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RESUMO 

A bactéria Borrelia burgdorferi é uma das espiroquetas responsáveis pela doença de 

Lyme, que acomete diferentes espécies de mamíferos, transmitida por carrapatos 

durante o repasto sanguíneo. Atualmente, o diagnóstico clínico dos pacientes 

doentes é baseado nas informações epidemiológicas da região e presença de 

sintomas característicos, como o eritema migratório cutâneo e comprometimento 

articular. Por apresentar uma grande diversidade etiológica e polimórfica, as 

ferramentas de imunodiagnóstico costumam apresentar resultados inespecíficos e 

transitórios, gerando a necessidade de identificar ou construir novos componentes 

antigênicos. Este estudo teve como objetivo a aplicação do sistema heterólogo de 

clonagem GATEWAY®®® (Invitrogen®), a fim de sintetizar a proteína de membrana 

externa OspC (Outer Surface Proteins), que se demonstra promissora na construção 

de imunodiagnósticos precisos e vacinas mais eficazes. Para isso, foi amplificado o 

gene de interesse (OspC) da cepa americana (G39/40) de Borrelia burgdorferi e 

posteriormente clonado aos plasmídeos pENTR (clonagem) e pDEST (subclonagem 

e expressão), e expressa com o auxílio do promotor IPTG, evidenciado no gel de 

poliacrilamida-SDS. 

 

Palavras chave: OspC, Gateway®®®, SYB, Borreliose. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The Borrelia burgdorferi bacterium is one of the spirochetes responsible for Lyme 

disease, which affects different species of mammals, and is transmitted by ticks 

during the blood meal. Currently, the clinical diagnosis of sick patients is based on 

the epidemiological information of the region and the presence of characteristic 

symptoms, such as cutaneous migratory erythema and joint involvement. Because of 

their great etiological and polymorphic diversity, immunodiagnostic tools usually 

present unspecific and transient results, generating the need to identify or build new 

antigenic components. This study aimed to apply the heterologous cloning system 

GATEWAY®®® (Invitrogen®), in order to synthesize the outer membrane protein 

OspC (Outer Surface Proteins), which shows promise in the construction of accurate 

immunodiagnostics and more effective vaccines. For this, the gene of interest (OspC) 

of the American strain (G39/40) of Borrelia burgdorferi was amplified and later cloned 

with the plasmids pENTR and pDEST, and then expressed with the aid of the IPTG 

promoter, evidenced in the SDS polyacrylamide gel. 

 

Keywords: OspC, Gateway®®®, SYB, Borreliosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

As espiroquetas pertencentes ao complexo Borrelia burgdorferi sensu lato são 

responsáveis por um problema de saúde pública global, denominado Doença de 

Lyme (DL) (STEERE, 2001). No Brasil, por possuir diferenças clínicas da forma 

tradicionalmente encontrada nos Estados Unidos da América, essa enfermidade foi 

inicialmente denominada de Doença de Lyme-simile, Síndrome Infecto Reacional 

Lyme Simile (SIRLS), Doença de Lyme Simile Brasileira, e atualmente é chamada de 

síndrome de Baggio-Yoshinari (MANTOVANI et al., 2007), entretanto para melhor 

entendimento utilizaremos neste texto Baggio-Yoshinari (SBY). 

Até o momento não foram isoladas bactérias do complexo B. burgdorferi 

sensu lato em amostras biológicas de hospedeiros vertebrados e invertebrados no 

território brasileiro (ASLAM et al. 2017; LOPES et al., 2017; YOSHINARI et al., 

2010). O polimorfismo desses agentes, e o fastigioso crescimento in vitro dessas 

espiroquetas geram dificuldade na realização do diagnóstico de forma laboratorial 

(FERNANDES-MARTA, 2009; MANTOVANI et al., 2007). Diante deste problema, 

estudos alternativos baseados no caráter antigênico vêm sendo desenvolvidos, a fim 

de produzir um diagnóstico mais preciso e vacinas mais eficazes contra essa 

bactéria (SIGAL et al., 1998). 

As técnicas sorológicas, como o Ensaio imunoadsorção enzimático (Enzyme-

Linked Immunosorbent Assay - Elisa) e Western Blotting (WB) têm sido atualmente 

utilizadas para a detecção de anticorpos anti-Borrelia em pacientes sintomáticos e 

assintomáticos que tiveram contato com carrapatos em diversas regiões do Brasil 

(MANTOVANI et al., 2007). Entretanto, a observação de um padrão de reatividade 

sorológica diferente da SBY com baixa sensibilidade aos antígenos utilizados e 

titulações variáveis levou à definição de critérios nacionais para interpretação dos 

testes sorológicos. Dessa maneira, foi adotado o critério de avaliação do WB que se 

baseia no quantitativo de bandas, sendo considerado teste positivo a presença de 

duas bandas para IgM, quatro para IgG ou ainda um padrão combinado de uma 

banda IgM e duas bandas IgG (LOPES et al., 2017). 

  A busca por marcadores antigênicos e imunogênicos para o diagnóstico da 

infecção por Borrelia spp. demonstra que a proteína de membrana superfície externa 

C (OspC) é um potente imunógeno e antígeno inicial dominante, capaz de induzir 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9673299
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respostas protetoras contra o agente (IZAC et al., 2019). Cães infectados 

experimentalmente com B. burgdorferi mostraram que os anticorpos contra OspC 

são um dos primeiros indicadores de infecção, caracterizando-se como um marcador 

de infecção precoce (WAGNER et al., 2012; RHODES, et al., 2013). Pelo exposto 

referente ao potencial antigênico de OspC, esse trabalho objetivou realizar a 

expressão do gene em sistema heterólogo e a síntese da proteína externa 

recombinante de OspC. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 AGENTE INFECCIOSO 

O gênero Borrelia é composto por bactérias extracelulares, ordem 

Spirochaetales, família Spirochaetaceae. Possuem multiplicação por fissão binária 

transversal, são mensuradas entre 0,2 a 0,5 mm por 3 a 30 mm, possuem de 3 a 10 

espirais, com 7 a 11 flagelos. Esse gênero apresenta uma parede e membrana 

celular dotada de proteínas superficiais de grande importância (BARBOUR et al., 

1996). Ainda dentro das espécies de Borrelia spp., as bactérias deste grupo podem 

ocorrer pleomorfismo, quando expostas a condições externas desfavoráveis, 

modificando suas características morfológicas originais a fim de se adaptar a estas 

condições, podendo assumir forma de corpos densos ou cistos, e retornam a sua 

morfologia espiralada quando submetidas novamente a condição ideal de cultivo 

(FONSECA et al., 2005; MURGIA, 2004). 

As bactérias do gênero Borrelia são separadas em cinco grupos, de acordo 

com as características imunogênicas, seus hospedeiros susceptíveis e apresentação 

dos sintomas clínicos: Grupo I: Febre recorrente epidêmica humana, causada por B. 

recurrentis, e febre recorrente endêmica, com mais de 20 espécies; Grupo II: 

Borreliose aviária, causada por B. anserina, ocasiona anemia febril, apatia e altas 

taxas de morbidade em aves; Grupo III: Borreliose bovina, causada por B. theileri, 

ocasiona anemia discreta em ruminantes e equinos; Grupo IV: Aborto enzoótico, 

causada por B. coriaceae em bovinos e cervídeos; e o grupo de maior importância 

epidemiológica Grupo V: Doença de Lyme ou borreliose de Lyme Simile, grupo de B. 

burgdorferi lato sensu (FONSECA et al., 2005). O grupo B. burgdorferi sensu lato 

inclui 11 espécies, sendo a Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. garinii e B. afzelli de 

maior patogenicidade em humanos e animais domésticos, e as demais B. japoica, B. 

andersonii, B. bissettii, B. tanukii, B. lusitaniae, B. valaisiana, B. sinica e B. turdae 

são consideradas pouco patogênicas aos humanos (STEERE et al., 2004). 

2.2 EPIDEMIOLOGIA DA DOENÇA 

A Doença de Lyme (DL) foi descoberta em 1975, na comunidade de Old 

Lyme, nos Estados Unidos, através da investigação de pacientes que apresentaram 

lesão primária de eritema migratório cutâneo, após entrarem em contato com 

carrapatos, e em seguida desenvolviam sinais clínicos de artrite idiopática juvenil 
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(STEERE et al., 1977). O agente etiológico foi identificado em 1982, quando 

Burgdorfer et al. (1982) estudaram as espiroquetas encontradas no intestino de 

carrapatos da espécie Ixodes dammini e as denominaram de Borrelia burgdorferi.  

As espiroquetas também foram associadas com os quadros de eritema 

migratório cutâneo (EMC), obtidas de biópsias de lesões cutâneas estudadas 

(BARBOUR E HAYES, 1986). Atualmente a doença se encontra de forma 

cosmopolita, sendo de maior ocorrência em países do no Reino Unido, e endêmica 

na Europa (MONTIEL et al., 2002). Tendo as aves migratórias importância ecológica 

fundamental na dispersão intercontinental (HASLE, 2013). 

No continente americano, a DL é considerada um problema de saúde pública 

nos Estados Unidos. Já no México, Chile, Costa Rica, Colômbia, Venezuela e Brasil, 

existem relatos de caso associados à forma clínica da doença, tendo diagnóstico 

positivo por imunoensaios contra B. burgdorferi, porém apresentando algumas 

sintomatologias distintas da forma clássica da doença, e até o momento ainda não 

foi possível isolar o agente causador na América do Sul (GORDILLO-PÉREZ et al., 

2007; PALÁCIOS et al., 2003; TALHARI et al., 1992). 

2.3 BORRELIOSE NO BRASIL 

No Brasil, o primeiro diagnóstico associado a DL ocorreu em 1992, pela 

investigação de pacientes brasileiros com manifestações articulares características 

da doença clássica (YOSHINARI et al., 1992). Devido a investigações das 

divergências sintomatológicas, epidemiológicas e dificuldade da precisão do 

diagnóstico, com o intuito de diferenciar da forma clássica da DL, a doença passou a 

receber diferentes denominações, como Doença de Lyme-símile, Síndrome Infecto 

Reacional Lyme símile (SIRLS), Doença de Lyme-simile Brasileira e sendo 

denominada atualmente de Síndrome de Baggio-Yoshinari (SBY) (GAUDITANO et 

al., 2005; MANTOVANI 2007; QUINN et al., 2002; YOSHINARI, 2009). 

No Brasil, o diagnóstico da SBY é baseado em dados clínicos, 

epidemiológicos e laboratoriais, até o momento não foram isoladas bactérias do 

complexo B. burgdorferi sensu lato nos fluidos biológicos ou em tecidos de 

hospedeiros vertebrados e invertebrados (ASLAM et al. 2017; LOPES et al., 2017; 

YOSHINARI et al., 2010). Dessa forma, as pesquisas de anticorpos contra B. 

burgdorferi são realizadas com cepas de antígenos de origem americana ou 
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europeia, que embora seja relevante para o diagnóstico, apresenta títulos baixos e 

oscilantes, que desaparecem rapidamente nos fluidos corporais, sangue e líquido 

cefalorraquidiano em testes (LOPES et al., 2017; OLIVER et al., 2016; YOSHINARI 

et al., 2010). Além disso, os pacientes diagnosticados SBY exibem alta frequência 

de autoanticorpos dirigidos contra diferentes constituintes celulares (YOSHINARI et 

al., 2010).  

2.4 VETOR, RESERVATÓRIOS E TRANSMISSÃO  

Os principais vetores descritos de B. burgdorferi sensu lato são os carrapatos 

do gênero Ixodes, sendo que as espécies Ixodes scapularis, I. pacificus e I. ricinus  

responsáveis pela transmissão da doença na América do Norte (GUEDES et al., 

2008; QUINN et al., 2002). Apesar de a prevalência ser maior em carrapatos do 

gênero Ixodes, as espécies Amblyomma americanum, A. cajennense e Dermacentor 

variabilis também são associados com a transmissão de B. burgdorferi (STROMDAL 

et al., 2003). No Brasil, foram encontrados carrapatos das espécies A. cajennense e 

Rhipicephalus sanguineus infectados com B. burgdorferi (QUINN et al., 2002). 

A duração do ciclo de vida dos carrapatos pode variar de um a três anos, 

onde estes vetores podem ser infectados em todas as fases do seu desenvolvimento 

evolutivo, veiculando as espiroquetas de forma transovariana e/ou transestadial 

(RANDOLPH et al., 1996; SOOD et al., 1997). Os vetores comumente são infectados 

durante o repasto sanguíneo de um hospedeiro vertebrado infectado (QUINN et al., 

2002). Após sua infecção, na fase de pré-transmissão as espiroquetas se alojam nas 

microvilosidades e espaços intercelulares do epitélio do intestino médio, e a partir de 

uma nova ingestão sanguínea migram para as glândulas salivares dos artrópodes, 

facilitando a veiculação para o novo hospedeiro vertebrado (QUINN et al., 2002). 

Para que ocorra a transmissão do agente de forma mais eficaz, estima se que o 

carrapato necessite ficar aderido por mais de 12 horas (LIN et al., 2002). Os seres 

humanos comumente adquirem o agente por meio da fixação e repasto sanguíneo 

das ninfas, que promove fixação junto ao hospedeiro de forma indolor, tornando-se 

imperceptível (LIN et al., 2002). 

No nordeste dos Estados Unidos, o agente está amplamente disseminado nos 

animais silvestres, são considerados reservatórios naturais regionais e hospedeiros 

amplificadores (roedores e cervídeos), e participam na disseminação dos vetores, 
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principalmente para os animais domésticos como os caninos, bovinos e equinos, 

que raramente apresentam sinais clínicos (MAGNARELLI et al., 1986). No Brasil, 

ainda não foi feito um levantamento preciso dos reservatórios silvestres e 

importância epidemiológica na disseminação do agente, embora já tenham sido 

detectados anticorpos anti-B. burgdorferi em cães, marsupiais, equinos e búfalos (O' 

DWYER et al., 2004; PEREIRA et al., 2017; PRADO et al., 2017; REZENDE et al., 

2008). 

2.5 PATOGENIA 

Em geral, a evolução da doença ocorre de forma crônica progressiva, e 

consiste em três estágios, o primeiro estágio, também denominado de fase aguda, 

costuma ocorrer durante o intervalo de dias ou semanas, e tem como característica 

o surgimento de lesões cutâneas, com ou sem prurido e ardor, compostas por 

eritema migratório, contendo máculas ou pápulas eritematosas (STEERE, 2001; 

STEERE, 2004). Os eritemas podem ocorrem de forma isolada ou múltipla, podem 

aumentar de tamanho em padrão centrífugo, com bordas descontínuas, e centro de 

coloração clara ou cianótica, popularmente comparada ao formato de “alvo” 

(YOSHINARI et al., 1990; GERN, 2009; NAU et al., 2009). Ainda durante a primeira 

fase, podem ressurgir novas lesões de EMC que ocorrem em resposta à 

disseminação das espiroquetas por via linfática ou hematológica (ABERER, 2007). 

O EMC é caracterizado como sinal patognomônico, ocorrendo em todos os 

casos de doença de Lyme no estágio inicial, podendo também ser apresentado em 

outros estágios, de forma intermitente (SOARES et al., 2000; STEERE, 2001). As 

lesões cutâneas originárias por B. burgdorferi Sensu Stricto costumam se apresentar 

maiores, que as lesões causadas por outras espécies de Borrelia também 

causadoras da doença (FEDER et al., 2006). 

No segundo estágio, reconhecido como infecção disseminada, os sintomas 

podem ocorrer de forma intermitente, durando semanas ou meses (YOSHINARI et 

al., 1990). Entre as principais novas alterações, encontram-se comprometimentos 

articulares, cardíacos, neurológicos, oftalmológicos e cutâneos (STEERE et al., 

2004). Segundo Abele (1990), a interação entre o ecossistema, vetor e as diferentes 

características antigênicas de Borrelia spp. desenvolvidas em cada região 

geográfica, interferem diretamente no quadro clínico da doença, podendo haver 
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variações na apresentação clínica. Nos Estados Unidos, o comprometimento 

articular é o sintoma mais comum encontrado durante a segunda fase, ocorrendo um 

quadro clínico inicial de oligoartrite soronegativa nas grandes articulações, causando 

edema e dor, podendo evoluir para artrites crônicas e erosivas, que destroem de 

forma progressiva cartilagens e ossos (XANTHOS et al., 2006).  

Já na Europa, as manifestações articulares são menos frequentes, e a 

sintomatologia ocorre de forma discreta (XANTHOS et al., 2006). Contudo, as 

afecções oftalmológicas são comumente associadas aos países europeus, exemplo: 

conjuntivites, iridociclite, pan-oftalmite, neuropatia do nervo óptico, miosite 

intraorbital pupilares, anormalidades inflamação intraocular crônica (BODAGHI, 

2007). Os sintomas neurológicos incluem distúrbios como encefalites, paralisias de 

nervos cranianos, meningites e mielites, que costumam surgir de forma 

concomitante com os sintomas oftalmológicos (GROSSHANS, 2002). Alterações 

cardíacas associadas a espécie de B. burgdorferi são raras, mas podem apresentar 

distúrbios atrioventriculares e miopericardite (RAMESH et al., 2008). 

O terceiro estágio, também denominado de fase tardia, costuma ter início 

após um ano do estabelecimento da doença (YOSHINARI et al., 1990). É 

caracterizada por apresentar alterações oftalmológicas, neurológicos, 

reumatológicos, acrodermatite crônica atrófica (ACA) ou doença de Pick-Herxheimer 

(CAIRNS E GODWIN, 2005). Muitas vezes, os pacientes não responderem a 

tratamentos prolongados com antibióticos, ou após algum tempo da cura clínica, os 

indivíduos começam a apresentar os sintomas de cefaleia, sonolência, fadiga 

crônica, irritabilidade, dores musculoesqueléticas crônicas e distúrbios cognitivos 

(KRUPP et al., 2003). 

Esse fenômeno é chamado de “Borreliose de Lyme Crônica”, ou “Síndrome 

de Pós-Syme” (KRUPP et al., 2003). Estudos sugerem que o aparecimento destes 

sintomas seja em resposta ao estabelecimento persistente da espiroqueta B. 

burgdorferi (ABERER et al., 1985). Outros autores apontam que possam ser 

ocasionadas em razão de respostas autoimunes e inflamatórias, desencadeados 

pela persistência da infecção, não pela permanência em si do agente (ABERER et 

al., 1985). 

2.6 DIAGNÓSTICO 
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Atualmente, o diagnóstico contra a DL e a SBY é baseado na observação dos 

sinais clínicos, análise do contexto epidemiológico e apresentação de sorologia 

positiva (MANTOVANI et al., 2007). As técnicas sorológicas comumente 

empregadas são os testes de ELISA (do inglês Enzyme-Linked Immunosorbent 

Assay) ou ensaio de imunoabsorção enzimática, Imunofluorescência Indireta (IFI) e 

Western Blotting (WB), para pesquisa de anticorpos anti-Borrelia burgdorferi 

(MANTOVANI et al., 2007). Sendo o teste ELISA, considerado o exame de triagem, 

por apresentar maior sensibilidade diagnóstica (MANTOVANI et al., 2007; 

YOSHINARI et al., 2010). 

 O WB, por apresentar maior especificidade é utilizado para confirmação, 

entretanto a observação de um padrão de reatividade sorológica diferente da DL 

com baixa sensibilidade aos antígenos utilizados e títulos variáveis levou à definição 

de critérios nacionais para interpretação dos testes sorológicos, adotando o critério 

quantitativo de bandas, sendo considerado teste positivo a presença de duas 

bandas para IgM, quatro para IgG ou ainda um padrão combinado de uma banda 

IgM e duas bandas IgG (LOPES et al., 2017). As respostas imunológicas contra 

Borrelia burgdorferi no Brasil costumam apresentar titulações baixas, oscilantes e 

inespecíficas, ocasionados em razão do polimorfismo dos agentes (MANTOVANI et 

al., 2007). 

Em razão da dificuldade do diagnóstico, além da sorologia também são 

importantes à prática outras técnicas para confirmação do agente, como a PCR, 

exame histológico e cultura (BUNIKIS E BARBOUR 2002). Apesar da técnica de 

PCR obter alta especificidade, a sensibilidade desse método não ultrapassa 80%, 

podendo ocasionar resultado falso negativo (COULTER et al., 2005). Já nos cortes 

histológicos, pela coloração pela prata (técnica de Warthin-Starry), ocorre baixa 

sensibilidade, não ultrapassando 40% (MORENO et al., 2003). Em contrapartida, no 

paciente positivo pode-se identificar a presença de espiroquetas com características 

mofológicas sugestivas (MORENO et al., 2003). O exame microbiológico em cultura 

(Meio Barbour, Stroenery, Kelly (BSK) apresenta especificidade de 100%, mas em 

contrapartida ocorre baixa sensibilidade em razão da dificuldade do isolamento 

desse grupo de bactérias (COULTER et al., 2005). 

2.7 PROFILAXIA E TRATAMENTO 
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Pessoas que trabalham ou moram em zonas rurais, guardas florestais, ou 

frequentadores de regiões endêmicas contendo matas e florestas para fins 

recreativos, são considerados indivíduos expostos às condições de risco 

(COLLARES-PEREIRA E FRANÇA, 2000). No Brasil, as medidas de prevenção e 

controle contra as doenças transmitidas por carrapatos consistem principalmente na 

redução do contato com esses vetores, para isso, adotam-se abordagens 

estratégicas que levam a diminuição da carga parasitária sobre os rebanhos e 

pastagens, de forma com que permaneçam baixas as populações parasitárias 

(ALVES- BRANCO et al., 2001; CATTO et al., 2010). Dentro deste contexto, é 

recomendada a adoção de medidas de prevenção, como o uso de roupas que 

cubram toda a superfície corporal de cores claras, por facilitar a observação dos 

artrópodes e calças compridas (STANEK et al., 2012). Indica-se também a remoção 

de todas dos carrapatos encontrados na superfície corporal no final do dia (STANEK 

et al., 2012). 

A escolha do tratamento nos pacientes depende principalmente do estágio e 

manifestações clínicas da doença, a antibioterapia é o tratamento mais 

recomendável, sendo o grupo das Tetraciclinas e os ß-Lactâmicos, os que 

apresentam maior sensibilidade contra o agente (HANSMANN, 2009; CHOMEL, 

2015). Outros medicamentos também costumam ser administrados em conjunto a 

antibioticoterapia, tais como analgésicos e anti-inflamatórios para pacientes 

apresentado afecções motoras e articulares, anticonvulsivos para pacientes com 

associações a neuroborreliose, e inibidores da enzima de conversão da angiotensina 

para casos nefropatia desencadeados pela enfermidade (LITTMAN et al., 2006). 

2.8 PROTEÍNAS DE INTERESSE OspC DE Borrelia spp. 

As espiroquetas sintetizam mais de 30 tipos de proteínas diferentes 

(STREERE, 1989). Dessas, pelo menos 140 codificam lipoproteínas que estão 

localizadas na membrana externa ou interna da região periplasmática (LUFT et 

al., 1992; CUNNINGHAM et al., 1988). A maioria dos genes que regulam essas 

proteínas estão localizados nos plasmídeos bacterianos, na região genômica extra 

cromossomal que comumente localizam as informações responsáveis pela 

resistência e patogenicidade bacteriana, tais como, genes responsáveis pela 

sintetização de lipoproteínas de superfície (FRASER et al., 1997; KARAMI, 2012). 

https://www.genetics.org/content/151/1/15#ref-42
https://www.genetics.org/content/151/1/15#ref-42
https://www.genetics.org/content/151/1/15#ref-14
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As lipoproteínas de superfície de membrana externa (Outer surface proteins - 

Osp) são reguladas em resposta as diferenças condições ambientais, como variação 

de temperatura e pH (DE SILVA E FIKRIG, 1997;  INDEST et al., 2000;  SESHU E 

SKARE, 2000; FUCHS et al., 1992 ). E apresenta papel importante na interação 

entre bactéria, vetor e hospedeiro vertebrado (FRASER et al., 1997; KARAMI, 2012). 

Estudos realizados por Akins et al. (1998) forneceram informações importantes 

sobre a natureza das respostas adaptativas reguladoras pelas as Osp. No estudo, 

foi possível comparar os perfis das proteínas de espiroquetas cultivadas em 

laboratório e as espiroquetas adaptadas aos hospedeiros, que demonstraram 

diferenças significativas nos níveis de produção de OspA, OspB e OspC (entre 

outras proteínas). A OspA e a OspB foram produzidos em altos níveis nas 

espiroquetas cultivadas em laboratório, exceto nas espiroquetas adaptadas ao 

hospedeiro. A produção de OspC foi baixa em espiroquetas de laboratório, mas alta 

em espiroquetas adaptadas ao hospedeiro. Este estudo foi fundamental para a 

compreensão das respostas imunes humorais durante a infecção, pois os padrões 

de produção de Osp são considerados crescentes com o desenvolvimento de uma 

forte e precoce resposta de anticorpos anti-OspC, em mamíferos e uma ausência de 

resposta a OspA e OspB (AKINS et al., 1998; OLIVER et al., 2016; WILSKE et al., 

1993).  

A produção do baixo nível de OspC, durante o cultivo da espiroqueta é bem 

relatado na literatura, vários autores mostraram que apenas 10% das células 

individuais em uma cultura de laboratório produzem quantidades detectáveis de 

OspC (WILSKE et al., 1993; OLIVER et al., 2016; IZAC et al., 2019). As adaptações 

às distintas condições ambientais nos hospedeiros vertebrados e invertebrados, 

como cepas de animais com ou sem presença de carrapatos levaram essas 

bactérias a mudanças nas produções de Osp (SCHWAN E PIESMAN, 2000). 

Espiroquetas presentes no intestino de carrapatos pobre em nutrientes, produzem 

altos níveis de OspA, e a ingestão de repasto sanguíneo muda rapidamente no 

ambiente, desencadeando uma transição da produção de OspA para OspC 

(SCHWAN et al ., 1995; SCHWAN E PIESMAN, 2000). 

A regulação positiva de OspC na interface do hospedeiro carrapato é 

consistente em estudos que demonstraram que o OspC é necessária para a 

transmissão e estabelecimento de uma infecção ativa em mamíferos (SCHWAN E 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2958.2003.03537.x#b18
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2958.2003.03537.x#b19
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2958.2003.03537.x#b20
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2958.2003.03537.x#b20
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2958.2003.03537.x#b4
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PIESMAN, 2000). As cepas que foram modificadas para não produzir um OspC 

funcional não conseguem infectar mamíferos (SCHWAN E PIESMAN, 2000). Essa 

lipoproteína de superfície externa de 22 kDa é codificada por uma proteína estável e 

universal de 26 kb, de um plasmídeo circular (FUCHS et al., 1992; MARCONI et al., 

1993; SADZIENE et al., 1993). E é um fator de virulência essencial nas interações 

dos carrapatos com o hospedeiro vertebrado, necessária para o estabelecimento de 

infecção (HOVIUS et al., 2008; EARNHART et al., 2010; ONDER et al., 2012). 

A síntese de OspC pela bactéria tem início no trato digestivo do carrapato 

com a migração da bactéria no intestino médio para a glândula salivar (SCHWAN E 

PIESMAN, 2000), e continuam sendo produzida durante o processo de transmissão 

e estabelecimento da infecção nos hospedeiros vertebrados (SCHWAN E PIESMAN, 

2000; SCHWAN E PIESMAN, 2002). O nível de expressão da proteína pode variar 

de acordo com as cepas de B. burdogoferi (THEISEN et al., 1993). Estudos indicam 

que in vivo, as espiroquetas apresentam baixa síntese de OspC sob a temperatura 

de 23°C, temperatura comum dos vetores, e aumenta sua expressão 

significativamente sob a temperatura de 35 a 37°C, o que representa a temperatura 

sanguínea dos mamíferos (SCHWAN et al ., 1995 ; STEVENSON et al ., 

1995; MONTGOMERY et al .,1996; YANG et al ., 2000; HEFTY et al ., 

2001 ; RAMAMOORTHY E SCHOLL-MEEKER, 2001). 

Acredita-se que a dinâmica de síntese da OspC, pode estar relacionada a 

facilitação da migração bacteriana do intestino do vetor para as glândulas salivares 

(GILMORE E PIESMAN, 2000). A OspC se liga a uma proteína salivar do carrapato, 

a Salp15, que confere a proteção as bactérias, contra a sua destruição pelo sistema 

complemento e anticorpos, assim possibilitando o desempenho na colonização dos 

tecidos (HOVIUS et al., 2008). Essa proteína desencadeia uma resposta robusta e 

protetora de anticorpos, tornando-o um forte candidato para o desenvolvimento de 

vacinas (EARNHART E MARCONI, 2007; MARCONI E EARNHART, 2010). Um 

desafio encontrado nos esforços para desenvolver OspC como vacina é sua 

diversidade genética inerente (THEISEN et al., 1993; WILSKE et al., 1993, 1996; 

EARNHART E MARCONI, 2007). 

A diversidade antigênica de OspC entre isolados de espiroquetas envolvidas 

na DL está bem documentada na literatura, apesar desse pleomorfismo, a 

identidade genética da sequência OspC geralmente é maior que 97% dentro de uma 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2958.2003.03537.x#b9
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2958.2003.03537.x#b9
https://www.genetics.org/content/151/1/15#ref-75
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2958.2003.03537.x#b24
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2958.2003.03537.x#b24
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espécie, e menor que 80% quando comparada com outra espécie do grupo B. 

burgdorferi sensu lato (MASUZAWA et al., 1997). A multiplicidade de tipos de OspC 

parece ser mantida, equilibrando a seleção, onde a manutenção de vários alelos na 

população é mais vantajosa do que a seleção direcional de um único alelo mais 

adequado (STEVENSON et al., 1994).A força seletiva não é conhecida com certeza, 

mas pode estar relacionada à evasão imune ou a uma associação entre o tipo de 

OspC e a infectividade em vários hospedeiros mamíferos. 

Embora uma cepa produza apenas um único tipo de OspC, os carrapatos 

geralmente carregam uma população heterogênea de cepas que, como um todo, 

podem produzir diferentes tipos de OspC (BRISSON E DYKHUIZEN, 2004; 

BRISSON et al., 2010).A existência variações de OspC em um determinado 

carrapato pode ajudar a garantir que, após a alimentação, pelo menos um conjunto 

das cepas possa infectar um animal imunologicamente sensível, levantando a 

hipótese de que a identidade do tipo OspC também pode influenciar a 

compatibilidade do hospedeiro mamífero (DI et al., 2018). Algumas variantes de 

OspC podem facilitar o estabelecimento da infecção em determinados grupos de 

mamíferos, como a OspC do tipo F, que são comumente detectadas em cães 

infectados, e até o momento não isoladas em humanos (BRISSON et al., 2010; 

RHODES et al., 2013). 

Ensaios de imunohistoquímica em camundongos previamente inoculados com 

cepas individuais de Borrelia sp., produtoras de diferentes tipos de OspC, e com 

coelhos imunizados com OspC recombinante desenvolveram respostas IgG 

específicas para cada variação (EARNHART et al., 2005; OLIVER et al., 2016). As 

respostas de anticorpos específicos também foram demonstradas em caninos 

infectados, onde o soro dos cães reagiu apenas com um subconjunto limitado de 

proteínas OspC, evidenciando a especificidade na resposta de anticorpo, 

reafirmando a hipótese levantada em estudos de mapeamento de epítopos, que 

identificaram epítopos dominantes nas regiões C-terminais, mais especificamente 

nas regiões loop 5, hélice 5 e conservados nos últimos 20 resíduos de aminoácidos, 

que embora as sequências desses epítopos variem entre as proteínas OspC, elas 

são altamente conservadas entre as proteínas de um tipo individual de OspC 

(EARNHART E MARCONI, 2007; EARNHART E MARCONI, 2007; JOBE et al., 

2003; OLIVER et al., 2016).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023316301861#bib0055
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Embora os domínios C-terminais C7 e C10 possam estimular a resposta 

bactericida de anticorpos em seres humanos, isso não ocorre em cães, levantando a 

hipótese de que esses domínios não são estritamente necessários para estimular o 

sistema imune de todas as espécies de mamíferos hospedeiras (LOVRICH et 

al. 2007). A especificidade dessas respostas imunogênicas implica diretamente no 

desenvolvimento de vacinas e ensaios de diagnóstico, sendo a capacidade de 

proteção das vacinas construídas com OspC determinada pela inclusão de vários 

epítopos derivados de diversas proteínas do tipo OspC (EARNHART E MARCONI, 

2009). 

2.9 CLONAGEM E EXPRESSÃO  

 A clonagem molecular baseia-se na tecnologia do DNA recombinante, onde o 

isolamento e a recombinação de DNA são propagados em moléculas idênticas, através 

de um organismo hospedeiro (PASSAGLIA E ZAHA, 1996). As principais aplicações 

deste método são realizadas em estudos de mecanismos de replicação, expressão 

gênica, e na produção de substâncias úteis, como hormônios, vacinas e enzimas em 

grande escala de produção (PASSAGLIA E ZAHA, 1996). 

A técnica de clonagem consiste inicialmente, na amplificação por PCR da 

sequência de DNA de interesse (DNA exógeno), a qual será inserida a um vetor, esse 

processo é chamado de reação de ligação (KNOCHE E KEPHART, 1999; KOBS, 

1995). Os vetores mais utilizados no transporte de fragmento de DNA exógeno são os 

plasmídeos (DNA circular extra cromossomal), e pela transformação é inserido dentro 

de um novo organismo hospedeiro, como bactérias, vírus e fungos (ALBERTS et al., 

1999; LEWIN, 2000). 

Em um processo eficiente de expressão de proteínas, a escolha do sistema 

de expressão é de grande importância, e deve levar em consideração a estrutura da 

proteína, sua funcionalidade e a produtividade desejada (DEMAIN E VAISHNAV, 

2009). Para esse estudo, foi aplicado o uso do sistema de clonagem por 

recombinação Gateway®, que apresenta como vantagem a eliminação do uso de 

enzimas de restrição, realizando a recombinação de forma rápida e assertiva, com 

orientação de sítio-específica (HARTLEY et al., 2000). O sistema também permite a 

transformação simultânea em múltiplos vetores destino, como bactérias, leveduras, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023316301861#bib0195
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023316301861#bib0195
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células de mamíferos e vírus, mantendo a orientação do segmento (HARTLEY et al., 

2000). 

Os plasmídeos comerciais possuem a capacidade de replicação autônoma, 

por possuir uma sequência de nucleotídeo de replicação autônoma (ARS), além de 

transportarem genes, que conferem resistência aos antibióticos, esse sistema 

permite selecionar as células hospedeiras, que receberam o inserto com o vetor 

plasmidial pela resistência aos antibióticos com ampicilina e kanamicina. O sistema 

Gateway®, inibem o crescimento das colônias não transformadas pela presença do 

gene marcador “suicida” (ccdB), que codifica uma proteína tóxica à célula, causando 

letalidade para as colônias não transformadas (HARTLEY et al., 2000; PASSAGLIA 

E ZAHA, 1996). 

Além disso, a tecnologia de clonagem Gateway® adota um sistema de 

recombinação lambda, flanqueado por sítios modificados, denominados de regiões 

“att”, que orientam as inserções de ligação entre o DNA de interesse, e vetores de 

entrada e expressão (HARTLEY et al, 2000). A partir do reconhecimento da 

sequência “GTGG” presentes no plasmídeo de entrada pENTR™ D- TOPO, a 

tecnologia mediada por uma topoisomerase que liga a sequência complementar 

“CACC” presente no produto PCR entre os sítios attL1 e attL2 do plasmídeo de 

entrada. O sistema TOPO é uma técnica de biologia molecular, que os fragmentos 

de DNA são clonados em vetores específicos sem a necessidade de uma enzima 

“ligase” de DNA, permitindo uma maior estabilidade do fragmento de interesse em 

DNA circular, em comparação ao DNA de dupla fita com as extremidades expostas 

(HEYMAN et al., 1999).  

 Para expressão de padrões moleculares associados aos patógenos (PMAPs) 

em sistemas heterólogos, o modelo mais comum aplicado como célula hospedeira é 

Escherichia coli, devido a facilidade de sua manipulação genética, baixo custo de 

produção, controle da expressão, e o amplo conhecimento sobre sua genética, 

fisiologia e rapidez (SORENSEN E MORTENSEN, 2005). Além disso, modificações 

nos vetores e linhagens de E. coli são, frequentemente, feitas no sentido de 

aumentar a eficiência e versatilidade do sistema original. Com o advento de novos 

sistemas de expressão em células de eucariotos (levedura, insetos, mamífero), a 

expressão de proteínas clonadas tornou-se uma abordagem que vem 

revolucionando os estudos de estrutura, função, purificação e identificação de novas 
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proteínas. Nestes outros sistemas, o recombinante a ser introduzido no hospedeiro 

alvo pode ser facilmente construído e amplificado em E. coli (NASCIMENTO et al., 

2003). 

A descoberta de promotores e repressores específicos do genoma de E. coli, 

de uma variedade de vírus que infectam E. coli e células eucarióticas permitiram a 

manipulação da expressão de proteínas e a clonagem de genes sob o controle de 

um dado promotor, cuja expressão pode ser indutível. O sistema de controle de 

expressão de proteínas heterólogas mais usado de E. coli é baseado no operon lac. 

Neste sistema, o DNA de interesse é clonado em plasmídeo (de expressão que no 

caso deste trabalho o pDEST) contendo o lacI (repressor), lacP (promotor) e lacZ 

(gene estrutural transcrito para mRNA da β-galactosidase). A indução da transcrição 

é obtida pela adição de um análogo de lactose sintético e não degradável 

(isopropiltio-β-D-galactosídeo, IPTG), o qual se associa ao repressor e inibe-o, 

deixando o promotor livre para a interação com a RNA polimerase e consequente 

transcrição do gene em alto escala (NASCIMENTO et al., 2003). 

Dentre os mais diversos vetores de clonagem e expressão, os elementos 

genéticos são tidos como essenciais para o processo de transformação e expressão 

de proteínas. Em muitos casos são necessários variados passos para a produção 

heteróloga de proteínas, o que acarreta a necessidade de diversas subclonagens. 

Dessa forma, vários são os sistemas de expressão heterólogos existentes no 

mercado e pensando em melhorar esses passos, nosso grupo resolveu utilizar o 

sistema Gateway® para expressar o e sintetizar proteínas em diferentes 

hospedeiros sem a necessidade de subclonagens futuras. 

3 OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GERAL 

 Realizar a expressão do gene ospC da cepa americana (G39/40) de Borrelia 

burgdorferi em um sistema heterólogo. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A. Produzir um clone de entrada com o gene ospC por meio do sistema de 

clonagem Gateway® ao plasmídeo pENTR. 

B. Obter um clone de expressão pDEST. 

C. Induzir expressão dos clones. 
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 4 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na Universidade Católica Dom Bosco, no 

complexo de laboratórios do SINOVA Biotech e Escola Superior de Agricultura Luiz 

de Queiroz/ Universidade de São Paulo (USP) Piracicaba, no Departamento de 

Genética, no laboratório de Biologia Molecular de Plantas, Prof. Marcio de Castro 

Silva Filho – sob a supervisão da Dra. Karina L. Lopes.  

4.1 OBTENÇÃO DO DNA 

O DNA da cepa americana (G39/40) de Borrelia burgdorferi foi cedida pelo 

laboratório de doenças parasitária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ), que é referencia em estudos de Borrelia spp no Brasil. O DNA genômico 

foi extraído com o kit Easy DNA (Invitrogen®) de acordo com as instruções do 

fabricante.  

4.2 AMPLIFLICAÇÃO DO GENE 

A amplificação do gene F084/alelo ospC-F foi realizada por meio da PCR, 

para isso, foram utilizados os primer forward F 

5’CACCTAATAATTCAGGGAAAGATGGG 3’, sintetizado com a adição de quatro 

bases, no início da sequência (5’ CACC), para adequar ao sistema de clonagem 

direcional D-TOPO (Gataway®). E o primer reverse R 5’ 

TTAAGGTTTTTTTGGACTTTCTGC 3’. O par de primer franqueia a região 

correspondente ao gene OspC-F de Borrelia burgdorferi com 600 pares de bases, 

referente ao acesso MH071432.1 do genbank (cbi.nlm.nih.gov/genbank/). 

A reação da PCR foi padronizada em um volume final de 20ul, com as 

proporções de tampão da Taq (10X) 2,0 ul; 0,6 uL de MgCl2 a 50mM; 0,4 uL de 

dNTPs a 200 mM; 1uL de cada primer 10 pmoles; 0,4 uL de Taq DNA polimerase 

platinum® a 5U; e 2 uL de DNA a 50 ng. O termociclador (T100™Thermal Cycler-Bio 

Rad) foi programado a um ciclo de 3 min a 94C, e 35 ciclos de 94C por 1 min, 

55C por 40 seg., e 72C por 2 min e um ciclo final a 72C por 10 min. O produto de 

PCR amplificado e foi submetido a eletroforese em gel de agarose a 1% e 

visualizado após coloração com brometo de etídio sob luz ultravioleta. 
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4.3 CLONAGEM gene + pENTR™ D- TOPO (CLONE DE ENTRADA) 

O uso da tecnologia de clonagem Gateway® adota um sistema de 

recombinação lambda, flanqueado por sítios modificados, denominados de regiões 

“att”, que orientam as inserções de ligação entre o DNA de interesse, e vetores de 

entrada e expressão (HARTLEY et al, 2000). A partir do reconhecimento da 

sequência “GTGG” presentes no plasmídeo de entrada pENTR™ D- TOPO, a 

tecnologia mediada por uma topoisomerase que liga a sequência complementar 

“CACC” presente no produto PCR entre os sítios attL1 e attL2 do plasmídeo de 

entrada (figura. 01), mantendo sempre a orientação de entrada correta do gene. O 

sistema TOPO é uma técnica de biologia molecular, que os fragmentos de DNA são 

clonados em vetores específicos sem a necessidade de uma enzima “ligase” de 

DNA, permitindo uma maior estabilidade do fragmento de interesse em DNA circular, 

em comparação ao DNA de dupla fita com as extremidades expostas (HEYMAN et 

al., 1999).  

  

Figura 01. Produção do plasmídeo de entrada. Esquematização da ligação entre o 

plasmídeo pENTR™ D-TOPO (Invitrogen®) e o produto de PCR amplificação do 
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gene ospC, ilustrando os sítios de ligação e inserção dos fragmentos orientados pela 

sequência de nucleotídeos, e mediado por topoisomerases “TOPO” 

(https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K240020#/K240020). 

A reações de clonagem foi preparada adicionando 4 uL do produto de PCR 

“fresco”, acrescidos de 1 uL na concentração de 150ng de plasmídeo de entrada 

pENTR – TOPO (Invitrogen®). As amostras foram homogeneizadas e incubadas por 

cinco minutos em temperatura ambiente, conforme orientação do fabricante 

(Invitrogen – Catalogo 12535-019 e 12535-027). Depois, foi utilizado 2 uL da reação 

na transformação de células E. coli TOP 10, presente no kit de clonagem: 

pENTR™/D-TOPO®”, com One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coli, 

clonagem em cinco minutos.  

A reação foi incubada em gelo por 30 minutos, posteriormente submetida por 

30 segundos em banho-maria a 42°C sem agitação. Em seguida, a reação foi 

transferida imediatamente para o gelo, permanecendo por um período suficiente 

para ser transportar até a câmara de fluxo laminar, e foi adicionado 250 μL de meio 

SOC na reação, a temperatura ambiente. O tubo com a reação foi vedado e 

submetido a agitação horizontal à 37°C por 1 hora. O produto transformado foi 

distribuído em placas de Petri 20 x 24 cm e devidamente identificadas, contendo 

meio Luria – Bertani (LB) ágar com 100 μg/mL de kanamicina (antibiótico de 

seleção). As placas foram incubadas por 12 horas à 37°C para o desenvolvimento 

das colônias bacterianas. 

4.4 EXTRAÇÃO DO DNA PLASMÍDIAL/pENTR+ospC 

Para a extração do DNA plamidial, foi utilizado o protocolo adaptado de 

Giannino Del Sal et al. (1998). Para isto, 10 colônias crescidas nas placas foram 

selecionadas e distribuídas em 10 tubos de 50 mL, contendo 3 mL de meio LB 

líquido, enriquecido com 100 μg/mL de kanamicina e incubados por 12 horas, a 37ºC 

de temperatura sob agitação constante de 180 rpm.  

Após 12 horas de crescimento, o material foi concentrado por centrifugação, e 

o sobrenadante descartado. As células situadas no pellet foram ressuspensas em 

400 uL de “step buffer” (8% w/v de sucrose; 0,1% v/v TritonX-100; 50 mM EDTA; 50 

mM Tris-HCl pH 8,0) e lisozima (50 mg/mL), incubadas por 5 min em temperatura 

ambiente, depois submetidos à temperatura de 100ºc por 45 segundos e 
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centrifugadas por 10 minutos a 14.000 rpm. O sobrenadante foi transferido para um 

novo tubo, tratado com 5 uL de Rnase (10ng/mL), e mantidos por 30 segundos a 

37°C. Depois, foram adicionados 16 uL de CTAB (5% w/v), e incubado por 5 minutos 

à temperatura ambiente, e centrifugado por 5 minutos a 14.000 rpm. O sobrenadante 

obtido foi descartado, e o pellet foi ressuspendido em 300 uL de NaCl (1,2M), e 

homogenizado por inversão.  

Depois foi adicionado 750 uL de etanol (100%), homogenizado por inversão, e 

centrifugado por 10 minutos a 14.000 rpm. O etanol foi descatado e acrescentado 1 

mL de etanol (70%) ao sedimento e centrifugado por 5 minutos a 14.000 rpm. 

Posteriormente, o sobrenadante foi descartado e o pellet foi seco a temperatura 

ambiente e ressuspenso com 30 uL de água deionizada. O DNA plasmidial obtido foi 

submetido a eletroforese em gel de agarose a 1% e coloração com brometo de 

etídio e visualizado sob luz ultravioleta.  

4.5 QUANTIFICAÇÃO DO DNA PLASMIDIAL 

 As quantificações do DNA plasmidial foram realizadas no equipamento Qubit 

Fluorometric Quantification-Invitrogen®. Para isso, foram seguidas as 

recomendações de preparação da amostra de acordo as orientações do fabricante, 

onde foram adicionados 1 uL do DNA plasmidial, 199uL de buffer e 1uL de flouróforo 

em cada reação, as amostras foram homogeneizadas por 2 segundos, por inversão, 

centrifugadas por 15 segundos, mantidas em repouso por 2 minutos e submetidas à 

leitura.  

4.6 DIGESTÃO POR ENZIMA DE RESTRIÇÃO - Nsi I 

 Para digestão do DNA plasmidial por enzima de restrição, em um microtubo 

de 1,5 mL, foram adicionados 1uL de plasmídeo (pENTR + ospC), contendo 100 ng; 

1uL da enzima 1X NE Buffer (100mMNaCl; 50 mM Tris-HCl; 10 mM MgCl2; 100 

µg/mL BSA (pH 7.9, 25°C); 0,5 uL da enzima NsiI; e q.s.p. água ultra pura para a 

solução final de 10 uL. As soluções foram submetidas a 37°C de temperatura em 

termociclador por 3 horas. Após o processo de digestão os produtos obtidos foram 

submetidos à eletroforese, por uma hora a 60V em gel de agarose (1,0%), e corado 

com GelRed® e as bandas foram visualizadas sob luz ultravioleta em transluminador 

e fotodocumentadas. 
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4.7 SEQUENCIAMENTO DO DNA PLASMIDIAL DOS CLONES POSITIVOS 

Após a confirmação da inserção do gene no plasmídeo (pENTR+ospC) pela 

reação de digestão, foram selecionadas duas colônias, denominadas de F1C6 e 

F2C10, ambos os clones possuíam padrões de bandas de acordo com o esperado 

pela análise de digestão. O DNA plasmidial dessas colônias foram extraídos e 

preparados para o sequenciamento com os primer da região do plasmídeo pENTR e 

encaminhadas para sequenciamento, pelo método de Sanger, na plantaforma de 

sequenciamento da ESALQ. 

4.8 SUBCLONAGEM/CONSTRUÇÃO DO CLONE DE EXPRESSÃO 

O sistema de subclonagem é construído pela reação de recombinação entre a 

interação de dois vetores nas regiões (attL1 X attR1; attL2 X attR2). O primeiro vetor 

“Vetor De Entrada” (pENTR), que por meio da primeira reação de clonagem, gerou 

um “Clone de Entrada” (pENTR, attL1, ospC, attL2). O segundo vetor, denominado 

de “Vetor de Destino” (pDEST 17/ Invitrogen®), tem como orientação de ligação das 

regiões de att1 e att2 presentes nos plamideos (pENTR e pDEST), que por meio de 

uma reação de recombinação os sítios de orientação e a enzima LR Clonase, 

transfere o segmento de DNA do Vetor de Entrada ao Vetor de Destino, construindo 

um “Vetor de expressão”. 

Os vetores que apresentam ligação eficiente expressam o gene de interesse 

por sua inserção entre os sítios attR1 e attR2. O vetor de destino pDEST é 

construído comercialmente e contém o gene ccdB, que quando trocado com o vetor 

de entrada não é expresso. O gene ccdB expressa uma toxina letal, e quando não 

ocorre o processo de recombinação entre o vetor de entrada com o vetor de destino 

o gene é expresso e a proteína CCdB é sintetizada, que é letal a célula hospedeira. 

Dessa forma, resultando em apenas células contendo o inserto de interesse, que 

além da seleção pelo gene letal o vetor de destino, também tem um gene de 

resistência a resistência. 
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Figura 02. Ilustração dos sítios de ligação na reação de ligação entre o clone de 

entrada e o plasmídeo de expressão pDEST, mediados pela enzima LR Clonase 

(Invitrogen – Catálogo. 12535-019 e 12535-027). 

Para isso, em reações distintas, foram adicionados 150ng da ligação BP 

(pENTR+ ospC), 150ng do plasmídeo de expressão pDEST 17 ® (Invitrogen®) 

(figura. 02), 2 uL da enzima LR clonase e H₂O até completar a quantidade de 10 uL 

de solução final, conforme as indicações do manual (Invitrogen – Catálogo. 12535-

019 e 12535-027).  

Depois disso, foram utilizados 2 uL da reação na transformação em células de 

expressão quimicamente competente E. coli – linhagem BL21 (Novagen®), 

previamente incubadas em gelo por 30 minutos. Depois os tubos foram colocados 

por 30 segundos em banho-maria a 42°C sem agitação. Em seguida estes foram 

transferidos imediatamente para o gelo, onde permaneceram por um período 

suficiente para serem transportados até a câmara de fluxo laminar, onde foram 

adicionados 250 μL de meio SOC em cada tubo, em temperatura ambiente. Os 

tubos foram vedados e submetidos sob agitação horizontal a 37°C por 1 hora. 
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Os produtos transformados foram distribuídos em placas de Petri 20 x 24 cm 

devidamente identificadas, contendo meio Luria – Bertani (LB) ágar com 100 μg/mL 

de Ampicilina (antibiótico de seleção). As placas foram incubadas por 12 horas a 

37°C para o crescimento das colônias bacterianas.  

4.9 INDUÇÃO DE EXPRESSÃO  

Após confirmação por sequenciamento, os clones foram selecionados para a 

indução de expressão do gene de interesse. Em um tubo de 50 mL, foi preparado o 

pré-inóculo para cada clone, contendo 10 mL de meio LB líquido enriquecido com 

100 ug/mL‑1 de ampicilina, e uma colônia bacteriana. Esse material foi submetido ao 

crescido em uma estufa a 37ºC por 12 horas, em agitação constante. 

Após esse tempo, foi preparado um inóculo contendo 1 mL do pré-inóculo, 9 

mL de meio LB líquido enriquecido com 100 ug/mL de ampicilina, sob as mesmas 

condições de crescimento. Para avaliar o processo de expressão foi realizado uma 

cinética de crescimento, que iniciou quando as culturas atingiram a densidade óptica 

(OD) de 0,6, tornando-se o marco zero do controle de expressão. Nesse momento, 

foi retirado a alíquota de 1mL da solução, que foi centrifugada, o sobrenadante foi 

descartado a e o pellet foi estocado em freezer na temperatura de -20°C. A partir 

disso, foi induzida pela adição de tiogalactopiranosídeo de isopropila (IPTG), à 

concentração final de 1 mmol L‑1), e foram monitoradas alíquotas de 1 mL a cada 1 

hora, a fim de quantificar a OD e armazenar as amostras, até atingir 5 horas de 

acompanhamento da expressão.  

As alíquotas coletadas durante a cinética de crescimento foram suspensas 

em tampão de amostra (60 mmol L‑1 Tris‑HCl pH 6,8, 5% glicerol, 2% SDS, 4% β‑

mercaptoetenol) e foi aplicada em gel desnaturante de poliacrilamida (gel 

concentrador 4% e gel de separação 12%), submetida à eletroforese, e corada com 

solução aquosa de Coomassie Brilliant Blue R‑250 0,05% (Bio-Rad Laboratories, 

Richmond, EUA), por 1 hora. O gel foi descorado com lavagens sucessivas de água 

destilada deionizada até a visualização da banda correspondente à proteína OspC 

Além disso, também foi realizado uma avaliação da melhor temperatura de 

expressão, as amostras foram previamente adicionadas à concentração final de 1,5 

mmol L‑1 de IPTG e submetidas a crescimento sob as temperaturas de 21°C e 37°C 
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por 4 horas. Para avaliação destas, foram aplicadas no gel de poliacrilamida, 

evidenciando a temperatura mais adequada para a expressão de proteína OspC, 

nesse sistema de clonagem. 

As alíquotas coletadas durante a cinética de crescimento foram suspensas 

em tampão de amostra (60 mmol L‑1 Tris‑HCl pH 6,8, 5% glicerol, 2% SDS, 4% β‑

mercaptoetenol) e  foi aplicada em gel desnaturante de poliacrilamida (gel 

concentrador 4% e gel de separação 12%), submetida à eletroforese, e corada com 

solução aquosa de Coomassie Brilliant Blue R‑250 0,05% (Bio-Rad Laboratories, 

Richmond, EUA), por 1 hora. O gel foi descorado com lavagens sucessivas de água 

destilada deionizada até a visualização da banda correspondente à proteína OspC. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 OBTENÇÃO DO GENE  

Os fragmentos correspondentes à região codificante da proteína ospC, foram 

inicialmente amplificados através do uso da PCR, e evidenciado por eletroforese 

com uma banda de aproximadamente 600 pares de base (pb) em ambos os 

fragmentos, como esperado (figura 03). Os resultados obtidos foram compatíveis ao 

estudo realizado por Masuzawa et al., (1997), onde foram feitas análises de 

polimorfismo no comprimento do fragmento de restrição (RFLP) do gene de ospC, 

em diversas espécies do grupo Borrelia burgdorferi sensu stricto, que em todas as 

variações das espécies estudadas apresentaram aproximadamente de 600pb na 

amplificação da ospC. 

 

Figura 03. Eletroforese em gel de agarose a 1%, evidenciando amplificação dos 

fragmentos 1 e 2, contendo o gene de interesse. 

 

5.2 OBTENÇÃO DO CLONE DE ENTRADA E CONFIRMAÇÃO DA INSERÇÃO DO 

GENE 

A sequência do gene clonada ao plasmídeo pENTR e inseridas em uma cepa 

de E. coli de linhagem Top 10 (Figura 04), resultaram na formação de clones de 

entrada, resistentes a Kanamicina, onde foram obtidos um total de 36 colônias 



37 
 

contendo o fragmento amostra 1 (Placa A, figura 04), e 16 colônias da no fragmento 

amostra 2 (Placa B, figura 04). 

 

 

Figura 04. As placas A e B contém os clones de entrada obtidos pela reação de 

ligação da PCR do gene OspC ao plasmídeo de entrada pENTR, sendo na placa A, 

as colônias contendo a inserção do fragmento 1, e na placa B, as colônias contendo 

a inserção do fragmento 2. 

Para confirmação da ligação e obtenção do clone de entrada, as placas foram 

enriquecidas com o antibiótico Kanamicina, onde apenas as colônias transformadas 

com o plasmídeo pENTR tem a característica de resistência ao antibiótico. O inserto 

alocado no plasmídeo de forma direcional orientado pelas bases CACC, exclui a 

possibilidade de introdução do fragmento na orientação errada. Após a primeira 

reação de ligação (pENTR + INSERTO), os clones gerados foram submetidos à 

extração de DNA plasmidial, PCR do DNA plasmidial, digestão por enzima e 

sequenciamento a fim de confirmar a eficiência da inserção do produto.  

 

5.3 EXTRAÇÃO DE DNA PLASMIDIAL (pDNA) 

Das colônias selecionadas (n=10) evidenciou a presença de DNA genômico 

circular oriundo das ligações entre o plasmídeo de entrada (pENTR) e os fragmentos 

1 e 2, apresentados nas figuras abaixo. 
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Figura 05.  Eletroforese evidenciando DNA plasmidial extraído das colônias 

originadas da reação de ligação 1, contendo o fragmento 1; sendo no primeiro poço 

constando o marcador, e poços nos subsequentes, as colônias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

e 10. 

 

Figura 06.  Eletroforese evidenciando DNA plasmidial extraídos da reação 1, 

contendo o fragmento 2; onde no primeiro poço apresenta-se o marcador, e poços 

nos subsequentes, o DNA plasmidial oriundo das colônias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 

10. 

De acordo com o manual, a obtenção do DNA plasmidial, (plasmídeo de 

entrada) purificados em alto grau de pureza e em larga escala é fundamental na 

execução e continuação do experimento (Invitrogen – Catálogo. 12535-019 e 12535-

027). Existem vários métodos de extração e purificação de pDNA e os mais 
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utilização são as colunas de purificação kits comerciais e as lises alcalinas, e 

purificações por método que utilizam solventes orgânicos como fenol/clorofórmio. 

Em nosso experimento, os métodos de extração pDNA baseado na lise 

alcalina e purificação por kit comercial e fenol/clorofórmio, não foram suficientes para 

obtenção do pDNA, para solucionar este problema, foi adotado o método descrito 

por Del Sal et al. (1998), onde abordando o uso do detergente catiônico brometo de 

cetil-trimetilamônio (CTAB) para precipitação de DNA, apresentou maior economia 

durante a execução, comparado ao métodos de reação de lise alcalina. Após 

extração, a quantificação do pDNA foi de 612,4 ng/uL para F1C6 e 663,8 ng/uL para 

F2C10, concentração suficiente para realizar a reação de recombinação com o 

pDEST.  

Estudos realizados por WANG et al., (2016), comparando métodos de 

extração de DNA genômico sugerem o uso de CTAB para extrações, levanta a 

hipótese de que o reagente confere maior exposição do material genético por 

rompimento mais eficiente da parede celular, resultando no aumento de 50% de 

eficiência na obtenção de resultados dos protocolos que adotaram CTAB. No 

protocolo adotado para este estudo, o Triton X-100, a lisozima e o CTAB atuam na 

ruptura da parede, lise de membrana celular, e na precipitação simultânea de 

proteínas e polissacarídeos (ISOLA et al. 1994; SMART E RODEN, 2010). A solução 

de Tris EDTA é comumente empregada como tampão durante a ressuspensão de 

ácidos nucléicos, a fim de manter o pH estável e protegê-los da degradação, sendo 

o pH próximo a 8,0 importante na interação com lipopolissacarídeos, auxiliando na 

desestabilização de membranas celulares. O uso de etanol atua na precipitação dos 

ácidos nucleicos, que possibilita a “limpeza” dos ácidos nucléicos e descarte de 

compostos contaminantes (ISOLA et al. 1994; SMART E RODEN, 2010).  

As amostras extraídas confirmaram presença de material genético com banda 

entre 5000pb e 4000pb (Figuras 05 e 06), com exceção da colônia 10 do fragmento 

1, que não foi evidenciado pDNA (Figura 05). Por se tratar de um plasmídeo circular 

fechado, pode-se observar pDNA de diferentes posições de banda, devido à 

migração das isomorfas do plasmídeo migrando na eletroforese, que em razão à sua 

natureza de polaridade negativa presente no DNA, as moléculas tendem a migrar 

em direção ao polo positivo da cuba, mas em contrapartida, por se tratar de 

plasmídeos fechados, podem assumir a forma de moléculas enoveladas ou 
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superenoveladas (compacta), migrando de forma dificultosa pela malha do gel de 

agarose (LIMA et al., 2008). 

5.4 PCR DO DNA PLASMIDIAL 

As amostras que apresentaram material genético evidenciado na eletroforese 

após extração, foram submetidas a PCR do DNA plasmidial com os mesmos primers 

utilizados na amplificação do gene, a fim de localizar em quais colônias o gene de 

interesse estava presente, destas, com exceção da colônia 7 contendo o fragmento 

2, todas as amostras apresentaram amplificação entre as massas moleculares de 

1000 e 1500pb. 

 

Figura 07. PCR do DNA plasmidial extraído, contendo o primeiro fragmento; sendo 

no primeiro poço constando o marcador, e poços nos subsequentes, as colônias 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 
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Figura 08. PCR do DNA plasmidial extraído, contendo o segundo fragmento; sendo 

no primeiro poço constando o marcador, e poços nos subsequentes, as colônias 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

 

5.5 DIGESTÃO POR ENZIMA DE RESTRIÇÃO PARA CONFIRMAÇÃO DO 

INSERTO. 

Das colônias que apresentaram banda mais intensa e possuíam o gene de 

interesse, foram selecionadas a colônia 6 da ligação com o fragmento 1, e a colônia 

10 da ligação com o fragmento 2. Os materiais selecionados foram novamente 

confirmados através da digestão por enzima de restrição, ambas a amostras 

submetidas a análise de digestão pela enzima NsiI apresentaram banda esperada, 

sendo a banda superior de 2.888pb e inferior de 266pb na amostra clonada com 

fragmento 1, e 2855pb e 266pb com a amostra clonada com o fragmento 2, 

confirmando a inserção do gene. 

  

Figura 09. A figura apresenta as coordenadas de clivagem indicadas com o uso da 

enzima de restrição Nsi I, e o gel de agarose submetido a eletroforese, apresentado 

banda nas regiões esperadas tanto na colônia 6, oriunda da clonagem com o 

fragmento 1; quanto na colônia 10, com o fragmento 2. 

 

5.6 SEQUENCIAMENTO 
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Os plasmídeos extraídos da colônia 6, contendo o fragmento 1 (Figura 04, 

placa A), e os plasmídeos da colônia 10 (Figura 04, placa B), contendo o fragmento 

2, foram enviados para sequenciamento, onde ambas apresentaram inserção 

correta do gene no vetor de entrada, e 99% de identidade com o gene ospC de 

Borrelia burgdorfer, sendo que a melhor qualidade de sequência foi obtido da colônia 

6 com o fragmento 1. 

 

Figura 10. Comparação de alinhamento pelo software blast, entre a colônia 6, com o 

fragmento 1 e os dados disponíveis no genBank de Borrelia burgdorferi, estirpe 

118a, gene OspC, em cds parcial. 
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Figura 11. Comparação de alinhamento pelo software blast, entre a colônia 10, com 

o fragmento 2 e os dados disponíveis no genBank de Borrelia burgdorferi, estirpe 

118a, gene OspC, em cds parcial. 

  

 Nos resultados obtidos através do sequenciamento de DNA, foram 

detectadas alterações na sequencia de nucleotídeos esperados ao comparar com 

uma franqueia da região correspondente ao gene OspC-F de Borrelia burgdorferi, 

referente ao acesso MH071432.1 do genBank (cbi.nlm.nih.gov/genbank/). Conforme 

esperado, variações genéricas são comumente relatadas em estruturas de DNA da 

proteína OspC, apesar do seu pleomorfismo, a identidade genética em nível 

cromossomal da OspC costuma se apresentar com certa homologia entre as 

bactérias do grupo B. burgdorferi lato sensu, sendo de aproximadamente 80% 

quando comparado ao grupo, e de 97% de homologia comparada a cepas da 

mesma espécie (MASUZAWA et al., 1997; TSAO, 2009). Neste estudo, o 
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sequenciamento do gene em ambas as amostras apresentou 99% de 

compatibilidade com o gene codificante da ospC, estirpe 118a de Borrelia burgdorfer 

depositados no genBank, porém a mutação observada até o momento não foi 

relatado. 

 

5.7 OBTENÇÃO DO CLONE DE EXPRESSÃO E INDUÇÃO DE EXPRESSÃO 

 Após confirmação da obtenção do clone de entrada, a colônia 6 da ligação 

com o fragmento 1, e a colônia 10 da ligação com o fragmento 2 foram submetidas a 

subclonagem no plasmídeo de destino pDEST gerando um Clone de expressão, 

submetidos posteriormente a indução de expressão.  Os resultados obtidos na 

cinética de expressão foram analisados por métodos quantitativos e qualitativos. Os 

valores quantitativos de densidade óptica (OD) referentes ao crescimento das 

colônias, foram de OD de 0,6 no tempo zero sem a adição de IPTG, e após a adição 

de 1 mmol L‑1 de IPTG a solução de indução foram coletadas amostras de 1 em 1 

hora até completar 5 horas de indução, e foi possível observar valores crescente de 

OD (Figura 12).  

 A expressão gênica foi avaliada por eletroforese em SDS page, análise 

qualitativa, foi possível observar um aumento da intensidade da banda de acordo 

com o tempo de indução, principalmente na região corresponde ao tamanho de 20 

KDa, de acordo com o marcador de massa molecular. Essa região corresponde ao 

esperado a massa molecular de OspC, que apresenta aproximadamente 22 KDa 

(figura 13) .  
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Figura 12.  Comparativo da densidade óptica (OD) da cinética de expressão, 

partindo do marco zero, marcado pelo momento em que a OD apresentou o marco 

de 0,60 (H0) e sinalizando os valores após adição de IPTG nas seguintes 5 horas 

(H1, H2, H3, H4 e H5).  

 

Figura 13.  Eletroforese da cinética de expressão. O HO sinaliza o tempo zero, sem 

a adição de IPTG. E H1 a H5, as amostras coletadas de 1 em 1 hora após adição de 

IPTG.  
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O tiogalactopiranosídeo de isopropila (IPTG) é um indutor químico utilizado na 

indução de promotores em sistemas de expressão, a fim de produzir proteínas 

recombinantes em larga escala (NEUBAUER, 1992; PANDA et al., 1999). A indução 

é dependente da quantidade de indutor disponível para a célula, sendo assim, 

quanto maior a disponibilidade de IPTG, mais rápida é a resposta celular quanto à 

expressão de proteínas (YEE E BLANCH, 1992). 

Neste estudo, o tempo ideal de indução de expreção do gene foi de 4 horas, 

em linhagens de E. coli BL 21 (DE3) sob a concentração de 1 mmol L‑1 de IPTG em 

ambos os fragmentos. Em um estudo semelhante realizado por Caitano et al., 

(2013), na expressão do gene pgk de Brucella abortus em TOP10 F’ também 

apresentou maior produção da proteína recombinante de interesse em quatro horas 

de indução. A determinação do tempo ideal de expressão é extremamente 

importante na determinação da estabilidade da proteína, estudos feitos por Marisch 

e colaboradores (2013), observaram que em 7 horas após a indução de proteínas 

recombinantes no plasmídeo pET30a, houveram a perda de 40% na estabilidade do 

plasmídeo, sendo que após 21 horas de desafio, não existia mais células com o 

plasmídeo expressando a proteína recombinante. Em razão disso, pode-se ter como 

hipótese a instabilidade do plasmídeo e morte celular ocasionando a diminuição da 

intensidade da banda na expressão verificada neste estudo (figura 14), com 5 horas 

da cinética de expressão.  

Apesar do IPTG bastante utilizada em diversos sistemas de expressão e por 

possui uma alta eficácia como indutor. Essa molécula apresenta uma grande 

desvantagem no fato de ser tóxico à maioria das células, de tal forma que, após 4-5 

horas de indução, observa-se uma drástica diminuição do crescimento celular no 

meio de cultura. Assim, devido à sua toxidade o IPTG limita a produção em maior 

escala de uma proteína de interesse (HUMBERTO E SILVA, 2006). Na avaliação de 

expressão sob as temperaturas de 21°C e 37°C em 4 horas de crescimento com 

desafio de IPTG, as amostras apresentaram banda mais intensa sob crescimento a 

21°C, visualizadas na figuas a baixo (figura 14). 
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Figura. 14 A imagem apresenta comparação entre a colônia 1, contendo o fragmento 

1, e a colônia 1, contendo o fragmento 2, sob indução nas temperaturas de 37°c e 

21°c, onde averigua banda mais intensa nas amostras submetidas a temperatura 

mais baixa. 

As figuras 13 e 14 evidenciaram expressão da proteína pelo vetor, a partir da 

identificação de banda intensa na região que confere o peso molecular aproximado 

de 20 KDa, o que se faz similar ao peso molecular esperado 22-kD da proteína 

OspC, também visto por Fuchs et al., (1992). O alto nível de expressão e a 

capacidade antigênica desencadeada pela OspC durante o estabelecimento da 

infecção precoce, são fatores relevantes que designam esta proteína como produto 

de interesse na construção de vacinas e como antígeno diagnóstico (BAUM et al., 

2014; EARNHART et al, 2005; SCHWAN, 2003). 

A OspC possui grande variabilidade genética já descrita na literatura, tendo 

mais de 30 'tipos' distintos já definidos (BRISSON E DYKHUIZEN, 

2004; EARNHART E MARCONI, 2007; BRISSON et al, 2010; RHODES et al, 2013). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023316301861#bib0035
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023316301861#bib0035
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023316301861#bib0110
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023316301861#bib0270
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023316301861#bib0055
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023316301861#bib0055
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023316301861#bib0060
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023316301861#bib0265
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Enquanto, uma cepa de espiroqueta produz apenas um único tipo de OspC, os 

carrapatos geralmente carregam uma população heterogênea, que produzem 

diferentes tipos de OspC (DI et al., 2018). Estudos atuais de imunoensaios sugerem 

que alguns tipos de OspC podem influenciar na compatibilidade do hospedeiro 

mamífero, sendo mais antigênica para um grupo de animais do que para outro 

(BRISSON E DYKHUIZEN, 2004; CALLISTER et al, 2015 ; LOVRICH et al, 2007). 

A variabilidade entre os genótipos de OspC, somadas a especificidade da 

resposta de anticorpo contra essa proteína geram um grande desafio na produção 

imunodiagnósticos eficientes, e na construção de vacinas amplamente protetoras 

com base em OspC (BAUM et al, 2014; EARNHART E MARCONI, 2007; 

EARNHART E MARCONI, 2009). Dessa forma, vários trabalhos com o objetivo de 

desenvolver vacinas e aumentar a sensibilidade e a especificidade de 

imunodiagnósticos baseadas no uso da proteína OspC, sugerem a necessidade de 

incluir vários epítopos derivados de diversas variantes dessa proteínas, bem como 

associá-las com outros componentes imunogênicos expressos por Borrelia spp. 

(EARNHART E MARCONI, 2009; IZAC et al., 2019; WANG at al., 1999).  

 

     

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023316301861#bib0055
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023316301861#bib0075
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023316301861#bib0195
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023316301861#bib0035
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023316301861#bib0090
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6 CONCLUSÃO E PERSPECTIVA FUTURAS  

Neste trabalho, foi possível realizar a clonagem e expressão do gene que 

codifica a proteína OspC, através do sistema de clonagem direcional Gateway®, e 

durante o sequenciamento do material obtido, revelou mutações ainda não descritas 

nas sequências depositadas no genBank. Estudos como esses são de suma 

importância na construção de um antígeno ideal, uma vez que o conhecimento da 

diversidade genética natural dos antígenos deve ser aplicado na elaboração de 

vacinas e imunodiagnósticos, objetivando obter resultados mais sensíveis e 

específicos, com resposta eficiente contra as cepas selvagens e mutantes. 

A evidencia da proteína OspC em gel de poliacrilamida-SDS confirmou a 

expressão do gene, porém ainda se faz necessário a confirmação da eficiência 

desse produto em avaliações futuras, tais como: avaliação de antigenicidade e em 

ensaios de imunização e diagnóstico contra Borrelia spp. 
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