
Tabela 1 - Resumo do genoma da Salmonella Typhimurium vacinal.

Na classificação genômica por subsistemas, o grupo dominante foi de 
399 proteínas relacionadas ao metabolismo de carboidratos, seguido 
pelo grupo do metabolismo de aminoácidos e derivados, com 384 
proteínas. As análises mostraram também que o genoma de Salmonella 
Typhimurium vacinal é formado apenas de DNA cromossomal, sem 
plasmídeo, e codifica dois sistemas de secreção tipo III completos, 
representado por 52 proteínas. Este sistema de secreção é comum 
em espécies de Salmonella enterica (3).  O sistema de secreção tipo III 
é constituído por um conjunto de proteínas em forma de “agulha” que 
tem a função de perfurar a célula hospedeira e permitir a translocação 
de proteínas efetoras no citoplasma da célula que posteriormente 
levarão a mudanças no citoesqueleto da célula eucariota, permitindo 
assim, a invasão e sobrevivência dentro das células do hospedeiro. 
Por outro lado, um fato relevante no sequenciamento é que não foi 
observada a presença 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. Isso explica o comportamento biológico dessa cepa de 
realizar uma infecção autolimitante segura sendo capaz de desempenhar 
um papel de imunógeno durante o curto tempo que permanece viável 
no organismo da ave.  

CONCLUSÃO
O sequenciamento genômico da estirpe vacinal demonstrou presença 
de dois sistema de secreção e ausência do gene aroA que ajudam a 
entender os mecanismos de ação e o comportamento da vacina viva 
geneticamente modificada.
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INTRODUÇÃO
O sequenciamento de DNA é o processo de determinação de nucleotídeos 
de um alvo biológico a ser estudado. O objetivo dessa investigação foi o 
de sequenciar e caracterizar todo o genoma de uma vacina viva com o 
sorovar Salmonella Typhimurium.   

MATERIAIS E MÉTODOS
A partir de colônias puras de Salmonella Typhimurium vacinal oriundas 
do produto Poulvac ST, fabricado e comercializado pela Zoetis (1), 
foi feita a extração do DNA genômico. O DNA purificado foi utilizado 
como molde para uma reação de PCR do 16S RNA. Os amplificados 
foram purificados enzimaticamente com ExoI/SAP e sequenciados em 
sequenciador Sanger 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 eram realmente do gênero do 
organismo de interesse (Salmonella spp.). Após a confirmação, amostras 
de DNA foram diluídas e utilizadas para a construção das bibliotecas 
metagenômicas e 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. 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 (2). Em 
seguida, o arquivo da montagem em formato fasta foi submetido no 
servidor da plataforma RAST 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 Salmonella Typhimurium 
vacinal ficou representado em 191 contigs, com um tamanho total de 
4.978.955 nucleotídeos e um conteúdo de GC de 52.2. Foram anotadas 
5.120 sequências codificadoras de proteínas e 91 RNAs (Tabela 1).    
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Tamanho do genoma em bases 4.978.955 
Conteúdo de Guanina-Citosina 52,2 

Número de Contings 191 
Número de sequências codificadoras 5120 

Proteinas hipotéticas 522 
Fagos e elementos móveis 170 

Número de RNAs 91 


