

Salmonella phage SPN3US 240.420pb JN641803.1 

QUADRO 1 - Relação dos genomas selecionados como referência para montagem das sequências em 

Salmonella Enteritidis e nos fagos correlatos. 

http://crispr.u-psud.fr/Server/CRISPRfinder.php?page=Help
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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bioinformática CLC Genomics Workbench 7 para o mapeamento dos mesmos nas 

sequências de SE do estudo. As sequências mapeadas foram concatenadas, 

alinhadas e submetidas a uma análise filogenética, cuja construção de árvore foi feita 

pelo método de agrupamento Neighbor-Joining, usando a medida de distância 

nucleotídica Jukes Cantor, com um bootstrapping de 1000 repetições. 

 

 

 

3.7. Banco de dados de espaçadores de CRISPR e correlação com a 

susceptibilidade aos fagos. Após a caracterização do sistema CRISPR/Cas em SE, 

um banco de dados com as sequências dos espaçadores de CRISPR identificadas foi 

criado, utilizando-se a ferramenta Standalone Blast. Alinhamentos entre os genomas 

dos fagos contra esse banco de dados foram realizados para verificar a presença das 

sequências de espaçadores das cepas resistentes nos fagos correlatos. Além disso, 

realizou-se o alinhamento global das sequências de SE resistentes e sensíveis contra 

os genomas dos fagos para a busca de possíveis homologias em outras regiões, sem 

serem a dos espaçadores.  

 

 

Gene referência Tamanho Organismo ID GenBank 

Cas1 921pb 
Salmonella enterica 

subsp. enterica serovar 
Typhimurium str. LT2 

1254461 

Cas2 562pb 
Salmonella bongori 

N268-08 16843941 

Cas3 2682pb Salmonella bongori 
N268-08 16843948 

Cas9 2694pb Corynebacterium 
ulcerans BR-AD22 10842578 

Cas10 711pb Corynebacterium 
ulcerans 809 12286149 

 QUADRO 2 - Relação dos genes cas selecionados como referência análise das sequências em 
Salmonella Enteritidis 
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3.8. Análise global dos genomas bacterianos e dos fagos líticos correlatos. 

Com o intuito de achar diferenças em regiões genômicas das cepas de SE e 

correlacioná-las com a susceptibilidade bacteriana aos fagos líticos, uma análise 

global entre as 22 cepas de SE foi precedida utilizando-se o programa MAUVE v2.4.0 

padrões (matrix de penalidade entre os nucleotídeos: HOXD, penalidade para início de 

gap = -400; penalidade para extensão do gap = -30). Para os genomas dos fagos o 

alinhamento e a contrução da árvore foi feita no programa de bioinformática CLC 

Genomics Workbench 7, pelo método de agrupamento Neighbor-Joining, usando a 

medida de distância nucleotídica Jukes Cantor, com um bootstrapping de 1000 

repetições. 

 

3.9.  Análise filogenética dos genes rfaC, rfaH, cpsG, manB, manC, lpxA, 

lpxB, lpxC envolvidos na biossíntese de LPS, das cepas de SE de estudo. Com a 

finalidade de verificar o comportamento (variação genômica) de alguns dos genes 

envolvidos na biossíntese da molécula de LPS nas cepas bacterianas de estudo, foi 

realizada uma análise filogenética de oito genes selecionados de tal maneira a cobrir 

as três porções estruturais da molécula de LPS (antígeno O, core e o lipídio A) 

(Quadro 3). Os genes em questão foram selecionados a partir do trabalho de 

Schnaitman e Klena (1993). A análise in silico foi realizada conforme procedido no 

item anterior para os genes Cas. As sequências mapeadas foram concatenadas, 

alinhadas e submetidas à construção de uma árvore pelo método de agrupamento 

Neighbor-Joining, usando a medida de distância nucleotídica Jukes Cantor, com um 

bootstrapping de 1000 repetições.  
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Gene 

referência 
Tamanho Produto/Função Organismo ID GenBank 

rfaC 489pb 
ADP-heptose-LPS 
heptosyltransferase 

(Core) 

Salmonella 
enterica subsp. 

enterica 
serovar 

Typhimurium 
str. LT2 

1255236 

rfaH 489pb 
Transcriptional 

Activator 
(Core) 

Salmonella 
bongori 10970202 

cpsG 1371pb Phosphomannomutase 
(Antígeno O) 

Salmonella 
enterica subsp. 

enterica 
serovar 

Typhimurium 
str. LT2 

1253625 

manB 1371pb Phosphomannomutase 
(Antígeno O) 

Salmonella 
enterica subsp. 

enterica 
serovar Typhi 

str. CT18 

1248649 

manC 1443pb 
Mannose-1-phosphate 

guanylyltransferase 
(Antígeno O) 

Salmonella 
enterica subsp. 

enterica 
serovar Typhi 

str. CT18 

1248650 

IpxA 789pb 
Acyl-[ACP]-UDP-N-

acetylglucosamine O-
acyltransferase 

(Lipídio A) 

Salmonella 
enterica subsp. 

enterica 
serovar 

Typhimurium 
str. LT2 

1251746 

IpxB 1149pb 
Lipid-A-disaccharide 

synthase 
(Lipídio A) 

Salmonella 
enterica subsp. 

enterica 
serovar 

Typhimurium 
str. LT2 

1251747 

IpxC 918pb 

UDP-3-O-[3-
hydroxymyristoyl] N-
acetylglucosamine 

deacetylase 
(Lipídio A) 

Salmonella 
enterica subsp. 

enterica 
serovar 

Typhimurium 
str. LT2 

1251652 

QUADRO 3 - Relação dos genes envolvidos na síntese de LPS selecionados como referência na 

análise das sequências em Salmonella Enteritidis. 
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3.10.  Tipagem de sequência multilocus (MLST) das cepas de SE do estudo.  

Uma análise de sete Housekeeping genes (MLST) de Salmonella enterica, 

selecionados a partir do trabalho de Leekitcharoenphon e colaboradores (2012), foi 

incluída no presente trabalho, paralelamente, para identificação de variantes e 

comparação com as análises filogenéticas dos genes cas e dos relacionados ao 

LPS. Esta análise foi procedida do mesmo modo que descrito anteriormente nos 

itens 3.7. e 3.9. As sequências mapeadas foram concatenadas, alinhadas e 

submetidas à construção de uma árvore pelo método de agrupamento Neighbor-

Joining, usando a medida de distância nucleotídica Jukes Cantor, com um 

bootstrapping de 1000 repetições. A relação dos genes escolhidos, bem como 

tamanho da sequência, função e ID Genbank estão listados no quadro a seguir: 
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Gene 

referência 
Tamanho Produto/Função Organismo ID GenBank 

aroC 1056pb Chorismate Synthase 

Salmonella 
enterica subsp. 
enterica serovar 
Typhimurium str. 

LT2 

1253906 

dnaN 1001pb DNA polymerase III 
subunit beta 

Salmonella 
enterica subsp. 
enterica serovar 
Typhimurium str. 

LT2 

1255364 

hemD 741pb Uroporphyrinogen III 
synthase 

Salmonella 
enterica subsp. 
enterica serovar 
Typhimurium str. 

LT2 

1255463 

hisD 1305pb Histidinol 
dehydrogenase 

Salmonella 
enterica subsp. 
enterica serovar 
Typhimurium str. 

LT2 

1253593 

purE 510pb 
N5-

carboxyaminoimizadole 
ribonucleotide mutase 

Salmonella 
enterica subsp. 
enterica serovar 
Typhimurium str. 

LT2 

1252054 

sucA 2802pb 
2-oxoglutarate 
dehydrogenase 

decarboxylase subunit 
E1 

Salmonella 
enterica subsp. 
enterica serovar 
Typhimurium str. 

LT2 

1252256 

thrA 2463pb 
Bifunctional 

aspartokinase I/ 
homoserine 

dehydrogenase I 

Salmonella 
enterica subsp. 
enterica serovar 
Typhimurium str. 

LT2 

1251520 

QUADRO 4 - Relação dos Housekeeping genes selecionados como referência na análise das sequências 

em Salmonella Enteritidis. 



65 
 

3.11. Análise filogenética dos genes dos sistemas bacterianos de defesa 

antiviral nas cepas de SE do estudo. Afim de avaliar os demais sistemas de defesa 

intracelular bacteriano, foi incluído neste trabalho a análise filogenética de sete genes 

selecionados a partir do trabalho de Marakova e colaboradores (2013). No Quadro 5, 

encontram-se listados os genes usados como referência bem como a qual sistema de 

defesa pertencem. Os quatro sistemas foram cobertos: o sistema de infecção abortiva 

ou exclusão do fago (ABI), o sistema de fosfotiolação do DNA (DND), o sistema de 

metilação do DNA (R-M) e o sistema toxina-antitoxina (TA). Esta análise foi procedida, 

primeiramente, do mesmo modo que descrito, anteriormente, nos itens 3.7., 3.8. e 3.9. 

Porém, foi necessária uma segunda estratégia, a análise em termos proteicos destes 

genes. Para tal, as sequências genômicas de SE foram convertidas em sequências de 

proteínas e as mesmas foram alinhadas, localmente, contra um banco de dados 

montados com as correspondentes proteínas dos sistemas supracitados (Quadro 5), 

no programa CLC Genomics Workbench 7. No caso em que houve hit de homologia, 

as sequências homólogas foram extraídas e a construção de uma árvore se foi feita da 

mesma maneira que as árvores anteriores. 
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ABI: de infecção abortiva; DND: de restrição-modificação por fosfotiolação do DNA;     
R-M: de restrição-modificação por metilação do DNA; TA: sistema toxina-antitoxina. 

 

 

3.12.  Predição de genes e anotação dos genomas virais. Para melhor 

caracterizar os bacteriófagos desse estudo, partiu-se para anotação dos 10 genomas 

montados, anteriormente. A predição dos genes foi realizada com auxílio do programa 

de predição de genes em genomas microbianos GeneMarkS v. 4.28, disponível on line 

(http://exon.gatech.edu/genemark/genemarks.cgi) que utiliza o programa 

GeneMark.hmm, modelos heurísticos Markov de regiões codificantes e não-

codificantes e o alinhamento múltiplo de amostras Gibbs (Carson et al., 2015). A 

ferramenta conta com uma opção específica de análise para sequências tipo fagos. Os 

start códons foram escolhidos baseados nos parâmetros do sítio de ligação ribossomal 

(RBS) do programa. A anotação dos genes preditos foi realizada através do programa 

Gene 

referência 
Tamanho Sistema Organismo ID GenBank 

abiA 1.097pb 

ABI 

Dictyostelium 
discoideum  

AX4 
8618251 

abiD 954pb 

Legionella 
pneumophila 

subsp. 
pneumophila str. 
Philadelphia 1 

19833681 

abiF 1.029pb 
Lactobacillus 

lactis 
pNP40 

6385709 

dndA 1.137pb 

DND 

Geobacter 
sulfurreducens 

PCA 
2686974 

dndB 1.143pb 
Methanosphaerula 

palustres 
E1-9C 

7269972 

prrC 1.143pb R-M 
Neisseria 

meningitidis 
 MC58 

902946 

toxN 516pb TA 
Pectobacterium 

atrosepticum 
pECA1039 

7256335 

QUADRO 5 - Relação dos genes do sistema de defesa antivirais em bactérias utilizados como referência 

na análise das sequências em Salmonella Enteritidis. 

http://exon.gatech.edu/genemark/genemarks.cgi
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Blast2GO 2.8, usando as ferramentas: alinhamento Blastx, mapping e anottation com 

5 hits e e-valeu 1e-3.  

 

3.13. Análise estatística dos dados. (a) Os dados dos graus de lise obtidos dos 

ensaios de especificidade (ANEXO 1) entre as cepas de Salmonella Enteritidis e os 

bacteriófagos líticos correlatos foram analisados por PCA (Principal Component 

Analysis) usando o pacote FactoMineR no programa StudioR. (b) Para verificar a 

significância estatística nas diferenças encontradas entre o número total de 

espaçadores presentes nos loci CRISPR e a susceptibilidade das cepas de SE aos 

fagos líticos foram realizados os testes One Way ANOVA e teste T no pacote 

SigmaStat 3.1.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1. Extração e sequênciamento de DNA de cepas de SE e de fagos líticos 

correlatos. 

 

a) Quantificação do DNA preparado dos fagos de SE por espectrofotômetro: 

A metodologia utilizada para extração de DNA dos fagos foi eficiente e 

satisfatória, uma vez que se trata de um método simples e rápido e que permitiu a 

obtenção de boas quantidades de DNA. Na Tabela 1 pode-se observar o resultado 

das concentrações de DNA obtidas pela extração das cepas de fagos de SE com 

auxílio do kit Nucleospin Tissue (MN), bem como o grau de pureza destes DNAs 

(razão de densidade óptica de 260/280nm). As concentrações dos DNAs virais obtidos 

variaram consideravelmente entre as amostras, com extremos de 135,8ng/µl à 

15,2ng/µl, amostras 5:4 e 6:6 (respectivamente). O grau de pureza para estes DNAs 

ficou em torno de 1,46, ou seja, 0,4 abaixo dos 1,8 recomendados para considerar-se 

um DNA “puro”. O grau de pureza baixo observado nas amostras virais provavelmente 

deve-se ao modo de preparo conduzido com o auxílio da resina Chelex que não extrai 

e isola um ácido nucleico puro, apenas o prepara para mantê-lo estável e conservado 

para subsequente uso. Chelex é um material quelante que em preparações de DNA 

atua na proteção das amostras contra DNAases que tenham permanecido ativas após 

a ebulição e que poderiam, subsequentemente, degradar o DNA. 
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b) Quantificação do DNA extraído das cepas de SE por fluorômetro: 

O DNA das amostras de SE foram extraídas em dois momentos diferentes 

durante a execução deste trabalho. Em um primeiro momento, procedeu-se a extração 

de DNA das amostras: 01, 02, 42, 44, 61, 69, 74, 118 e 126, com auxílio do kit 

Nucleospin Tissue (MN) e em um segundo momento, o restante das amostras (n=13) 

foi processado com o kit Reliaprep Blood gDNA mini Prep System (Promega). Na 

Tabela 2, o resultado das concentrações de DNA obtidas. As extrações conduzidas 

com o segundo kit resultaram em maiores quantidades de DNA. 

 

 

Amostras Concentração de DNA 

(ng/µl) 

260/280 

(pureza) 

4:2 96,3 1,44 

4:3 61,6 1,49 

4:8 76 1,48 

5:1 93,2 1,48 

5:4 135,8 1,48 

5:5 54,6 1,47 

5:7 44,6 1,47 

6:4 95,6 1,50 

6:6 15,2 1,43 

6:9 33,9 1,39 

TABELA 1: Quantificação do DNA preparado dos fagos líticos isolados contra Salmonella Enteretidis. 
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Amostras Concentração de DNA  
(ng/µl) 

01* 2,2 

02* 4,7 

03 34,6 

05 31,2 

06 29,4 

12 34,2 

17 28,4 

20 31,3 

42* 3,7 

44* 3,3 

57 28,1 

58 24,3 

61* 4,7 

63 26,5 

66 30,7 

69* 5,0 

74* 3,1 

80 32,4 

118* 2,7 

126* 4,6 

168 26 

184 28,6 

TABELA 2: Quantificação do DNA extraído das cepas de Salmonella Enteritidis. 

* - amostras extraídas com kit Nucleospin Tissue (MN). 
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c) Preparação das bibliotecas de SE e dos fagos correlatos: 

 

De posse dos DNAs extraídos e quantificados, a biblioteca de DNA das 

amostras foi preparada para posterior sequênciamento genômico total através da 

metodologia Nextera XT Illumina. Decorrida a etapa de preparação das bibliotecas, 

duas soluções resultantes continham o DNA das amostras de fagos e das amostras de 

SE indexadas individualmente para garantir sua identificação e separação após a 

reação de sequênciamento. Na primeira etapa, do trabalho, não foi realizada a 

quantificação das bibliotecas finais, conforme garantia do protocolo do kit NEXTERA 

XT e partiu-se diretamente com o pooling das amostras para o sequênciamento. 

Porém em um segundo momento, foi necessária a adaptação desse protocolo e uma 

quantificação das bibliotecas-mãe foi realizada com as outras 13 amostras restantes 

de SE do trabalho (Tabela 3), utilizando-se o KAPA SYBR® FAST ABI Prism qPCR 

Kit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostras 
nMolar Biblioteca 

mãe 

03 17,32 
05 10,20 
06 6,37 
12 5,19 
17 14,10 
20 11,26 
57 12,77 
58 1,95 
63 9,61 
66 4,95 
80 5,22 
168 8,93 
184 7,42 
6:9 37,09 

TABELA 3: Quantificação das bibliotecas-mãe das cepas de SE e do fago 6:9.  
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d) Sequênciamento dos genomas virais e bacterianos:  

 

De posse das bibliotecas devidamente preparadas, a solução total foi inserida 

no cartucho que contém os reagentes necessários para a reação de sequênciamento 

ocorrer, e o mesmo, juntamente com a flowcell, foi inserido no aparelho de 

sequênciador MiSeq Illumina. A reação de sequênciamento ocorreu no método paired 

end em um workflow para geração de FastQ com reads de 150pb. Das primeiras nove 

amostras bacterianas submetidas a esse protocolo de sequênciamento, todas foram 

sequênciada com sucesso e das 9 amostras virais apenas uma única (6:9) não foi 

sequênciada. Numa segunda etapa de experimentos, o restante das amostras de 

bactérias foi sequênciado juntamente com o fago 6:9.  

A tabela a seguir resume os dados dos parâmetros obtidos da corrida de 

sequênciamento desse estudo: 

 

 

 

 

 

 

DADOS DA CORRIDA VALORES 

Clusterização 720 +/- 14 K/mm2 

% Reads identificados 98,32 

Passing filter (%) 92,61 +/- 2,51 

Total Reads 13.970.982 

PF Reads 12.943.465 

% > Q30 Read 1 – 94,8 
Read 2 – 87,8 

TABELA 4: Resultado dos parâmetros obtidos da corrida de sequênciamento dos genomas das cepas 

de Salmonella Enteritidis (SE) e os bacteriófagos correlatos. 
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A densidade de clusters gerados na flowcell obtida nesse sequênciamento foi 

um pouco abaixo da faixa recomendada pela Illumina - de 900 a 1100 K/mm2. Porém, 

foram identificados 98,32% dos reads gerados com um valor alto de PF (passing filter). 

Do total de reads gerados e identificados, cerca de 13 milhões passou pelo filtro de 

qualidade, valor muito próximo ao que a Illumina considera ótimo (15milhões). Sendo 

assim, considerou-se satisfatório o resultado desse sequênciamento e os dados 

gerados foram usados para análise e montagem dos genomas. As sequências das 

reads 1 e 2 foram selecionadas para o procedimento das análises em SE e nos fagos 

uma vez que mostraram maior porcentagem de bases com Qscore >Q30 

(probabilidade de 1 base errada em 1000).  

Uma análise primária foi realizada através do aplicativo SPAdes Genome 

Assembly 3.0 da Illumina, disponibilizado no BaseSpace (ambiente computacional da 

Illumina que projeta dados de NGS em nuvem). O resultado dessa primeira análise 

está sumarizado na Tabela 5:  
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Como se pode observar na tabela anterior, a amostra de SE que teve um 

número menor de reads gerado foi a 20. O conteúdo G+C das bactérias ficou em torno 

de 52%. A amostra de fagos que teve maior quantidade de reads gerada foi 6:9, e do 

lado oposto a 6:6 com apenas 4.778. O conteúdo G+C dos fagos ficou em torno de 

44% para maioria, exceto 6:4 (~50%) e 6:9 (~48%). 

 Amostras Número de 
reads 

Número de 
contigs 

Comprimento do 
maior contig (pb) 

Conteúdo 
GC (%) 

SE 

01 1.654.304 328 400.647 52,24 
02 1.512.251 58 535.538 52,24 
03 588.549 163 573500 52,19 
05 811.290 231 465.056 52,07 
06 664.786 219 1.467.729 52,15 
12 598.599 185 580.779 52,06 
17 454.031 200 504.145 52,16 
20 444.031 601 402.899 51,66 
42 1.134.270 110 245.021 52,24 
44 921.563 263 207.313 52,24 
57 4.265.667 294 1.980.169 52,24 
58 615.019 74 1.228.409 52,13 
61 1.500.770 54 479.681 52,24 
63 690.882 78 1.542.881 52,12 
66 821.050 88 1.550.701 52,12 
69 1.089.609 133 447.179 52,24 
74 2.103.910 1.221 40.259 52,24 
80 608.983 88 1.228.757 52,12 
118 1.245.136 59 421.446 52,24 
126 1.410.035 66 371.828 52,24 
168 458.400 115 534.643 52,25 
184 517.223 91 1.228.761 52,11 

FAGOS 

4:2 10.095 3.608 53.297 44,43 
4:3 15.450 118 53.219 44,43 
4:8 14.665 154 53.219 44,43 
5:1 27.948 130 68.954 44,43 
5:4 13.330 2.070 56.812 48,54 
5:5 10.520 168 55.798 44,43 
5:7 7.140 145 53.219 44,43 
6:4 31.046 337 34.914 49,80 
6:6 4.778 145 53.224 44,43 
6:9 595.492 968 53.296 47,90 

TABELA 5: Análise primária da reação de sequênciamento dos genomas das cepas de Salmonella 

Enteritidis (SE) e os bacteriófagos correlatos por amostra. 
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Alguns dos contigs gerados foram usados para pesquisa no banco de dados 

(NCBI) através da ferramenta Blastn e um resultado de 100% de identidade com os 

genomas citados no Quadro 1 do item 3.5 foi obtido, justificando suas escolhas para 

montagem dos genomas de Salmonella e dos fagos. A maioria dos genomas dos 

fagos foi montada usando o genoma de referência SFP10 (Myoviridae), os fagos 5:4 e 

6:9 foram montados com o SPN3US (Myoviridae), e o fago 6:4 com o wksl3 

(Siphoviridae).  

Num segundo momento de análise, utilizando o programa CLC Genomics 

Workbench 7, como descrito no item 3.5, os genomas bacterianos e dos fagos foram 

montados. Na Tabela 6, encontram-se as informações do tamanho dos genomas, 

porcentagem de reads mapeadas na referência (cobertura da montagem), conteúdo 

G+C e número de ORFs preditas. O tamanho dos genomas bacterianos ficou na 

ordem de 4,9Mb com uma cobertura de montagem de 88 a 90%, conteúdo G+C 

52,24% e por volta de 6.000 ORFs, não apresentando grandes variações entre as 

amostras. Por outro lado, a montagem dos genomas virais revelou a existência de pelo 

menos 3 distintos fagos, uma maioria com genomas de tamanho por volta de 157,9Kb, 

outros dois com genomas de tamanho 240,4Kb e um terceiro, menor, com genoma de 

tamanho 42,3Kb. O número de ORFs preditas ficou em torno de 230. 
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SE 

Amostras Tamanho do genoma (pb) Cobertura (%) Conteúdo 
G+C (%) 

ORFs 

01 4.997.415 88 52,24 6.046 

02 4.997.432 88 52,24 6.061 

03 4.997.422 92 52,24 6.242 

05 4.997.410 90 52,24 6.079 

06 4.997.364 89 52,24 6.091 

12 4.997.463 90 52,24 6.056 

17 4.997.493 89 52,24 6.230 

20 4.997.637 90 52,24 6.244 

42 4.997.418 90 52,24 6.184 

44 4.997.462 98 52,24 6.483 

57 4.997.297 90 52,24 6.154 

58 4.997.453 88 52,24 6.028 

61 4.997.479 88 52,24 6.040 

63 4.997.474 88 52,24 6.023 

66 4.997.458 88 52,24 6.010 

69 4.997.421 88 52,24 6.045 

74 4.997.391 90 52,24 6.173 

80 4.997.480 88 52,24 6.012 

118 4.997.435 88 52,24 6.020 

126 4.997.403 88 52,24 6.030 

168 4.997.323 86 52,24 5.989 

184 4.997.473 88 52,24 6.034 

FAGOS 

4:2 157.920 91 44,53 233 

4:3 157.914 93 44,53 225 

4:8 157.919 93 44,53 224 

5:1 157.916 94 44,53 227 

5:4 240.415 99 48,54 296 

5:5 157.916 92 44,53 227 

5:7 157.933 92 44,53 227 

6:4 42.347 79 49,80 230 

6:6 157.924 86 44,53 248 

6:9 240.421 99 48,54 292 

TABELA 6: Resultado da montagem dos genomas das cepas de Salmonella Enteritidis (SE) e os bacteriófagos 

correlatos 

 pb: pares de bases; ORFs: Open Reading Frames. 
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4.2. Caracterização molecular do sistema CRISPR/Cas em cepas de SE 

sensíveis e resistentes a bacteriófagos líticos. 

O resultado da pesquisa em banco de dados público de CRISPR (CRISPRdb) 

através da ferramenta on line CRISPRfinder da Université Paris-SUD11 (http://crispr.u-

psud.fr/Server/CRISPRfinder.php?page=Help), encontra-se detalhado no ANEXO 2, 

apresentando o arranjo dos CRISPRs identificados, ou seja, as sequências dos 

domínios repetitivos e dos espaçadores CRISPR, em todas as cepas de Salmonella 

Enteritidis do estudo, bem como suas posições no genomas. Um total de 72 CRISPRs 

foi identificado com 14 diferentes sequências de domínios repetitivos (DR), a maioria 

com um arranjo conservado de 29pb, apresentando um total de 551 sequências de 

espaçadores com um tamanho característico de aproximadamente 32pb.   

O Quadro 6 traz, resumidamente, as informações obtidas da caracterização 

molecular do sistema CRISPR/Cas para as cepas de SE do estudo, como: o número e 

o tamanho dos CRISPRs, a quantidade dos espaçadores, as sequências do domínio 

repetitivo de CRISPR e os genes cas identificados. A maioria das cepas de SE de 

estudo exibiram seus arranjos de CRISPR idênticos aos descritos em Salmonella por 

Touchon e Rocha (2010), CRISPR1 e CRISPR2, que possuem a sequência típica do 

domínio repetitivo: CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAAC(A/T)C, e que fazem 

fronteira com os genes cas. As cepas 01 e 02 possuem o maior número de loci 

CRISPR (n=5) enquanto a cepa 168 conta apenas com um único locus. As cepas 02, 

12, 20, 42, 44, 58, 69 e 126 apresentaram igualmente esse arranjo típico de DR 

enquanto as demais apresentaram também DR de sequências bastante diversas, 

como as cepas 03, 05, 06, 17, 57, 66, 74 e 118. Todas as cepas de SE apresentaram 

os genes cas1, cas2 e cas3 associados ao CRISPR em seu sistema de imunidade, 

com algumas peculiaridades: as cepas 03, 05 e 12 que apresentaram apenas cas1, a 

cepa 17 que apresentou cas1 e cas3 e a cepa 42 que apresentou apenas cas 3. As 

proteínas Cas1 e Cas2 estão envolvidas na aquisição de novos espaçadores e a 

http://crispr.u-psud.fr/Server/CRISPRfinder.php?page=Help
http://crispr.u-psud.fr/Server/CRISPRfinder.php?page=Help
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proteína Cas3 é uma helicase, enzima que está envolvida no mecanismo de inativação 

do DNA externo viral (interference step) (Westra et al., 2012). O maior número total de 

espaçadores nos loci CRISPR, n=51, foi identificado na cepa 74 e o menor, n=3, na 

cepa 168.  Os genes cas1 e cas2 são comuns aos três tipos de sistema CRISPR/Cas. 

O sistema tipo I é definido pela presença ubíqua do gene cas3 (Cady & O’ Toole, 

2011). Os genes cas9 “signature” do tipo II (Garneau et al., 2010) e cas10 “signature” 

do tipo III (Anantharaman et al., 2010) não foram identificados nas cepas de SE de 

estudo. Sendo assim, o sistema CRISPR/Cas caracterizado pelo presente trabalho é 

do tipo I. 
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Cepas de 
SE 

Número de 
CRISPR 

identificados 

Tamanho do 
CRISPR (pb) 

Número de 
espaçadores 

Total de 
espaçadores 

Domínio Repetitivo (DR) 
Genes cas do 

Sistema 

01 5 

454 7 

23 

CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

CAS1 

CAS2 

CAS3 

395 6 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

209 3 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

214 3 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

274 4 CGGTTTCTGGCGCGGGGAACACATCCCCG 

02 3 

454 7 

21 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC CAS1 

CAS2 

CAS3 

639 10 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

273 4 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

03 5 

286 3 

42 

GCCGCAACAGCCGGTAGCGCCGCAGCCGCAGTATCAGCA

GCCGCAAC 

CAS1 
698 11 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

707 11 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

519 8 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

576 9 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

05 3 

354 3 

44 

AGAAAGCGGAAGCCGAAGCGGCGAAAGCGGCGGCGGAC

GC 
CAS1 2117 34 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

34 7 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

06 4 

322 5 

43 

GTCAGCAGCAACCAACACTGGCAACC 
CAS1 

CAS2 

CAS3 

1689 27 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

394 6 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

426 5 CCCGACGATAGCGGCGATGACGATGTAACCC 

12 2 
2124 34 

43 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

CAS1 
589 9 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

17 4 

179 3 

12 

GTATCAGCAGCCGCAACAGCCGGT 

CAS1 

CAS3 

212 3 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

211 3 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

210 3 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

QUADRO 6 - Número e tamanho dos CRISPRs identificados em cada cepa bacteriana do estudo, quantidade dos espaçadores, sequências do 
domínio repetitivo de CRISPR e genes cas do sistema CRISPR/Cas. 
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20 4 

212 3 

13 

CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 
CAS1 

CAS2 

CAS3 

212 3 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

274 4 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

214 3 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

57 3 

268 4 

47 
AGCCCTGGCGGCAACACCGGCAGG CAS1 

CAS2 

CAS3 

2108 34 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

578 9 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

58 3 

459 7 

16 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC CAS1 

CAS2 

CAS3 

343 5 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

274 4 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

63 3 

457 7 

16 

CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC CAS1 

CAS2 

CAS3 

396 6 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

210 3 GTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

66 3 

518 8 

16 

CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 
CAS1 

CAS2 

CAS3 

399 6 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

472 4 ACCCCGCCCGACGATAGCGGCGATGACGATGTAACCCCG

CCCGA 

80 4 

505 8 

19 

CGGCAACGCCGGCAGGCTGGTCAG 
CAS1 

CAS2 

CAS3 

335 5 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

211 3 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

212 3 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

42 3 

1067 17 

38 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

CAS3 758 12 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

579 9 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

44 2 
2105 34 

43 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC CAS1 

CAS2 

CAS3 
577 9 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

61 4 

503 8 

25 

CGGCAGCGCCGGCAGGCTGGTCAG 
CAS1 

CAS2 

CAS3 

454 7 GTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

400 6 GTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

276 4 GTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 



82 
 

 

69 3 

454 7 

16 
CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC CAS1 

CAS2 

CAS3 

396 6 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

214 3 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

74 4 

268 4 

51 

AGCCCTGGCGGCAACACCGGCAGGC 
CAS1 

CAS2 

CAS3 

264 4 AGCCCTGGCGGCAACACCGGCAGGC 

2111 34 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

578 9 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

118 3 

627 10 

22 
AGCCCTGGCGGCAACACCGGCAGGC CAS1 

CAS2 

CAS3 

457 7 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

336 5 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

126 3 

524 8 

18 

CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC CAS1 

CAS2 

CAS3 

395 6 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

274 4 CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

168 1 218 3 3 GCGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

CAS1 

CAS2 

CAS3 

184 3 

275 4 

13 

GTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC CAS1 

CAS2 

CAS3 

395 6 GTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 

211 3 GTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACAC 
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 O resultado da Análise de Componente Principal dos graus de todos os halos 

de lise observados no ensaio de especificidade das 22 cepas de SE contra os 10 

fagos líticos do estudo está representada no gráfico da Figura 13. A partir dai foi 

definida uma classificação para as cepas de SE quanto à susceptibilidade aos 

bacteriófagos do estudo (Tabela 7).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com o gráfico da figura acima, pode-se observar claramente dois 

principais agrupamentos as cepas bacterianas de estudo segundo a presença e o grau 

de lise dos halos formados. Do lado direito da coordenada vertical estão bem 

agrupadas e isoladas as cepas 01, 02, 03, 05, 06, 17, 20, 57, 63, 66 e 126, cepas com 

halos de lise grau 3, na maioria dos ensaios, sendo assim classificadas como cepas 

sensíveis. Do lado esquerdo da coordenada vertical as cepas de SE estão plotadas 

espaçadamente, e englobam aquelas que apresentam os menores graus de lise nos 

Figura 13. Gráfico de plotagem do resultado de PCA das cepas de SE analisadas segundo presença e o 

grau de lise dos halos formados. 



84 
 

halos e também às que não sofreram lise quando desafiadas contra os fagos, ou seja, 

que apresentam certo nível de resistência. As cepas 42, 44, 61 e 74 estão mais 

próximas entre si e estão mais isoladas do centro das coordenadas, sendo assim 

classificadas como cepas resistentes, enquanto as demais que assumiram uma 

posição intermediária foram classificadas como cepas de resistência intermediária 

(tabela 7).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diante dos resultados expostos sobre a configuração do sistema CRISPR/Cas 

estabelecida, quanto ao número de espaçadores e a presença dos genes cas1 e cas2 

(e ausência dos genes cas9 e cas10), e à susceptibilidade das cepas de SE aos fagos 

pode-se levantar a seguinte hipótese: a aquisição de novos espaçadores pelas 

proteínas Cas1 e Cas2 ao longo da evolução das cepas bacterianas está favorecendo 

Cepas 
de SE 

Número de 
CRISPRs 

Número de 
espaçadores 

Status de 
susceptibilidade 

01 5 23 Sensível 
02 3 21 Sensível 
03 5 42 Sensível 
05 3 44 Sensível 
06 4 43 Sensível 
12 2 43 Intermediária 
17 4 12 Sensível 
20 4 13 Sensível 
42 3 38 Resistente 
44 2 43 Resistente 
57 3 47 Sensível 
58 3 16 Intermediária 
61 4 25 Resistente 
63 3 16 Sensível 
66 3 16 Sensível 
69 3 16 Intermediária 
74 4 51 Resistente 
80 4 19 Intermediária 
118 3 22 Intermediária 
126 3 18 Sensível 
168 1 03 Intermediária 
184 3 13 Intermediária 

TABELA 7. Relação das cepas de SE, número de espaçadores e status de 
susceptibilidade. 
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uma condição de resistência aos fagos líticos. O maior número total de espaçadores 

nos loci CRISPR, n=51, foi identificado na cepa 74, resistente, enquanto o menor, n=3, 

na cepa 168, sensível (Tabela 8). Interessantemente, essa observação se deu para as 

demais cepas. A representação gráfica deste resultado se encontra na Figura 14: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pelo gráfico acima, pode-se observar a relação entre o número de espaçadores 

CRISPR e o status de resistência das bactérias de estudo. As cepas resistentes 

apresentaram um maior número médio de espaçadores (n= 39,25; d.p.= 20,3), 

enquanto as demais sensíveis e intermediárias apresentaram menores números (n= 

26,81; d.p.= 14 e n=18,86; d.p.= 12,21; respectivamente). Porém, tais diferenças não 

foram significativas para o teste One Way ANOVA (P=0,126).  Mas, quando o número 

de espaçadores CRISPR foi analisado considerando-se apenas duas categorias de 

susceptibilidade resistentes (cepas 42, 44, 61 e 74) e sensíveis (as demais cepas), 

como se pode ver na ver na Figura 15, a diferença observada foi significativa pelo test 

Figura 14. Gráfico das médias dos números de espaçadores CRISPR de acordo com o status 

da susceptibilidade bacteriana aos fagos líticos correlatos. Valores das médias indicados na 

base das barras. (P=0,126; α<0,05). 
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T (P= 0,045). Cepas resistentes apresentaram, na média, mais que o dobro do número 

de espaçadores do que as cepas sensíveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrangou e colaboradores (2007), trabalhando com Streptococcus 

thermophilus, relataram a aquisição de um a quatro novos espaçadores CRISPR em 

duas cepas mutantes fago-resistentes, mostrando que após a infecção viral, as 

bactérias são capazes de integrar novos espaçadores derivados das sequências 

genômicas dos fagos e que a remoção ou adição de espaçadores específicos modifica 

o fenótipo de resistência a fagos nas bactérias. Tal conclusão corrobora os resultados 

do presente trabalho, no sentido de que as cepas de SE em seu nicho ecológico 

podem ter ao longo do tempo acumulado espaçadores CRISPR de subsequentes 

interações com fagos, tornando-as possuidoras de um leque maior de sequências de 
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Figura 15. Gráfico das médias dos números de espaçadores CRISPR de acordo com o status 

da susceptibilidade bacteriana aos fagos líticos correlatos. Valores das médias indicados na 

base das barras. (P=0,045; α<0,05). 
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DNA no seu sistema CRISPR de imunidade, que as coloque em vantagem frente às 

interações de desafio com os fagos líticos do estudo.   

A análise filogenética das sequências mapeadas concatenadas dos genes 

cas1, cas2 e cas3 agrupou as cepas de SE em dois clados, um com a maioria 

monomórfica e outro com algumas cepas polimórficas, porém esse agrupamento não 

teve boa correlação com a susceptibilidade bacteriana aos fagos (Figura 16). Isto 

significa que as variações nas sequências dos genes cas não estão exercendo 

influência na condição de resistente nas cepas avaliadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa maneira, é possível inferir que a susceptibilidade em SE aos fagos 

esteja sendo determinada apenas pelo número acumulado de espaçadores CRISPR e 

não pelos polimorfismos nos genes cas identificados. Este resultado foi o esperado, 

uma vez que uma alta identidade de nucleótideos dentro do operon cas foi observada 

Figura 16.  Filograma das sequências concatenadas dos genes cas1, cas2 e cas3 mapeadas em cepas 

sensíveis e resistentes de Salmonella Enteritidis aos fagos correlatos.  
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entre isolados de um único serovar e, em alguns casos, entre serovares divergentes 

em Salmonella (Shariat et al., 2015).  

 

4.3. Banco de dados de espaçadores CRISPR e correlação com a 

susceptibilidade bacteriana aos fagos 

A análise in silico entre o banco de dados criado das sequências dos 

espaçadores CRISPR (n=551) e os genomas montados dos fagos não apresentou 

nenhum hit de homologia. Segundo literaturas consultadas, a especificidade da 

resistência bacteriana aos fagos mediada pelo sistema CRISPR/Cas é determinada 

pelo espaçador, na homologia de sua sequência com o fago invasor (Brouns et al., 

2008; Deveau et al., 2008), que deve ser de 100%, ou seja, para a destruição do DNA 

do fago a sequência dos espaçadores tem que ser idêntica a um fragmento do 

genoma viral (Barrangou et al., 2007). Apesar da homologia esperada entre as 

sequências dos espaçadores CRISPR nas bactérias resistentes e os fagos líticos não 

ter sido evidenciada nessa análise, os resultados do atual trabalho são relevantes para 

o estudo do sistema CRISPR de imunidade bacteriano, sob um novo ponto de vista, 

pois apontam a um tipo de correlação ainda não descrito na literatura.  

Shariat e colaboradores (2015), em estudo de caracterização e evolução do 

sistema CRISPR/Cas de Salmonella, observaram que apenas 12% dos espaçadores 

fazem correspondência com sequências de fagos e plasmídeos. Portanto, há muito 

ainda a se esclarecer dentro deste sistema bacteriano de imunidade. Uma vez que 

aqui foi mostrado que um maior número de espaçadores presentes está 

correlacionado significativamente com a resistência bacteriana a infecções por fagos, 

sugere-se que o acúmulo de espaçadores nos locci CRISPR tenha um efeito 

cumulativo na resistência bacteriana, levando a uma variabilidade genética maior que 

poderia determinar o sucesso desse sistema de imunidade diante as interações com 
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fagos líticos. Os meandros desse possível mecanismo ainda não foram esclarecidos, 

fazendo-se necessários experimentos complementares futuros.  

Para complementar a pesquisa dos espaçadores CRISPR, uma análise da 

diversidade de sequências dos espaçadores CRISPR identificados nas cepas de SE 

de estudo foi realizada através do alinhamento das sequências dos espaçadores da 

cepa 01 (sensível) e da cepa 61 (resistente) com o auxilio do programa MEGA 4 

(v4.0.2.) (Figura 17). 
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Figura 17.  Alinhamento das sequências dos espaçadores da cepa 01 (sensível) e da cepa 61 (resistente) 

feito através do programa MEGA 4 (v 4.0.2.). 
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 Como é possível observar na Figura 17, a cepa sensível 01 possui 18 

diferentes espaçadores e com grande variabilidade de sequência de DNA, 

contrariamente à cepa resistente 61 que possui 22 espaçadores diferentes, nem todos 

diversos, com considerável grau de conservação de sequência de DNA (espaçadores 

61.1 ao 61.8), sendo que os espaçadores 61.6 e 61.7 são idênticos. A presença de 

espaçadores com sequências conservadas pode ser resultado da incorporação de 

fragmentos genômicos de fagos geneticamente próximos, ou inclusive da mesma cepa 

após interações múltiplas. E as pequenas diferenças observadas nessas sequências 

devem ser resultado de mutações que levaram à bactéria resistente uma maior 

especificidade contra determinada cepa de fagos.   

 Como não foi possível evidenciar homologias entre as sequências de DNA dos 

espaçadores CRISPR de SE e os genomas dos fagos correlatos a fim de estabelecer 

a correlação com a susceptibilidade bacteriana a eles, outra abordagem de análise foi 

procedida, através do alinhamento global das sequências do genoma de SE 

resistentes e sensíveis contra os genomas dos fagos pretende-se buscar hotspots nos 

genomas de SE correlacionados com a resistência aos fagos. As análises 

evidenciaram hits de homologia entre os genomas bacterianos e virais, como ilustra a 

Figura 18, o resultado do mapeamento dos genomas bacterianos das cepas 01 e 02, 

sensíveis, e cepa 44, resistente, no genoma do bacteriófago 4:2. Os hits de homologia 

observados para as três cepas bacterianas analisadas, independentemente do seu 

status de susceptibilidade, ocorreu no mesmo locus do genoma viral. 
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 Sendo assim, prosseguiu-se através da ferramenta Standalone Blast com a 

análise global das cepas bacterianas 01 (sensível), 42, 44, 61 e 74 (resistentes) 

selecionadas quanto às suas diferentes susceptibilidades ao fago 4:2. Com o auxílio 

do programa Geneious 4.8.5, foram realizadas as anotações desses alinhamentos no 

genoma viral conforme mostra a Figura 19.  

 

 

 

Figura 18.  Ilustração gráfica do programa CLC Genomics Workbench 7 do hit de homologia resultante do 

resultado do mapeamento dos genomas bacterianos das cepas 01, 02 e 44 no genoma do bacteriófago 4:2. 
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 A sequência homóloga resultante desse alinhamento: 

GGCCCCGTAGCTCAGTGGTTAGAGCAGTCGACTCATAATCGCTTGGTCGCTGGTT

CAAGTCCAGCAGGGGCCACCA possui 68pb e se encontra na porção final do 

genoma viral entre duas ORFs, como mostra a figura acima. Conhecendo de qual 

sequência se trata e onde está localizada no genoma viral, partiu-se para análise no 

genoma bacteriano. A Figura 20 traz a anotação da sequência homóloga do fago 4:2 

bem como sua posição em relação aos locci CRISPR na cepa bacteriana 42 

(resistente). Curiosamente, essa região de homologia se encontra próxima aos três 

CRISPRs identificados e anotados. Em uma próxima etapa será interessante 

investigar e avaliar se essa sequência homóloga pode ser uma parte de um novo 

CRISPR ainda não descrito e/ou não depositado no banco de dados consultado nesse 

estudo, o CRISPRdb. 

 

Figura 19. Imagem do programa Geneious 4.8.5 mostrando as anotações feitas do resultado dos alinhamentos 

entre as cepas bacterianas sensíveis e resistentes e o fago 4:2, realizados através da ferramenta Standalone Blast.  
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 Figura 20. Imagem do programa Geneious 4.8.5 mostrando as anotações dos três CRISPRs da cepa de SE 42 bem como a região de homologia 

com o fago 4:2. 
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4.4  Análise global dos genomas bacterianos e dos fagos líticos correlatos. 

 

O resultado gráfico do alinhamento global dos genomas bacterianos através do 

programa MAUVE 2.4.0 está apresentado na Figura 21. Em detalhe, na Figura 22 

estão mostrados os alinhamentos entre cepas dos grupos resistentes e sensíveis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Imagem do programa MAUVE 2.4.0 mostrando o alinhamento global das sequências genômicas 

das cepas de SE.  
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Figura 22. Detalhe da imagem do alinhamento entre cepas de SE sensíveis (quadro azul) e cepas SE resistentes (quadro vermelho) aos fagos correlatos.  
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 O alinhamento global das cepas de Salmonella Enteritidis mostrou algumas 

regiões variáveis entre os genomas das cepas de SE, ao longo de toda sua 

extensão, porém sem haver um padrão aparente relacionado com a susceptibilidade 

aos fagos (Figura 22). O perfil da árvore gerada ilustra melhor esta observação, uma 

vez que não agrupou as cepas resistentes em um ramo único (Figura 23). O mesmo 

foi observado para a região que compreende as posições nas quais os loci CRISPR 

foram identificados (entre 4Mb e 4,1Mb). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Árvore gerada pelo alinhamento global das sequências genômicas das cepas de SE 

através do programa MAUVE 2.4.0.  
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A árvore gerada da análise global dos genomas dos fagos está apresentada na 

Figura 24. Pela árvore gerada, pode-se inferir que existam 7 diferentes cepas de 

fagos nesse estudo. Os fagos 4:3, 4:8 e 5:1 são monofiléticos; os fagos 4:2, 5:5 e 5:7 

são polifiléticos e bem próximos; os mais distantes são os fagos 5:4 e 6:9 (próximos 

entre si), seguidos do fago 6:4 e do fago 6:6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Árvore gerada pelo alinhamento global das sequências genômicas das cepas de bacteriófagos 

através do programa CLC Genomics Workbench 7. 
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4.5. Análise filogenética dos genes envolvidos na biossíntese de LPS nas 

cepas de SE de estudo. 

A análise filogenética das sequências concatenadas dos genes rfaC, rfaH, 

cpsG, manB, manC, lpxA, lpxB e lpxC mapeados em algumas cepas de SE revela um 

agrupamento também em dois clados, com um grupo monofilético bem definido para 

as cepas 01, 02, 58, 61, 63, 66, 69, 80, 118, 126 e 184 e outro grupo polifilético com 

as demais cepas do estudo (Figura 25). Apesar de não tão bem definidos, estes 

agrupamentos se repetiram na árvore dos genes cas, não apresentando correlação 

com a susceptibilidade bacteriana aos fagos (Figura 16). Sendo assim, é possível 

inferir que a variação nucleotídica dos genes envolvidos com o LPS nas amostras 

bacterianas desse estudo, parece não estar exercendo um papel dentro da biossíntese 

desta molécula que contribua para o status de resistência aos fagos. 

 

 

Figura 25. Filograma das sequências concatenadas dos genes rfaC, rfaH, cpsG, manB, manC, lpxA, 

lpxB e lpxC mapeadas em cepas sensíveis e resistentes de Salmonella Enteritidis aos fagos correlatos.  
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4.6.  Tipagem de sequência multilocus (MLST) das cepas de SE do estudo. 

A análise filogenética das sequências concatenadas dos genes aroC, dnaN, 

hemD, hisD, purE, sucA e thrA mapeadas nas cepas de SE revelou um  

comportamento muito semelhante da árvore dos genes envolvidos com o LPS, um 

mesmo agrupamento polifilético, mais distante, das cepas 03, 05, 06, 12, 17, 20, 42, 

44, 57, 74 e 168 (Figura 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Genes Housekeeping são genes requeridos para a manutenção das funções 

celulares basais que são essenciais para a existência de uma célula, 

independentemente do seu papel específico no tecido ou no organismo. Assim, são 

esperados serem expressos em todos os tipos celulares de um organismo sob 

condições normais, independentemente do tipo de tecido, estágio de desenvolvimento, 

Figura 26. Filograma das sequências concatenadas dos genes aroC, dnaN, hemD, hisD, purE, sucA e 

thrA  mapeados em cepas sensíveis e resistentes de Salmonella Enteritidis aos fagos correlatos. 



101 
 

estado do ciclo celular ou sinais externos, no caso dos eucariotos (Eisenberg & 

Levanon, 2013). Em procariotos, os genes housekeeping representam a categoria dos 

gene “core” do genoma, ubíquos e conservados entre os clones da mesma espécie, 

por isso são utilizados em analises MLST (Multilocus Sequencing Type) para análise e 

comparação da variação genética em coleções mundiais de isolados bacterianos 

(Maiden et al., 1998).  

 Sendo assim, os resultados obtidos com as análises dos genes Housekeeping 

e sua correlação com o perfil de clusterização da árvore dos genes relacionados à 

LPS indicam que o lipopolissacarídeo esteja moldando a história evolutiva das cepas 

de SE deste estudo. Uma vez que a ausência de relação entre as árvores filogenéticas 

dos genes cas e LPS com a susceptibilidade aos fagos indique que as variações 

nestes genes não estejam contribuindo para o status de resistência aos fagos do 

estudo, e que, conjuntamente, o número acumulado de espaçadores no loci CRISPR o 

esteja, pode-se inferir que a base molecular da resistência bacteriana a fagos líticos 

nas cepas de Salmonella Enteritidis deste estudo esteja sendo regida pelo CRISPR 

em termos de acúmulo de espaçadores.  

  

4.7. Análise filogenética dos genes dos sistemas bacterianos de defesa 

antiviral nas cepas de SE do estudo 

Não foi possível o mapeamento das sequências dos genes abiA, abiD, abiF, 

dndA, dndB, prrC e toxN selecionados para a análise filogenética das cepas de SE do 

estudo e consequente avaliação da influência dos sistemas de defesa, ao quais se 

referem, à suceptibilidade bacteriana a fagos. Sendo assim, partiu-se para a análise 

em nível proteômico, após conversão dessas sequências em proteínas através de 

ferramenta de análise clássica de ácidos nucleicos no programa CLC Genomics 

Workbench 7. Por esta estratégia, pôde-se analisar apenas dndA, apresentado  na 

Figura 27. 
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A análise filogenética das sequências dos aminoácidos de dndA, cisteína 

desulfurase, nas cepas de SE de estudo revelou dois clados bem distintos, nos quais 

as cepas resistentes ficaram agrupadas no ramo menor, juntamente, com cepas de 

resistência intermediária e com, apenas, duas das cepas sensíveis (63 e 66). Pelo 

perfil desta árvore, pode-se sugerir que o produto dndA esteja contribuindo também 

com a resistência bacteriana aos fagos em SE. O sistema DND de fosfotiolação do 

DNA atua na discriminação do próprio e do não próprio, em uma imunidade 

procariótica inata, e através da ação de nucleases destroem o DNA externo.  

Uma análise comparativa da distribuição dos genes dos sistemas de defesa 

antivirais em archaea e bacteria apontou que, frequentemente, os genes que codificam 

para os diferentes sistemas estão clusterizados em ilhas genômicas mais largas que 

um operon, denominadas “ilhas de defesa”. Tal proximidade permite que os sistemas 

de defesa ou seus componentes, em algumas vezes, alternem entre seus modos de 

Figura 27. Cladrograma das sequências de aminoácidos de dndA mapeadas em cepas sensíveis e 

resistentes de Salmonella Enteritidis aos fagos correlatos. 
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ação, ou seja, sistemas de restrição-modificação podem mudar para o modo funcional 

característico do sistema de TA, por exemplo. (Marakova et al., 2013). Pela versátil 

complexidade que requer um eficiente sistema imune, certamente mais de um 

mecanismo esteja envolvido na resposta bacteriana ao vírus invasores.  

 Visto isso, para as cepas de Salmonella Enteritidis desse estudo, os 

mecanismos moleculares aqui sugeridos na resistência a bacteriófagos líticos são a 

ação do sistema CRISPR/Cas na aquisição de novos espaçadores e o acúmulo destas 

sequências conferindo um maior background genético de defesa antiviral e a ação do 

sistema DND no reconhecimento do DNA do fago lítico, não próprio, após a “doação” 

de suas sequências protoespaçadoras e eliminação do DNA viral invasor pela ação 

das nucleases deste sistema. Assim, o fago infectante não finaliza seu ciclo lítico 

destruindo a célula bactéria, permitindo que a bactéria siga acumulando os 

espaçadores nos loci CRISPR.   

 

4.8. Predição e anotação dos genes dos fagos do estudo. 

 Com a finalidade de melhor caracterizar os bacteriófagos de estudo, foi 

realizada a anotação dos correspondentes genomas montados nesse trabalho. 

Através do programa GeneMarkS, na média, foram preditos 202 genes para os 10 

fagos, sendo que o maior número de genes preditos foi para o fago 5:4 (com 268 

genes), enquanto que o menor foi para o fago 6:4 com apenas 58, bem abaixo da 

média, como apresenta a Tabela 8. Após a predição dos genes de cada genoma viral, 

seguiu-se com o processamento dessas sequências pelo programa Blast2GO 2.8. O 

resultado das estatísticas das sequências que foram processadas, blastadas e 

anotadas também está apresentado na Tabela 8. 
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 Como se pode observar na tabela acima, exceto pra os fagos 4:2, 4:3 e 6:4, 

todas as sequências de genes preditos foram devidamente alinhadas contra o banco 

de dados público (NCBI). A amostra 6:4 foi a que teve o menor número de genes 

preditos menor parcela de seu genoma analisado, a metade. O número inferior de 

genes preditos, provavelmente deve-se ao seu menor tamanho de genoma em relação 

aos demais, cerca de 42Kb (Tabela 6). Esta mesma amostra também apresentou a 

menor cobertura de montagem do genoma entre os demais, 79% (Tabela 6), para 

melhorar a caracterização molecular deste fago em questão, uma abordagem 

alternativa seria montar novamente seu genoma usando outra estratégia, por exemplo, 

a montagem De novo. A árvore da Figura 24, gerada pelo alinhamento dos genomas 

dos fagos, apresenta o fago 6:4 com um dos mais diferentes, próximo dos fagos 5:4 e 

6:9. 

  A Figura 28 mostra, como exemplo para o fago 4:3, que a grande maioria dos 

hits das sequências dos genes preditos (Blastx) contra o banco de dados público foi na 

sua grande maioria para sequências de fagos de Salmonella, seguido de fagos de E. 

coli e outros. E esse resultado se repetiu para as demais amostras apenas variando os 

números de hits BLAST dependendo do fago analisado. Da mesma maneira, a Figura 

FAGOS 
NÚMERO DE 

GENES PREDITOS 

NÚMERO DE 
SEQUÊNCIAS 

PROCESSADAS 

NÚMERO DE 
SEQUÊNCIAS 
BLASTADAS 

NÚMERO DE 
SEQUÊNCIAS 

ANOTADAS (GOs) 

4:2 202 160 (79,2%) 159 41 
4:3 197 196 (99,4%) 195 42 
4:8 200 200 (100%) 198 43 
5:1 200 200 (100%) 198 37 
5:4 268 268 (100%) 260 26 
5:5 203 203 (100%) 202 56 
5:7 199 199 (100%) 195 41 
6:4 58 29 (50%) 28 04 
6:6 233 233 (100%) 299 65 
6:9 265 265 (100%) 256 24 

TABELA 8. Relação do número de genes preditos para cada bacteriófago do estudo através do 
programa GeneMarkS bem como das sequências blastadas e anotadas com o programa 
Blast2GO 2.8. 
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29 apresenta como exemplo para o fago 4:3, em que níveis dos termos GOs as 

sequências dos genes foram anotados. A função molecular foi o nível mais frequente, 

seguido pelo de processo biológico, para todas as amostras de fagos do estudo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Sendo assim, seguiu-se a avaliação individual da distribuição das sequências 

anotadas nestes dois níveis, como ilustram os gráficos das próximas figuras.

Figura 29. Gráfico da distribuição das anotações das sequências dos genes pelos dieferentes níveis de 

termos GOs (P: processo biológico, F: função molecular e C: componente celular), para o fago 4:3, gerado 

pelo programa Blast2GO 2.8. 

                                                                            GO Level 

Figura 28. Gráfico do resultado do Blastx dos genes preditos quanto à distribuição nos grupos de fagos, do 

fago 4:3, gerado pelo programa Blast2GO 2.8. 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Gráficos das distribuições das sequências anotadas quanto ao processo biológico, por fago, gerados pelo programa Blast2GO 2.8. 
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Fago 5:4 

Fago 6:9 

Figura 31. Continuação dos gráficos das distribuições das sequências anotadas quanto ao 

processo biológico, por fago, gerados pelo programa Blast2GO 2.8. 
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Fago 5:5 

Fago 6:4 

Fago 6:6 

Figura 32. Continuação dos gráficos das distribuições das sequências anotadas quanto ao 
processo biológico, por fago, gerados pelo programa Blast2GO 2.8. 
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 A Figura 30 mostra os processos biológicos que foram comuns aos fagos 4:2, 

4:3, 4:8, 5:1 e 5:7. Por sua vez, a Figura 31 apresenta os processos comuns aos 

fagos 5:4 e 6:9. E por fim, a Figura 32 exibe os processos biológicos comuns aos 

fagos 5:5, 6:4 e 6:6. As sequências anotadas quanto aos processos metabólicos, 

celulares e de resposta a estímulos foram as mais prevalentes e abundantes entre os 

fagos. Por outro lado, as relacionadas com localização e locomoção foram as menos 

prevalentes e menos abundantes. 

 Nas figuras que se seguem adiante, podem-se observar as distribuições das 

sequências anotadas sob o aspecto da função molecular, para cada fago. As funções de 

atividade catalítica e de ligação de DNA foram onipresentes em todas as amostras de fagos e 

as mais abundantes (Figura 33 e Figura 34). As funções de atividade de molécula estrutural e 

de transdução de sinal tiveram alta prevalência, não estando associados apenas aos fagos 5:4, 

6:4 e 6:9 (Figura 34). A função de atividade de transporte esteve relacionada apenas com os 

fagos 5:5 e 6:6. 
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Figura 33. Gráficos das distribuições das sequências anotadas quanto à função molecular, por fago, gerados 

pelo programa Blast2GO 2.8. 

                   Fago 4:2                    Fago 4:3 

                   Fago 4:8                    Fago 5:1 

                   Fago 5:7 
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 Os produtos dos genes identificados e anotados para os fagos foram 

associados às diversas funções, estrutural e enzimática de processos biológicos virais. 

Nos genomas estudados foi possível anotar, por exemplo, os genes: da DNA 

topoisomerase, importante no processo de replicação viral; da proteína principal de 

                   Fago 5:5                    Fago 5:4 

                   Fago 6:4 
                   Fago 6:6 

                   Fago 6:9 

Figura 34. Continuação dos gráficos das distribuições das sequências anotadas quanto à função molecular, 

por fago, gerado spelo programa Blast2GO 2.8. 
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capsídeo e da fibra da cauda, de importâncias estruturais; da enzima terminase, 

envolvida no processo de empacotamento de DNA (Rao et Fess, 2008). 

 Das seis classes de enzimas, segundo a International Union of Biochemistry 

and Molecular Biology (IUBMB), que catalisam as diversas reações químicas dos 

processos biológicos, cinco foram associadas às amostras dos fagos de estudo, 

exceto ao fago 6:4 (Figura 35, Figura 36 e Figura 37). Três classes enzimáticas 

foram ubíquas em todos os fagos, as oxidoredutases, transferases e hidrolases, sendo 

exclusivas nos fagos 5:4 e 6:9. No geral, as enzimas das classes transferases e 

hidrolases foram as mais abundantes em termos de sequências anotadas para cada 

fago e a menos abundante foram as ligases. Oxidoredutases catalisam reações de 

oxido-redução ao transferirem um elétron de uma molécula à outra, transferases 

catalisam reações de transferência de grupos entre duas moléculas, como exemplo as 

metiltransferases (MTases) que transferem o grupo metila, e as hidrolases catalisam 

as reações de hidrólise de várias ligações covalentes. Pouco se sabe, por exemplo, 

sobre a função de MTases presentes nos genomas de bacteriófagos, mas estudos 

prévios indicam que elas podem ter funções semelhantes às funções de MTases 

encontrados nas células bacterianas (Murphy et al., 2013). Estudos in vitro mostraram 

que fagos T4 de Escherichia coli codificam uma enzima DAM (DNA adenine 

Methyltransferase) que tem como alvo sítios GATC (Miller et al., 2003) e protege o 

DNA do fago da endonuclease de restrição que reconhece esta sequência (Messer e 

Noyer-Weidner, 1988).  
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Fago 4:2 

Fago 4:8 

Fago 4:3 

Fago 5:1 

Figura 35. Gráficos das distribuições das sequências anotadas quanto às classes das enzimas, para cada 

fago, gerados pelo programa Blast2GO 2.8. 
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Fago 5:4 

Fago 5:5 

Fago 5:7 

Figura 36. Continuação dos gráficos das distribuições das sequências anotadas quanto às classes das 

enzimas, para cada fago, gerados pelo programa Blast2GO 2.8. 
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 A predição dos genes dos fagos deste estudo, bem como a anotação dos seus 

respectivos termos GO, resultou em uma melhor caracterização molecular dos 

bacteriófagos líticos isolados contra Salmonella Enteritidis a partir da fonte de esgoto 

da UNESP/Botucatu. 

 

 

Fago 6:6 

Fago 6:9 

Figura 37. Continuação dos gráficos das distribuições das sequências anotadas quanto às classes das 

enzimas, para cada fago, gerados pelo programa Blast2GO 2.8. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 Através do presente trabalho, foi possível realizar a caracterização molecular 

do sistema CRISPR/Cas tipo-I nas cepas de SE de estudo, incluindo a criação de um 

banco de dados das sequências dos espaçadores que poderá ser usada, no caso de 

aplicação de uma fagoterapia, no monitoramento de cepas resitentes. A ausência de 

homologia entre as sequências dos espaçadores CRSIPR e dos genomas montados 

dos fagos do estudo impede a aferição da direta atuação desses elementos na 

resistência bacteriana aos fagos do estudo. Porém, foi comprovada estatisticamente a 

correlação entre o número de espaçadores CRISPR e a susceptibilidade bacteriana 

aos fagos líticos e sugeriu-se que um efeito cumulativo desses elementos garanta a 

variabilidade genética dentro do mecanismo de atuação do sistema CRISPR/Cas 

conferindo às cepas bacterianas com maior quantidade de espaçadores uma 

vantagem competitiva frente à interação com outros fagos líticos.  

Baseado nas análises filogenéticas dos genes cas do sistema CRISPR/Cas de 

imunidade bacteriana, dos genes rfaC, rfaH, cpsG, manB, manC, lpxA, lpxB e lpxC 

(LPS) e dos genes housekeeping aroC, dnaN, hemD, hisD, purE, sucA e thrA, houve 

uma indicação de que as variações nas sequências dos genes relacionados ao LPS 

esteja regendo a evolução das cepas de Salmonella Enteritidis deste estudo e que a 

resistência a fagos nas cepas esteja sendo governada por CRISPR em termos de 

acúmulo dos seus espaçadores. Os mecanismos de ação desta possível interação 

ainda não foram esclarecidos, porém a análise dos genes das sequências de 

aminoácidos de abiA, abiD, abiF, dndA, dndB, prrC e toxN, dos demais sistemas de 

defesa bacteriano anti-virais, sugere que o sistema DND de fosfotiolação do DNA, 

para reconhecimento do próprio e do não próprio esteja atuando em paralelo ao 

sistema CRISPR/Cas nas cepas de SE.  

Pode-se concluir, então, que os mecanismos moleculares da resistência a 

bacteriófagos líticos em Salmonella Enteritidis envolvem a ação conjunta do sistema 
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CRISPR/Cas na aquisição de novos espaçadores e no acúmulo destas sequências, 

conferindo um maior background genético de defesa antiviral e a ação do sistema 

DND no reconhecimento do DNA do fago lítico, não próprio, após a “doação” de suas 

sequências protoespaçadoras com posterior eliminação do DNA viral invasor pela 

ação das nucleases deste sistema. Assim, o fago infectante não finaliza seu ciclo lítico 

destruindo a célula bactéria, permitindo que a bactéria siga acumulando os 

espaçadores nos loci CRISPR.   

 Os resultados obtidos permitiram candidatar o número total de espaçadores 

nos loci CRISPR como um marcador molecular de resistência bacteriana a fagos em 

Salmonella Enteritidis. 
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