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Resumo 

 

A resistência a antibióticos é um problema gobal na medicina humana e veterinária. 

Escherichia coli  é um microrganismo comensal do trato gastrointestinal de animais e 

humanos. Esta pode ser utilizada em diversos estudos biológicos e genéticos sobre a 

resistência aos antibióticos, um problema emergente de saúde pública. A presença do 

plasmídeo pMdT1 é de grande relevância no estudo da resistência aos antibióticos, visto 

que contém um gene que codifica uma variante da proteína AAC(6’)-lb-cr e que esta, 

quando ativa, confere resistência à tobramicina e à canamicina, e diminui a 

susceptibilidade à ciprofloxacina e à norfloxacina. 

Foram utilizadas duas amostras, Escherichia coli Electromax DH10B, recetora do 

processo de transformação e Escherichia coli  TF-Se20 sendo esta transformada, pois 

contém o plasmídeo pMdT1 que expressa o gene da acetilase. Após a extração proteica, 

a separação e quantificação das proteínas foi realizada mediante a eletroforese 

monodimensional e posteriormente bidimensional, segundo os princípios de O’Farrel, 

contudo usando a tecnologia de IPG. As amostras foram sujeitas a uma focalização 

isoelétrica, seguida de SDS-PAGE. A identificação das proteínas foi realizada através da 

técnica MALDI-TOF/MS. Os picos de massa obtidos pelo motor de busca Mascot foram 

comparados com a base de dados Uniprot e NCBI. Para determinar a sequência da 

proteína de interesse, utilizou-se a técnica LC-MS/MS. 

Da amostra Escherichia coli TF-Se20 foram excisados 260 spots. Destes, foram  

identificados 111, e foi possível identificar 76 proteínas distintas, 71 das quais com função 

conhecida. Foram excisados 225 spots da amostra de Escherichia coli Electromax 

DH10B, tendo sido identificados 119, dos quais foi possível identificar 72 proteínas 

diferentes (71 têm processo biológico). As proteínas identificadas participam em diversos 

processos biológicos como no processo da glicólise, no processo de oxidação-redução e 

biossíntese de proteínas. A proteína de interesse, aminoglicosidase N(6')-acetiltransferase 

tipo 1, foi identificada e posteriormente sequenciada. Com um sinal correto, os resultados 

foram analisados através do Mascot e do Peaks, permitindo a identificação da proteína 

AAC com seis péptidos. Foi possível a identificação do péptido YSIVTNS(T) DSVTLR, 

que apresenta uma mutação de substituição, Asn (Aspargina) por uma Thr (Treonina). 

Para o péptido SHIVEWWGGEEARPTLAD VQE, apenas se obteve o match no Mascot. 

Como não se confirmou o match no Peaks, a classificação desta identificação foi 

“possível mas incerta”. Por sua vez, o péptido IA MLNGEPIGYA QSYVALGSGDGR 
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foi confirmado, devido a ter sido validado várias vezes, quer na sua totalidade, quer de 

uma só parte. Os péptidos GLGTKLVR, MSNAKTKLGITK e QAFERTRSDA não 

foram detetados ou sequenciados corretamente. O péptido CYEKAGFE (G) 

QGTVTTPYG PAVYMVQTR  foi validado pelo Mascot, apresentando uma mutação na 

qual uma Gly (Glicina) substitui uma Arg (Arginina). 

Concluiu-se desta forma que a proteómica pode ser usada para obter mais informação 

sobre os mecanismos de resistência e diferentes processos biológicos. 

 

Palavras-chave: Escherichia coli, AAC(6’)-lb-cr, plasmídeo pMdT1, resistência a 

antibióticos, MALDI-TOF/MS e LC-MS/MS.   
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Abstract 

 

Microbial resistance to antibiotics is a worldwide problem in human and veterinary 

medicine. Escherichia coli  is a commensal microorganism of the gastrointestinal tract of 

animals and humans. Already a mainstay of molecular biology, the E. coli model is 

increasingly used to study the biology and genetics of antibiotic resistance, an emerging 

public health problem. The presence of the pMdT1 plasmid in E. coli is important in the 

study of antibiotic resistance as it contains a gene that encodes a variant of the AAC (6')-

lb-cr protein which confers resistance to kanamycin and tobramycin, and decreases 

susceptibility to ciprofloxacin and norfloxacin. 

Two E. coli samples were analyzed. Electromax DH10B is a transformation-ready strain 

and TF-SE20 is a strain that contains the pMdT1 plasmid expressing the acetylase gene. 

After extraction, fractionation and quantification, proteins were separated by one 

dimensional and after by two-dimensional electrophoresis, following the principles of 

O'Farrell but using the Immobiline pH gradient (IPG). The samples were subjected to 

isoelectric focusing, followed by SDS-PAGE. Proteins were identified through matrix-

assisted laser desorption/ionization-time of flight/mass spectrometry (MALDI-TOF/MS). 

Using the Mascot search engine, data from the mass peaks obtained was searched against 

the UniProt database. To determine the sequence of the protein of interest, liquid 

chromatography - mass spectrometry/ mass spectrometry (LC-MS/MS) was performed. 

From gels containing the Escherichia coli TF-SE20 protein sample, 260 spots were 

excised. Of these, 111 were identified and it was possible to identify 76 distinct proteins, 

71 of which had a known function. From the E. coli Electromax DH10B protein sample, 

225 spots were excised, 119 of which were identified. Among this number it was possible 

identify 72 different proteins, 71 being associated with a biological process. Proteins 

identified were related to biological processes such as glycolysis, oxidation-reduction 

processes and bossinthesis of proteins. The protein of interest, aminoglycoside N(6’)-

acetyltransferase type 1, was sequenced and identified. With a correct signal, the results 

were analyzed through the Mascot and Peaks search engines, allowing the identification 

of a protein AAC with six peptides. It was possible to identify the peptide YSIVTNS (T) 

DSVTLR, which showed a substitution mutation of asparagine with threonine. The 

peptide SHIVEWWGGEEARPTLAD VQE had a match with Mascot only. As the match 

was not confirmed in Peaks, this identification is classified as "possible but uncertain”. 
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The peptide IA MLNGEPIGYA QSYVALGSGDGR was confirmed and validated 

several times, both as a whole and in one piece. The peptides GLGTKLVR, 

MSNAKTKLGITK and QAFERTRSDA were not detected or sequenced correctly. The 

peptide CYEKAGFE (G)QGTVTTPYG PAVYMVQTR was validated by Mascot, 

presenting a mutation in which glycine replaced arginine. Overall, about 75% of the 

sequence was covered. 

Using proteomics methods made it possible to detect the protein expressed by the pMdT1 

plasmid in a strain of E. coli. Proteomics was used to obtain more information on 

resistance mechanisms and different biological processes and how they function. 

 

Keywords: Escherichia coli, AAC(6’)-lb-cr, pMdT1 plasmid, resistance to antibiotics, 

MALDI-TOF/MS e LC-MS/MS.  
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1. Revisão Bibliográfica  

 

1.1. Problemática da disseminação da resistência a antibióticos 
 

Os antibióticos são substâncias químicas, naturais ou sintéticas, com capacidade de 

impedir a multiplicação de bactérias [1]. A generalidade dos antibióticos utilizados hoje 

em dia foram descobertos por métodos que requeriam a identificação e crescimento de 

colónias de organismos produtores de antibióticos, como fungos ou bactérias. No entanto 

existem também antibióticos totalmente sintéticos como as sulfamidas. A descoberta de 

um novo antibiótico é uma tarefa complicada, devido ao elevado custo e ao tempo de 

investigação que requer, dificultando por isso a obtenção de novos fármacos eficazes no 

combate a estirpes bacterianas resistentes [1-3]. 

O uso excessivo de antibióticos em diferentes áreas como a medicina humana e 

veterinária, acoplado com diferentes mecanismos de transferência genética, pode ter 

contribuído para a disseminação da resistência a antibióticos em diversos conjuntos de 

bactérias [4]. A resistência aos antibióticos representa um problema de saúde pública, 

devido ao aumento de bactérias multirresistentes, patogénicas ou comensais de seres 

humanos e animais, e à sua disseminação no meio ambiente [5]. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 25% das mortes em todo 

mundo são devido a infeções. Em relação aos países subdesenvolvidos 45% das mortes 

nestes países é devido à utilização indevida dos antibióticos. Nestes países, as 

qualificações reduzidas dos técnicos de saúde aliado à compra de antibióticos sem 

prescrição dificultam a implementação de políticas correctas de utilização dos mesmos. 

Este problema pode causar elevados prejuízos, visto que a resistência a antibióticos está 

diretamente relacionada com o elevado custo no desenvolvimento de novos antibióticos 

substituindo os que perderam eficácia [6]. O controlo das resistências aos antibióticos 

passa por três estratégias fundamentais: programas eficazes de controlo da infecção, 

vigilância epidemiológica e otimização da utilização de antibióticos. A resistência 

antimicrobiana pode facilmente propagar-se a nível mundial, devido à deslocação de 

indivíduos portadores de bactérias resistentes e à resultante disseminação destas 

resistências entre bactérias geograficamente diferentes. Portanto, a ocorrência, a 

prevalência e a disseminação da resistência a antibióticos devem ser identificadas em cada 

país para implementar ações apropriadas, apresentando subsequente melhorias na saúde 

humana e animal [7, 8]. 
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1.2. Escherichia coli  

 

1.2.1. Características gerais e fisiológicas 

 

Em 1885, o pediatra alemão Theodor Escherich, identificou pela primeira vez um 

organismo procariota unicelular, com forma de bacilos Gram-negativos, sendo 

classificado como Escherichia coli  [9, 10]. Escherichia coli  pertence ao Reino Bacteria, 

Filo Probacteria, Classe Gammaproteobacteria, Ordem Enterobacteriales, Família 

Enterobacteriaceae e Género Escherichia. E. blattae, E. fergusonii, E. hermanii e E. 

vulneris são outras espécies pertencentes ao Género Escherichia 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy). 

E. coli  é uma enterobactéria, anaeróbica facultativa que habita o sistema gastrointestinal 

do Homem, bem como de vários animais, onde desempenha um papel protetor contra 

infeções, através da competição com outras bactérias intestinais com potencial patogénico 

como por exemplo Shigella e Salmonella [11]. E. coli caracteriza-se ainda como sendo 

asporogénica, possuindo bacilos coliformes móveis com flagelos periféricos (Figura 1), 

e está envolvida em métodos bioquímicos tais como produção de catalase e citocromo-

oxidase negativa, fermentação da glucose e lactose [12]. Predominantemente, a maioria 

das estirpes de E. coli são comensais e sintetizam as vitaminas K e B12, podendo também 

ser patogénicas para o hospedeiro, com diferentes níveis de gravidade [13, 14].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Micrografia eletrónica de E. coli mostrando longos flagelos. (Retirado de Griffiths 

et al., 2006 [15]). 
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Apesar de comensal, E. coli normalmente apresenta fatores de virulência (adesinas, 

invasinas e toxinas) [16], sendo responsável por uma elevada quantidade de infeções 

extra-intestinais e alimentares, tais como meningite neonatal, infeções abdominais e do 

trato urinário, abcessos, e no caso específico de atingir a corrente sanguínea poder 

provocar septicemia [17-19]. A infeção por E. coli tem início na colonização do tecido 

mucoso, passando posteriormente pela evasão do sistema imunitário do hospedeiro e 

multiplicação, terminando com o aparecimento de danos no hospedeiro [20]. Devido a 

estas infeções, esta bactéria é das mais estudadas, sendo utilizada como organismo 

modelo para diferentes trabalhos em diversas áreas da biologia [21]. 

E. coli pode ser isolada da água, de plantas ou do solo, exibindo uma distribuição 

ubiquitária e apresentando diversas resistências a fatores ambientais, podendo 

disseminar-se em ecossistemas distintos. E. coli tem ainda a capacidade de proliferar em 

ambientes inóspitos como zonas vulcânicas, glaciares, nuvens e oceanos [22, 23]. 

Foram descobertas e classificadas seis classes de E. coli que podem ocasionar diferentes 

perturbações, devido às suas características e grupos serológicos. E. coli enterotóxicas, 

produtoras de dois tipos de toxinas (termo-lábil e termo-estável), as quais são 

responsáveis pela patogénese da infeção entérica, relacionadas com a chamada “diarreia 

do viajante”; E. coli enteroinvasivas com capacidade de invasão e posterior destruição do 

epitélio do cólon resultando em diarreia aguda com sangue e presença de leucócitos; E. 

coli enteropatogénicas, associadas à diarreia do recém-nascido; E. coli 

enterohemorrágicas: produtoras de uma verotoxina, causadora de colites hemorrágicas, 

diarreias sem ocorrência de sangue e sindrome hemolítico-urémico no Homem; E. coli 

difusamente aderente e E. coli enteroagregática [24]. 

E. coli é uma bactéria simples que possui um crescimento rápido, e é facilmente 

manipulável em laboratório. Estas são algumas características que tornaram E. coli num 

excelente organismo modelo para o estudo de diversos sistemas biológicos [25]. 

 

1.2.2. Classificação filogenética 

 

Os isolados de E. coli podem ser classificados em 4 grupos filogenéticos diferentes. Esta 

classificação é feita de acordo com a sua virulência. Os grupos A e B1 geralmente são 

constituidos por estirpes comensais, no grupo B2 encontram-se as estirpes virulentas que 

acumulam fatores de virulência extraintestinais e o grupo D normalmente engloba os 

serótipos enteropatogénicos, possuindo menor quantidade de fatores de virulência quando 
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comparado com o grupo B2 [25]. Os estudos filogenéticos são importantes na 

caracterização da evolução e disseminação das multirresistências, bem como na 

determinação do grau de patogenicidade dos isolados. A reação em cadeia por ação da 

polimerase (PCR) é uma técnica rápida e eficiente para determinar o grupo filogenético 

em isolados de E. coli [25]. 

 

1.2.3. Genoma de Escherichia coli   

 

O genoma de Escherichia coli caracteriza-se por ser uma molécula circular de ácido 

desoxirribonucleico (DNA) em que as extremidades 3’ e 5’ originam um anel contínuo de 

DNA de dupla-hélice. Esta caracterização determinou-se pelo estudo de duas estirpes 

diferentes de E. coli K-12, MG1655 e W3110 [26]. O genoma de E. coli é constituído por 

4.639.221 pares de base (bp) de DNA de cadeia circular. A maioria dos seus genes 

codificam proteínas (cerca de 87,8%), sendo que 0,8% têm a função de codificar ácido 

ribonucleico (RNA) e 0,7% corresponde a DNA não codificante [27]. Com o propósito 

de obter uma melhor compreensão sobre este organismo modelo, foi criada uma 

biblioteca extensa de sequências de leitura aberta (ORFs) de E. coli, a biblioteca ASKA, 

visto que entre as 4339 ORFs previstas, aproximadamente, 50% não se encontram 

caracterizadas, sendo assim utilizada como recurso para estudar este microrganismo [28, 

29].  

Através da transferência horizontal de genes e da capacidade de transmissão de 

características genéticas, E. coli adquiriu uma capacidade de elevada taxa de reprodução 

e sobrevivência em diferentes condições [27]. 

 

1.2.4. Proteoma de Escherichia coli  

 

Escherichia coli, um dos procariotas melhor caraterizados, tem servido como um 

organismo modelo para inúmeros estudos bioquímicos, biológicos e biotecnológicos. O 

estudo proteómico deste procariota tornou-se possível após a sequenciação completa do 

seu genoma [26] e posterior disponibilização do mesmo em diferentes bases de dados 

bioinformáticas. O proteoma de E. coli é composto por proteínas que se encontram 

distribuídas em compartimentos celulares como o citosol, periplasma e membrana interna 

e externa. Ao nível de valores de ponto isoelétrico destas proteínas, podem variar entre 

3,38 e 13, sendo que os valores de massa molecular variam entre 1,59 e 248 kDa [30]. 
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O estudo da função dos produtos génicos foi possível através da sequenciação do genoma 

[26]. Foram identificadas 4285 sequências codificantes de proteínas envolvidas em 

processos biológicos conhecidos. Algumas dessas sequências codificam proteínas 

multimodulares, representadas por módulos, ou seja, elementos de proteína com pelo 

menos 100 aminoácidos. Nas 4285 proteínas foram descobertos 4616 módulos, sendo que 

48,9% foram identificados, 29,5% possuem uma função imputada, 2,1% demonstram 

fenótipo e 9,5% não têm função atribuída. Apenas 7% das proteínas são exclusivas de E. 

coli [31]. 

Através do estudo elababorado por Mori e colaboradores (2000) foi possível uma melhor 

compreensão do processo da tradução e possíveis modificações nos produtos de 

transcrição. Este trabalho consistiu em clonar separadamente todos os genes previamente 

identificados por Blattner (1997), com o intuito de instituir um sistema de purificação 

simples para as proteínas codificadas pelos genes alvo e um sistema de deteção para a 

localização dos produtos génicos [32]. 

Nos últimos anos, o proteoma de E. coli tem sido igualmente usado como padrão para 

validar novas tecnologias ou melhorar técnicas já existentes, como a eletroforese 

bidimensional e espetrometria de massa. Em comparação com os proteomas de outros 

organismos, o proteoma de E. coli apresenta diversas vantagens como a disponibilidade 

em bases bioinformáticas (por exemplo, SwissProt e NCBI), a existência de mapas E. coli 

SWISS-2DPAGE, e a inferior complexidade do proteoma, ostentando ORFs menores e 

com menos modificações proteicas [33].  

 

1.2.5. Resistência a antibióticos em isolados de Escherichia coli  

 

A utilização de antibióticos leva ao desenvolvimento de resistência cruzada, resistência a 

antibióticos estruturalmente relacionados, e co-resistência, resistência a antibióticos 

estruturalmente não relacionados, bem como a uma seleção direta de estirpes resistentes, 

através de mecanismos específicos de resistência [7]. Grande parte das estirpes de E. coli 

são suscetíveis ao uso de antibióticos, contudo, tem-se observado um aumento de 

bactérias multirresistentes [34, 35]. 

E. coli é essencial para a monitorização do nível de resistência a antibióticos uma vez que 

se pode encontrar em diferentes nichos ecológicos, estando exposta a diversas situações 

de stress, proporcionando a obtenção e disseminação de genes de resistência a antibióticos 

[16]. A realização de estudos de resistência antimicrobiana em E. coli, uma excelente 
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“bactéria indicadora”, permite monitorizar o nível de resistência a antibióticos, de forma 

a procurar resoluções contra o seu aumento [36]. Como referido na secção 1.2.1, os 

membros da família Enterobacteriaceae têm como característica a capacidade de 

transferência de DNA entre espécies, normalmente por conjugação, mecanismo que 

conduz à dispersão de genes de resistência (encontrados, normalmente, em plasmídeos e 

transposões) entre diferentes estirpes bacterianas. Por seu lado, E. coli manifesta uma 

grande capacidade em adquirir e transmitir genes de resistência, mesmo a bactérias 

filogeneticamente afastadas [13, 18]. 

Um dos mecanismos de resistência mais pertinente e cada vez mais assinalado em E. coli 

é a atividade das β-lactamases de amplo espectro (ESBL’s) [37, 38]. As ESBL’s 

apresentam uma utilização terapêutica generalizada devido ao seu espectro de ação, baixa 

toxicidade e características farmacocinéticas, possuindo ainda a capacidade de hidrolisar, 

inativando antibióticos beta-lactâmicos que são amplamente utilizados no Homem e 

animais. E. coli surge entre os microorganismos mais resistentes a antibióticos, razão pela 

qual é necessário o desenvolvimento de novos métodos terapêuticos [39].  

 

1.3. Transferência de material genético 

 

A capacidade de transferência de DNA é um mecanismo que tem impacto na resistência 

a antibióticos, ocorrendo entre espécies bacterianas homólogas e não homólogas, animais, 

plantas e leveduras [40]. 

A transmissão de resistências, bem como de outras características entre bactérias são 

fundamentadas em fenómenos de transferência genética que ocorrem ao longo de toda a 

evolução bacteriana. Estes fenómenos permitem que as bactérias se adaptem a novos 

ambientes, respondendo com sucesso aos vários tipos de pressão seletiva. A transferência 

horizontal de genes surge, assim, como uma explicação para a capacidade de as bactérias 

adquirirem novos genes [41]. Este fenómeno genético é a causa da dispersão de genes 

relacionados com a resistência a antibióticos, bem como de genes responsáveis pela 

degradação xenobiótica [42]. 

A completa sequenciação do genoma de E. coli permitiu relacionar a transferência 

horizontal de genes com a evolução deste organismo, tendo-se verificado que 17,6% dos 

genes foram adquiridos por este processo [43]. Assim sendo, a transferência horizontal 

de genes classifica-se como uma das possíveis formas de aquisição de novas resistências 

a antibióticos em bactérias. 
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1.3.1. Processos de transferência de material genético 

 

Os mecanismos de resistência podem ser intrínsecos ao microrganismo ou adquiridos por 

transmissão de material genético ou mutação. A transferência horizontal de genes é um 

processo de aquisição de material genético entre bactérias da mesma espécie ou espécies 

diferentes. A inserção de DNA exógeno, método mais comum de aparecimento de 

resistências, pode ocorrer devido a diferentes processos de transferência genética, tais 

como por transformação, conjugação e transdução [41]. O processo de transformação 

consiste na transferência de DNA diretamente para a célula recetora. o [55]. A conjugação 

é um processo natural de transferência genética entre bactérias que assenta no princípio 

de contacto físico entre as duas células. A transdução é a transferência de informação 

genética de uma célula dadora para uma célula recetora, por via de um bacteriófago [41].  

 

1.3.2. Eletrotransformação  

 

A eletrotransformação, também conhecida como eletroporação, é uma ferramenta fiável 

e eficiente para a absorção do DNA plasmídico [44]. A eletroporação como processo 

iónico restrito requer porém uma suspensão de células de elevada resistência e baixa 

condutividade para um elevado grau de sucesso [45]. O método químico para a 

transferência de DNA exógeno em bactérias é preterido em função da eletroporação, por 

este apresentar diversas vantagens, designadamente: 

 Alta eficiência de transformação, adequado para o plasmídeo regular, e 

transformação de DNA genómico; 

  Utilização de menor quantidade de DNA, benéfico para espécies raras e/ou de 

difícil obtenção de DNA; 

  Transformação irreversível, em comparação com o método de transformação 

química [46]. 

No entanto, este método tem algumas limitações. Por exemplo, durante a preparação 

convencional de células eletrocompetentes, o cloreto de sódio é habitualmente utilizado 

como uma fonte de iões, reduzindo drasticamente a eficiência do processo, o que implica 

que todos os sais da suspensão de células tenham que ser removidos através de uma 

lavagem extensa. Além disso, extensos passos de lavagem e ressuspensão podem resultar 

em contaminação e baixa eficiência da eletroporação, por causa da diminuição da 

viabilidade celular [47]. 
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A eficiência da eletroporação depende de muitos fatores que incluem o número de 

lavagens das células antes da eletroporação, o número de células sob estudo, a quantidade 

de DNA e a fase de crescimento celular. Esses fatores têm sido investigados na estirpe E. 

coli Electromax DH10B, de forma a padronizar protocolos para uma transformação 

eficiente [44]. 

 

1.4. Plasmídeos  

 

A aquisição e transferência de genes de resistência envolve elementos genéticos, tais 

como os plasmídeos [16, 48]. 

Os plasmídeos, geralmente, são moléculas de DNA circulares de cadeia dupla, 

extracromossomais, com capacidade de replicação autónoma, devido à sua própria 

origem de replicação, replicando-se independentemente do cromossoma bacteriano. Estes 

elementos, geralmente são importantes veículos de transporte e mobilidade genética, 

proporcionando à bactéria uma melhor capacidade adaptativa, facilitando a sua 

sobrevivência e evolução como espécie [16, 49]. Além de genes de resistência, os 

plasmídeos possuem ainda genes de metabolismo, de replicação e de fertilidade, bem 

como genes de resistência a bacteriocinas e/ou genes de bacteriófagos [16]. 

A capacidade de conjugação de uma bactéria é normalmente codificada em plasmídeos, 

designados, conjugativos ou de fertilidade (F). Estes plasmídeos conferem à bactéria a 

capacidade de estabelecer contacto com outras bactérias, por meio de um canal de 

conjugação para que ocorra a transferência de genes [49]. Os plasmídeos que intervêm na 

transferência de genes de resistência são designados de fatores R, pois contêm genes de 

resistência a antibióticos, a metais pesados ou outras toxinas celulares, podendo conduzir 

à expressão destes no hospedeiro, tornando a bactéria resistente a esses mesmos agentes 

[6]. Apesar de as bactérias possuirem genes de resistência, por vezes a sua expressão é 

muito limitada, podendo encontrar-se silenciados e posteriormente serem disseminados 

por transferência horizontal [38]. Por norma, os plasmídeos possuem genes que não são 

essenciais ao funcionamento bacteriano, mas podem ter um papel importante no ciclo de 

vida e crescimentos dos hospedeiros bacterianos, fundamentais à sua sobrevivência [41, 

50].  
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1.4.1. Plasmídeo pMdT1 

 

O plasmídeo pMdT1 possui 5931 bp e contém um gene que codifica uma 

acetiltransferase, estando a sua sequência disponível na base de dados GenBank, com a 

identificação JX457478 [51]. O plasmídeo pMdT1 foi detetado e caraterizado a partir do 

organismo modelo Salmonella Typhimurium. O DNA do plasmídeo foi extraído pelo 

processo de lise alcalina, e posteriormente, inserido pelo processo de eletrotransformação, 

seguindo as recomendações do fabricante (Invitrogen), em células recetoras de 

Escherichia coli DH10B Electromax, tendo o transformante sido denominado 

Escherichia coli TF-Se20 [52]. 

Este plasmídeo caracteriza-se por ter uma região de mobilização, uma região de 

replicação, genes acessórios e uma região de resistência a antibióticos (Figura 2) [52]. A 

região de mobilização, necessária para a transferência horizontal é composta pelos genes 

mobA, mobB, mobC e mobD, apresentado um elevado grau de identidade com os 

plasmídeos representativos ColE1-like. A região de mobilização localiza-se entre o 

nucleótido 53 e o nucleótido 1865, contendo as quatro ORFs parcialmente sobrepostas 

[52, 53]. Neste plasmídeo foram já detetadas a base em mobilidade, a oriT e a origem das 

regiões de replicação. A região de 354 bp, entre os nucleótidos 2488 e 2841 caracteriza-

se por ter uma origem de replicação vegetativa (oriV) localizada na posição 2488, e 

segmentos de RNAI (108 nucleótidos de comprimento) e de RNAII (354 nucleótidos de 

comprimento) [52, 54]. Para além do gene que codifica a acetilase, foram já determinadas 

outras três ORFs nos restantes 2412 bp, não tendo sido encontradas similaridades, quando 

comparada a sequência de ORF1 com as sequências existentes no GenBank [52].  

Relativamente à ORF2 com 122 aminoácidos, foi deduzida uma estrutura CopG-like, 

interveniente na regulação da transcrição, enquanto que a ORF3 é composta por 183 

aminoácidos sendo a sua sequência similar a fatores de estimulação de macrófagos [52]. 
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1.4.1.1. Região de resistência a antibióticos 

 

Esta região foi caraterizada previamente pelo estudo efetuado por de Toro e colaboradores 

[52], através da comparação da concentração inibitória mínima (MIC) entre as duas 

amostras de E. coli utilizadas na realização desta dissertação. Comparativamente à E. coli 

Electromax DH10B, as MICs para a E. coli TF-Se20 apresentaram um aumento de 2, 4, 

16 e 32 vezes para ciprofloxacina, norfloxacina, tobramicina e a canamicina, 

respetivamente (Tabela 1). Por outro lado, as MICs de gentamicina, ácido nalidíxico, 

levofloxacina e ofloxacina permaneceram inalteradas. 

 

Figura 2 - Mapa genético do plasmídeo pMdT1. As regiões codificantes de proteínas nas cadeias 

positiva e negativa encontram-se referenciadas com setas, indicando a direção da transcrição. Os 

componentes do plasmídeo ColE1-like estão indicados como RNAI, RNAII e oriV. (Retirado de 

de Toro et al., 2013) [52]). 
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Tabela 1 - MICs de aminoglicosidade, ácido nalidíxico para as amostras E. coli TF-Se20 e E. coli 

Electromax DH10B. (Adaptado de de Toro et al., 2013 [52]).  

                                          MIC* (mg/L) 

Agente Antimicrobiano E. coli TF-Se20 E. coli Electromax DH10B 

Ácido nalidíxico 2 2 

Gentamicina 1 1 

Tobramicina 32 2 

Canamicina 128 ≤4 

Ciprofloxacina 0,016 ≤0,008 

Levofloxacina 0,016 0,016 

Norfloxacina 0,125 0,03 

Ofloxacina 0,016 0,016 

*MIC – Concentração mínima inibitória  

 

O gene aac(6′)-Ib-cr4 (também designado aacA4), que codifica uma N-acetiltransferase, 

confere resistência à canamicina, amicacina e tobramicina, e pode ser mobilizado por 

plasmídeos [52, 55, 56]. Relativamente à sequência do plasmídeo pMdT1, entre os 

nucleótidos 4172 e 4849, foi detetada uma ORF responsável pela codificação de uma 

proteína composta por 225 aminoácidos. Entre os aminoácidos 51 e 208 foi possível 

comprovar a presença do domínio da superfamília acetiltransferase, com 99% de 

identidade em 184 aminoácidos por sobreposição com o gene aac(6′)-Ib, responsável pelo 

fenótipo da amostra E. coli TF-Se20 [52, 57].  

Por comparação com outras variantes de aac(6')-Ib, a N-acetiltransferase codificada no 

pMdT1, denominada aac(6')-Ib-cr4, apresentou duas substituições, o triptofano 128 

(Trp128) por uma arginina (Arg) e o ácido aspártico 205 (Asp205) por uma tirosina (Tyr), 

análogas às substituições triptofano 102 (Trp102) por uma arignina (Arg), e o ácido 

aspártico 179 (Asp179) por uma tirosina (Tyr) da variante aac (6)-Ib-cr. Além disso, a 

N-acetiltransferase demonstrou uma substituição entre Asn46 (aspargina) e Thr 

(treonina), que foi detetada em outras variantes de aac(6’)-Ib [52, 56, 58]. 
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1.5. Importância da proteómica no estudo da resistência a antibióticos  

 

A resistência aos antibióticos representa um problema em saúde pública devido ao 

desenvolvimento de bactérias multirresistentes, patogénicas ou comensais em seres 

humanos e animais, e à sua disseminação no meio ambiente [5]. O conhecimento acerca 

dos mecanismos de transferência de genes e de características específicas, como a 

transferência horizontal de genes ou a translocação de DNA pela membrana celular, 

permitiu compreender a aquisição de mecanismos de resistência em diferentes 

organismos [41, 50]. 

A análise proteómica de um vasto número de organismos biológicos representa o maior 

desafio da era pós-genómica, e constitui uma abundante fonte de informação biológica 

[59]. Após a sequenciação do genoma humano, a atenção centrou-se na compreensão dos 

produtos dos genes, as proteínas. No entanto, a compreensão das características 

estruturais e das diferentes interações entre proteínas representa um desafio 

significativamente maior do que a da análise da sequência de ácido nucleico necessária 

para a aquisição da sequência do genoma [60, 61].  

Ao longo dos últimos anos, estudos proteómicos demonstraram que a análise proteómica 

mais eficaz e mais simples de um sistema biológico emprega uma combinação de técnicas 

de separação proteica e de técnicas de identificação [60]. 

 

1.6. Proteómica 

 

A proteómica é uma área da biologia molecular em expansão, que consiste na 

identificação, expressão e caracterização proteica. O dogma central da biologia permitiu 

a criação das diferentes áreas “ómicas” (genómica, proteómica, transcriptómica, entre 

outras), visto que grande parte dos estudos se baseavam neste dogma (genes-transcritos-

proteínas-metabolitos) [62]. A proteómica encontra-se diretamente relacionada com a 

genómica e também com a transcriptómica. Assim, através da correlação entre a 

genómica e a proteómica é possível estudar e relacionar a expressão génica e a sua 

correspondência ao nível da expressão proteica, tal como os mecanismos de inibição e 

expressão de uma proteína, bem como os próprios níveis de expressão das proteínas [63]. 

Por outro lado, devido à existência de modificações pós-transcricionais, alterações de 

transcrição de DNA e RNA, a proteómica e a transcriptómica podem ser duas áreas 

divergentes [61]. 
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A proteómica assenta no estudo das proteínas expressas por um determinado organismo 

e o seu proteoma depende da sequência, estrutura e localização das proteínas, estado 

destas após modificações pós-transcripcionais, interação entre proteínas e o processo 

biológico no qual participam [61]. 

A cooperação de diferentes áreas como a biologia molecular e bioinformática, é essencial 

para a compreensão dos processos biológicos das proteínas, sendo estas importantes na 

criação e manutenção de um sistema biológico [64]. 

 

 

1.7. Técnicas de Proteómica 

 

1.7.1. Separação de proteínas por eletroforese 

 

A separação de proteínas pode-se realizar consoante a sua carga, o seu massa molecular 

relativa ou a sua afinidade com um substrato. Assim sendo, existem uma gama 

diversificada de processos de separação das proteínas utilizados previamente à análise 

por espetrometria de massa (MS). A eletroforese é um processo em que as subunidades 

proteicas são geralmente separadas num gel de poliacrilamida (Figura 3), devido à ação 

de um campo elétrico, em que as proteínas previamente carregadas migram em direção 

ao polo oposto [60, 64].  

Os processos mais utilizados e bem adaptados para a separação das proteínas são a 

eletroforese em gel poliacrilamida na presença de dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE), 

conhecida igualmente como eletroforese monodimensional, e a combinação da 

focalização isoelétrica (IEF) (primeira dimensão), com a eletroforese baseada na presença 

de dodecil sulfato de sódio, ou eletroforese bidimensional (IEF x SDS-PAGE) [60]. 
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1.7.1.1. Eletroforese monodimensional (1-DE) 

 

A eletroforese monodimensional (1-DE) é uma técnica que se baseia na separação das 

proteínas através do seu massa molecular relativa. A eletroforese em gel de poliacrilamida 

na presença de dodecil sulfato de sódio é o meio de separação mais utilizado em 

proteómica, devido à sua elevada capacidade de separar grandes quantidades de proteínas, 

incluindo fragmentos [65]. Neste tipo de separação de proteínas é aplicado dodecil sulfato 

de sódio (SDS) um detergente que permite a estabilização das proteínas na sua forma 

desnaturada, pois este quebra as pontes de hidrogénio e elimina as interações 

hidrofóbicas. A carga inerente aos polipéptidos é então conferida pelas moléculas 

negativas do SDS. Assim, as proteínas negativamente carregadas migram ao longo do gel 

de poliacrilamida e são separadas consoante o seu massa molecular relativa. As proteínas 

mais pesadas ficam retidas mais cedo e as mais leves ficam depositadas no gel [60]. 

A grande desvantagem desta técnica é o limite de resolução, visto que a sobreposição de 

bandas é de difícil interpretação. A 1-DE é por isso mais eficiente na análise de um 

reduzido número de proteínas [66]. 

Figura 3 - A) Formação do gel de poliacrilamida. Acrilamida e bisacrilamida são 

copolimerizadas numa reação catalizada por persulfato de amónio e TEMED. B) Hidrólise da 

acrilamida para acrilato. (Adaptado de Lord et al., 2003 [60]). 
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1.7.1.2. Eletroforese bidimensional (2-DE) 

 

Inicialmente descrita por O’Farrell em 1975 [67], a eletroforese bidimensional do tipo 

IEF x SDS-PAGE é considerada uma das principais tecnologias para a análise de misturas 

de proteínas extraídas de uma amostra biológica. A base do seu elevado poder de 

resolução são precisamente as duas dimensões, ou seja, as proteínas serem separadas 

sequencialmente por dois critérios físicos. Em primeiro lugar, as proteínas são separadas 

num gradiente de pH em condições desnaturantes de acordo com o seu ponto isoeléctrico 

(pI) (primeira dimensão). Após esta separação, as proteínas são discriminadas de acordo 

com a sua massa molecular relativa (Mr) (segunda dimensão), por eletroforese em gel de 

poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE) (Figura 4). 

A focalização isoelétrica realizada na presença de ureia, detergentes iónicos e ditiotreitol 

(DTT) é a responsável pela primeira dimensão. A ureia causa a disrupção das ligações de 

hidrogénio, no entanto não afeta a carga intrínseca das proteínas, permitindo a sua 

separação pela carga. O processo IEF é um passo muito importante, pois permite separar 

as proteínas por apenas uma carga unitária de pI [68]. A segunda dimensão depende da 

presença de SDS que se liga às proteínas, carregando-as negativamente e tornando-as 

idênticas em termos de densidade de carga, possibilitando que as proteínas migrem 

estritamente de acordo com a sua massa [69]. A focalização isoelétrica requer a utilização 

de anfólitos por ser um método com capacidade de separar as proteínas de acordo com o 

ponto isoelétrico. Uma vez que as proteínas são moléculas anfotéricas, estas podem 

apresentar diferentes cargas dependendo da sua composição em aminoácidos e do pH em 

seu redor. Consoante a relação do pH do tampão com o pI da proteína, esta move-se ou 

permanece na fase estacionária (pH=pI) [60]. O ponto isoelétrico de uma proteína é o 

valor específico de pH em que a carga líquida da proteína é zero, de modo que não se 

mova através da aplicação de um campo elétrico [70].  
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Figura 4 - Diagrama representativo de um gel bidimensional: células derivadas de condições 

diferentes (A e B), são colhidas e as proteínas solubilizadas. A mistura proteica é submetida a um 

gel monodimensional, que separa as proteínas com base no seu ponto isoelétrico. Depois deste 

passo, a tira de gel é sujeita a redução e alquilação e submetida ao gel bidimensional, onde as 

proteínas são desnaturadas e separadas com base na sua massa molecular. Os géis são fixados e 

as proteínas são visualizadas através da coloração com azul de Coomassie. Após a coloração, os 

spots obtidos são excisados e quantificados através da análise de espetrometria de massa. 

(Adaptado de Pandey & Mann, 2000 [69]). 

 

A presença de um gradiente de pH é por isso essencial na focalização isoelétrica, pois vai 

permitir que as proteínas se movam, sob um campo elétrico, para a posição do gradiente 

onde a sua carga é zero. Os anfólitos utilizados em 1975 no trabalho de O’Farrell não 

possuiam capacidade suficiente para garantir um pH estável ao longo da focalização. A 

tecnologia de gradientes de pH imobilizados (IPG)  introduzida em 1975 por Gasparic, 

Bjelqvist e Rosengren permitiu substituir o uso de anfólitos na formação de gradiente de 

pH aplicado nos trabalhos em eletroforese 2-DE de O’Farrell, colaborando para o sucesso 

da focalização isoelétrica e da eletroforese bidimensional em geral ao permitir uma 

migração estável das proteínas mediante o pI.  

Os gradientes de pH imobilizados são gerados por co-polimerização com acrilamida e 

bisacrilamida devido a um conjunto limitado de soluções químicas específicas 
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(Immobiline), apresentando como vantagens a eliminação do desvio catódico (quando o 

gradiente de pH se move para o cátodo), facilidade de comparação de resultados entre 

géis, aumento da reprodutibilidade e capacidade para criar gradientes de pH entre 2,5 e 

12 com amplitudes variáveis, possibilitando o uso de maiores volumes de amostra [71, 

72]. 

Relativamente à coloração dos géis 1-DE e 2-DE, existe uma variedade de métodos sendo 

o azul de Coomassie e o nitrato de prata os mais utilizados. As vantagens do azul de 

Comassie em relação ao nitrato de prata são, essencialmente, a sua simplicidade de 

execução e a sua compatibilidade com os protocolos de espetrometria de massa, enquanto 

que o nitrato de prata possui um limite de deteção maior mas revela incompatibilidade 

com posteriores protocolos de MS [73]. 

A IEF x SDS-PAGE é um método que permite separar e vizualisar milhares de proteínas 

num só gel e o seu acoplamento à espetrometria de massa e à bioinformática permite a 

obtenção de informações sobre as modificações e/ou alterações de expressão proteica, 

devido ao cruzamento dos dados obtidos com os dados existentes nas bases de dados 

bioinformáticas [70]. As limitações desta técnica estão relacionadas com problemas de 

resolução e de reprodutibilidade na separação de determinadas proteínas, como é o caso 

das proteínas muito ácidas ou muito básicas, apresentando problemas na solubilização de 

determinadas proteínas [71]. 

 

1.7.2. Espetrometria de Massa 

 

Nas últimas duas décadas, a espetrometria de massa tornou-se uma das técnicas mais 

preponderantes na deteção e caracterização de proteínas. Esta técnica teve um grande 

impacto tanto na biologia como na medicina, permitindo novas descobertas ao nível das 

funções de certas proteínas celulares, assim como na compreensão do funcionamento dos 

órgãos e estudo de sistemas biológicos [74]. 

A espetrometria de massa apresenta uma elevada capacidade na identificação proteica 

com base em fingerprints de massa peptídica e sequências de aminoácidos, apresenta uma 

elevada sensibilidade na deteção proteica, bem como elevada capacidade de throughput 

e integração com métodos quantitativos de identificação de proteínas diferencialmente 

expressas [75]. 



1. Revisão Bibliográfica 

18 

 

A base fundamental da técnica de espetrometria de massa compreende a ionização de uma 

ou mais moléculas e posterior deteção destes iões em fase gasosa. A espetrometria de 

massa é composta por três unidades funcionais: uma fonte de iões que ioniza e transfere 

as moléculas até à fase de gás, um analisador de massa que separa os iões de acordo com 

uma razão massa/carga (m/z) e um detetor que capta e transforma o sinal em corrente 

elétrica, onde a extensão do sinal elétrico em função da razão m/z é convertida por um 

processador de dados, dando origem a um espetro de massa correspondente. Assim, a 

análise de uma determinada amostra obedece a determinados passos, como a introdução 

da amostra, a ionização das moléculas, a passagem por um analisador de massa e por um 

detetor, obtendo-se o espetro de massa (Figura 5) [76]. 

Ao longo dos anos foram sendo desenvolvidos diferentes métodos clássicos de ionização, 

destacando-se a ionização química e o impacto de eletrões. A ionização por eletrodifusão 

(ESI) e a ionização/dessorção a laser assistida por matriz (MALDI) são as duas técnicas 

de ionização suave mais utilizadas em espetrometria de massa. Até ao desenvolvimento 

destas técnicas, a espetrometria de massa não era considerada para a aplicação em 

ciências biológicas. Ambas as técnicas vieram resolver o problema da passagem da fase 

condensada para a fase gasosa e ambas permitem a ionização das amostras, mas de acordo 

com princípios diferentes, visto que na ionização por eletrodifusão, os péptidos ionizados 

são gerados a partir de uma fase líquida, enquanto que na dessorção/ionização a laser 

assistida por matriz,  os péptidos ionizados são gerados a partir de uma matriz sólida [74, 

77]. 

 

 

Figura 5 - Esquema geral de funcionamento de um espetrómetro de massa. (Adaptado de Gross, 

2004 [76]). 
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1.7.2.1. Identificação das proteínas utilizando LC-MS/MS (Liquid 

Chromatography-Mass Spectrometry/Mass Spectrometry) 

 

A cromatografia é uma das técnicas mais preponderantes em métodos de separação 

proteica. Devido ao seu elevado poder de resolução, reprodutibilidade e compatibilidade 

com a espetrometria de massa por eletrodifusão, a cromatografia líquida de alta 

performance (HPLC) constitui uma alternativa eficaz para o 2-DE, ambas utilizadas para 

a separação de proteínas. Outra característica importante desta técnica é a ampla seleção 

de fases estacionárias e móveis, fazendo da cromatografia líquida (LC) uma técnica 

versátil e de extrema importância na área da proteómica. Durante os últimos anos, o 

desenvolvimento de inúmeras técnicas de LC têm sido descritos em diferentes trabalhos 

[78, 79]. Contudo o progresso na cromatografia líquida-espetrometria de massa (LC-MS) 

foi limitado por muitos anos, devido à incompatibilidade relativa das fontes MS existentes 

com uma corrente líquida contínua. Várias interfaces foram desenvolvidas, mas estas 

eram complicadas de usar e pouco fiáveis, pelo que a aceitação por laboratórios clínicos 

era muito limitada. Esta situação alterou-se com o desenvolvimento da fonte iónica de 

eletrodifusão por John Fenn e seus colaboradores em 1980 [78, 79]. 

John Fenn e seus colaboradores desenvolveram uma fonte de iões (ESI) capaz de acoplar 

com a LC, com capacidade de demonstrar a sua aplicabilidade em diversas moléculas 

biológicas. A ESI funciona com moléculas moderadamente polares sendo, portanto, 

adequada para a análise de muitos metabolitos, xenobióticos e péptidos. Sob condições 

normais, a ESI é considerada uma fonte de ionização "suave", o que significa que pouca 

energia é transmitida para o analito, e, portanto, ocorre uma fragmentação reduzida [80]. 

As amostras líquidas são bombeadas através de um capilar de metal mantido entre 3 a 5 

kV e nebulizada na ponta do capilar para formar uma pulverização fina de gotículas 

carregadas. O tubo capilar é geralmente ortogonal ao eixo da entrada para o espetrómetro 

de massa, a fim de minimizar a contaminação. As gotículas são rapidamente evaporadas 

por aplicação de calor e de azoto seco, e a carga elétrica residual sobre as gotículas é 

transferida para os analitos. Os analitos ionizados são então transferidos para o alto vácuo 

do espetrómetro de massa, através de uma série de pequenas aberturas e tensões de 

focagem. A fonte de iões e a subsequente ótica de iões podem ser operados para detetar 

os iões positivos ou negativos, e a permutação entre estes dois modos de funcionamento 

dentro de uma corrida analítica pode então ser realizada [79]. 
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A ESI é uma técnica que envolve inerentemente uma corrente contínua de líquido e a 

introdução da amostra para o espetrómetro de massa é realizada em linha. A separação 

dos péptidos individuais a partir da digestão pode ser conseguida através da utilização de 

cromatografia líquida [81]. 

Após a digestão enzimática, a análise da massa obtida por LC-MS/MS é realizada por 

sequenciação tandem MS (MS/MS), processo que envolve duas análises por MS e duas 

iguais ou distintas digestões enzimáticas, facultando praticamente a completa sequência 

do péptido ou proteína. A sequenciação de péptidos envolve a produção de fragmentos 

de espetros de iões por MS em tandem. Os péptidos são colididos com moléculas de gás 

no interior do espetrómetro de massa causando a fragmentação ao longo do polipéptido. 

O espetro obtido pode ser comparado com sequências de aminoácidos disponíveis obtidas 

a partir de uma base de dados proteica para ajudar na identificação do analito de interesse 

(Figura 6) [82].  

Figura 6 – Mapeamento de péptidos (A) e Sequenciação de péptidos (B). Dois métodos 

importantes para espetrometria de massa baseado em análise proteómica. (Adaptado de Kicman 

et al., 2007 [82]). 
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1.7.2.2. Identificação das proteínas utilizando MALDI-TOF/MS (Matrix Assisted 

Laser Desorption/Ionization -Time of flight/Mass Spectrometry) 

 

No final dos anos oitenta, Karas, Hillenkamp e seus colaboradores desenvolveram o 

MALDI. A espetrometria de massa por dessorção/ionização a laser assistida por matriz e 

leitura do tempo de voo (MALDI-TOF/MS) é um método eficaz para deteção e 

identificação de proteínas, por massa molecular relativa e identificação de fragmentos 

específicos [83]. Este método apresenta elevada sensibilidade, facilidade de aplicação e 

tolerância a contaminantes. O MALDI sublima e ioniza as amostras de uma matriz 

cristalina seca via pulsos de laser. No contexto da proteómica, os parâmetros principais 

são a sensibilidade, resolução, precisão de massa e a capacidade de gerar espetros ricos 

em informações de massa (massa em tandem ou espetros MS/MS). Como resultado da 

sua simplicidade, excelente precisão de massa, alta resolução e sensibilidade, o MALDI-

TOF é ainda muito utilizado para identificar proteínas, por aquilo que é conhecido como 

mapeamento de péptidos, também referido como peptide mass fingerprinting (PMF). 

Neste método, as proteínas são identificadas pela correspondência entre uma lista 

experimental de massas peptídicas e uma lista de todas as massas calculadas de cada 

peptído através do acesso a uma base de dados específica, ou seja, massas obtidas no 

passo anterior são comparadas com bases de dados proteicas. Esta técnica é normalmente 

conectada com um prévio fracionamento da proteína usando a eletroforese 

monodimensional ou bidimensional [74]. É de salientar que esta técnica é relativamente 

rápida e permite a obtenção de uma grande quantidade de dados em pouco tempo, 

partindo de uma quantidade reduzida de amostra [83]. Existem dois métodos de aplicação 

da amostra: mediante colocação direta da amostra na placa de MALDI ou através de um 

passo prévio de extração proteica com acetonitrilo e um ácido, incorporadas numa matriz 

absorvente de luz e de baixa massa molecular [84]. A matriz é a base do funcionamento 

do MALDI e o principal fator de distinção relativamente às restantes técnicas de 

espetrometria de massa. Uma matriz de MALDI tem de obedecer a dois propósitos 

fundamentais, capacidade de absorver a energia dos fotões procedentes do laser e 

transferi-la como energia de excitação para o sistema funcionar como solvente da amostra 

reduzindo as forças intermoleculares e impedindo a agregação das moléculas do analito 

[76]. Devido à falta de diretrizes para escolher e delinear um sistema de matriz para um 

determinado analito, a matriz é escolhida consoante o composto a analisar. A Tabela 2 

apresenta algumas matrizes utilizadas em proteómica. 
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Tabela 2 - Matrizes de MALDI e as suas aplicações em proteómica. (Adaptado de Gross, 2004 

[76]). 

 

O MALDI-TOF/MS é um processo de ionização leve com capacidade para produzir iões 

de grandes moléculas não voláteis, como é o exemplo das proteínas. O MALDI-TOF/MS 

gera iões de massa por irradiação de uma mistura sólida através de um feixe de laser 

pulsado, logo o pulso de laser ioniza indiretamente as moléculas. Geralmente, é utilizado 

um pulso de laser UV, com duração de poucos nanosegundos [85]. Por forma a prevenir 

a destruição da amostra e ao mesmo tempo possuir uma elevada sensibilidade, nesta 

técnica o feixe de laser foca apenas uma porção da matriz [86]. No MALDI-TOF/MS, as 

proteínas encontram-se integradas em moléculas cristalizadas. Estas moléculas contêm a 

substância orgânica e uma matriz [87]. As moléculas da matriz são excitadas por 

ressonância através de um pulso de laser, absorvendo essa energia e  transferindo-a para 

o analito acidificado, através de um processo de protonação (a matriz transfere os protões 

acídicos). Consequentemente, o rápido aquecimento a laser e a excitação eletrónica das 

moléculas da matriz que absorvem a energia do laser, provoca a desorção da matriz e dos 

iões [M+H]+ do analito para o estado gasoso, voando até ao analisador por um tubo, em 

vácuo, com 1 a 2 metros. Esta ionização ocorre através da transferência das moléculas da 

matriz para o composto, e necessita de várias centenas de disparos laser para alcançar 

uma razão de signal-to-noise plausível [87]. Visto que os iões proteicos mais pequenos 

chegam ao analisador mais rapidamente do que os iões maiores, este diferencial de tempo 

de voo produz um espetro de massa (Figura 7) [83]. 

A dessorção a laser associado ao tempo de voo pode ser melhorado conciliando ou 

acrescentando diferentes tipos de analisadores, dependendo do tipo de amostra a ser 

analisada (misturas simples/complexas, proteínas, péptidos, lípidos e polissacarídeos) e 

Nome 
Comprimento de onda 

(nm) 
Aplicação 

Ácido 2, 5-Dihidroxibenzóico 337 

Análise de proteínas e péptidos; 

proteínas e péptidos 

modificados pós-

transducionalmente 

Ácido α-Ciano-4-hidroxicinamico 337, 355 Análise de péptidos 

2, 6-Dihidroxiacetofenona 337 

Proteínas e péptidos 

modificados pós-

transducionalmente 

Ácido Sinapínico 337 Proteínas 
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do objetivo final da análise, isto é, quantificação, identificação proteica, identificação de 

microrganismos ou biotipagem [88]. 

Na prática, a análise MALDI consiste em dois passos: preparação da amostra e análise de 

espetros de massa. Um analisador de massa TOF, determina razões de massa por carga, 

separando os iões de acordo com a diferença de tempo entre o sinal de partida (ponto de 

formação) e o pulso gerado quando o ião atinge o detetor (ponto de deteção), 

denominando-se tempo de voo (TOF) [85]. A aplicação de um campo eletroestático a um 

material ionizado, gera um ião com carga (z) e com aceleração, suportando o tempo de 

voo neste princípio. Os iões movem-se no tubo de vácuo dependendo exclusivamente da 

energia cinética do passo de aceleração [86]. O tempo de voo exigido para chegar ao 

detetor é dependente da massa (m) e carga (z) do analito e é proporcional à raiz quadrada 

m/z. Assim sendo, quanto mais rápido e leve for o ião, mais célere atinge o detetor, e 

consequentemente, menor é o seu tempo de voo. Os bioanalitos com m/z diferentes que 

compõem a amostra complexa são separados, de acordo com o seu tempo de voo, criando 

um espetro de massa caracterizado pelo m/z e a intensidade dos iões. Normalmente, o 

MALDI produz iões com carga única (z=1), demonstrando que o m/z de um analito 

corresponde ao valor da sua massa [88].  

Em relação ao rácio custo-benefício, os laboratórios de espetrometria de massa 

compreendem um elevado custo de aquisição, contudo os custos de operação por análise 

são relativamente baixos e a celeridade com que se obtêm os resultados é significativa. 

Num futuro próximo, devido ao constante desenvolvimento tecnológico dos laseres, 

estima-se uma redução no custo, bem como um aumento da eficiência e rapidez de todo 

o processo [89]. 
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Figura 7 - Diagrama representativo do princípio de identificação de bactérias por MALDI-

TOF/MS. Os cristais da matriz são bombardeados com laser UV excitando a matriz. Esta por 

sua vez transfere a energia para os analitos, resultando na ionização e dessorção dos mesmos, 

carregados sobretudo de forma isolada. (Adaptado de Clark et al., 2013 [86]). 
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2. Objetivos 

 

Na realização deste trabalho pretendeu-se: 

 

- Analisar, através de eletroforese monodimensional do tipo SDS-PAGE, os perfis 

proteicos das estirpes E. coli Electromax DH10B e E. coli TF-Se20; 

- Obter proteomas completos através de eletroforese bidimensional do tipo IEF x SDS-

PAGE das estirpes E. coli Electromax DH10B e E. coli TF-Se20; 

- Identificar as proteínas por intermédio de espetrometria de massa (MALDI-TOF/MS), 

e interrogação nas bases de dados bioinformáticas; 

- Sequenciar a proteína de interesse por cromatografia líquida acoplada à espetrometria 

de massa; 

- Integrar os dados genómicos e proteómicos para melhor compreender os mecanismos 

da expressão do plasmídeo pMdT1. 
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3. Material e Métodos 

 

 

3.1. Material Biológico 

 

Na realização deste trabalho foram utilizadas duas estirpes de Escherichia coli, 

previamente isoladas em meio de leite, Escherichia coli Electromax DH10B, recetora do 

processo de transformação e Escherichia coli TF-Se20, sendo a transformada, 

caracterizada como Escherichia coli Electromax DH10B, a qual contém um plasmídeo 

que expressa o gene da acetilase. A transformação foi previamente realizada por de Toro 

e seus colaboradores [52]. 

Relativamente ao estudo proteómico, foi realizada a extração proteica e posterioremente, 

as duas amostras foram submetidas a electroforese monodimensional (SDS-PAGE) e em 

segunda instância submetidas a electroforese bidimensional (IEF x SDS-PAGE), com 

posterior identificação das proteínas por MALDI-TOF/MS. 

 

3.2. Crescimento Bacteriano  

 

O crescimento bacteriano ocorreu em meio Brain Heart Infusion (BHI) sólido e 

posteriormente em BHI líquido. As condições deste crescimento, como o tempo de 

colheita e de incubação, foram previamente otimizadas por Görg (2007) [70]. A Tabela 3 

apresenta todo o material, equipamento e reagentes utilizados neste protocolo. 

 

Tabela 3 - Material, equipamento e reagentes utilizados no protocolo de crescimento bacteriano. 

Material e Equipamento 

 Bico de Bunsen 

 Ansa 

 Placas de Petri  

 Tubos de Falcon de 15 mL 

 

 Bactérias isoladas em meio de leite 

 Estufa 

 Frigorífico 

 

Reagentes 

 Brain Heart Infusion Agar 

 Brain Heart Infusion 

 

Com auxílio de uma ansa e bico de Bunsen, retirou-se uma quantidade reduzida de meio 

de leite inoculado com as bactérias em questão e plaqueou-se em estria em meio BHI 

sólido numa placa de Petri, colocando-se durante 24 a 48 horas na estufa a 37ºC. De 

seguida, repicou-se e transferiu-se uma colónia para um tubo de Falcon com BHI durante 
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18 a 24 horas, a 37ºC, para as bactérias se apresentarem na fase exponencial de 

crescimento para posterior solubilização das proteínas.  

 

3.3. Solubilização de proteínas de células bacterianas 

 

Após o crescimento das células bacterianas, retiraram-se os tubos de Falcon da estufa e 

deu-se início à solubilização das proteínas, com as amostras de E. coli na fase de 

crescimento exponencial. A Tabela 4 apresenta todo o material, equipamento e reagentes 

utilizados neste protocolo. 

 

Tabela 4 - Material, equipamento e reagentes utilizados no protocolo de solubilização de 

proteínas de células bacterianas. 

Material e Equipamento 

 Micropipetas e pontas 

 Caixa de gelo 

 Tubos Falcon de 15 mL 

 Eppendorfs de 1,5 mL 

 Homogeneizador ultrassónico 

 

 Amostras de bactérias em crescimento 

exponencial  

 Frigorífico 

 Centrífuga - Centrifuge 5804 R; Centrífuga de 

refrigeração : Centrifuge 5340 R 

 

Reagentes 

 Tampão salino fosfato (PBS) 

 Tampão de solubilização de SDS 

 Tampão de lise de tioureia/ureia 

 Solução C 

Nota: A composição das soluções encontra-se no anexo 1. 

 

Para a precipitação das células, centrifugou-se a 10.000xg durante 3 minutos à 

temperatura de 4ºC. Rejeitou-se o sobrenadante. O sedimento resultante foi ressuspendido 

em 4 mL de PBS frio. Procedeu-se a uma nova centrifugação nas mesmas condições e 

rejeitando-se o sobrenadante novamente. Esta etapa foi realizada duas vezes, com o 

objetivo de eliminar substâncias, como enzimas extracelulares e componentes do meio 

que possam causar interferências. Ressuspendeu-se a amostra em 0,2 mL de tampão de 

solubilização de SDS+Tris, e transferiu-se o sobrenadante para um eppendorf de 1,5 mL. 

Os eppendorfs foram mantidos em gelo até ao momento da disrupção celular por 

sonicação (duas repetições de 2 x 10 segundos, 20 kHz, 60 W). Os detritos celulares foram 

removidos por centrifugação (14000xg, durante 30 minutos, a 4 ºC). Retirou-se o 

sobrenadante de cada eppendrf, transferiram-se para eppendorfs novos e armazenaram-se 

a -80ºC.  
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Se o objetivo final da solubilização das proteínas for submeter as amostras a SDS-PAGE, 

deve-se adicionar igual volume às amostras de solução C. Por sua vez, as amostras para 

realização da electroforese bidimensional antes da focalização elétrica, devem ser 

diluídas em tampão de lise tioureia/ureia, para separar o SDS das proteínas. 

 

3.4. Quantificação proteica  

 

Para a quantificação proteica utilizou-se o 2-D Quant Kit (GE Healthcare), por ser 

compatível com a ureia e a tioureia. 

Preparou-se o reagente de coloração, misturando o reagente A e o reagente B na 

proporção de 100:1, no momento do ensaio. 

A Tabela 5 apresenta todo o material, equipamento e reagentes utilizados neste protocolo. 

 

Tabela 5 - Material, equipamento e reagentes utilizados no protocolo de quantificação proteica. 

Material e Equipamento 

 Micropipetas  

 Pontas 

 Suporte 

 Eppendorfs 

 

 

 

 

 Amostras resultantes da extração 

proteica  

 Frigorífico 

 Centrífuga Beckam CoulterTM 

 Vortex  

 

Reagentes 

 Solução standard 

BSA 

 Reagente A 

 Reagente B 

 Precipitante 

 Co-Precipitante 

 Solução de Cobre 

 Água destilada 

 Reagente de 

Coloração, 

previamente 

preparado 

                   Nota: A composição das soluções encontra-se no anexo 1. 

  

Para a realização da curva padrão utilizaram-se seis eppendorfs e adicionou-se a solução 

padrão de acordo com a tabela apresentada em baixo (Tabela 6). O eppendorf 1 foi 

utilizado como branco do ensaio, pois não contém proteína. Preparam-se seis eppendorfs 

com diferentes concentrações de solução standard de BSA e de amostra. 
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Tabela 6 - Preparação da curva padrão. 

Númeração Eppendorf 1 2 3 4 5 6 

Volume de 2 mg/ml de solução padrão de BSA 0 µl 5  µl 10 µl 15 µl 20 µl 25 µl 

Quantidade de Proteína 0 µg 10 µg 20 µg 30 µg 40 µg 50 µg 

 

De seguida, adicionaram-se 500 µl de precipitante em cada eppendorf. Agitou-se 

ligeiramente no vortex e incubou-se à temperatura ambiente durante 2-3 minutos, 

acrescentando 500 µl de co-precipitante. Após misturar, procedeu-se a uma centrifugação 

de 5 minutos, a 10000xg, com o intuito de sedimentar a proteína. Depois desta 

centrifugação, decantou-se o sobrenadante, sendo possível a visualização de um pequeno 

pellet. De modo a evitar a ressuspensão e dispersão dos pellets, adicionou-se 100 µl de 

solução de cobre e 400 µl de água destilada ou desionizada a cada tubo e agitou-se no 

vortex brevemente para dissolver a proteína precipitada. No passo seguinte, adicionou-se 

1 mL de reagente de coloração previamente preparado, misturando por inversão e 

incubou-se à temperatura ambiente entre 15 a 20 minutos.  

A absorvância de cada amostra e padrão foi lida por espetrofotometria com o 

comprimento de onda de 480 nm, utilizando a água como referência. A densidade da cor 

está inversamente relacionada com a concentração de proteína, refletindo com precisão a 

concentração de proteína da amostra. 

 

3.5. Separação Eletroforética 

 

Com o objetivo de separar as proteínas existentes em cada amostra biológica, foi 

necessário recorrer ao processo de eletroforese, nomeadamente a dois factores de 

separação: massa molecular relativa e ponto isoelétrico. A técnica de eletroforese SDS-

PAGE [90] é a mais utilizada, tendo sido a selecionada para este trabalho, após ter sido 

modificado por Igrejas (2000) [91], tendo como objetivo aumentar a resolução de uma 

amostra biológica específica.  

Parâmetros como a concentração de acrilamida, o grau de porosidade e a temperatura a 

que ocorre a migração necessitaram ser determinados (Tabela 7). 

A coloração dos géis foi realizada através de uma solução de azul de Coomassie R250 

(Anexo 2). 
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Tabela 7 - Parâmetros otimizados da técnica de SDS-PAGE por Igrejas, 2000 [91]. 

 Otimizações 

Concentração do gel de poliacrilamida 12,52% 

Porosidade 0,97% 

Dimensão dos géis 160x180x1 mm 

Intensidade de corrente 30 mA/gel 

Tempo de migração 270 min 

Temperatura de migração 14ºC 

 

 

3.5.1. Protocolo de eletroforese SDS-PAGE segundo Igrejas, 2000 [91] 

 

A tabela 8 apresenta o material e os reagentes utilizados. 

 

Tabela 8 - Material, equipamento e reagentes utilizados no protocolo de eletroforese SDS-PAGE.  

Material e  Equipamento 

 Parafusos 

 Pinças 

 Vidros 16x18 cm 

 Espaçadores com 1 mm de 

espessura 

 Base 

 Goblé 

 Seringa 

 Bomba de vácuo 

 Micropipetas e pontas 

 Placa de vidro de secagem dos 

géis 

 Seringa 

 Scanner 

 Circuito de arrefecimento 

 Tinas de electroforese 

 Pente 

 

 Amostras da solubilização 

proteica de Escherichia coli com 

solução C 

 

 Marcador de outra espécie 

 Recipiente da parte superior 

 Kitasato e rolha 

 Pipetas e pompete 

 Tina de coloração 

 Papel de celofane 

 Papel de filtro 

 Tesoura 

 Provetas 

Reagentes 

 Acrilamida 

 Bisacrilamida 

(Bis) 2% 

 Água destilada 

 Tampão Tris HCl 

pH 8,8 

 Tampão Tris HCl 

pH 6,8 

 SDS 10% 

 APS 1% 

 TEMED 

 Solução de 

coloração de 

Coomassie 

 Água 

 TCA 6% 

 Glicerol 5% 

 Tampão de 

electroforese: 

Glicina, SDS, 

Tris 

 Butanol 

     Nota: A composição e modo de preparação das soluções encontra-se no anexo 2.    
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A montagem de placas para electroforese foi realizada mediante a metodologia descrita 

por Igrejas (2000). A Figura 8 ilustra os elementos necessários para a migração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.1. Preparação dos géis de acrilamida 1-DE 

 

A preparação dos géis de acrilamida segue a metodologia descrita em Igrejas (2000). 

Primeiro foi preparado um gel SDS-PAGE (T = 12,52% e C = 0,97%) de 16x18 cm, 1 

mm de espessura e de 15 poços (Anexo 2). 

Após a mistura dos primeiros quatro reagentes, a solução foi depositada num kitasato 

fechado, para que a desgaseificação (com o auxílio duma bomba de vácuo) ocorra sem 

problemas. Após o término da desgaseificação, adicionou-se os restantes reagentes pela 

ordem em que se encontram apresentados na tabela. O TEMED deve ser adicionado à 

solução com a ponta da micropipeta e ressuspendido, para uma melhor polimerização. A 

solução foi transferida para um copo e com o auxílio de uma seringa depositou-se nas 

placas de electroforese, deixando uma margem de 3 cm até ao topo, para que 

posteriormente seja também depositado o gel de concentração. Após a deposição da 

mesma, são adicionados 160 μL de butanol ao longo da sua superfície, de modo a prevenir 

a formação novas bolhas de ar. Enquanto ocorria a polimerização do gel de separação, 

Figura 8 - Constituintes do sistema da tina de electroforese vertical. A- Tampa da tina; B- Tina 

de eletroforese; C- Bandeja superior; D- Nível; E- Pente; F- Parafusos; G- Espaçador; H- 

Braçadeira; I- Vidros; J- Suporte; K- Dispositivo de refrigeração. (Retirado de Igrejas, 1996 [92]). 

I 
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ordenaram-se as amostras por ordem de inserção e preparou-se um registo para as 

amostras e condições de migração. 

Verificou-se a polimerização do gel e preparou-se o gel de concentração a ser adicionado 

superiormente ao gel de separação (T = 2,88 e C = 1,42%) (Anexo 2), em que os passos 

necessários para a realização deste gel foram idênticos ao gel de separação.  

Antes que ocorra a polimerização do mesmo, foi introduzido um pente de 15 poços. Após 

a polimerização do gel, retirou-se o pente e lavaram-se os poços três vezes.  

Introduziu-se aproximadamente 15 μL de amostra por poço. Colocou-se o conjunto placa 

e recipiente superior na tina de eletroforese. Cobriu-se a tina de eletroforese, ligando-a 

depois a uma fonte de alimentação. As condições de migração são de 30 mA/gel a 14 °C. 

A migração foi parada no momento em que a frente de migração saiu das placas. 

Para a realização desta dissertação, efetuaram-se dois géis monodimensionais. 

 

3.5.1.2. Coloração com Azul de Coomassie R250 

 

Após o término da migração, os géis foram colocados numa tina com cerca de 400 mL 

(por gel) de solução de coloração, durante pelo menos 24 horas e em agitação. 

Seguidamente, descoraram-se os géis em água destilada em agitação durante no mínimo 

16 horas ou durante a noite. Na manhã seguinte, transferiram-se os géis para uma solução 

TCA a 6%, onde permaneceram entre 4 a 5 horas. Depois, colocaram-se numa solução de 

glicerol a 5 %, onde permaneceram pelo menos 1 a 2 horas. Se não for necessário a 

excisão das bandas, devem-se colocar os géis entre duas folhas de papel celofane, 

previamente embebidas na solução de glicerol a 5% e deixando-os secar em placas de 

vidro. 

 

3.5.2.  Eletroforese bidimensional (IEF x SDS-PAGE) 

 

A eletroforese bidimensional utilizada para a realização deste trabalho foi a de focalização 

de tiras de gel com gradiente de pH imobilizado, seguindo-se a SDS-PAGE. Para a 

realização desta técnica foi necessário a rehidratação das tiras de gel IPG. Foi realizada a 

focalização isoelétrica, para separar as proteínas segundo o seu ponto isoelétrico. Após a 

focalização isoelétrica das tiras de gel IPG, estes foram submetidos a um processo de 

equilibração, e de seguida realizou-se a eletroforese do tipo SDS-PAGE de modo a 

separar as proteínas por massa molecular relativa. 
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A solubilização das proteínas é fundamental para uma maior precisão e sensibilidade 

deste procedimento, e é efetuada através da adição de uma solução de tampão de lise 

tioureia/ureia. Este tampão é consituído por um agente caotrópico, um surfactante e um 

redutor [72]. O agente caotrópico permite a quebra das ligações de hidrogénio, levando 

ao desenrolamento e consequente desnaturação das proteínas. A utilização de ureia pode 

promover uma reação de carbamilação, prejudicial à eletroforese 2-DE, uma vez que vai 

impedir a separação exata das proteínas. De forma a prevenir as reações de carbamilação, 

são utilizados anfólitos (2% v/v), que atuam na remoção de cianato da solução, bem como 

na manutenção da temperatura abaixo dos 37ºC. A utilização de um detergente ou agente 

surfactante evita a perda de proteínas por agregação e precipitação, uma vez que previne 

a ocorrência de interações entre os domínios hidrofóbicos. Na realização deste trabalho 

foi utilizado SDS, em conjunto com um agente não iónico, como o CHAPS, de forma a 

impedir que o SDS se ligue às proteínas e mantenha uma concentração abaixo do nível 

crítico [72]. Por fim, a aplicação de um agente redutor, como o DTT previne a re-oxidação 

das ligações de bissulfito, permitindo o completo desenrolamento das proteínas [70]. 

 

3.5.2.1. Protocolo da eletroforese bidimensional IEF x SDS-PAGE [70, 91] 

        3.5.2.1.1. Protocolo de rehidratação de tiras de gel IPG 

Com o objetivo de serem submetidos à focalização isoelétrica, as tiras de gel IPG 

desidratados foram rehidratados num período entre 12 a 16 horas, com solução de tampão 

de rehidratação.  

Esta solução de rehidratação é constituida por: 

 8 M Ureia, alternativamente, 2 M Tioureia e 6 M Ureia; 

 1-2 % Detergente não iónico (2% CHAPS) 

 0,4% DTT, actua como redutor 

 0,5% (v/v) portador de anfólito (tampão IPG ou Pharmalyte 3-10) 

 

A desionização da ureia é considerado um passo essencial para o funcionamento deste 

processo, visto que a ureia em solução aquosa se encontra em equilíbrio com o cianato de 

amónio, podendo reagir com os grupos amino das proteínas e introduzir “cargas falsas”, 

originando spots adicionais no gel IEF x SDS-PAGE (reação denominada por reação de 

carbamilação). Para melhorar a solubilização proteica e inibir o cianato são utilizados 



3. Material e Métodos  

34 

 

anfólitos. A rehidratação das tiras de gel IPG foi realizada segundo volumes específicos, 

dependendo do gradiente de pH e tamanho das tiras de gel. Neste trabalho foram 

utilizadas tiras de gel de 13 cm, com gradiente de pH 3-10 (Figura 9) [70]. As amostras 

biológicas foram adicionadas às tiras de gel pelo método de aplicação da amostra num 

recipiente (cup loading), em que o princípio deste método reside na aplicação direta da 

amostra biológica ao tira de gel rehidratado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparou-se a solução de rehidratação para os géis da 1.ª dimensão, tendo o cuidado de 

aguardar a completa dissolução da ureia (as composições das soluções para a 

electroforese bidimensional são referidas nos Anexos 3 e 4). De seguida, pipetou-se 250 

μL de solução de rehidratação para as tiras de gel IPG de 13 cm, ao longo dos sulcos da 

cassete de rehidratação (GE HealthCare, Amersham Biosciences). Retirou-se a cobertura 

protetora do gel das tiras de gel IPG e inseriu-se o gel em contato com a solução. Com a 

ajuda do revestimento superior do tira de gel IPG, deslizou-se o mesmo ao longo da 

solução, de modo a que este não ficasse preso, não se agarrando ao suporte. Cobriram-se 

as tiras de gel IPG com 1-2 mL de líquido de cobertura IPG e fechou-se a tampa, deixando 

a tira de gel hidratar durante 12 a 16 horas à temperatura ambiente. Após este passo, 

removeu-se o excesso de solução de tampão de rehidratação e líquido de cobertura IPG 

através de duas lavagens com água desionizada. Posteriormente para a remoção do 

excesso de água, saturou-se uma folha de papel de filtro com água desionizada, colocando 

Figura 9 – A) Tiras de gel IPG utilizadas na 1.ª dimensão da electroforese bidimensional; B) 

Método de aplicação da amostra num recipiente (cup loading). 

A) B) 
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o gel virado para cima. As tiras de gel IPG foram imediatamente utilizados na focalização 

isoelétrica. 

Na tabela 9 encontram-se os reagentes utilizados para a rehidratação assim como o 

material e equipamento necessário. 

 

Tabela 9 - Material, equipamento e reagentes utilizados no protocolo de rehidratação de tiras de 

gel IPG.   

Material e Equipamento 

 Cassete de rehidratação 

 Pinças 

 Immobiline Drystrips (Tiras de gel IPG) 13 

cm, pH 3-10 

 Proveta 

 Papel de Filtro 

 Micropipetas e pontas 

 

Reagentes 

 Solução do tampão de rehidratação  

 Líquido de cobertura das tiras IPG 

 Água desionizada 

Nota: A composição das soluções encontra-se no anexo 3. 

 

3.5.2.1.2. Focalização isoelétrica (IEF) 

A focalização isoelétrica é um dos passos cruciais para uma separação das proteínas 

segundo o ponto isoelétrico, sendo a 1.ª dimensão da eletroforese bidimensional. Para a 

realização deste processo recorreu-se ao aparelho IPGphor (GE Healthcare, Figura 10). 

Este dispositivo permite que a temperatura seja mantida (20ºC), através de um elemento 

de Peltier, e também com a possibilidade de programação de corrente elétrica e da sua 

duração. A placa onde são aplicados as tiras de gel designa-se por suporte de tiras de gel, 

sendo constituida por óxido de alumínio, podendo suportar até 12 tiras de gel de diferentes 

tamanhos. A utilização de elétrodos permite que seja estabelecida uma corrente elétrica 

que percorre as tiras de gel carregados com a amostra biológica em questão. Dependendo 

do estudo e da amostra, a corrente elétrica deve ser programada, através de um 

computador com um software específico, permitindo registar todos os dados provenientes 

da corrente elétrica. A Tabela 10 apresenta os reagentes e equipamento necessários para 

a IEF.  
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Tabela 10 - Material, equipamento e reagentes utilizados no protocolo de focalização isoelétrica. 

Material e Equipamento 

 Unidade de IPGphor 

 IPGphor suporte de tiras de gel  e método de  

aplicação da amosta universal 

 Aplicadores da amostra 

 Elétrodos móveis 

 Papel de filtro 

  Folhas de plástico 

 Tiras de gel IPG rehidratados 

 Amostras biológicas de E. coli resultantes 

da solubilização das proteínas misturadas 

com o tampão de lise (Ureia/Tioureia) 

 

Reagentes 

 Água desionizada 

 Líquido de cobertura IPG 

Nota: A composição das soluções encontra-se no anexo 3. 

 

Para um correto e eficaz funcionamento da focalização isoelétrica, depois da rehidratação 

e da lavagem das tiras de gel, aplicou-se o método de depsição nos aplicadores universal 

IPGphor suporte das tiras de gel na área de contacto dos elétrodos do dispositivo IPGphor. 

De seguida, colocaram-se as tiras de gel rehidratados nas ranhuras, com o gel virado para 

cima e a zona ácida do gel direcionada para a zona do ânodo. Seguidamente, 

humedeceram-se dois pedaços de papel de filtro por tira de gel (tamanho 4 x 10 mm) com 

água desionizada, e aplicou-se nos extremos do ânodo e cátodo da tira de gel IPG entre o 

gel, tendo elétrodos de ter contacto entre si. 

De seguida, posicionaram-se os elétrodos móveis após os papéis de filtro, fixando-os 

firmemente sobre os papéis de filtro. Colocaram-se os aplicadores da amostra 

normalmente no ânodo e premiram-se os aplicadores da amostra sobre a superfície do gel 

do tira de gel IPG. Os aplicadores da amostra devem marcar a superfície das tiras de gel 

A)  B)  

Figura 10 - Dispositivos necessários para a realização de uma electroforese bidimensional  (A)-  

IPGphor, Hoefer SE 600 Ruby, B) - Tinas de eletroforese, em baixo e fonte de alimentação, em 

cima). 
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IPG, mas não causar dano na sua superfície. Pipetaram-se 150 μL da solução da amostra 

com tampão Tioureia/Ureia para cada aplicador. Por fim, fechou-se o aparelho de 

focalização isoelétrica e ligou-se a fonte de alimentação. Ligou-se o IPGphor ao 

computador, iniciando o software de monitorização dos parâmetros de migração. De 

acordo com o tipo de amostra, programou-se  o dispositivo com parâmetros específicos e 

iniciou-se a migração (Tabela 11). Após a finalização de IEF, guardaram-se as tiras de 

gel entre duas folhas de papel a -80ºC, enquanto se preparavam as soluções de 

equilibração e os géis para a segunda dimensão. 

  

Tabela 11 – Parâmetros específicos da focalização isoelétrica. 

Caraterísticas da focalização 

Rehidratação 12-16 h 

Comprimento do tira de gel IPG 13 cm 

Gradiente pH 3-10 

Volume da amostra 150 µL 

Etapas da Focalização 

Temperatura 20ºC 

Corrente máxima 0,05 mA por tira de gel   

Voltagem máxima 8000 V 

Fase Duração Voltagem esperada 

Step 1 h 500 V 

Gradiente 8 h 1000 V 

Gradiente 3 h 8000 V 

Step 1:30 h 8000 V 

 

 

3.5.2.1.3. Preparação dos géis de acrilamida 2-DE 

 

A eletroforese SDS-PAGE utilizada na segunda dimensão apresenta condições similares 

às usadas nos géis monodimensionais, apresentando o mesmo objetivo de separar as 

proteínas por massa molecular relativa. O procedimento utilizado foi o mesmo descrito 

para a preparação dos géis de acrilamida 1-DE, apenas com uma modificação. O gel de 

concentração para a segunda dimensão é substituído por agarose a 1,5%. Assim sendo 

após a polimerização do gel de separação, as tiras de gel IPG são inseridos diretamente 

sobre o gel polimerizado e de seguida coberto por agarose a 1,5%.  



3. Material e Métodos  

38 

 

Em relação à coloração, na 2-DE esta é feita através de um corante específico e de elevada 

resolução, o corante azul de Coomassie coloidal (G-250), permitindo corar os spots 

proteicos com o objetivo de serem posteriormente recolhidos [70].  

3.5.2.1.4. Protocolo de Equilibração 

Depois da focalização isoelétrica das tiras de gel IPG, estas foram submetidos a um 

processo de equilibração, com o propósito de permitir uma interação com o SDS que é 

utilizado na eletroforese. Uma vez que, após a focalização, as proteínas se ligam 

fortemente aos grupos carregados que estão fixados à matriz do gel da tira de gel IPG em 

géis com anfólitos na sua constituição, é necessária a adição de ureia e glicerol, com o 

objetivo de reduzir os efeitos eletroendosmóticos, melhorando a transferência de 

proteínas entre as duas dimensões. Para a equilibração das tiras de gel IPG, estas foram 

incubados durante períodos de 15 minutos, em duas soluções de tampão de equilibração. 

A solução base das duas soluções é constituida por 50 mM Tris (Hidroximetil 

aminometano) – HCl (pH 8,8), 2% (w/v) SDS, 6% ureia e 30% (w/v) glicerol. 

O primeiro tampão de equilibração foi aplicado para reduzir as proteínas presentes na tira 

de gel IPG, sendo necessário adicionar 1% (w/v) DTT à solução base. O segundo tampão 

de equilibração inclui 4% (w/v) de iodoacetamida, actuando como solução alquilante 

sobre o DTT livre, não permitindo a sua migração impedindo uma reação conhecida como 

point-streaking, alquilando igualmente os grupos sulfídricos e prevenindo a re-oxidação. 

Este procedimento simplifica a preparação da amostra biológica para a identificação de 

spots através da espetrometria de massa [70, 91]. 

 

Tabela 12 - Material, equipamento e reagentes utilizados no protocolo de equilibração. 

Reagentes 

 Solução de azul de bromofenol 

 Tampão de equilibração 

 Tampão de Tris-HCl 

 Tiras de gel IPG focalizados 

 Iodoacetamida 

 

 

 Tampão de electroforese 

Material e Equipamento 

 Agitador 

 Pipetas e pompete  

 Tubos individuais 

Nota: Todas estas soluções encontram-se no Anexo 3 
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O procedimento para a realização do protocolo de equilibração consistiu em dissolver 

DTT em tampão, denominado de tampão de equilibração A. Foi necessário fazer 10 mL 

por cada tira de gel. Depois colocaram-se as tiras de gel focalizados em tubos individuais, 

e adicionaram-se 10 mL do tampão de equilibração e 50 μL de azul bromofenol a cada 

tubo. Estes foram selados com parafilme e colocados num agitador de baixa rotação 

durante 15 minutos. Seguidamente, para se produzir o tampão de equilibração B, 

dissolveu-se 0,4 g de iodoacetamida em 10 mL de tampão de equilibração. Selaram-se 

igualmente os tubos, onde foram mantidos durante 15 minutos em agitação. Após a 

remoção do tampão de equilibração B, as tiras de gel foram lavadas em tampão de 

eletroforese, e procedeu-se à SDS-PAGE. 

3.5.2.1.5. Finalização do gel 2-DE 

Primeiro, cortaram-se as tiras de gel à medida da tina de eletroforese vertical (2.ª 

migração), e introduziram-se as mesmas entre os vidros. De seguida, as tiras de gel foram 

pressionados com uma régua ou espátula de forma a entrarem em contato com o gel de 

agarose, evitando a formação de bolhas na parte inferior do mesmo e também danifica-

lo. As tiras de gel IPG foram inseridos diretamente sobre o gel polimerizado e foram 

cobertas por agarose a 1,5%. Depois montou-se a parte superior da tina de eletroforese 

Hoefer SE 600 Ruby e introduziram-se os géis na tina, adicionando-se tampão de 

eletroforese. A tina de eletroforese foi ligada à fonte de alimentação. A corrida 

eletroforética inciou-se com uma amperagem de 30 mA por cada 2 géis, até à entrada da 

frente de migração no gel de separação, aproximadamente uma hora. Após essa hora a 

fonte de alimentação foi regulada para 60 mA. Por fim, retiraram-se os gés dos vidros, 

fazendo um pequeno corte no canto inferior esquerdo, de modo a sabermos a orientação 

do gel. 

Para a realização desta dissertação, efetuaram-se quatro géis bidimensionais de cada 

condição, permitindo uma análise através do software Progenesis Samespots e uma 

posterior caracterização dos proteomas das duas amostras. 

3.5.2.1.6. Coloração com Coomassie G-250 

Colocou-se o gel numa tina ou Pirex com 400 mL com solução de fixação (40% metanol, 

10 % ácido acético), agitando durante uma hora. Depois, substituiu-se a solução de 

fixação pela solução de azul de Coomassie 250 (0,12% Coomassie G-250, 20 % metanol), 

a qual permaneceu em agitação overnight. A descoloração dos géis foi realizada durante 
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3 a 4 períodos de 45 minutos (mediante a visibilidade dos spots), através de uma solução 

com 25% metanol e 75% de água destilada. Por fim, a aquisição digital da imagem foi 

através do programa Image Master (Amersham Biosciences). 

3.5.2.1.7. Excisão dos spots 

Uma vez finalizada a eletroforese bidimensional, foi necessário recolher os spots de 

interesse para posterior identificação dos aminoácidos através da espetrometria de massa. 

Após a captura de imagem pelo programa Image Master, o gel 2-DE foi colocado sobre 

um transiluminador. Utilizando pontas de micropipetas seccionadas, cada spot foi 

recolhido através do corte feito pela ponta e posterior aderência do spot à ponta. Com o 

auxílio de um clip distendido, cuidadosamente cada spot foi transferido da ponta para o 

eppendorf. A cada spot transferido para o eppendorf foi atribuído uma designação 

específica, igual à designação utilizada no programa de captura de imagem. 

 

3.6. Digestão da(s) proteína(s) proveniente(s) do spot e sua identificação 

 

Nota: Na realização deste procedimento não se deve descartar os spots, porque caso a 

digestão falhe, este procedimento pode ser novamente repetido utilizando o mesmo spot 

e utilizando a mesma ou outras enzimas. A constituição das soluções encontra-se no 

Anexo 4.  

Após a separação e excisão das proteínas do gel, as mesmas são digeridas em péptidos. 

Este processo envolve a redução e alquilação no gel, seguido da digestão das proteínas e 

extração dos péptidos dos spots previamente excisados. 

Os spots, previamente recolhidos para um eppendorf, foram rehidratados com água 

ultrapura (Milli-Q sistema Milipore), passo repetido 3 vezes durante 5 minutos. Para se 

retirar o Coomassie G-250, os spots corados foram lavados duas vezes com 200 μL de 

solução contendo 25 mM bicarbonato de amónio/ 50% ACN (Acetonitrilo) durante 15 

minutos a 37ºC. Posteriormente, adicionaram-se 50 μL de ACN, de forma a desidratar os 

géis, agitando e centrifugando os mesmos até que estes se encontrassem com uma 

coloração branca e rígidos. Depois removeu-se o ACN e evaporou-se o ACN residual, 

durante 5 minutos no SpeedVac. A cada spot adicionaram-se 15 μL de tripsina de 

concentração 0,02 μg/μL em bicarbonato de amónio 12,5mM / acetonitrilo 9% (v/v), 

deixando repousar em gelo durante 30 minutos. Decorridos os 30 minutos, verificou-se 

se toda a solução foi absorvida, adicionando novamente tripsina, se necessário. Durante 
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mais 60 minutos, os spots encontraram-se completamente cobertos e em repouso no gelo. 

Passados os 60 minutos, removeu-se o excesso de tripsina, adicionando-se 10-20 μL de 

bicarbonato de amónio 12,5mM, para que os spots ficassem completamente imersos na 

solução, durante 18 horas a 37ºC.  

Finalizada a digestão, os eppendorfs foram deixados a arrefecer à temperatura ambiente, 

efetuando-se depois uma precipitação dos spots. Transferiu-se o sobrenadante para um 

novo eppendorf. Com o propósito de maximizar a extração dos péptidos digeridos na 

matriz do gel, foram adicionados 25 μL de 5% de HCOOH (ácido fórmico) aos restantes 

spots e incubaram-se durante 15 minutos a 37ºC. O sobrenadante foi recolhido para o 

eppendorf com o primeiro sobrenadante. Depois, adicionaram-se cerca de 25 μL de 50% 

ACN/ 0,1% de TFA aos restantes spots, misturando no vortex e incubando durante 15 

minutos a 37ºC, de forma a optimizar a extração dos péptidos digeridos. O sobrenadante 

foi recolhido para o eppendorf com os anteriores sobrenadantes. Por fim, secou-se o 

eppendorf que continha os sobrenadantes numa centrífuga de vácuo, e guardaram-se os 

péptidos a -20ºC. Antes da análise por espetrometria de massa, dissolveram-se os péptidos 

em 10 μL de ácido fórmico a 0,3% (com a ajuda do vortex), e incubou-se durante 15 

minutos a 37ºC. Foram plaqueadas 0,5 μL de cada uma das amostras numa placa de 

MALDI, e imediatamente cobertas com 1 μL de matriz (1 μL de solução de ácido α-

Ciano-4-hidroxicinamico, 5 mg/mL / NH4H2PO4 a 8 mM, acetonitrilo 50% v/v e TFA a 

0,1%) (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Placa de aço inoxidável onde foram depositadas as amostras. 
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3.6.1.  Análise por MALDI-TOF/MS 

 

A análise de espetrometria de massa foi efetuada utilizando um MALDI-TOF/TOF 

Ultraflex II (Bruker Daltonics) equipado com um laser de 50 Hz. Os espetros foram 

adquiridos no software FlexControl 3.0 e o processamento e a seleção dos picos foi 

efetuado no software FlexAnalysis 3.0 (Bruker Daltonis). A identificação das proteínas 

foi realizada através do motor de busca Mascot para pesquisar os fingerprints de massa 

peptídica e a informação MS/MS. A base de dados para sequências proteicas não 

reduntantes Swiss-Prot foi utilizada para todas as pesquisas sobre E. coli. As 

identificações positivas foram aceites até um nível de confiança de 95%. 

Esta secção da dissertação foi realizada na Universidade Nova de Lisboa, no grupo 

BioscopeTM. 

 

3.7. Análise através do programa Progenesis Samespot  

 

A comparação entre os géis foi efetuada com o programa Progenesis SameSpot (v 4.0, 

NonLinear Dynamics). O alinhamento das imagens, a filtração do ruído, bem como a 

correspondência do spot foram realizados de acordo com as configurações padrão do 

manual do software. Todas as imagens foram analisadas automaticamente utilizando o 

assistente de análise do software [93]. As imagens alinhadas foram agrupadas de acordo 

com as amostras, Escherichia coli Electromax DH10B e Escherichia coli TF-Se20. Este 

programa faz o alinhamento dos géis, determina os volumes para cada um dos spots 

detetados e efetua a análise estatística (ANOVA). Os spots proteicos com um valor de 

p≤0.05 foram considerados como estatisticamente significativos, em abundância e com 

variação ao nível da expressão [93]. 

 

3.8. LC-MS/MS (Liquid Chromatography – Mass Spectrometry/ Mass Spectrometry) 

 

O spot de interesse foi enviado para Clermont Ferrand, França para o Institut National de 

la Recherche Agronomique (INRA), com o intuito de sequenciar o mesmo.  

O procedimento utilizado consistiu na injeção de 8 μL do hidrolisado na nano-HPLC 

(Ultimate 3000, Dionex) numa coluna de concentração, permitindo reter os péptidos e 

eliminar os contaminantes que poderiam ser perturbadores na análise por espetrometria 

de massa. Seguidamente, e após 6 minutos uma válvula permitiu colocar essa coluna de 
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concentração em linha com a coluna analítica “nano-débito”, funcionando a 200 nl/min. 

Os péptidos foram então separados segundo a hidrofobicidade (coluna C18, comprimento 

25 cm e diâmetro 75 µm), graças a um gradiente (4 a 50%), em 30 minutos numa solução 

de ACN (80/20-ACN/H2O, 0,5% ácido fórmico).  

A nano-HPLC está acoplada, via uma fonte nano-electrospray, a um aparelho de massa 

do tipo Ion trap (LTQ velos, ThermoScientific). O aparelho funciona em modo “top-

five”, cada análise MS é seguida de 5 análises MS (MS6) efectuada nos 5 picos mais 

intensos da analise MS (Figura 12).  

  

Figura 12 - Diagrama representativo da metodologia utilizada (LC-MS), bem como a sequência 

da acetilase de interesse. 
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Perfil monodimensional das amostras Escherichia coli Electromax DH10B e 

Escherichia coli TF-Se20 

 

O estudo proteómico conduzido neste trabalho iniciou-se pela extração e solubilização 

das proteínas totais. A separação proteica apenas pelo seu massa molecular relativa 

através da eletroforese SDS-PAGE, e posterior coloração com azul de Coomassie R-250 

[70]. 

A elaboração de um perfil monodimensional é o primeiro passo para um estudo 

proteómico, visto que permite comparar várias amostras e identificar quais os perfis mais 

similares e mais distantes entre si (Figura 13). 

 

 

Figura 13 - Gel SDS-PAGE a 12,52% das duas amostras em estudo: Escherichia coli  Electromax 

DH10B e Escherichia coli  TF-Se20. Colocação de Marcador molecular nos poços 1, 6 e 15.  
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O gel apresentado na Figura 14 foi elaborado com base nas duas extrações proteicas 

efetuadas em cada amostra, denominadas por (1) e (2). Aos poços 2, 3, 4 e 5 adicionaram-

se 10 µl de amostra, nos poços 7, 8, 9 e 10 adicionaram-se 15 µl e nos poços 11, 12, 13 e 

14 adicionaram-se 20 µl de amostra. Um total de 35 bandas foi separado em todas as 

repetições de SDS-PAGE de cada amostra. 

Através dos perfis monodimensionais das duas amostras em diferentes concentrações, 

pode-se afirmar que estas são muito similares. Uma limitação da eletroforese 

monodimensional é a incapacidade de diferenciar amostras muito similares, uma vez que 

apenas permite a quantificação proteica a nível do massa molecular relativa, e a 

sobreposição de bandas é de difícil interpretação [63]. 

 

4.2.  Perfil bidimensional das amostras Escherichia coli Electromax DH10B e 

Escherichia coli TF-Se20  

 

A segunda parte do trabalho baseou-se na elaboração de géis de eletroforese 

bidimensionais, técnica pela qual a separação das proteínas ocorre através do massa 

molecular relativa relativo e pelo ponto isoelétrico. A realização desta técnica foi 

essencial, porque permitiu o estudo proteico completo, a fim de caracterizar e identificar 

as proteínas presentes em cada amostra. 

Neste trabalho foram utilizadas tiras de gel IPG pH 3-10 NL de 13 cm. Os valores obtidos 

pela focalização isoelétrica foram bastante positivos, permitindo a exclusão de problemas 

na separação das proteínas pelo ponto isoelétrico. A revelação dos géis obtidos permitiu 

a visualização de spots muito bem distribuídos, estando estes diferenciados e com 

reduzidas zonas de arrastamento, permitindo uma excisão segura e precisa. Na amostra 

Escherichia coli Electromax DH10B foram contabilizados e excisados manualmente 225 

spots (Figura 14), enquanto que na amostra Escherichia coli TF-Se20 foram excisados 

260 spots (Figura 15), permitindo concluir que a separação proteica decorreu em 

condições adequadas.  

 



4. Resultados e Discussão  

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Imagem do gel bidimensional da amostra de E. coli Electromax DH10B com 

coloração Coomassie G-250. Tira de gel IPG pH 3-10 NL de 13 cm. 

 

 

 

Figura 15 - Imagem do gel bidimensional da amostra de E. coli TF-Se20 com coloração 

Coomassie G-250. Tira de gel IPG pH 3-10 NL de 13 cm. 
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4.3. Identificação e caracterização das proteínas recolhidas por MALDI-

TOF/MS 

 

Os picos de massa obtidos  através dos péptidos foram comparados com os da base de 

dados da Uniprot (http://www.uniprot.org/) e NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Da 

amostra Escherichia coli TF-Se20 foram excisados 260 spots, tendo sido identificados 

111, dos quais foi possível identificar 76 proteínas distintas. Relativamente, à amostra de 

Escherichia coli Electromax DH10B foram excisados 225 spots, tendo sido identificados 

119, dos quais foi possível identificar 72 proteínas diferentes. Estes resultados encontram-

se descritos em tabelas nos Anexos 5 e 6, respetivamente. Nos mesmos encontram-se, 

igualmente especificados os dados relativos ao número de entrada, massa molecular, 

valor do ponto isoelétrico, mascot score, bem como o processo biológico da proteína 

(descritos no website da Uniprot).  

A Figura 16 apresenta o número de proteínas identificadas em cada amostra, permitindo 

uma comparação entre as mesmas.  

Figura 16 - Número de proteínas identificadas em cada amostra, segundo o processo biológico. 

A azul, o número de proteínas identificadas em Escherichia coli  TF-Se20 e a laranja as proteínas 

identificadas em Escherichia coli  Electromax DH10B. Outros processos biológicos englobam 

cerca de 13 processos biológicos com duas ou menos proteínas identificadas. 



4. Resultados e Discussão  

48 

 

Processos biológicos como a biossíntese de moléculas, glicólise, biossíntese de proteínas, 

tradução e transcrição foram os mais representativos.  

A Figura 17 ilustra os processos biológicos das proteínas identificadas (descritas em 

http://www.uniprot.org/), assim como a sua percentagem. A Figura 17 a) é relativa à 

amostra Escherichia coli Electromax DH10B, onde foram identificadas 72 proteínas 

distintas, das quais 71 se encontraram associadas a processos biológicos, sendo que uma 

apresenta processo biológico desconhecido. As proteínas envolvidas no processo da 

glicólise encontram-se em maior percentagem (15,5%), seguidas das proteínas 

intervenientes na biossíntese proteica (12,7%). As proteínas envolvidas no processo de 

transcrição, biossíntese de moléculas e tradução foram identificadas várias vezes, 7%, 

8,5% e 11,3% respetivamente. Em menor percentagem (2,8%) foram identificadas 

proteínas envolvidas na atividade da transferase, síntese do ATP, processamento de RNA, 

no processo de conjugação e de transporte.  

Relativamente à amostra Escherichia coli TF-Se20 (Figura 17 b)), na qual foi possível  

identificar 76 proteínas diferentes, entre as quais 71 têm função conhecida (visto que 5 

não se encontravam caracterizadas), possibilitando verificar que a maior parte das 

proteínas identificadas estão envolvidas no processo de tradução (11,3%), da glicólise 

(11,3%), da biossíntese de moléculas (9,9%), bem como no processo de oxidação-redução 

e transcrição, ambos representados por 8,5%. Proteínas envolvidas no processo de síntese 

de ATP (1,4%), no processo de conjugação (2,8%) e transporte (2,8%) foram 

identificadas em menor percentagem. A proteína de interesse, aminoglicosidase N(6')-

acetiltransferase tipo 1 (número de entrada AAC6_KLEPN), foi a única a estar associada 

ao processo biológico de resistência a antibióticos (1,4%). Esta proteína é codificada pelo 

gene aac(6’)-Ib-cr4, que foi previamente detetado na cadeia do plasmídeo pMdT1 [51, 

52, 94]. Os valores obitdos para o spot 6 são próximos dos valores estimados para a 

AAC(6')-Ib-cr4, com o massa molecular relativa teórico de 25031 Da e um ponto 

isoeléctrico de 5,2 (Figura 18; Tabela 13). A proteína AAC(6')-Ib-cr é uma variante da 

acetiltransferase aminoglicosídeo, generalizada como AAC(6')-Ib, normalmente 

responsável pela resistência à amicacina, canamicina e tobramicina. A variante AAC(6')-

Ib-cr também acetila a ciprofloxacina e norfloxacina, mas de forma menos eficiente [94]. 

A acetilação ocorre no grupo amino do zoto no substituinte piperazinyl, portanto apenas 

fluoroquinolonas com este grupo insubstituível são substratos da AAC(6’)-Ib-cr. 
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Figura 17 - Classificação funcional das proteínas identificadas nas amostras Escherichia coli  Electromax DH10B (a)  e Escherichia coli  TF-Se20 (b), com 

base no processo biológico (percentagens relativas). Notas: Biossíntese de moléculas inclui Acetyl-CoA, aminoácidos, GMP, lípidos, nucleótidos, purinas e 

lipopolissacarídeos); processos metabólicos inclui álcool, aspartato, carbohidrato, lactato; processamento de RNA inclui rRNA e tRNA e outros processos 

biológicos designa cerca de 13 processos biológicos com duas ou menos proteínas identificadas. 
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Embora a presença do gene aac(6')-Ib-cr confira resistência de baixo nível ao substrato 

fluoroquinolonas, pode facilitar a sobrevivência de mutantes no local alvo [94, 95]. Foram 

identificadas outras proteínas relevantes em diferentes processos biológicos. A proteína 

OmpA é uma das principais proteínas de superfície em espécies Enterobacteriaceae, 

tendo um papel essencial na manutenção da integridade estrutural celular, no transporte 

transmembranar de iões, na invasão de células de mamíferos, na ligação do bacteriófago 

e no processo biológico de conjugação [96]. Esta proteína foi identificada várias vezes 

nas duas amostras: na amostra Escherichia coli TF-Se20 foi identificada 4 vezes, 

enquanto que na Escherichia coli Electromax DH10B foi identificada 6 vezes. Em ambas 

as amostras foram identificadas com um massa molecular relativa relativo de 37292 Da 

e o valor de pI de 6.  

Diferentes fatores de elongação foram identificados várias vezes nas duas amostras, 

intervindo no processo de biossíntese de proteínas. O fator de elongação Tu 1 promove a 

ligação do GTP-dependente do aminoacil-tRNA ao A-site dos ribossomas. Esta proteína 

citoplasmática tem um papel essencial para o crescimento e metabolismo bacteriano [93]. 

A proteína alquil-hidroperóxido redutase subunidade C (AhpC) intervém no processo de 

oxidação-redução. Nas bactérias esta enzima é responsável pela remoção do peróxido de 

hidrogénio, em resposta ao stress oxidativo. A atividade da redução do peróxido ajuda na 

proteção da bactéria contra a resposta imune do hospedeiro [94, 97].  

A superóxido dismutase [Fe] (SodB) que apenas foi identificada na TF-Se20, está 

associada à enzima superóxido dismutase, que é responsável pela destruição dos radicais 

dos aniões superóxido. Para além da sua função antioxidante, a superóxido dismutase 

bacteriana também demonstra ser importante em factores de virulência [98]. Alguns 

estudos demonstram que a expressão da enzima superóxido dismutase aumenta a resposta 

ao stress antimicrobiano [94].  

Proteínas envolvidas na conversão aneróbica enzimática da glucose em lactato ou 

piruvato, que resulta em energia armazenada na forma de ATP, são intervenientes no 

processo da glicólise. Piruvato cinase II, fosfoglicerato cinase e 6-fosfofrutocinase 

isoenzima 1 foram algumas proteínas identificadas envolvidas neste processo. De notar 

que a fosfoglicerato cinase é uma enzima glicolítica localizada no citoplasma [93, 99].  

Ao nível da tradução, diferentes proteínas ribossomais foram identificadas. A tradução é 

o processo metabólico celular em que uma proteína é sintetizada,  através de uma 

sequência de mRNA. 50S proteína ribossomal L1 intervém na regulação da tradução, 
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estando envolvida na regulação da formação de péptidos nos ribossomas, dirigida pelo 

RNA mensageiro (mRNA) [23]. 

A inosina-5’-monofosfato desidrogenase (GuaB), participa na síntese de novo da purina 

e tem mostrado que a ausência de enzimas chave nesta via pode atenuar severamente as 

taxas de crescimento e afetar diretamente a virulência [94]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13 - Proteína de interesse identificada, Aminoglicosidase N(6')-acetiltransferase tipo 1, 

por MALDI-TOF/MS. 

 
 

 

Figura 18 - Imagem do gel bidimensional da amostra E. coli TF-Se20 com coloração Coomassie 

G-250. A vermelho encontra-se sinalizada a acetilase de interesse, com o número do spot 6. 
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4.4. Análise através do programa Progenesis Samespot  

Os géis 2D (3 réplicas de cada condição) foram analisados com recurso ao software 

Progenesis SameSpot, no qual seis spots apresentaram um valor de p ≤ 0.05 (Figura 19). 

Os 6 spots de interesse foram excisados, sujeitos a digestão in-gel e análise por MALDI-

TOF/MS. Dos 6 spots excisados e analisados, obtiveram-se 5 identificações proteicas. A 

Tabela 14 apresenta a informação detalhada acerca das proteínas identificadas.

Figura 19 - Gel de referência com marcação de spots. A primeira dimensão do gel foi efetuada 

em tiras de gel IPG pH 3-10 NL, a segunda dimensão foi realizada em SDS-PAGE. Os spots 

indicados com a seta vermelha apresentaram expressão diferencial e foram excisados 

manualmente. 
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Tabela 14 – Proteínas identificadas por MALDI-TOF/MS, analisadas pelo software SameSpot que apresentaram valor p ≤ 0.05. 

Spot 
Número de 

Entrada  
Nome da proteína  Espécie  

Nome 

do 

Gene 

Massa 

Molecular 

(Da) 

pI  
Mascot 

score 

MS 

coverage 
Processo biológico Referências  

38 ADHE_ECO57 
álcool 

desidrogenase 

Escherichia coli 

O157:H7 
adhE 96580,00 6,30 212 40 

Processo metabólico 

do álcool 
[99] 

54 CLPB_ECO57 
Chaperone protein 

ClpB 

Escherichia coli 

O157:H7 
clpB 95697,00 5,30 225 42 Resposta a stress [99] 

76 DNAK_ECO24 
Chaperone protein 

DnaK 

Escherichia coli 

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

dnaK 69130,00 4,70 358 50 Resposta a stress [23] 

188 FTSZ_ECO57 
Proteína divisão 

celular FtsZ 

Escherichia coli 

O157:H7 
ftsZ 40299,00 4,50 256 51 

Divisão do ciclo 

celular 
[99] 

274 GRPE_ECOBW Proteína GrpE 

Escherichia coli 

(strain K12 / 

MC4100 / BW2952) 

grpE 21784,00 4,50 55 22 Resposta a stress [100] 

 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006066
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Três das cinco proteínas identificadas intervêm na resposta a stress, sendo estas, proteínas 

de acompanhamento (chaperone protein) a ClpB, a DnaK e a GrpE. ClpB é uma proteína 

chaperona molecular dependente de ATP a partir da AAA+ (ATPases associadas com 

várias atividades celulares), superfamília de proteínas, sendo essenciais na 

termotolerância bacteriana. A DnaK depende de ATP e opera na resistência térmica em 

bactérias [100]. A proteína GrpE participa ativamente na resposta hiperosmótica e choque 

térmico, uma vez que previne à agregação de proteínas desnaturadas pelo stress, em 

associação com a DnaK [102].  

Outra proteína identificada foi a álcool desidrogenase que participa no processo 

metabólico do álcool. Esta enzima tem três atividades: ADH, ACDH e PFL-deactivase. 

Em condições aeróbias, atua sobre o peróxido de hidrogénio. A atividade PFL-deactivase 

catalisa a extinção do piruvato-formato-liase em ferro, NAD, e a reação dependente de 

CoA [101]. Por fim, a FtsZ é uma proteína essencial na divisão celular que forma um anel 

contrátil no local onde ocorre a divisão celular. Uma das funções do anel FtsZ é recrutar 

outras proteínas de divisão celular com o objetivo de produzir uma nova parede celular 

entre as células em divisão [102].  

 

4.5. Identificação e sequenciação da acetilase expressa pelo plasmídeo pMdT1 

através da técnica LC-MS/MS 

 

Após a análise LC-MS/MS, os ficheiros (.RAW) foram transferidos para o Proteome 

Discoverer (ThermoElectron) e a interrogação das bases de dados foi realizada pelo 

Mascot, bem como para o Peaks DataBase, com o intuito da realização de uma 

interrogação “in chorus”. 

Deste modo, o Peaks e o Mascot permitiram fazer a ligação entre os espetros adquiridos 

durante o conjunto da análise LC-MS/MS e as proteínas presentes na base de dados 

utilizada. Para a análise ID0136, a base interrogada foi uma base própria de E. coli que 

continha a proteína AAC (6')-Ib [Escherichia coli ] e mais 4140 sequências. 

Com base no motor Peaks, foi também possível ter uma interpretação da sequenciação de 

novo independente, permitindo interpretar outros péptidos que não tenham a sua 

sequência na base de interrogação. Para além disso, com uma outra ferramenta chamada 

Spider presente no Peaks, foi possível, depois de se ter combinado uma proteína na base 

de dados, tentar encontrar outros péptidos suplementares por homologia. De maneira 

similar, o Mascot permite encontrar péptidos suplementares, tendo para a maior parte dos 
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casos uma sequência em aminoácidos diferente e/ou modificações pós-tradução que não 

foram consideradas na primeira análise [103, 104].  

Os principais parâmetros de busca para o Mascot e o Peaks tendo em consideração a base 

de dados de E. coli utilizada estão descritos na imagem seguinte (Figura 20).  

 

 

Figura 20 - Principais parâmetros de busca para o Mascot e o Peaks tendo em consideração a 

base de dados de E. coli de referência. 

 

Os parâmetros de validação de uma proteína e/ou péptido diferem em cada motor de 

pesquisa, visto que cada um possui um algoritmo diferente de score dos espetros MS/MS. 

Para que um péptido seja validado através do Mascot o seu score precisa de ser superior 

a 26. No match de péptidos por Mascot, na etapa Refine, o mesmo score de validação é 

aplicado com uma validação manual dos espetros MS/MS. Relativamente à interpretação 

por parte do Peaks, um péptido é validado quando por defeito seja inferior a 5% [103, 

104]. A interpretação por sequenciamento de novo e/ou por pesquisa de homologias foi 

realizada através do Spider e os espetros MS/MS foram validados manualmente pelo 

analista Clermont Ferrand, França para o Institut National de la Recherche Agronomique 

(INRA). 
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4.5.1. Sequenciação da acetilase expressa pelo plasmídeo pMdT1 

A análise do spot 2D revelou a identificação da presença da proteína de interesse, contudo 

o spot apresentava presença de proteínas contaminantes (Figura 21).  

Para a análise do spot em questão, 4 μl foram separados pela coluna C18 e analisados por 

espetrometria de massa. Com um sinal MS/MS bastante correto (Figura 22), os resultados 

foram enviados para dois motores de busca, o Mascot e o Peaks, permitindo a 

identificação de uma proteína AAC com 6 péptidos (Figura 23). 

 

Figura 21 - Identificação da proteína de interesse, AAC (6') – lb, e de proteínas contaminantes. 

Figura 22 - Cromatograma, da proteína de interesse, obtido através da LC-MS. 

Figura 23 - Identificação da proteína AAC com 6 péptidos através dos dois motores de busca, 

Mascot e Peaks. 
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Com a utilização da LC-MS/MS foi possível confirmar o resultado do MALDI-TOF/MS 

em relação à identificação da acetilase de interesse. A proteína do organismo em estudo 

tinha a mesma sequência AAC, e match de correspondência, zona que recobre 6 péptidos.  

Em seguida, várias estratégias foram colocadas em prática com o intuito de aumentar a 

taxa de cobertura. Efetuou-se uma nova pesquisa no Mascot (Refine), unicamente sobre 

a sequência da AAC, tolerando as mudanças na sequência ou de modificações não tidas 

em conta na primeira pesquisa e uma nova pesquisa no Peaks (Spider) procurando 

também modificações. Por fim, foram tidos em conta os resultados da sequenciação de 

novo do Peaks com qualidade considerável, mas sem o match com a sequência de 

péptidos de tripsina esperados. Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 Recorrendo ao Mascot e ao Peaks foi possível a identificação do péptido 

YSIVTNS(T) DSVTLR, que apresenta uma mutação de substituição, Asn 

(Aspargina) por uma Thr (Treonina) (Figura 24).  

 

 Para o péptido SHIVEWWGGEEARPTLAD VQE apenas se obteve o match no 

Mascot. Como não se confirmou o match no Peaks, a classificação desta 

identificação é feita como “possível mas incerta” (Figura 25). 

Figura 24 - Printscreen da identificação do péptido YSIVTNS(T) DSVTLR. 
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 Relativamente ao péptido IA MLNGEPIGYA QSYVALGSGDGR foi possível 

confirmar a sua presença, devido a ter sido validado várias vezes, quer na sua 

totalidade, quer de uma só parte (Figura 26). 

 

 Os péptidos GLGTKLVR, MSNAKTKLGITK e QAFERTRSDA não foram 

detetados ou sequenciados corretamente. 

 O péptido CYEKAGFE (G) QGTVTTPYG PAVYMVQTR foi validado pelo 

Mascot, apresentando uma mutação na qual uma Gly (Glicina) substitui uma Arg 

(Arginina) (Figura 27). 

O resultado final é apresentado na Figura 28, tendo sido possível obter uma cobertura de 

aproximadamente 75% da sequência. 

Figura 26 - Printscreen da identificação do péptido IA MLNGEPIGYA QSYVALGSGDGR. 

Figura 27 - Printscreen da identificação do péptido CYEKAGFE (G) QGTVTTPYG 

PAVYMVQTR. 

 

Figura 25 - Printscreen da identificação do péptido SHIVEWWGGEEARPTLAD VQE. 
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A obtenção total da sequência da proteína não foi possível, provavelmente, devido à 

limitação de todos os Ion traps que é chamada de regra 1/3. Esta regra significa que um 

péptido cujo parent ion seja de 900 m/z por exemplo, os fragmentos deste péptido só serão 

detectados até 300 m/z ( 900 x 1/3), valor em que o Ion trap é considerado “cego”; outra 

possível razão foi a ocorrência de perda de péptidos nos primeiros minutos da 

cromatografia, devido à lavagem com água e à pouca concentração de acetonitrilo, 

sobretudo de péptidos hidrofílicos [105,106].   

 

4.5.2. BLAST proteico 

 

O programa BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) permite comparar uma 

sequência em estudo com as sequências contidas nas bases de dados. Este programa é 

importante porque permite encontrar regiões de sequências similares, tanto a nível local 

como global. A variante utilizada neste trabalho foi o BLASTP, uma vez que a sequência 

query e a sequência relativa à proteína aminoglicosidase N (6')-acetiltransferase tipo 1 

(número de entrada AAC6_KLEPN), previamente identificada por MALDI-TOF/MS, 

são sequências proteicas [107].  

O primeiro passo consistiu em efetuar o alinhamento da sequência obtida por LC-MS/MS 

(Figura 29). 

Figura 28 - Sequência da proteína aminoglicosidase N(6')-acetiltransferase tipo 1 com a 

utilização da LC-MS/MS. Legenda: Os péptidos representados a vermelho são seguros (100%), 

a verde são bastante prováveis, a roxo são prováveis, a laranja são possíveis e a preto não foram 

detetados. 
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Através deste alinhamento foi possível constatar que a sequência proteica pertence a duas 

superfamílias, N-acetiltransferase (NAT, N-Acyltransferase) e AlcB.  

A NAT é uma superfamília de enzimas que catalisam a transferência de um grupo acilo 

para um substrato, estando implicadas na resistência a antibióticos [108].  

A AlcB é uma região conservada de 45 resíduos de uma das proteínas de um complexo 

que  medeia a biossíntese de aerobactina em E. coli [109].  

O multi-domínio proteico aminoglycoside-6'-N-acetyltransferase type Ib pertence à 

família AacA4. A aminoglycoside-6'-N-acetyltransferase é uma enzima que modifica e 

inativa antibióticos aminoglicosídeos, tais como a canamicina e a tobramicina. Os 

membros pertencentes a esta família são regularmente difundidos através de agentes 

patogénicos como integrões, transposões e plasmídeos, ocorrendo frequentemente 

recombinação dentro das regiões codificadoras de proteínas [110].   

Foi realizado também o alinhamento entre a sequência obtida por LC-MS/MS (sequência 

query) e sequência relativa à proteína aminoglycoside N (6')-acetyltransferase type 1 

(sequência subject) (número de entrada AAC6_KLEPN), contida na base de dados da 

Uniprot (Figura 30).  

 

 

Figura 29 - BLAST da sequência proteica obtida por LC-MS/MS. 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 
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Os primeiros 5 aminoácidos das sequências não foram identificados, uma vez que não 

existia identidade com a sequência relativa à base de dados. A primeira diferença entre as 

duas sequências foi a substituição de uma treonina (T) (query), por uma aspargina (N) 

(subject). Ambos os aminoácidos são polares/hidrofílicos, e sem carga. A segunda 

diferença consistiu na troca entre uma arginina (R) e um triptofano (W). A arginina é um 

aminoácido polar/hidrofílico e com carga positiva (básico), enquanto que o triptofano é 

um aminoácido apolar/hidrofóbico. A terceira diferença consistiu na troca entre uma 

glicina (G), aminoácido apolar/hidrofóbico da sequência query e uma arginina da 

sequência subject. A quarta diferença consistiu na troca entre uma tirosina (Y) e um 

aspartato (D). A tirosina é um aminoácido polar sem carga, enquanto que o aspartato é 

um aminoácido polar com carga negativa (ácido). A última diferença foi relativa à troca 

entre um aspartato (D) e uma valina (V), aminoácido apolar.  

Este alinhamento obteve um score de 386, e uma identidade de 95% (correspondência de 

189 aminoácidos em 199).  

Figura 30 - BLAST da sequência obtida  por LC-MS/MS e da proteína  de interesse identificada 

por MALDI-TOF/MS, aminoglicosidase N (6')-acetiltransferase tipo 1 (AAC6_KLEPN). As 

diferenças entre as duas sequências encontram-se marcadas a vermelho. 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 
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5. Conclusão 

 

No final desta dissertação de mestrado foi possível verificar que todos os objectivos foram 

atingidos com sucesso. 

A nível técnico, estes resultados evidenciaram uma elevada taxa de sucesso na 

solubilização e extração de proteínas. Foram realizados ensaios monodimensionais para 

confirmar a similaridade entre as amostras e diversos ensaios de eletroforese 

bidimensional, com o intuito de se obter proteomas bem definidos com um elevado 

número de spots, para posterior excisão, e um número significante de géis para análise no 

software Samespot.  

A espetrometria de massa, acopolada a técnicas como MALDI-TOF e LC, devido às suas 

características, é uma ferramenta fiável na identificação, caracterização e sequenciação 

de proteínas. 

Os resultados deste estudo permitiram a comparação entre o proteoma e as respetivas 

proteínas, bem como obter os processos biológicos da amostra E. coli TF-Se20 e E. coli 

Electromax DH10B. Através de métodos proteómicos foi possível determinar a proteína 

expressa pelo plasmídeo pMdT1, a aminoglicosidase N(6')-acetiltransferase tipo 1. Esta 

proteína foi identificada por MALDI-TOF/MS, e posteriormente sequenciada por LC-

MS/MS, tendo sido obtida uma cobertura de aproximadamente 75% da sequência. Esta 

proteína, foi a única identificada que, intervém no processo de resistência a antibióticos.  

Diferentes stresses são continuamente introduzidos na bactéria, contribuindo para a 

evolução dos mecanismos de resistência e disseminação de novos fenótipos de 

resistência. Este trabalho traz uma nova perspetiva na compreensão dos processos que 

conduzem à resistência a antibióticos bem como a expressão proteica em resposta ao 

stress, possibilitando obter um tipo de informação que antes se encontrava fora do alcance 

dos estudos genéticos habituais.  

A aplicação da proteómica neste estudo permitiu elucidar os mecanismos de resistência, 

um problema emergente em saúde pública, bem como caracterizar o proteoma total de 

duas amostras, analisando o nível de expressão proteica da acetilase expressa pelo 

plasmídeo pMdT1. O estudo proteómico é vantajoso na medida em que não é influenciado 

pelas mutações pós-transcripcionais, permitindo assim um conhecimento dos genes e 

mecanismos ligados à resistência a antibióticos.  
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A eletroforese bidimensional, conjugada com a espetrometria de massa e com as bases de 

dados bioinformáticas, são essenciais para o esclarecimento dos mecanismos de 

resistência a antibióticos e diferentes processos biológicos das proteínas. 
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7. Anexos 

 

Anexo 1 - Constituição das soluções de extração das proteínas 

 

Solução de solubilização de SDS: 

 SDS .................................................................................................................0,5 g 

 Tris-base..........................................................................................................0,6 g 

 Adicionar água desionizada .........................................................................40 mL 

 Titular o pH 9,5 com HCl 4N 

 Filtrar 

 Perfazer com água desionizada até ...............................................................50 mL 

 

Tampão de lise thioureia/ureia: 

 Ureia.................................................................................................................22 g 

(dissolver em água desionizada) 

 Tioureia ............................................................................................................8 g 

 Perfazer com água desionizada até ...............................................................50 mL 

 Serdolit MB-1 resina de troca de iões ............................................................0,5 g 

Agitar durante 10 minutos e filtrar 

Para 48 mL de solução de ureia 

 CHAPS...............................................................................................................2 g 

 Pharmalyte (pH 3-10) ....................................................................................1 mL 

 DTT ................................................................................................................0,5 g 

 Inibidor de proteinase Pefabloc ..................................................................50 mg* 

* Adicionar antes de utilizar. 

 

Solução C: 

 SDS .................................................................................................................0,2 g 

 Glicerol ...........................................................................................................4 mL 

 Azul de bromofenol ........................................................................................2 mg 

 Tris HCl 1M pH = 8,0 .................................................................................0,8 mL 

 Água bidestilada até perfazer .......................................................................10 mL 

* Conservação a 4 °C até2 semanas 
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 2-D Quant Kit GE Healthcare Life Sciences: As seguintes soluções encontram-se 

descritas no manual de instruções do kit : Solução standard BSA; Reagente A; Reagente 

B;Precipitante; Co-Precipitante.  

(https://www.gelifesciences.com/gehcls_images/GELS/Related%20Content/Files/13147

29545976/litdoc28954714AE_20110830215136.pdf) 

 

Anexo 2 - Constituição das soluções para eletroforese SDS-PAGE 

 

Tabela 15 - Preparação dos géis de separação de 16 x 18 cm (quantidades referentes a 2 géis).  

 SDS-PAGE 

 T = 12,52%, C = 0,97% 

Acrilamida 40% 15,31 mL 

Bisacrilamida (Bis) 2% 3 mL 

Água bidestilada 10,5 mL 

Tampão Tris HCl pH 8,8 18,8 mL 

Desgaseificação 

SDS 10% 0,5 mL 

APS 1% 1,25 mL 

TEMED 25 µL 

 

Tabela 16 - Preparação dos géis de concentração (quantidades referentes a 2 géis). 

 

 

Solução de coloração (por gel): 

 Ácido tricloroacético (TCA) 60% ................................................................80 mL 

 Azul de "Coomassie" ...................................................................................20 mL 

 Água bidestilada até perfazer .....................................................................400 mL 

* O gel deve permanecer nesta solução no mínimo durante 24 horas 

Azul de Coomassie: 

 SDS-PAGE 

 T = 2,88%, C = 1,42% 

Acrilamida 40% 1,68 mL 

Bisacrilamida (Bis) 2% 0,49 mL 

Água bidestilada 17,34 mL 

Tampão Tris HCl pH 6,8 2,81 mL 

Desgaseificação 

SDS 10% 0,2 mL 

APS 1% 1 mL 

TEMED 22,5 µL 
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 Blue R-250 .......................................................................................................10 g 

 Etanol a 95% ............................................................................................1000 mL 

* Filtrar a solução 

 

Descoloração e fixação: 

* Uma noite em água destilada 

* Uma manhã (pelo menos) em TCA a 6% 

 

Secagem: 

* Mínimo de uma hora numa solução de glicerol a 5% e alguns dias nas placas de vidro 

 

Solução-mãe de acrilamida a 40%: 

 Acrilamida .......................................................................................................40 g 

 Água bidestilada até perfazer .....................................................................100 mL 

* Utilizar luvas e fazer a solução na hotte 

 

Solução-mãe de bisacrilamida (Bis) a 2%: 

 Bisacrilamida ..................................................................................................0,8 g 

 Água bidestilada até perfazer .......................................................................40 mL 

* Utilizar luvas, máscara e fazer a solução na hotte 

 

Tampão Tris HCl pH 8,8: 

 Tris (hidroximetil aminometano) ................................................................60,57 g 

 Água bidestilada até perfazer .....................................................................400 mL 

 Ajustar o pH a 8,8 com HCl .............................................................(≈ 8 a 10 mL) 

 Água bidestilada até perfazer .....................................................................500 mL 

* Fazer a solução na hotte 

 

Tampão Tris HCl pH 6,8: 

 Tris (hidroximetil aminometano) ..............................................................30,285 g 

 Água bidestilada até perfazer .....................................................................200 mL 

 Ajustar o pH a 6,8 com HCl ................................................................(≈ 19,5 mL) 

 Água bidestilada até perfazer .....................................................................250 mL 
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* Fazer a solução na hotte 

 

Solução de SDS a 10%: 

 SDS ....................................................................................................................1 g 

 Água bidestilada até perfazer .......................................................................10 mL 

 

Solução de persulfato de amónio (APS) a 1%: 

 APS .................................................................................................................0,2 g 

 Água bidestilada até perfazer .......................................................................20 mL 

* O APS deve estar no frio, e esta solução deve ser feita de fresco 

 

Tampão de eletroforese: 

 Glicina ........................................................................................................14,11 g 

 Tris (hidroximetil aminometano) .......................................................................3 g 

 SDS ....................................................................................................................1 g 

Água bidestilada até perfazer ...............................................................................1000 mL 

 

 

Anexo 3 - Constituição das soluções para a electroforese bidimensional IEF x SDS-

PAGE 

 

Tampão de rehidratação de tiras de gel IPG: 

 Ureia.................................................................................................................25 g 

 (dissolver em água desionizada) 

 Perfazer com água desionizada .....................................................................50mL 

 Serdolit MB-1 .................................................................................................0,5 g 

Agitar durante 10 min e filtrar 

Para 48 ml dessa solução 

 CHAPS .......................................................................................................500 mg 

 DTT.............................................................................................................200 mg 

 Tampão IPG ..............................................................................................0,25 mL 

 Perfazer com água desionizada ....................................................................50 mL 

 Azul de bromofenol ..............................................................................alguns mgs 
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A solução de rehidratação deve ser preparada a fresco, no dia do uso da mesma ou, 

guardada no congelador, em pequenas proporções, a -70ºC antes de ser utilizada. 

 

Solução de azul de bromofenol: 

 Azul de bromofenol ......................................................................................50 mg 

 Tampão Tris-HCl .........................................................................................20 mL 

* Armazenar a 4ºC. 

 

Tampão de equilibração: 

 Ureia...............................................................................................................180 g 

 Glicerol ..........................................................................................................150 g 

 SDS ..................................................................................................................10 g 

 Tampão Tris-HCL .....................................................................................16,7 mL 

 Dissolver em água desionizada 

 Perfazer com água desionizada ..................................................................500 mL 

* Este tampão tem que ser armazenado à temperatura ambiente até 2 semanas. 

 

 

Tampão de Tris-HCl: 

 Tris-Base .......................................................................................................4,55 g 

 SDS .................................................................................................................0,1 g 

 Dissolver em água desionizada ....................................................................20 mL 

 Ajustar o pH da solução com 4N de HCl 

 Perfazer com água desionizada ....................................................................25 mL 

*O tampão pode ser armazenado a 4ºC no máximo de 2 semanas. 

 

Anexo 4 – Soluções stock para a digestão tríptica 

 

 Tampão de bicarbonato de amónio 1M (solução stock guardada a 4ºC, após 

filtração membranar com 0,22 μm). 

 Bicarbonato de amónio 25 mM pH 7,8. 

 Bicarbonato de amónio 12,5 mM pH 7,8. 

 Solução de lavagem – 25mM bicarbonato de amónio /50% acetonitrilo (v/v). 
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 DTT 10 mM preparado em 25mM de bicarbonato de amónio (preparar no 

momento). 

 Iodoacetamida 55 mM preparado em 25mM de bicarbonato de amónio (preparar 

no momento). 

 Solução de trabalho de tripsina 0,020 μg/μL (preparar no momento). 

 Ácido fórmico a 5 e 0,3 % (v/v). 

 0,1 % (v/v) TFA em 50% (v/v) de acetonitrilo. 
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Anexo 5 - Tabela 17 - Resultados das identificações proteicas por MALDI-TOF da amostra E. coli TF-Se20 

Spot 
Número de 

entrada 
Nome proteína Espécie 

Nome 

do 

Gene 

Massa 

molecular 

(Da) 

pI  
Mascot 

score 

MS 

coverage 
Processo biológico Referências 

1 EFTU1_ECO24 Elongation factor Tu 1 

Escherichia coli 

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

 

tuf1 

 

43427.00 5.20 184 49 Biossíntese de proteínas [1] 

2 ENO_ECO24 Enolase 

Escherichia coli 

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
eno 45683.00 5.20 287 68 Glicólise [1] 

 

 

3 

OMPA_ECO57 

 

Outer membrane protein 

A 

Escherichia coli 

O157:H7 
ompA 37292.00 6.00 247 57 Conjugação [2] 

 

4 
K6PF1_ECO57 

6-phosphofructokinase 

isozyme 1 

Escherichia coli 

O157:H7 
pfkA 35162.00 5.40 146 47 Glicólise [2] 

5 PGK_ECO24 Phosphoglycerate kinase 

Escherichia coli 

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 1 
pgk 41264.00 4.90 184 60 Glicólise [1] 

6 AAC6_KLEPN 
Aminoglycoside N(6')-

acetyltransferase type 1 
Klebsiella pneumoniae aacA4 22450 4.91 73 30 Resistência a antibióticos [3] 

 

 

7 

 

TPIS_ECO24 
Triosephosphate 

isomerase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
tpiA 27126.00 5.60 126 42 Glicólise [1] 

8 EFTU1_ECO24 Elongation factor Tu 1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

 

tuf1 

 

43427.00 5.20 179 40 Biossíntese de proteínas [1] 

9 EFTU1_ECO24 Elongation factor Tu 1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
tuf1 43427.00 5.20 200 44 Biossíntese de proteínas [1] 

 

10 
ATPA_ECO24 

ATP synthase subunit 

alpha 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
atpA 55416.00 5.70 127 31 Síntese de ATP [1] 

http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0184
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0066
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11 IMDH_ECO57 

Inosine-5'-

monophosphate 

dehydrogenase 

Escherichia coli  

O157:H7 

 

guaB 

 

52275.00 6.00 135 39 Biossíntese de GMP [2] 

12 KPYK2_ECOLI Pyruvate kinase II 
Escherichia coli  (strain 

K12) 
pykA 51553.00 6.20 153 30 Glicólise [4] 

 

 

13 

 

KPYK2_ECOLI Pyruvate kinase II 
Escherichia coli  (strain 

K12) 
pykA 51039.00 5.70 126 22 Glicólise [4] 

14 AHPF_ECOLI 
Alkyl hydroperoxide 

reductase subunit F 

Escherichia coli  (strain 

K12) 

 

ahpF 

 

56484.00 5.40 173 35 
Processo de oxidação-

redução 
[5] 

15 SYS_ECO24 Serine--tRNA ligase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

serS 48669.00 5.20 149 36 Biossíntese de proteínas [1] 

16 ASPA_ECO57 Aspartate ammonia-lyase 
Escherichia coli  

O157:H7 

aspA 

 
 

52950.00 5.10 136 27 
 Processo metabólico do 

aspartato 
[2] 

17 ASPA_ECO57 Aspartate ammonia-lyase 
Escherichia coli  

O157:H7 

aspA 

 
 

52950.00 5.10 64 21 
Processo metabólico do 

aspartato 
[2] 

 

 

18 

 

CLPB_ECO57 Chaperone protein ClpB 
Escherichia coli  

O157:H7 
clpB 95697.00 5.30 232 39 Resposta a stress [2] 

19 ACKA_ECO57 
Acetate kinase 

 

Escherichia coli  

O157:H7 
ackA 43605.00 5.80 

178 

 

59 

 

 Processo biossintético 

acetyl-CoA 
[2] 

20 EFTS_ECO24 Elongation factor Ts 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
tsf 30518.00 5.10 73 19 Biossíntese de proteínas [1] 

21 UDP_ECOLI Uridine phosphorylase 
Escherichia coli  (strain 

K12) 
udp 27313.00 5.80 

143 

 

60 

 
Actividade de transferase  [6] 

22 AHPC_ECO57 
Alkyl hydroperoxide 

reductase subunit C 

Escherichia coli  

O157:H7 
ahpC 20862.00 4.90 100 42 

Processo de oxidação-

redução 
[2] 

http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0332
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006531
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006531
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0346
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006085
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
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23 RPOA_ECO24 

DNA-directed RNA 

polymerase subunit alpha 

1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC)  
rpoA 36717.00 4.80 148 42 Transcrição [1] 

24 AHPC_ECO57 
Alkyl hydroperoxide 

reductase subunit C 

Escherichia coli  

O157:H7 
ahpC 20862.00 

4.90 

 
106 52 

Processo de oxidação-

redução 
[2] 

25 EFTU1_ECO24 Elongation factor Tu 1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
tuf1 43427.00 5.20 168 38 Biossíntese de Proteínas [1] 

26 EFTU1_ECO24 Elongation factor Tu 1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
tuf1 43427.00 5.20 144 36 Biossíntese de Proteínas [1] 

27 6PGD_ECOLI 

6-phosphogluconate 

dehydrogenase, 

decarboxylating 

Escherichia coli  (strain 

K12) 

 

gnd 

 

51563.00 4.90 42 9 Pentose shunt [7] 

29 PFLB_ECOLI 
Formate 

acetyltransferase 1 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
pflB 85588.00 5.60 283 38 Metabolismo Glucose [8] 

30 HTPG_ECO57 Chaperone protein HtpG 
Escherichia coli  

O157:H7 
htpG 71378.00 5.00 112 23 Resposta a stress [2] 

32 EFG_ECO24 Elongation factor G 1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

 

fusA 

 

77704.00 5.10 103 20 Biossíntese de Proteínas [1] 

33 ADHE_ECO57 
Aldehyde-alcohol 

dehydrogenase 

Escherichia coli  

O157:H7 
adhE 96580.00 6.30 265 44 

Processo metabólico do 

álcool 
[2] 

34 ADHE_ECO57 
Aldehyde-alcohol 

dehydrogenase 

Escherichia coli  

O157:H7 
adhE 96580.00 6.30 233 36 

 Pocesso metabólico do 

álcool 
[2] 

35 ADHE_ECO57 
Aldehyde-alcohol 

dehydrogenase 

Escherichia coli  

O157:H7 
adhE 96580.00 6.30 119 25 

 Processo metabólico do 

álcool 
[2] 

36 ADHE_ECO57 
Aldehyde-alcohol 

dehydrogenase 

Escherichia coli  

O157:H7 
adhE 96580.00 6.32 58 13 

 Processo metabólico do 

álcool 
[2] 

37 RL2_ECO24 50S ribosomal protein L2 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

rplB 29956.00 11.60 113 39 Tradução [1] 

http://www.uniprot.org/keywords/KW-0804
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0570
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0313
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0346
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006066
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006066
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006066
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
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38 RS4_ECO24 
30S ribosomal protein S4 

 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
rpsD 23512.00 

10.50 

 
218 61 Tradução [1] 

39 RL3_ECO24 
50S ribosomal protein L3 

 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
rplC 22230.00 10.40 123 51 Tradução [1] 

40 RL4_ECO24 50S ribosomal protein L4 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
rplD 22073.00 10.20 

104 

 
43 Tradução [1] 

41 G3P1_ECO57 

Glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase 

A 

Escherichia coli  

O157:H7 
gapA 35681.00 6.70 214 61 Glicólise [2] 

42 G3P1_ECO57 

Glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase 

A 

Escherichia coli  

O157:H7 
gapA 35681.00 6.70 71 25 Glicólise [2] 

43 EFTU1_ECO24 Elongation factor Tu 1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

 

tuf1 
43427.00 

5.20 

 
84 26 Biossíntese de proteínas [1] 

44 EFTU1_ECO24 Elongation factor Tu 1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

 

tuf1 
43427.00 5.20 118 32 Biossíntese de proteínas [1] 

45 GLYA_ECO24 
Serine 

hydroxymethyltransferase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
glyA 45459.00 6.00 193 39 

Biossíntese de 

aminoácidoss 
[1] 

48 FABF_ECO57 
3-oxoacyl-[acyl-carrier-

protein] synthase 2 

Escherichia coli  

O157:H7 
fabF 43247.00 5.70 82 25 Biossíntese de lípidos [2] 

49 ALF_ECO57 
Fructose-bisphosphate 

aldolase class 2 

Escherichia coli  

O157:H7 
fbaA 39351.00 5.50 64 23 Glicólise [9] 

51 CLPB_ECO57 
Chaperone protein ClpB 

 

Escherichia coli  

O157:H7  
clpB 

95697.00 

 
5.30 154 24 Resposta a stress [2] 

52 FRDA_ECOLI 
Fumarate reductase 

flavoprotein subunit 

Escherichia coli  (strain 

K12) 

 

frdA 

 

66500.00 5.80 62 11 Transporte [10] 

53 FDHF_ECOLI 
Formate dehydrogenase 

H 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
fdhF 80180.00 5.90 51 9 

Processo oxidação-

redução 
[11] 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0346
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0813
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55 RSMF_ECO45 

Ribosomal RNA small 

subunit methyltransferase 

F 

Escherichia coli  

O45:K1 (strain S88 / 

ExPEC) 
rsmF 53603.00 5.70 51 15 Processamento rRNA  [12] 

56 TRBA_ECOLI Protein TrbA 
Escherichia coli  (strain 

K12) 
trbA 13107.00 9.30 39 26 Conjugação [13] 

57 OMPA_ECO57 
Outer membrane protein 

A 

Escherichia coli  

O157:H7 
ompA 37292.00 6.00 122 34 Conjugação [2] 

58 TALB_ECO57 Transaldolase B 
Escherichia coli  

O157:H7 
talB 

35368.00 

 
5.00 69 24 Pentose shunt [2] 

59 KPRS_ECO57 
Ribose-phosphate 

pyrophosphokinase 

Escherichia coli  

O157:H7 
prs 34425.00 5.10 119 

38 

 
Biossíntese de nucleótidos [2] 

60 OMPA_ECO57 
Outer membrane protein 

A 

Escherichia coli  

O157:H7 
ompA 37292.00 

6.00 

 
88 24 Conjugação [2] 

61 MREB_ECOL6 
Rod shape-determining 

protein MreB 

Escherichia coli  O6:H1 

(strain CFT073 / ATCC 

700928 / UPEC) 
mreB 37100.00 5.00 94 24 Cell shape [14] 

62 RSMF_ECO45 

Ribosomal RNA small 

subunit methyltransferase 

F 

Escherichia coli  

O45:K1 (strain S88 / 

ExPEC) 
rsmF 

53603.00 

 

5.70 

 

47 

 

12 Processamento rRNA  [12] 

63 UPP_ECO24 

Uracil 

phosphoribosyltransferas

e 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
upp 22576.00 5.20 51 23 Atividade de Transferase  [1] 

66 SYE_ECO24 Glutamate--tRNA ligase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
gltX 54181.00 5.50 120 24 Biossíntese de proteínas [1] 

67 EFTU1_ECO24 Elongation factor Tu 1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
tuf1 43427.00 5.20 160 40 Biossíntese de proteínas [1] 

69 RPOB_ECO24 
DNA-directed RNA 

polymerase subunit beta 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
rpoB 150937.00 

5.00 

 

186 

 

17 

 
Transcrição [1] 

71 YDFV_ECOLI 
Uncharacterized protein 

YdfV 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
ydfV 11472.00 11.00 57 30 ------ [15] 

164 PHOL_ECO57 PhoH-like protein 
Escherichia coli  

O157:H7 
ybeZ 39129.00 5.60 74 24 ATP binding [2] 

http://www.uniprot.org/keywords/KW-0698
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0184
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0184
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0570
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0545
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0184
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0133
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0698
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0545
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0545
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0804
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0005524
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168 OMPA_ECO57 
Outer membrane protein 

A 

Escherichia coli  

O157:H7 
ompA 37292.00 6.00 51 18 Conjugação [2] 

169 PTNAB_ECO57 
PTS system mannose-

specific EIIAB component 

Escherichia coli  

O157:H7 
manX 35026.00 5.70 63 20 Transporte [2] 

170 MBHT_ECO57 
Hydrogenase-2 small 

chain 

Escherichia coli  

O157:H7 
hybO 40368.00 6.30 73 16 

Processo oxidação-

redução 
[2] 

171 IAP_ECOLI 

Alkaline phosphatase 

isozyme conversion 

protein 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
iap 38124.00 9.80 48 11 

Modificações pós-

transducionais 
[16] 

173 MNMA_ECOL6 
tRNA-specific 2-

thiouridylase MnmA 

Escherichia coli  O6:H1 

(strain CFT073 / ATCC 

700928 / UPEC) 
mnmA 41387.00 5.00 41 13 Processamento tRNA  [14] 

175 RL2_ECO24 50S ribosomal protein L2 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
rplB 29956.00 11.60 73 18 Tradução [1] 

177 RSUA_ECO57 
Ribosomal small subunit 

pseudouridine synthase A 
Escherichia coli  O157: rsuA 25963.00 5.70 61 36 Processamento rRNA  [2] 

179 RL2_ECO24 50S ribosomal protein L2 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
rplB 29956.00 11.60 48 17 Tradução [1] 

185 FRSA_ECO27 Esterase FrsA 

Escherichia coli  

O127:H6 (strain 

E2348/69 / EPEC) 
frsA 47324.00 6.50 45 11 Processo hidrólise [17] 

190 YEAO_ECOLI 
Uncharacterized protein 

YeaO 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
yeaO 

13435.00 

 
6.40 42 33 ----- [15] 

191 SSPA_ECO57 
Stringent starvation 

protein A 

Escherichia coli  

O157:H7 
sspA 24346.00 5.10 59 22 ---- [2] 

194 ARGK_ECOLI 
Probable GTPase ArgK 

 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
argK 36909.00 6.10 43 19 ATP binding [18] 

195 ALKH_ECO57 KHG/KDPG aldolase 
Escherichia coli  

O157:H7 
eda 22441.00 5.50 43 23 Atividade liase [2] 

196 NQOR_ECO24 
NAD(P)H dehydrogenase 

(quinone) 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

-- 20832.00 5.50 46 26 
Regulação negativa da 

tradução 
[1] 

197 SODF_ECO57 
Superoxide dismutase 

[Fe] 

Escherichia coli  

O157:H7 
sodB 21310.00 5.50 42 21 

Processo oxidação-

redução 
[2] 

http://www.uniprot.org/keywords/KW-0184
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0813
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0043687
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0819
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0698
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0045892
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199 PEPE_ECO24 
Peptidase E 

 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
pepE 24669.00 5.60 59 27 Atividade dipeptidase [1] 

200 NFNB_ECOLI 
Oxygen-insensitive 

NAD(P)H nitroreductase 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
nfnB 23947.00 5.80 49 16 

Processo oxidação-

redução 
[19] 

205 YEAD_ECOLI 
Putative glucose-6-

phosphate 1-epimerase 

Escherichia coli  (strain 

K12)  
yeaD 32874.00 5.90 63 21 

 Processo metabólico 

carbohidrato 
[4] 

208 RS3_ECO24 
30S ribosomal protein S3 

 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

rpsC 

 
 

25967.00 10.70 107 36 Tradução [1] 

210 BETI_ECO7I 
HTH-type transcriptional 

regulator BetI 

Escherichia coli  O7:K1 

(strain IAI39 / ExPEC) 
betI 21742.00 10.30 44 8 Transcrição [12] 

211 RL4_ECO24 50S ribosomal protein L4 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
rplD 22073.00 10.20 52 23 Tradução [1] 

212 NUSG_ECO57 

Transcription 

termination/antiterminati

on protein NusG 

Escherichia coli  

O157:H7 
nusG 20518.00 6.40 73 35 Transcrição [2] 

213 IPYR_ECO57 
Inorganic 

pyrophosphatase 

Escherichia coli  

O157:H7 
ppa 19805.00 4.90 43 19 Processo Hidrólise [2] 

215 YAJQ_ECO27 UPF0234 protein YajQ 

Escherichia coli  

O127:H6 (strain 

E2348/69 / EPEC) 
yajQ 18301.00 5.90 58 25 ---- [17] 

216 DPS_ECO24 
DNA protection during 

starvation protein 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
dps 18684.00 5.70 205 75 Resposta a stress [1] 

218 PPIB_ECOLI 
Peptidyl-prolyl cis-trans 

isomerase B 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
ppiB 18256.00 5.40 45 21 protein folding [20] 

220 IPYR_ECO57 
Inorganic 

pyrophosphatase 

Escherichia coli  

O157:H7 
ppa 19805.00 4.90 57 1 Processo Hidrólise [2] 

223 CHS_ECOLX Chondroitin synthase Escherichia coli  kfoC 80234.00 6.40 42 4 Glicosil-transferase [21] 

224 RS7_ECO24 30S ribosomal protein S7 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
rpsG 17593.00 10.70 86 44 Tradução [1] 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0016805
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0005975
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0804
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0804
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006457
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0328
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
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225 RS7_ECO24 
30S ribosomal protein S7 

 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
rpsG 17593.00 10.70 82 44 Tradução [1] 

226 RL6_ECO24 50S ribosomal protein L6 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
rplF 18949.00 10.20 76 28 Tradução [1] 

227 RL2_ECO24 
50S ribosomal protein L2 

 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

 

rplB 

 
 

29956.00 11.60 95 
33 

 
Tradução [1] 

228 RL1_ECO24 50S ribosomal protein L1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
rplA 24714.00 10.10 100 42 

Tradução 

Regulação da Tradução 

[1] 

229 YGGN_ECO57 
Uncharacterized protein 

YggN 

Escherichia coli  

O157:H7 
yggN 26527.00 9.60 43 19 ----- [2] 

234 IAP_ECOLI 

Alkaline phosphatase 

isozyme conversion 

protein 

Escherichia coli  (strain 

K12) + 
iap 38124.00 9.80 40 10 

Modificação pós-

transducional  
[16] 

237 PGK_ECO24 Phosphoglycerate kinase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
pgk 41264.00 4.90 51 18 Glicólise [1] 

238 EFTU1_ECO24 Elongation factor Tu 1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
tuf1 43427.00 5.20 180 40 Biossíntese de proteínas [1] 

239 YJHU_ECOLI 

Uncharacterized 

transcriptional regulator 

YjhU 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
yjhU 36317.00 6.40 56 18 

Transcrição DNA-

templated; iniciação 
[22] 

241 RSMF_ECO57 

Ribosomal RNA small 

subunit methyltransferase 

F 

Escherichia coli  

O157:H7  
rsmF 53628.00 5.40 44 11 Processamento rRNA  [2] 

242 RL2_ECO24 
50S ribosomal protein L2 

 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

 

rplB 

 
 

29956.00 11.60 51 17 Tradução [1] 

244 RMLB1_ECOLI 
dTDP-glucose 4,6-

dehydratase 1 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
rfbB 40704.00 5.40 65 15 

Biossíntese 

Lipopolissacarídeo 
[23] 

245 EFTU1_ECO24 Elongation factor Tu 1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
tuf1 43427.00 5.20 

156 

 
40 Biossíntese de Proteínas [1] 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006417
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006352
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006352
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0448
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lipopolissacar%C3%ADdeo
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
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247 EFTU1_ECO24 Elongation factor Tu 1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
tuf1 43427.00 5.20 154 39 Biossíntese de Proteínas [1] 

248 EFTU1_ECO24 Elongation factor Tu 1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
tuf1 43427.00 5.20 84 22 Biossíntese de Proteínas  [1] 

252 TALB_ECO57 Transaldolase B 
Escherichia coli  

O157:H7 
talB 35368.00 5.00 136 37 Pentose shunt [2] 

254 YPFU_ECOLI 

Uncharacterized protein 

in traD-traI intergenic 

region 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
-- 8507.00 4.70 39 30 -- [24] 

256 TNAA_ECOSM Tryptophanase 
Escherichia coli  (strain 

SMS-3-5 / SECEC) 
tnaA 53107.00 5.80 

56 

 

12 

 
Catabolismo do triptófano [25] 

260 PURA_ECO24 
Adenylosuccinate 

synthetase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
purA 47543.00 

5.20 

 
224 48 Biossíntese de Purinas [1] 

261 ENO_ECO24 Enolase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
eno 45683.00 

5.20 

 
105 

24 

 
Glicólise [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0570
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0823
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
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Anexo 6 - Tabela 18 - Resultados das identificações proteicas por MALDI-TOF da amostra E. coli Electromax DH10B  

Spot 
Número de 

entrada 
Nome proteína Espécie 

Nome 

do 

Gene 

Massa 

molecular 

(Da) 

pI 
Mascot 

score 

MS 

coverage 
Processo biológico Referências 

301 
DNAK_ECO2

4 

Chaperone protein 

DnaK 

 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
dnaK 69130.00 4.70 103 21 Resposta a stress [1] 

302 
DNAK_ECO2

4 

Chaperone protein 

DnaK 

Escherichia coli   

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
dnaK 69130.00 4.70 217 49 Resposta a stress [1] 

303 RS1_ECO57 
30S ribosomal 

protein S1 
Escherichia coli  O157:H7 rpsA 61235.00 4.70 191 46 Tradução [2] 

304 
NUSA_ECO5

7 

 

Transcription 

termination/antitermi

nation protein NusA 

Escherichia coli   

O157:H7 
nusA 55008.00 4.40 69 15 Transcrição [2] 

305 ENO_ECO24 Enolase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
eno 45683.00 5.20 287 68 Glicólise [1] 

306 
CH601_ECO

K1 
60 kDa chaperonin 1 

Escherichia coli  O1:K1 / 

APEC 
groL1 57464.00 4.70 202 45 Protein refolding [26] 

307 TIG_ECO45 Trigger factor 
Escherichia coli  O45:K1 

(strain S88 / ExPEC) 
tig 47836.00 4.70 160 37 Ciclo celular [12] 

308 
GPMI_ECO2

4 

2,3-

bisphosphoglycerate-

independent 

phosphoglycerate 

mutase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
gpmI 56188.00 5.00 84 21 Glicólise [1] 

309 
ASPA_ECO5

7 

Aspartate ammonia-

lyase 

 

Escherichia coli  O157:H7 aspA 52950.00 5.10 169 31 
Processo metabólico do 

aspartato 
[2] 

310 
ATPB_ECO2

4 

ATP synthase subunit 

beta 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

atpD 
50351.00 

 

4.80 

 

236 

 

61 

 
Síntese ATP [1] 

311 
YCHF_ECO5

7 

Ribosome-binding 

ATPase YchF 
Escherichia coli  O157:H7 ychF 39984.00 4.70 150 44 ATP binding [9] 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0804
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0042026
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0131
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0005524
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312 6PGD_ECOLI 

6-phosphogluconate 

dehydrogenase, 

decarboxylating 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
gnd 51563.00 

 

4.90 

 

174 39 
 

Gluconato utilização 
[7] 

313 
MCP3_ECOL

I 

Methyl-accepting 

chemotaxis protein III 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
trg 58919.00 6.10 63 13 Chemotaxis [27] 

314 
EFTU1_ECO

24 

Elongation factor Tu 

1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
tuf1 43427.00 5.20 290 59 Biossíntese de proteínas [1] 

315 ENO_ECO24 Enolase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
eno 45683.00 5.20 153 38 Glicólise [1] 

316 ENO_ECO24 Enolase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
eno 45683.00 5.20 157 43 Glicólise [1] 

317 
EFTU1_ECO

24 

Elongation factor Tu 

1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
tuf1 43427.00 5.20 258 54 Biossíntese de proteínas [1] 

318 
EFTU1_ECO

24 

Elongation factor Tu 

1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
tuf1 43427.00 5.20 216 46 Biossíntese de proteínas [1] 

319 
EFTU1_ECO

24 

Elongation factor Tu 

1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
tuf1 43427.00 5.20 157 39 Biossíntese de proteínas [1] 

320 
RPOA_ECO2

4 

DNA-directed RNA 

polymerase subunit 

alpha 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

 

rpoA 
 

36717.00 4.80 161 46 Transcrição [1] 

321 PGK_ECO24 
Phosphoglycerate 

kinase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

pgk 41264 4,9 240 60 Glicólise [1] 

322 
EFTU1_ECO

24 

Elongation factor Tu 

1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

 

tuf1 
 

43427.00 5.20 179 40 Biossíntese de proteínas [1] 

323 HIS4_ECOK1 

1-(5-phosphoribosyl)-

5-[(5-

phosphoribosylamino

)methylideneamino] 

imidazole-4-

carboxamide 

isomerase 

Escherichia coli  O1:K1 / 

APEC 
hisA 26170.00 4.90 57 24 Biossíntese de aminoácidos [26] 

http://www.uniprot.org/keywords/KW-0311
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0145
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0804
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
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325 
HLDD_ECO2

4 

ADP-L-glycero-D-

manno-heptose-6-

epimerase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
hldD 34985.00 4.70 65 15 

Metabolismo do 

carbohidrato 
[1] 

326 

 

EFTU1_ECO

24 

 

Elongation factor Tu 

1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

 

tuf1 
 

43427.00 5.20 200 44 Biossíntese de proteínas [1] 

327 
IMDH_ECO5

7 

Inosine-5'-

monophosphate 

dehydrogenase 

 

Escherichia coli  O157:H7 guaB 52275.00 6.00 135 39 Biossíntese de GMP [1] 

328 
OMPA_ECO5

7 

Outer membrane 

protein A 
Escherichia coli  O157:H7 ompA 37292 6 222 51 Conjugação [2] 

329 
K6PF1_ECO5

7 

ATP-dependent 6-

phosphofructokinase 

isozyme 1 

Escherichia coli  O157:H7 pfkA 35162 5,4 180 54 Glicólise [2] 

331 
KPRS_ECO5

7 

Ribose-phosphate 

pyrophosphokinase 
Escherichia coli  O157:H7 prs 34425.00 5.10 126 45 Biossíntese de nucleótidos [2] 

332 
TALB_ECO5

7 
Transaldolase B Escherichia coli  O157:H7 talB 35368.00 5.00 173 50 Pentose shunt [2] 

333 
KPYK2_ECO

LI 
Pyruvate kinase II 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
pykA 51553.00 6.20 153 30 Glicólise [4] 

334 TPIS_ECO24 
Triosephosphate 

isomerase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

tpiA 27126 5,6 148 57 Glicólise [1] 

335 
AHPC_ECO5

7 

Alkyl hydroperoxide 

reductase subunit C 
Escherichia coli  O157:H7 ahpC 20862 4,9 158 72 Processo oxidação-reducão [2] 

336 
AHPF_ECOL

I 

Alkyl hydroperoxide 

reductase subunit F 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
ahpF 56484.00 5.40 173 35 Processo oxidação-reducão [5] 

337 RS4_ECO24 
30S ribosomal 

protein S4 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
rpsD 23512.00 10.50 211 64 Tradução [1] 

338 RL4_ECO24 
50S ribosomal 

protein L4 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
rplD 22073.00 10.20 91 40 Tradução [1] 

339 RL6_ECO24 
50S ribosomal 

protein L6 

Escherichia coli  

O139:H28  
rplF 18949.00 10.20 79 31 Tradução [1] 

http://www.uniprot.org/keywords/KW-0119
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/taxonomy/83334
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0570
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
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341 
URE2_ECO5

7 
Urease subunit beta Escherichia coli  O157:H7 

ureB

1 

ureB

2 

11811.00 7.80 60 20 
Processo catabólico da 

ureia/ /hidrolase 
[28] 

343 RS4_ECO24 
30S ribosomal 

protein S4 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
rpsD 23512.00 10.50 216 55 Tradução [1] 

344 RS3_ECO24 
30S ribosomal 

protein S3 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
rpsC 25967.00 10.70 60 24 Tradução [1] 

346 RL1_ECO27 
50S ribosomal 

protein L1 

Escherichia coli  O127:H6 

(strain E2348/69 / EPEC) 
rplA 24714.00 10.10 71 32 Regulação da tradução [17] 

347 RL2_ECO24 
50S ribosomal 

protein L2 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

rplB 29956 11,6 296 76 Tradução [1] 

348 G3P1_ECO57 

Glyceraldehyde-3-

phosphate 

dehydrogenase A 

Escherichia coli  O157:H7 gapA 35681.00 6.70 165 58 Glicólise [2] 

349 G3P1_ECO57 

Glyceraldehyde-3-

phosphate 

dehydrogenase A 

Escherichia coli  O157:H7 gapA 35681.00 6.70 121 32 Glicólise [2] 

350 
LLDD_ECO2

7 

L-lactate 

dehydrogenase 

[cytochrome] 

OEscherichia coli  

O127:H6 (strain E2348/69 

/ EPEC) 
lldD 42839.00 6.20 70 16 

Processo metabólico do 

lactato 
[17] 

351 

 

OMPA_ECO5

7 

 

Outer membrane 

protein A 
Escherichia coli  O157:H7 ompA 37292.00 6.00 113 31 Conjugação [2] 

352 
OMPA_ECO5

7 

Outer membrane 

protein A 
Escherichia coli  O157:H7 ompA 37292.00 6.00 

 

130 

 

34 Conjugação [2] 

353 
EFTU1_ECO

24 

Elongation factor Tu 

1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC 
tuf1 43427.00 5.20 100 35 Biossíntese de proteínas [1] 

354 
EFTU1_ECO

24 

Elongation factor Tu 

1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC 
tuf1 43427.00 5.20 264 55 Biossíntese de proteínas [1] 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0043419
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0043419
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0184
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0184
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
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355 
EFTU1_ECO

24 

Elongation factor Tu 

1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC 
tuf1 

43427.00 

 

5.20 

 
70 30 Biossíntese de proteínas [1] 

356 ALF_ECO57 

Fructose-

bisphosphate aldolase 

class 2 

Escherichia coli  O157:H7 fbaA 39351.00 5.5 56 20 
Glicólise 

 
[2] 

357 

 

EFTU1_ECO

24 

Elongation factor Tu 

1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

 

tuf1 
 

43427.00 5.20 58 15 Biossíntese de proteínas [1] 

360 
LSOA_ECO5

7 

mRNA 

endoribonuclease 

LsoA 

Escherichia coli O157:H7 lsoA 40062.00 5.50 48 16 actividade endonuclease [29] 

361 
LSOA_ECO5

7 

mRNA 

endoribonuclease 

LsoA 

Escherichia coli O157:H7 lsoA 40062.00 5.50 48 13  actividade endonuclease [29] 

363 
SYFB_ECOL

6 

Phenylalanine--tRNA 

ligase beta subunit 

Escherichia coli O6:H1 

(strain CFT073 / ATCC 

700928 / UPEC) 
pheT 88049.00 5.00 93 15 Biossíntese de proteínas [14] 

364 SYS_ECO24 Serine--tRNA ligase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
serS 48669.00 5.20 149 36 Biossíntese de proteínas [1] 

365 EFG_ECO24 Elongation factor G 
Escherichia coli  

O139:H28  
fusA 77704 5,10 168 27 Biossíntese de proteínas [1] 

367 
MCP3_ECOL

I 

Methyl-accepting 

chemotaxis protein III 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
trg 58919.00 6.10 53 12 Chemotaxis [27] 

368 
ASPA_ECO5

7 

Aspartate ammonia-

lyase 
Escherichia coli O157:H7 aspA 52950.00 5.10 136 27 

Processo metabólico do 

aspartato 
[2] 

369 PFLB_ECOLI 
Formate 

acetyltransferase 1 

Escherichia coli (strain 

K12) 
pflB 85588.00 5.60 67 17  Metabolismo da Glucose [8] 

370 
RACR_ECOL

I 

Rac prophage 

repressor 

 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
racR 17652.00 8.90 52 18 Regulação da tradução [15] 

372 
NARG_ECOL

I 

Respiratory nitrate 

reductase 1 alpha 

chain 

Escherichia coli  (strain 

K12) 

 

narG 
141085.00 6.00 58 7 

Transporte de eletrões; 

Transporte 
[30] 

374 
RPOB_ECO2

4 

DNA-directed RNA 

polymerase subunit 

beta 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
rpoB 150937.00 5.00 88 10 Transcrição [1] 

http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0004519
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0004519
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0145
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006531
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0313
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0805
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0249
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0804
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376 
CH601_ECO

K1 
60 kDa chaperonin 1 

Escherichia coli  O1:K1 / 

APEC 
groL1 57464.00 4.70 63 17 Protein refolding [26] 

378 
GPMI_ECO2

4 

2,3-

bisphosphoglycerate-

independent 

phosphoglycerate 

mutase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
gpmI 56188.00 5.00 65 28 

Glicólise 

 

 

[1] 

379 
ACKA_ECO5

7 
Acetate kinase Escherichia coli  O157:H7 ackA 43605.00 5.80 178 59 

 Processo biossintético 

acetyl-CoA 
[2] 

380 EFTS_ECO24 
Elongation factor Ts 

1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
tsf 30518.00 5.10 73 19 Biossíntese de proteínas [1] 

381 UDP_ECOLI 
Uridine 

phosphorylase 

Escherichia coli  (strain 

K12 
udp 27313.00 5.80 143 60 Actividade transferase [6] 

382 
RPOA_ECO2

4 

DNA-directed RNA 

polymerase subunit 

alpha 

 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
poA 36717.00 4.80 148 42 Transcrição [1] 

383 
AHPC_ECO5

7 

Alkyl hydroperoxide 

reductase subunit C 

 

Escherichia coli  O157:H7 ahpC 20862.00 4.90 106 52 
Processo de oxidação-

redução 
[2] 

384 
EFTU1_ECO

24 

Elongation factor Tu 

1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
tuf1 43427.00 5.20 168 38 Biossíntese de proteínas [1] 

385 

 

EFTU1_ECO

24 

 

Elongation factor Tu 

1 

 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

tuf1 
 

43427.00 5.20 107 34 Biossíntese de proteínas [1] 

386 

 

PTA_ECOLI 

 

Phosphate 

acetyltransferase 

 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
pta 77466.00 5.28 60 13 

 Processo biossintético 

acetato 
[31] 

388 PFLB_ECOLI 
Formate 

acetyltransferase 1 

Escherichia coli  (strain 

K12 
pflB 85588.00 5.60 283 38 Metabolismo da glucose [8] 

389 
HTPG_ECO5

7 

Chaperone protein 

HtpG 
Escherichia coli  O157:H7 htpG 71378.00 5.00 112 23 Resposta a stress [2] 

392 

 

EFG_ECO24 

 

Elongation factor G 1 

 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
fusA 77704.00 5.10 103 20 Biossíntese de proteínas [1] 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0042026
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006085
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0804
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006085
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0313
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0346
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
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393 
ADHE_ECO5

7 

Aldehyde-alcohol 

dehydrogenase 
Escherichia coli  O157:H7 adhE 96580.00 6.30 245 44 

Processo metabólico do 

álcool 
[2] 

394 

 

ADHE_ECO5

7 

Aldehyde-alcohol 

dehydrogenase 
Escherichia coli  O157:H7 adhE 96580.00 6.30 265 44 

Processo metabólico do 

álcool 
[2] 

395 
ADHE_ECO5

7 

Aldehyde-alcohol 

dehydrogenase 
Escherichia coli  O157:H7 adhE 

96580.00 

 

6.30 

 
233 36 

Processo metabólico do 

álcool 
[2] 

396 
ADHE_ECO5

7 

Aldehyde-alcohol 

dehydrogenase 
Escherichia coli  O157:H7 adhE 96580.00 6.30 107 20 

Processo metabólico do 

álcool 
[2] 

397 RS4_ECO24 

 

30S ribosomal 

protein S4 

 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

rpsD 23512.00 10.50 218 61 Tradução [1] 

398 RL3_ECO24 
50S ribosomal 

protein L3 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

 

rplC 
22230.00 10.40 123 51 Tradução [1] 

399 

 

RL4_ECO24 

 

50S ribosomal 

protein L4 

 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
rplD 22073.00 10.20 104 43 Tradução [1] 

400 

 

G3P1_ECO57 

 

Glyceraldehyde-3-

phosphate 

dehydrogenase A 

 

Escherichia coli  O157:H7 gapA 
35681.00 

 

6.70 

 

214 

 

61 

 
Glicólise [2] 

401 G3P1_ECO57 

Glyceraldehyde-3-

phosphate 

dehydrogenase A 

Escherichia coli  O157:H7 gapA 35681.00 6.70 71 25 Glicólise [2] 

402 
EFTU1_ECO

24 

 

Elongation factor Tu 

1 

 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

 

tuf1 
 

43427.00 5.20 84 
26 

 
Biossíntese de proteínas [1] 

403 
EFTU1_ECO

24 

 

Elongation factor Tu 

1 

 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

 

tuf1 
 

43427.00 5.20 118 32 Biossíntese de proteínas [1] 

404 

 

GLYA_ECO2

4 

Serine 

hydroxymethyltransfe

rase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
glyA 45459.00 6.00 193 39 Biossíntese de aminoácidos [1] 

408 
FABF_ECO5

7 
3-oxoacyl-[acyl-carrier-

protein] synthase 2 
Escherichia coli  O157:H7 fabF 43247.00 5.70 82 25 

Biossíntese de ácidos 

gordos 
[2] 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
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409 ALF_ECO57 

Fructose-

bisphosphate aldolase 

class 2 

Escherichia coli  O157:H7 fbaA 39351.00 5.50 64 23 Glicólise [2] 

410 
CLPB_ECO5

7 

Chaperone protein 

ClpB 

 

Escherichia coli  O157:H7 clpB 95697.00 5.30 154 
24 

 
Resposta a stress [2] 

412 
FRDA_ECOL

I 

Fumarate reductase 

flavoprotein subunit 

 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
frdA 66500.00 5.80 62 11 Transporte [10] 

413 
FDHF_ECOL

I 

Formate 

dehydrogenase H 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
fdhF 80180.00 5.90 51 9 

Processo de oxidação-

redução 
[11] 

415 
RSMF_ECO4

5 

Ribosomal RNA small 

subunit 

methyltransferase F 

Escherichia coli  O45:K1 

(strain S88 / ExPEC) 
rsmF 53603.00 5.70 

51 

 
15 Processamento de rRNA  [12] 

416 
TRBA_ECOL

I 
Protein TrbA 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
trbA 13107.00 9.30 39 26 Conjugação [13] 

417 
OMPA_ECO5

7 

Outer membrane 

protein A 
Escherichia coli  O157:H7 ompA 37292.00 6.00 122 34 Conjugação [2] 

418 
TALB_ECO5

7 
Transaldolase B Escherichia coli  O157:H7 talB 35368.00 5.00 69 24 Pentose shunt [2] 

419 
KPRS_ECO5

7 

Ribose-phosphate 

pyrophosphokinase 
Escherichia coli  O157:H7 prs 34425.00 5.10 119 38 Biossíntese de nucleótidos [2] 

420 
OMPA_ECO5

7 

Outer membrane 

protein A 
Escherichia coli  O157:H7 ompA 37292.00 6.00 88 24 Conjugação [2] 

421 
MREB_ECOL

6 

Rod shape-

determining protein 

MreB 

 

Escherichia coli  O6:H1 

(strain CFT073 / ATCC 

700928 / UPEC) 
mreB 37100.00 5.00 94 24 Cell shape [14] 

422 
RSMF_ECO4

5 

Ribosomal RNA small 
subunit methyltransferase 

F 

Escherichia coli  O45:K1 

(strain S88 / ExPEC) 
rsmF 53603.00 5.70\ 47 12 Processamento de rRNA  [12] 

423 UPP_ECO24 

Uracil 

phosphoribosyltransf

erase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
upp 22576.00 5.20 51 23 Atividade Transferase [1] 

426 SYE_ECO24 
Glutamate--tRNA 

ligase) 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
gltX 54181.00 5.50 120 24 Biossíntese de proteínas [1] 

http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0346
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0813
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0698
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0184
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0184
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0570
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0545
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0184
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0133
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0698
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
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427 
EFTU1_ECO

24 

Elongation factor Tu 

1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

 

tuf1 
 

43427.00 5.20 160 40 Biossíntese de proteínas [1] 

429 
RPOB_ECO2

4 

DNA-directed RNA 

polymerase subunit 

beta 

Escherichia coli  O81 

(strain ED1a) 

 

rpoB 
 

150937.00 5.00 186 17 
Transcrição 

 
[1] 

430 SYS_ECO24   Serine--tRNA ligase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
serS 48669 5.34 60 17 Biossíntese de proteínas [1] 

431 
YDFV_ECOL

I 

Uncharacterized 

protein YdfV 

 

Escherichia coli  (strain 

K12) 
ydfV 11472.00 11.00 57 30 --- [15] 

435 
ATPA_ECO2

4 

ATP synthase subunit 

alpha 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 

atpA 55416 5,7 247 
44 

 
Síntese de ATP; trasnporte [1] 

441 
KPYK1_ECO

57 
Pyruvate kinase I Escherichia coli  O157:H7 pykF 51039 5,7 119 

28 

 
Glicólise [9] 

454 SYN_ECO24 
Asparagine--tRNA 

ligase 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
asnS 52766 5.17 158 30 

Biossíntese de proteínas 

 
[1] 

455 
HSLU_ECO2

4 

ATP-dependent 

protease ATPase 

subunit HslU 1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
hslU 49676 5.24 81 20 Resposta a stress [1] 

456 
ACEA_ECOL

6 

 

Isocitrate lyase 

 

Escherichia coli  O6:H1 

(strain CFT073 / ATCC 

700928 / UPEC) 

 

aceA 
 

47777 5.16 142 37 Glyoxylate bypass [14] 

458 
MNME_ECO

27 

tRNA modification 

GTPase MnmE 

Escherichia coli  O127:H6 

(strain E2348/69 / EPEC) 
mnm

E 
49238 4.89 172 39 Processamento de tRNA  [17] 

459 RF2_ECO27 
Peptide chain release 

factor 2 

Escherichia coli  O127:H6 

(strain E2348/69 / EPEC) 
prfB 41309 4.64 137 34 Biossíntese de proteínas [17] 

460 
EFTU1_ECO

HS 

Elongation factor Tu 

1 

Escherichia coli  O9:H4 

(strain HS) 
tuf1 43427 5.3 70 22 Biossíntese de proteínas [1] 

461 
EFTU1_ECO

24 

Elongation factor Tu 

1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
tuf1 43427 5.3 76 22 Biossíntese de proteínas [1] 

463 
EFTU1_ECO

24 

Elongation factor Tu 

1 

Escherichia coli  

O139:H28 (strain 

E24377A / ETEC) 
tuf1 43427 5.3 84 24 Biossíntese de proteínas [1] 

http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0804
http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=..%2Fdata%2F20140608%2FFTnrrfuEE.dat&hit=1
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=..%2Fdata%2F20140608%2FFTnrrfumh.dat&hit=1
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0346
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0329
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0819
http://www.matrixscience.com/cgi/protein_view.pl?file=..%2Fdata%2F20140608%2FFTnrrfueR.dat&hit=1
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
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498 
DEOC_ECO4

5 

Deoxyribose-

phosphate aldolase 

Escherichia coli  O45:K1 

(strain S88 / ExPEC) 
deoC 27944 5.50 90 39 

Processo catabólico de 

carbohidrato 
[12] 

499 
ARCA_ECO5

7 

Aerobic respiration 

control protein ArcA 
Escherichia coli  O157:H7 arcA 27389 5.21 102 38 Transcrição [2] 

 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0016052
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0804
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