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Introdução Objetivo

Metodologia Resultado e conclusão

O DNA de isolados bacterianos foram previamente

sequenciados (primers 8-F -

AGAGTTTGATYMTGGCTCAG- e 907-R -

CCGTCAATTCMTTTRAGTTT- do 16s DNA) para a

confirmação de espécie. Foram elaborados primers para

anelamento na região flanqueadora do gene mglA,

obtenção de amplicons necessários para a construção do

fragmento. O fragmento de DNA foi inserido em vetor de

clonagem pCR® 2.1 -TOPO® com o kit TOPO® TA

Cloning® na bactéria quimicamente competente E. coli

One Shot®TOP10.

A atenuação de patogenicidade da bactéria pelo método

de troca alélica possibilita a deleção de genes relativos à

virulência possibilitando a produção de estirpes mutantes

que possam ser usadas como vacinas vivas atenuadas.

Construir um fragmento de DNA com a deleção do gene

mglA de Francisella orientalis, responsável pela

transcrição de fatores de virulência, para ser inserido em

Escherichia coli.

A amplificação da região flanqueadora do gene

mglA pelos primers elaborados foi confirmada pelo

tamanho de banda, demonstrando a especificidade

destes em anelar no DNA da F. orientalis. A

inserção do fragmento de DNA foi confirmada pelo

sequenciamento do plasmídeo (vetor de clonagem) e

a coloração branca da colônia de E. coli demonstrou

o sucesso da transformação da bactéria. Até o

presente momento, esta técnica descrita para F.

tularensis indicou ser promissora para a obtenção de

estirpes mutantes para F. orientalis.

Inserção de fragmentos

1ª Reação 

COLOCAR 

REAÇÃO PRIMER 

1 E 2 E CICLO

2ª Reação 

COLOCAR 

REAÇÃO PRIMER 

3 E 4 E CICLO

Sequência de mglA

Primers mglA 1 e 2

Inserção na parte de deleção 5’

500 a 600 pb

5’ 3’

Primers mglA 3 e 4

Inserção na parte de deleção 3’

500 a 600 pb

1ª PCR

Unir fragmento ao produto da PCR reação 1 e 

2 e reação 3 e 4 utilizando o primer 1 e 4.

Inserir produto da reação no vetor de clonagem.

1 ETAPA

Passar plasmídeo para E.coli e

verificar se a clonagem foi feita

por meio da coloração das

bactérias.
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