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RESUMO: 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. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi
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. Considera-se esta
primeira fase como fundamental para a obtenção de estirpes atenuadas.
O DNA de isolados bacterianos foram previamente sequenciados (primers
8-F -AGAGTTTGATYMTGGCTCAG- e 907-R -CCGTCAATTCMTTTRAGTTT- do
16s DNA) para a confirmação de espécie. Em seguida, foram elaborados
primers para anelamento na região flanqueadora do gene mglA, para
então, obter amplicons necessários para a construção do fragmento. Após
este procedimento, o fragmento de DNA foi inserido em vetor de
clonagem pCR  2.1 -TOPO  com o kit TOPO  TA Cloning  e depois, na
bactéria quimicamente competente E. coli One Shot  TOP10. 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.  Sendo assim, a
utilização destes isolados para a produção de vacinas pode gerar impacto
socioeconômico sobre a redução de uso de antibióticos.   PALAVRAS-
CHAVE: bactéria, mutagênese, vacinas  
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