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PLASMÍDEOS E VETORES DE CLONAGEM

cromossomo plasmídeos

cromossomo plasmídeos

Divisão celular

 ocorrem naturalmente em algumas bactérias;
 são moléculas de DNA dupla fita e circular;
 muitas vezes carregam genes para resistência a antibióticos;
 replicação independente da replicação cromossômica (apresentam uma origem de
replicação independente).



PLASMÍDEO

CARACTERÍSTICAS DE UM PLASMÍDEO

- Origem de replicação;
- Gene marcador: resistência a 

antibiótico;
- Múltiplos sítios de clonagem. 



GENE gfp – proteína GFP (GREEN FLUORESCENT 
PROTEIN)

• Isolada de uma água viva (Aequorea victoria);

• O gene pode funcionar como repórter: indicar se o gene de

interesse foi inserido no hospedeiro;

• Pode ser o gene de interesse a ser introduzido em estudos

de monitoramento. 



Bactéria do tipo bacilos
Gram-negativa (dupla membrana) 

Não é patógeno: desenvolvida em laboratório 
Contém mutações que facilitam o uso como 

hospedeiros de clonagem
COMPETENTE: apta para receber DNA 

exógeno

E. coli  TOP10

Uma geração: 20 minutos



ETAPAS PARA TRANSFORMAÇÃO POR 
ELETROPORAÇÃO

1. Pré – inóculo: crescimento da bactéria em um meio com
concentração baixa de sal a 37°C e 200 rpm até alcançar a OD=600
nm. PROCESSO DEMORADO!!

2. Obtenção de células competentes: lavagens com água para remover
excesso de sal e glicerol.

3. Processo de eletroporação.



O que fizemos até agora?



E. coli

GFP

Mistura células-alvo + DNA



Consiste na aplicação de pulsos elétricos curtos de alta
voltagem que aumentam o potencial de transporte de
membrana, promovendo uma formação transitória de poros
aquosos (“aquaporinas”) na bicamada lipídica, permitindo que
macromoléculas migrem através desses poros.

ELETROPORAÇÃO 



ELETROPORAÇÃO 

PARÂMETROS

- Voltagem;
- Amperagem;
- Condutância elétrica.



E. coli

GFP

Mistura células-alvo + DNA

Formação dos poros

Entrada do DNA

ADIÇÃO DE MEIO LB: 

triptona, extrato de 

levedura e cloreto de 

sódio 

37°C POR 1h

Reestruturação da 

membrana

MEIO LB + ÁGAR + 

CANAMICINA



COMO AVALIAR O RESULTADO? 



APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA DO DNA RECOMBINANTE

GENE gfp:

 Estudos de monitoramento de
microrganismos fitopatogênicos
e de bactérias promotoras de
crescimento vegetal com as
plantas hospedeiras.

OBEJETIVO: ENTENDER COMO
OCORRE A INTERAÇÃO PLANTA-
MICRORGANISMOS.



APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA DO DNA RECOMBINANTE



6. Plaquear 200 μL da suspensão de células em meio LB contendo canamicina (1 μL / mL). Incubar por toda 

a noite (overnight) a 37° C, com placas invertidas. 


