
INTRODUÇÃO
O uso de vacinas vivas bacterianas com cepas geneticamente modificadas é uma 
alternativa disponível para o controle de doenças como a Colibacilose. O mecanismo 
de ação dessas vacinas vivas contra E. coli está relacionado à capacidade de induzir 
respostas nas mucosas (Filho et al., 2013; Mombarg et al., 2014). De modo geral, os 
efeitos da vacinação ocorrem rapidamente após a administração. Foi demonstrado 
o efeito da vacinação na indução de citocinas em aves (Beirão et al., 2019). O 
objetivo deste trabalho foi mapear por meio do sequenciamento total os principais 
genes presentes na vacina geneticamente modificada contra a Escherichia coli 
(Poulvac E. coli) de modo a buscar um melhor entendimento do seu metabolismo e 
características. 

MATERIAIS E MÉTODOS
A vacina viva geneticamente modificada Poulvac E.coli foi semeada diretamente 
em placa de Petri com meio nutriente. A partir da placa de Petri contendo colônias 
puras de Poulvac E. coli foi feita a extração do DNA genômico utilizando-se um 
protocolo de fenol e clorofórmio. O DNA purificado foi utilizado como molde 
para uma reação de PCR com os primers Y1 e Y3 para amplificação do gene 
16S rRNA. Os produtos de amplificação foram purificados enzimaticamente com 
ExoI/SAP e sequenciados com tecnologia Sanger em sequenciador ABI3500xL. A 
análise das sequências geradas por comparação com banco de dados do NCBI 
por BLASTn permitiu a confirmação de que o DNA das colônias era realmente do 
gênero do organismo de interesse (Escherichia coli).

Após a confirmação, alíquotas de DNA foram diluídas e utilizadas para a 
construção das bibliotecas metagenômicas usando o kit Illumina NexteraXT, 
conforme as recomendações do fabricante. As bibliotecas geradas foram 
analisadas em Bioanalyzer para quantificação e verificação do tamanho 
dos fragmentos. As bibliotecas foram diluídas para 500pM e reunidas em 
pool. Este pool foi novamente quantificado por PCR quantitativa em tempo 
real, utilizando-se o kit Kapa Biosystems. A quantificação obtida (249,87pM) 
foi utilizada para inserir no cartucho de sequenciamento 17,5pM de DNA. 
O sequenciamento foi executado na plataforma MiSeq da Illumina com 
cartucho de 500 ciclos v2 em pair-end que gera duas leituras (Forward ou 
R1 e Reverse ou R2) de 250 bases das extremidades de cada fragmento 
de DNA sequenciado. As leituras das duas extremidades (reads R1 e R2) 
de cada fragmento de DNA foram utilizadas para montagem dos genomas 
no programa SPAdes versão 3.11.1 (Bankevich et al., 2012). Em seguida, 
o arquivo da montagem em formato fasta foi submetido no servidor da 
plataforma RAST (Aziz et al., 2008) para anotação automática dos genes 
presentes no genoma e classificação das proteínas por subsistemas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o processo de montagem, o genoma da cepa Poulvac E. coli ficou 
representado em 54 contigs, com um tamanho total de 4.727.921 nucleotídeos e 
um conteúdo de GC de 50,7%. Foram anotadas 4669 sequências codificadoras 
de proteínas e 81 RNAs (Tabela 1). 
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Na classificação por subsistemas, o grupo dominante foi de 398 proteínas 
relacionadas ao metabolismo de carboidratos, seguido pelo grupo do metabolismo 
de aminoácidos e derivados, com 339 proteínas. 

Adicionalmente, o genoma da Poulvac E. coli foi submetido na plataforma “The 
Comprehensive Antibiotic Resistance Database” para busca de genes de resistência 
a antibióticos. Há, no genoma bacteriano, a sequência codificadora de várias bombas 
de ejeção e famílias de transportadores normalmente encontrados em bactérias. No 
entanto, não foi corroborada a presença de nenhum gene específico de resistência 
a antibióticos. 

Além disso, como esperado para essa cepa vacinal, o gene aroA não foi detectado 
no genoma (La Ragione et al., 2013).  A ausência do gene aroA, gene responsável 
pela síntese da enzima 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato sintase; enzima que 
catalisa um passo essencial na via metabólica da síntese dos aminoácidos 
aromáticos é o que explica a característica auxotrófica dessa estirpe e é o que 
garante segurança no seu uso como vacina viva contra a Escherichia coli. 

CONCLUSÃO
O sequenciamento genômico da estirpe vacinal demonstrou presença vários 
genes relacionados ao metabolismo de carboidratos, proteínas e aminoácidos, 
de dois sistemas de secreção e ausência do gene aroA que ajudam a entender 
os mecanismos de ação e o comportamento da vacina viva geneticamente 
modificada. Essa importante alteração genética é que determina a característica 
de auxotrofia e consequentemente de infecção auto-limitante da estirpe vacinal. 
Por outro lado, não foi observada a presença de genes relacionados à resistência 
aos antimicrobianos. 
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RESUMO DE GENOMA
IDENTIFICAÇÃO

Tamanho, em bases

GC (%)

Número de contigs
Número de sequências codificantes

Quantidade de proteínas hipotéticas

Fagos e elementos móveis

Número de RNAs 

POUVAC E.COLI

4727921

50,7

54

4669

1002

33

81

Tabela 1 - Resumo das características do genoma da estirpe vacinal Poulvac 
E. coli.


