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RESUMO

PREVIATO-MELLO, Maristela. Caracterização funcional de fatores de transcrição
da família MarR de Chromobacterium violaceum. 2018. 151 f. Tese (Doutorado em
Biologia Celular e Molecular) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.

Os fatores de transcrição da família MarR atuam como sensores diretos de sinais
intracelulares e regulam vários processos em bactérias, incluindo virulência e
degradação de compostos aromáticos. Neste trabalho, identificamos de modo global
os fatores de transcrição da família MarR envolvidos na virulência do patógeno
oportunista de humanos Chromobacterium violaceum. Usando mutagênese por troca
alélica, geramos mutantes nulos não polares para doze dos quinze reguladores da
família MarR encontrados no genoma de C. violaceum. Em ensaios de virulência,
quando injetados por via intraperitoneal em camundongos BALB/c, os mutantes
ΔCV_0210 (ΔohrR), ΔCV_0577 e ΔCV_2726 foram menos virulentos, enquanto o
mutante ΔCV_1776 foi mais virulento, quando comparados à linhagem selvagem.
Para os demais nove mutantes MarR não houve diferença na virulência. Para definir
o regulon de alguns destes reguladores da família MarR, os perfis de expressão
gênica foram determinados por ensaios de microarranjo de DNA e Northern blot para
as linhagens mutantes ΔCV_0210 (ΔohrR), ΔCV_1776, ΔCV_1810 e ΔCV_2726, para
a linhagem selvagem superexpressando CV_2726 e para a linhagem selvagem em
estresse oxidativo com hidroperóxido de cumeno (CHP). O regulon do repressor
CV_1810 compreendeu dois operons divergentes, que codificam enzimas que
possivelmente metabolizam compostos aromáticos, mas produtos do catabolismo
destes compostos não funcionaram como ligantes capazes de antagonizar a
repressão de CV_1810 no gene CV_1801. O regulon do ativador CV_2726, definido
como quatorze genes comuns diferencialmente expressos em ensaios na ausência e
na condição de superexpressão do gene CV_2726, revelou poucos genes (cstA) com
potencial de estar envolvidos no fenótipo de menor virulência do mutante ΔCV_2726.
Os reguladores CV_0577 e CV_1776 foram alocados na subfamília UrtR de resposta
a urato e provavelmente influenciam a virulência de C. violaceum com regulons
sobrepostos. O regulon de CV_1776 abrangeu dezenas de genes, muitos deles
relacionados ao catabolismo de aminoácidos, mas há poucos candidatos a fatores de
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virulência clássicos (pecM, escU). Alguns genes do catabolismo/utilização de purinas
(CV_0578 e CV_3771) foram regulados tanto por CV_1776 quanto por CV_0577 e
responderam a presença de urato. O perfil transcricional da resposta adaptativa de C.
violaceum a CHP, um ligante que oxida o regulador OhrR, revelou aumento na
expressão de genes relacionados à detoxificação de peróxidos (enzimas antioxidantes
e sistemas redutores de tiol), degradação da porção aromática do CHP (oxigenases)
e proteção contra estresses secundários (reparo de DNA, choque térmico, limitação
de ferro e nitrogênio). O regulon de OhrR revelou-se pequeno, incluindo dois genes
com expressão aumentada, CV_0209 (ohrA) e CV_0208 (possível diguanilato
ciclase), e três genes com expressão diminuída (hemolisina, quitinase e colagenase)
no mutante ΔohrR. Assim, a virulência atenuada do mutante ΔohrR deve estar
relacionada ao aumento da produção do segundo mensageiro cíclico di-GMP (c-diGMP) e à diminuição da expressão de enzimas degradativas extracelulares. Em
conclusão, definimos a resposta transcricional à CHP, identificamos potenciais fatores
de virulência, como a diguanilato ciclase, no regulon OhrR, e mostramos que C.
violaceum utiliza os fatores de transcrição da família MarR CV_0577, CV_1776,
CV_2726 e OhrR para modular sua virulência.

Palavras-chave: Regulação gênica. Fatores de transcrição. Família MarR. Virulência
bacteriana. Estresse oxidativo. Chromobacterium violaceum.
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ABSTRACT

PREVIATO-MELLO, Maristela. Functional characterization of MarR family
transcription factors in Chromobacterium violaceum. 2018. 151 f. Thesis (PhD in
Cellular and Molecular Biology) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.

Transcription factors belonging to the MarR family act as direct intracellular sensors of
signals and control many processes in bacteria, including virulence and degradation of
aromatic compounds. In this work, we identify and characterize MarR family
transcription factors controlling virulence in Chromobacterium violaceum, an
opportunistic pathogen of humans. Using allelic exchange mutagenesis, we generate
non-polar null mutants for twelve of the fifteen MarR family regulators found in the C.
violaceum genome. In virulence tests, when introduced by intraperitoneal injection in
BALB/c mice, the ΔCV_0210 (ΔohrR), ΔCV_0577 and ΔCV_2726 mutant strains were
less virulent, while the ΔCV_1776 was more virulent, when compared to the wild-type
strain. The other nine MarR mutants showed no difference in virulence tests. To define
the regulon of some MarR family transcription factors, the gene expression profiles
were determined by DNA microarray analysis and Northern blot assays for the
ΔCV_0210 (ΔohrR), ΔCV_1776, ΔCV_1810 and ΔCV_2726 mutant strains, for the
wild-type strain overexpressing CV_2726 and for the wild-type strain exposed to
oxidative stress generated by cumene hydroperoxide (CHP). The CV_1810 is a
repressor of a regulon that comprised two divergent operons encoding enzymes that
possibly metabolize aromatic compounds, but catabolic products of these compounds
did not function as ligands capable of antagonizing the repression of CV_1810 on the
CV_1801 gene. The regulon of the activator CV_2726, defined as fourteen
differentially expressed genes commonly found in assays in the absence and
overexpression of the CV_2726 gene, revealed few genes (cstA) with potential to be
involved in the phenotype of lower virulence of the ΔCV_2726 mutant strain.
Regulators CV_0577 and CV_1776 were allocated in the urate-responsive UrtR
subfamily and probably afect the virulence of C. violaceum with overlapping regulons.
The CV_1776 regulon contains dozens of genes, many of them related to amino acid
catabolism, but there are few candidates for classical virulence factors (pecM, escU).
Some genes related to catabolism/utilization of purine (CV_0578 and CV_3771) were

12

regulated by both CV_1776 and CV_0577 and responded to the presence of urate.
The transcriptional profile of the adaptive response of C. violaceum to CHP, a ligand
that oxidizes the OhrR regulator, revealed the upregulation of genes related to the
detoxification of peroxides (antioxidant enzymes and thiol-reducing systems),
degradation of the aromatic moiety of CHP (oxygenases), and protection against other
secondary stresses (DNA repair, heat shock, iron limitation, and nitrogen starvation
responses). The OhrR regulon was shown to be small, including two upregulated
genes, CV_0209 (ohrA) and CV_0208 (putative diguanylate cyclase), and three
downregulated genes (hemolysin, chitinase, and collagenase) in the ΔohrR mutant.
Thus, the attenuated virulence of the ΔohrR mutant might be related to the increased
production of the second messenger cyclic di-GMP (c-di-GMP) and the decreased
expression of extracellular enzymes required for tissue dissemination, in this mutant
strain. In conclusion, we have defined the transcriptional response to CHP, identified
potential virulence factors such as diguanylate cyclase as members of the OhrR
regulon, and shown that C. violaceum uses the transcription factors of the MarR family
CV_0577, CV_1776, CV_2726 and OhrR to modulate its virulence.

Keywords: Gene regulation. Transcription factors. MarR family. Bacterial virulence.
Oxidative stress. Chromobacterium violaceum.
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1. INTRODUÇÃO

Por estarem em contato direto com o ambiente as bactérias, sejam de vida livre
ou patógenos, necessitam elaborar respostas adaptativas adequadas frente a
diferentes condições de estresse ou ainda responder a sinais específicos, garantindo,
assim, vantagens no crescimento e sobrevivência. A elaboração destas respostas
envolve sistemas de transdução de sinal integrados a fatores de transcrição que são
capazes de modular a expressão gênica em nível transcricional (CASES; DE
LORENZO, 2005; COTTER; MILLER, 1998; MARIJUÁN; NAVARRO; DEL MORAL,
2018). Em bactérias, grande parte da regulação da expressão gênica depende do
reconhecimento do promotor pela RNA polimerase durante a iniciação da transcrição.
A ação da RNA polimerase nos promotores pode ser modulada pelo uso de fatores
sigma alternativos, ou de modo mais frequente, por fatores de transcrição que ligamse à região promotora, impedindo (repressores) ou aumentando (ativadores) a
transcrição de genes alvos (regulon) (BROWNING; BUSBY, 2016; GRALLA;
COLLADO-VIDES, 1996).
Muitas vias de transdução de sinal com diversos arranjos podem ser encontradas
em células procarióticas: o sistema de um componente (1CS) (ULRICH; KOONIN;
ZHULIN, 2005), o clássico sistema de dois componentes (2CS), e o recentemente
classificado sistema de três componentes (3CS) (LI et al., 2007; ORTIZ DE ORUÉ
LUCANA; GROVES, 2009), além de vias de sinalização que ativam fatores sigma
alternativos de função extracitoplasmática (FEKLÍSTOV et al., 2014). Os sistemas de
dois componentes foram descobertos primeiro e estão melhor caracterizados
(MARIJUÁN; NAVARRO; DEL MORAL, 2018). Esses sistemas sempre incluem uma
proteína histidina quinase, geralmente ligada à membrana, que recebe o sinal, e um
regulador de resposta citoplasmático (fator de transcrição) que quando ativado pelo
primeiro componente do sistema leva à alteração na expressão gênica (GALPERIN et
al., 2018). Os sistemas de três componentes atuam como sistemas de dois
componentes, mas incluem um receptor extra para a ativação da proteína quinase
(MARIJUÁN; NAVARRO; DEL MORAL, 2010). Os sistemas de um componente (1CS)
são proteínas que possuem ambos domínios, de entrada, para reconhecimento do
sinal e, de saída, com função de fator de transcrição. Esse sistema caracteriza a
sinalização mais simples e antiga para vincular os sinais ambientais às respostas
celulares adaptativas. Os 1CSs tem uma grande diversidade de domínios e detectam
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sinais no citosol, principalmente (MARIJUÁN; NAVARRO; DEL MORAL, 2018;
ULRICH; KOONIN; ZHULIN, 2005).
Nas vias de transdução de sinal, o domínio de ligação ao DNA do tipo hélicevolta-hélice (HTH) é predominante nos domínios de saída de proteínas que atuam
como fatores de transcrição (ULRICH; KOONIN; ZHULIN, 2005). Existem muitas
famílias de fatores de transcrição e estas são formadas por proteínas regulatórias que
compartilham domínios funcionais conservados (ARAVIND et al., 2005; MARQUES,
2012). Muitos reguladores, como os reguladores da família MarR são classificados
como pertencentes ao sistema de um componente (1CS), assim como os reguladores
ArsR, FucR, AgaR, AraC, AsnC, GalS, GlpR, BirA, CRP, FarR, IciA e LeuO
(MARIJUÁN; NAVARRO; DEL MORAL, 2018; ULRICH; KOONIN; ZHULIN, 2005).

1.1 Fatores de transcrição da família MarR
Os fatores de transcrição pertencentes à família MarR (do inglês multiple
antibiotic resistance regulator) são responsáveis pela regulação de uma ampla
variedade de processos biológicos, tais como, virulência, catabolismo de compostos
aromáticos ambientais e resistência a vários antibióticos, solventes orgânicos e
estresse oxidativo (DEOCHAND; GROVE, 2017; ELLISON; MILLER, 2006; PERERA;
GROVE, 2010b; WILKINSON; GROVE, 2006). O primeiro regulador caracterizado
desta família foi a proteína MarR de Escherichia coli (GEORGE; LEVY, 1983a, 1983b),
que deu nome à família, seguido, dentre outros, do regulador de virulência SlyA de
Salmonella enterica sorovar Typhimurium (LIBBY et al., 1994), por isto algumas vezes
ela é chamada de família MarR/SlyA (ELLISON; MILLER, 2006). Posteriormente,
verificou-se que os membros da família MarR são amplamente distribuídos nos
domínios Bacteria e Archaea, sugerindo uma ancestralidade remota desta família de
fatores de transcrição, anterior a divergência destes dois domínios da vida
(KUMAREVEL, 2012). As proteínas MarR homólogas são identificadas e anotadas em
bancos de dados genômicos devido à similaridade com sequências de proteínas MarR
conhecidas. De fato, uma busca no banco de dados Pfam (FINN et al., 2016) baseada
em dois modelos HMM (do inglês hidden markov model) construídos para esta família
(PF01047, MarR; e PF12802, MarR_2) indica a existência de quase 33.000 possíveis
proteínas MarR anotadas em genomas de microrganismos dos domínios Bacteria e
Archaea (março de 2018).
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Em E. coli, o regulador transcricional MarR, que é o protótipo da família
MarR/SlyA, reprime o operon marRAB, envolvido com a resistência a múltiplos
antibióticos. Esta regulação ocorre com a interação de homodímeros de MarR em
duas regiões palindrômicas do DNA, denominadas sítio 1 (S1) e sítio 2 (S2), ambos
localizados na região promotora do operon marRAB. Os dois sítios são necessários
para a repressão transcricional completa, mas cada sítio leva à repressão parcial
(DUVAL et al., 2013; MARTIN; ROSNER, 1995). A ligação do regulador MarR ao seu
DNA alvo é revertida quando um ligante interage com o regulador (HAO et al., 2014;
ZHU et al., 2017). A inativação do regulador MarR permite a transcrição do operon
marRAB e com isso, o aumento da expressão de MarA que resulta na resistência a
múltiplos antibióticos, devido a ativação da expressão da principal bomba de efluxo
multidroga AcrAB-TolC em E. coli (BARBOSA; LEVY, 2000; OKUSU; MA; NIKAIDO,
1996). O regulador transcricional MarA também regula positivamente a expressão do
pequeno RNA não-codificador micF, que regula negativamente a tradução de ompF e
por consequência a permeabilidade da membrana externa mediada por essa porina
(BARBOSA; POMPOSIELLO, 2005). Recentemente, uma análise global por ChIP-seq
do regulon de MarR e MarA confirmou que MarR liga-se diretamente apenas no
promotor do operon marRAB, enquanto MarA ativa diretamente diversos genes
(SHARMA et al., 2017). A função da proteína MarB, cujo gene é localizado após marA
no operon, é desconhecida (NICHOLS et al., 2011).
A proteína SlyA de Salmonella Typhimurium é o outro membro protótipo da
família MarR/SlyA. O regulador SlyA está envolvido com virulência, sobrevivência em
macrófagos, resistência a estresse oxidativo e a peptídeos antimicrobianos
(BUCHMEIER et al., 1997; LINEHAN et al., 2005; NAVARRE et al., 2005). Os
trabalhos realizados com SlyA sugerem que este regulador pode atuar como ativador
ou repressor (SPORY et al., 2002). A expressão de vários genes regulados por SlyA
são silenciados pela proteína associada ao nucleoide H-NS, e a ativação desses
genes geralmente envolve o antagonismo da repressão de H-NS por SlyA (ELLISON;
MILLER, 2006; PEREZ; LATIFI; GROISMAN, 2008). Os genes regulados por SlyA
nesta bactéria codificam principalmente proteínas de membrana, de periplasma ou
secretadas, sugerindo que SlyA está envolvido com a alteração da superfície celular
para proteger a célula de compostos tóxicos produzidos pelo hospedeiro (NAVARRE
et al., 2005). A maioria dos genes regulados por SlyA em Salmonella Typhimurium
também são regulados pelo sistema de dois componentes PhoPQ, contudo, o
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mecanismo envolvido na regulação do sistema de dois componentes sobre o
regulador MarR não é compreendido, pois PhoP/PhoQ influencia a expressão de um
grande número de genes co-regulados por SlyA sem alterar os níveis da proteína SlyA
(NAVARRE et al., 2005). O regulador SlyA também regula a expressão dos genes
ssrAB, que são dependentes de OmpR (NAVARRE et al., 2005). O sistema de dois
componentes SsrAB controla a expressão dos genes presentes na ilha de
patogenicidade 2 (SPI-2), que são necessários na sobrevivência intracelular de
Salmonella Typhimurium (LEE; DETWEILER; FALKOW, 2000).
As proteínas da família MarR caracteristicamente formam homodímeros que se
ligam à dupla-hélice de DNA em sequências palindrômicas na região promotora de
seus genes alvos, e cada monômero possui o motivo de ligação ao DNA wHTH (do
inglês winged helix-turn-helix) (Figura 1) (ALEKSHUN et al., 2001; DEOCHAND;
GROVE, 2017; KUMAREVEL et al., 2008). As estruturas das proteínas MarR
geralmente compreendem seis -hélices e três folhas-, assumindo a topologia de
1-2-1-3-4-2-3-5-6. As hélices do N-terminal e do C-terminal interagem
criando a região de dimerização inter-subunidades, a qual é mantida principalmente
por interações hidrofóbicas e pontes de hidrogênio intermoleculares (Figura 1B)
(PERERA; GROVE, 2010b). O cerne do domínio MarR consiste em três -hélices (1,
2 e 3) com as -hélices 2 e 3 constituindo a porção hélice-volta-hélice (HTH). A
asa (winged) consiste de duas folhas- antiparalelas (2 e 3), sendo estabilizada em
parte por uma cadeia beta curta (1), criando uma folha beta de três filamentos
(PERERA; GROVE, 2010b). A hélice de reconhecimento (4) de cada monômero ligase à região do sulco maior no DNA, onde estão as sequências palindrômicas,
enquanto os aminoácidos da asa interagem com a região do sulco menor (Figura 1C
e 1D) (GROVE, 2017; KIM et al., 2016; KUMAREVEL, 2012).
Além da semelhança estrutural, os fatores de transcrição da família MarR
compartilham várias outras propriedades. Primeiro, a maioria dos reguladores desta
família atuam como repressores por ligarem-se em sobreposição aos elementos -10
e -35 do promotor dos genes alvo, impedindo a ação da RNA polimerase
(DEOCHAND; GROVE, 2017). Uma exceção é o regulador OhrR de Streptomyces
coelicolor, que atua como repressor e também como ativador. No estado reduzido, a
proteína OhrR liga-se na região intergênica dos genes divergentes ohrA e ohrR,
impedindo que a RNA polimerase tenha acesso aos elementos -10 e -35. Quando
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OhrR está oxidada ela liga-se com baixa afinidade na região -35 do gene ohrA
promovendo o recrutamento da RNA polimerase para o gene divergente ohrR, e então
atua tanto reprimindo, quanto ativando o gene ohrR (OH; SHIN; ROE, 2007). Este
exemplo ilustra as outras propriedades típicas dos reguladores da família MarR: autoregulação, pelo fato de serem codificados por genes adjacentes ou no mesmo operon
com outros genes que eles regulam; e capacidade de desligar-se do DNA em resposta
a pequenos ligantes ou estados de óxido-redução, resultando em desrepressão da
transcrição (Figura 1A) (PERERA; GROVE, 2010b; WILKINSON; GROVE, 2006).

Figura 1. Características gerais das proteínas da família MarR. (A) Organização gênica típica para
reguladores da família MarR. O regulador transcricional MarR regula a expressão do seu próprio gene
(marR) e dos genes ou operon divergentes, ligando-se à sequencias palindrômicas na região
intergênica. A ligação de MarR ao DNA é modulada pela presença de sinais químicos específicos,
resultando

em

expressão

gênica

diferencial.

(B)

Estrutura

cristalográfica

do

MarR

de

Methanothermobacter thermautotrophicus (PDB 3BPV) representado a estrutura geral de fatores de
transcrição da família MarR. (C) OhrR de Bacillus subtilis (PDB 1Z9C) interagindo com o DNA cognato
(promotor de ohrA) (visão ventral). A alfa-hélice de reconhecimento (4 em bronze) interage com o
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sulco maior, enquanto a asa (azul) interage com o sulco menor adjacente. (D) Topologia do motivo de
ligação ao DNA wHTH dos reguladores transcricionais da família MarR. As cores bronze e azul também
representam a alfa-hélice de reconhecimento e a asa (winged) como no item anterior; N e C
representam as extremidades amino e carboxi terminal do motivo de ligação wHTH. Fonte: Adaptado
de Deochand e Grove (2017) e Perera e Grove (2010b).

Esta capacidade coloca os fatores de transcrição da família MarR como
proteínas que atuam como sensores diretos de sinais (1CS) (GUPTA; GROVE, 2014).
Algumas proteínas MarR tem sua atividade de ligação ao DNA modulada pela
oxidação do grupo tiol presente em cisteínas reativas, como MarR de E. coli e OhrR
de Chromobacterium violaceum (DA SILVA NETO; NEGRETTO; NETTO, 2012; ZHU
et al., 2017), mas a maioria destes reguladores interage com pequenas moléculas,
frequentemente compostos fenólicos como o salicilato. A interação com estes ligantes
geralmente ocorre entre a região de dimerização (região de interação dos monômeros
para formar o homodímero) e a região de ligação ao DNA, resultando numa mudança
conformacional que leva ao desligamento do regulador do DNA (GROVE, 2017;
PERERA; GROVE, 2010b). No entanto, existem exemplos de outros modos de
interação com o ligante, como o mecanismo proposto para CouR de Rhodococcus
jostii, onde o ligante p-coumaroil-coenzima-A impede a ligação deste repressor ao
DNA devido à competição pela ligação com os principais resíduos de ligação ao DNA
(Arg36 e Arg38), já que a ligação de p-coumaroil-coenzima-A a CouR não altera a
conformação do homodímero (OTANI et al., 2016).
O ligante natural de muitas proteínas da família MarR é desconhecido. A
dificuldade em encontrar estes ligantes influencia a compreensão dos mecanismos
moleculares de como ocorre a interação entre o DNA, o regulador da família MarR e
o ligante. Os estudos iniciais com o regulador MarR de E. coli demonstraram que MarR
liga-se a salicilato e que os genes envolvidos com o fenótipo de resistência a múltiplos
antibióticos também são induzidos por essa molécula (ALEKSHUN; LEVY, 1999;
MARTIN; ROSNER, 1995). Então, após esta observação, os trabalhos posteriores
concentraram-se no efeito do salicilato em outros homólogos de MarR, embora a
relevância fisiológica direta não seja compreendida. No entanto, foi demonstrado que
o regulador MarR de E. coli detecta o cobre (II) como um sinal natural para lidar com
o estresse causado pelos antibióticos ou pelo ambiente (HAO et al., 2014). O cobre
(II) oxida um resíduo de cisteína (Cys80) do MarR resultando em uma ligação
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dissulfeto entre dois dímeros MarR; isto induz a formação de um tetrâmero e a
dissociação de MarR do DNA. Além disso, o salicilato e os antibióticos norfloxacina e
ampicilina estimulam a elevação do cobre intracelular, possivelmente por meio do
comprometimento oxidativo das proteínas do envelope dependentes do cobre. Este
processo de oxidação e liberação de cobre associado à membrana desreprime o
regulon MarR, resultando em aumento da resistência a antibióticos (HAO et al., 2014).
As características das proteínas MarR as tornam promissoras como
biossensores, uma vez que possuem a capacidade de detectar metabólitos. O
desenvolvimento de biossensores a partir de fatores de transcrição é uma das
ferramentas da biologia sintética, pois pode-se controlar a expressão gênica em
resposta a ligantes específicos (GROVE, 2017; TAYLOR et al., 2016). O regulador
HucR de Deinococcus radiodurans é um exemplo da aplicação de um fator de
transcrição no tratamento da síndrome de lise tumoral ou da artrite gotosa por meio
da detecção e redução dos níveis de urato na corrente sanguínea (KEMMER et al.,
2010). As propriedades de HucR o tornaram um sensor ideal de ácido úrico (urato),
especialmente porque urato se liga a HucR com baixa afinidade (micromolar), e isso
leva à perda da ligação de HucR com o DNA, causando desrepressão dos genes para
a enzima uricase e o regulador hucR que são divergentemente orientados (PERERA
et al., 2009; WILKINSON; GROVE, 2006). O circuito sintético, projetado para
mamíferos com o intuito de manter a homeostase do ácido úrico na corrente
sanguínea, foi criado utilizando o regulador transcricional HucR, o gene codificador da
uricase de Apergillus flavus e células micro encapsuladas que foram manipuladas
para expressar esses genes. Esse sistema reduziu com sucesso os níveis séricos de
urato em camundongos (KEMMER et al., 2010). Assim, o estudo das proteínas MarR,
determinando os ligantes que interferem na sua interação com o DNA, além de permitir
a melhor compreensão do metabolismo bacteriano, também pode auxiliar no
desenvolvimento de biossensores com potencial clínico (GROVE, 2017).

1.2 Modelo de estudo: Chromobacterium violaceum
A Chromobacterium violaceum é uma β-proteobactéria que pertence à família
Neisseriaceae. Este bacilo de vida livre, Gram-negativo, saprófito, com respiração
anaeróbica facultativa é comumente encontrado no solo e nas águas das regiões
tropicais e subtropicais (CAREPO et al., 2004; DURÁN; MENCK, 2001; LIMA-
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BITTENCOURT et al., 2007). Recentemente, além da espécie tipo C. violaceum,
diversas outras espécies tem sido reconhecidas no gênero Chromobacterium, muitas
delas isoladas da rizosfera e com atividade antagonista contra larvas de insetos e
fungos (BATISTA; DA SILVA NETO, 2017; MENEZES et al., 2015). No Brasil, foram
isoladas diversas cepas de Chromobacterium sp. encontradas no solo e na água de
três ecossistemas, o Cerrado (Parque Nacional da Serra do Cipó, Minas Gerais), a
Mata Atlântica (Parque Estadual Rio Doce, MG) e a Floresta Amazônica (Rio Negro,
Manaus), demonstrando que as bactérias deste gênero estão presentes em distintas
regiões do nosso país (COSTA et al., 2011; LIMA-BITTENCOURT et al., 2007).
A principal característica das colônias de C. violaceum é a cor violeta, embora
tenham sido descritos isolados de C. violaceum sem esta característica (SIVENDRA;
TAN, 1977; TIWARI; PATTANAIK; BERIHA, 2017). As colônias são violeta porque
esta bactéria produz um pigmento denominado violaceína (Figura 2), cuja função in
vivo é desconhecida, mas acredita-se que atue como um fator de competição,
eliminando outros microrganismos no ambiente (DURÁN et al., 2016). A violaceína é
uma molécula de interesse biotecnológico com diversas atividades estudadas in vitro.
Ela possui propriedades antibacteriana contra bactérias gram-positivas como
Staphylococcus aureus multirresistente (CAZOTO et al., 2011), antiparasitária
(tripanocida, anti-leishmania e anti-plasmódio) (LEON, 2001; LOPES et al., 2009),
antiviral e antifúngica (SASIDHARAN et al., 2015), além de induzir apoptose em
células cancerosas (DURÁN et al., 2007; HASHIMI; XU; WEI, 2015). Em C. violaceum,
a violaceína é produzida a partir de duas moléculas de triptofano pela ação de cinco
enzimas codificadas pelos genes do operon vio (vioABCDE) (DURÁN et al., 2016). Os
genes deste operon são regulados negativamente por VioS e positivamente pelo
sistema de quorum sensing CviI/CviR (Figura 2) (DEVESCOVI et al., 2017; MCCLEAN
et al., 1997). A violaceína também é produzida por outras bactérias, além de C.
violaceum (DURÁN et al., 2016; KOTHARI; SHARMA; PADIA, 2017).
Em C. violaceum, além da violaceína, vários outros produtos de seu metabolismo
secundário, tais como antibióticos, quitinases e proteases estão sob regulação do
sistema de quorum sensing CviI/CviR (MCCLEAN et al., 1997) que é homólogo ao
sistema LuxI/LuxR de Vibrio fischeri. Os sistemas de quorum sensing detectam e
respondem a mudanças na densidade populacional. Em C. violaceum, CviI é
responsável pela síntese do autoindutor C10-homoserina lactona (C10-HSL),
enquanto a proteína CviR é o fator transcricional citoplasmático que ativa a expressão
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gênica após a ligação a C10-HSL (Figura 2A) (MCCLEAN et al., 1997; STAUFF;
BASSLER, 2011). Em bactérias, os sistemas de quorum sensing controlam a
expressão coordenada de vários fatores de virulência e foi demonstrado que em C.
violaceum o sistema CviI/CviR é importante para virulência, usando o verme modelo
Caenorhabditis elegans (SWEM et al., 2009). Muitos trabalhos utilizam a linhagem
CV026 de C. violaceum, um mutante do gene cviI, como um biosensor em estudos
para descobrir moléculas de quorum sensing ou para avaliar compostos moduladores
deste processo, pois esta linhagem produz violaceína apenas em resposta a
moléculas sinalizadoras externas semelhantes a C10-HSL (MCCLEAN et al., 1997).

Figura 2. Aspectos importantes da biologia de C. violaceum. (A) Biossíntese de violaceína e outros
processos controlados pelo sistema de quorum sensing CviI/CviR em C. violaceum. A proteína CviI
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sintetiza o autoindutor AHL (acil-homoserinalactona). Quando a densidade celular está alta, o
autoindutor acumula e liga-se ao receptor CviR formando o complexo CviR:AHL, que ativa a transcrição
dos genes do operon vioABCDE (síntese da violaceína), da quitinase, de proteases e de cviI
(CV_4091), por exemplo. VioS regula negativamente a produção de violaceína, quitinases e proteases,
mas o mecanismo para esta regulação negativa não foi determinado. A violaceína é sintetizada a partir
de duas moléculas de L-triptofano pelas enzimas do operon vioABCDE (CV_3270-CV_3274). (B)
Pequenas lesões na pele de um paciente de 11 anos de idade, com sepse por C. violaceum após 2
dias de exposição a água estagnada. Essas lesões iniciais tinham aproximadamente 2 cm de diâmetro
com eritema na área circundante. Esse paciente foi diagnosticado com doença granulomatosa crônica
(DGC). (C) Colônias da linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472 isoladas em meio LB ágar após
24 horas a 37 °C, com uma colônia destacada com aumento de 40x em lupa. Fonte: O item A foi
adaptado dos trabalhos de Devescovi e colaboradores (2017), Durán e colaboradores (2016) e Füller
e colaboradores (2016). O item B foi retirado de Richard e colaboradores (2015).

Embora C. violaceum seja saprófita, ela também pode comportar-se como um
patógeno

oportunista

de

animais

e

humanos,

principalmente

em

adultos

imunodeficientes e crianças. As infecções por C. violaceum são raras, mas a taxa de
letalidade é alta, com os caos de óbito variando de 35% a 50% dos pacientes
(BATISTA; DA SILVA NETO, 2017; YANG; LI, 2011). O primeiro caso de infecção por
C. violaceum foi descrito em 1905 como uma infecção fatal em búfalo (WOOLEY,
1905). A infecção em humanos foi primeiramente detectada em 1927 na Malásia
(SNEATH; PUNJAB, 1953). No Brasil foram descritos pelo menos cinco casos, sendo
um caso no Rio Grande do Sul (PETRILLO et al., 1984) , um caso em São Paulo
(MARTINEZ et al., 2000) e um caso confirmado e dois casos suspeitos na Bahia (DE
SIQUEIRA et al., 2005). Uma rota frequente de infecção é através de feridas ou
machucados em pessoas que tiveram contato com solo ou água parada (PONTE;
JENKINS, 1992; YANG; LI, 2011). A infecção em humanos pode manifestar-se como
abscessos hepáticos, meningite, endocardite, síndrome hemofagocítica e sepse
fulminante (KOTHARI; SHARMA; PADIA, 2017; WINDER et al., 2012). As
manifestações clínicas incluem formação de abscessos na pele, fígado e pulmão,
diarreia, febre, dificuldade respiratória, tosse, dor torácica, vômito, dor abdominal
aguda, entre outros (Figura 2B) (DURÁN; MENCK, 2001; KOTHARI; SHARMA;
PADIA, 2017; MIDANI; RATHORE, 1998). Uma visão geral de diferentes estudos de
caso, onde o paciente recuperou-se, sugere que a ciprofloxacina e o meropenem são
os antibióticos mais eficazes contra C. violaceum (KOTHARI; SHARMA; PADIA, 2017;
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RICHARD et al., 2015). Por outro lado, ela possui alta resistência a penicilinas e
cefalosporinas (FANTINATTI-GARBOGGINI et al., 2004; YANG; LI, 2011).
A linhagem ATCC 12472 de C. violaceum, que é a cepa tipo da espécie, foi
inicialmente isolada de água em Mentekab (Malásia). O sequenciamento completo do
seu genoma foi realizado por um consórcio de pesquisadores do Brasil, revelando um
único cromossomo circular com 4.751.080 pb e conteúdo G + C de 64,83%
(BRAZILIAN NATIONAL GENOME PROJECT CONSORTIUM, 2003). Este trabalho
forneceu importantes indícios a respeito de adaptações fisiológicas necessárias para
explicar a versatilidade deste organismo no ambiente e como um patógeno oportunista
(BRITO et al., 2004). Como potenciais fatores de virulência revelados com o
sequenciamento do genoma, foram identificados dois sistemas de secreção do tipo III
(T3SS), Cpi-1/1a e Cpi-2, presentes em duas ilhas de patogenicidade. Destes, Cpi1/1a, mas não Cpi-2, foi definido experimentalmente como um determinante de
virulência em camundongos (MIKI et al., 2010). Recentemente, versões não
finalizadas de genomas de diversas espécies de Chromobacterium foram
sequenciadas (BATISTA; DA SILVA NETO, 2017; DA GAMA et al., 2018) e análises
in silico destes genomas revelaram que Cpi-1/1a encontra-se amplamente
disseminado no gênero Chromobacterium (BATISTA; DA SILVA NETO, 2017).
Outros trabalhos recentes começaram a elucidar a patogênese de C. violaceum.
Foi demonstrado que além de invadir ativamente células não fagocíticas via efetores
do T3SS (MIKI et al., 2011), C. violaceum escapa do vacúolo e permanece no
citoplasma de células HeLa (DU et al., 2016). Além disso, foi observado que o
inflamassoma NLRC4 é responsável por conter a infecção causada por C. violaceum
(MALTEZ et al., 2015; ZHAO et al., 2011). A proteína CrpI do T3SS estimula a ativação
do inflamassoma NLRC4 em macrófagos humanos, levando à ativação da caspase-1
e piroptose (MALTEZ et al., 2015; ZHAO et al., 2011). Além do mecanismo de
piroptose em macrófagos e da ação de células NK em hepatócitos, a eliminação de
C. violaceum por neutrófilos também é fundamental para conter a infecção, pois
deficiência na enzima do neutrófilo NADPH oxidase, seja em camundongos ou
indivíduos com a doença granulomatosa crônica (DGC), aumenta muito a
susceptibilidade a infecção por C. violaceum (MALTEZ et al., 2015; YANG; LI, 2011).
Embora C. violaceum ATCC 12472 apresente de 200 a 250 potenciais fatores
de transcrição em seu genoma, apenas três foram caracterizados até o momento: o
regulador de quorum sensing CviR (STAUFF; BASSLER, 2011), o regulador OhrR,
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um membro da família MarR responsável pelo controle da defesa contra
hidroperóxidos orgânicos (DA SILVA NETO; NEGRETTO; NETTO, 2012) e o
regulador CilA, que controla os genes presentes no T3SS Cpi-1/1a (MIKI et al., 2011).
Assim, para expandir o conhecimento a respeito das vias regulatórias que controlam
a virulência de C. violaceum, foi realizada neste trabalho uma análise sistemática para
encontrar reguladores de virulência, selecionando para esta finalidade os fatores de
transcrição de C. violaceum pertencentes à família MarR. Considerando que membros
desta família tem sido descritos como importantes determinantes de virulência em
diversas bactérias (CHEN; BRUGAROLAS; HE, 2011; ELLISON; MILLER, 2006),
nossa hipótese é que esta abordagem contribua tanto para entender aspectos da
relação patógeno-hospedeiro, quanto para determinar os mecanismos regulatórios
subjacentes.
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2. OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi identificar e caracterizar fatores de transcrição da
família MarR que controlem virulência no patógeno oportunista Chromobacterium
violaceum, buscando elucidar os sinais de ativação e identificar os genes sob
regulação de cada fator de transcrição.
Para tanto, foram utilizadas as seguintes estratégias:

1. Identificação dos fatores de transcrição da família MarR no genoma de C.
violaceum e sua classificação quanto a presença de cisteínas conservadas, usando
análises in silico.

2. Construção de linhagens mutantes para a maioria dos genes candidatos a
serem reguladores da família MarR.

3. Caracterização destas linhagens mutantes por ensaios de virulência em
camundongos para identificação de possíveis novos reguladores da família MarR que
controlam virulência em C. violaceum.

4. Definição dos regulons de alguns destes fatores de transcrição envolvidos em
virulência por meio de ensaios de microarranjos de DNA, comparando o transcriptoma
das linhagens mutantes com o transcriptoma da linhagem selvagem.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Linhagens e condições de cultivo

As linhagens bacterianas e os plasmídeos utilizados neste trabalho estão
listados nas tabelas 1 e 2, respectivamente. A linhagem ATCC 12472 de
Chromobacterium violaceum,

cujo

genoma

foi

completamente

sequenciado

(BRAZILIAN NATIONAL GENOME PROJECT CONSORTIUM, 2003), foi utilizada
como linhagem selvagem. Esta linhagem foi adquirida da Coleção de Culturas Tropical
da Fundação André Tosello de Campinas, SP. Para os procedimentos de clonagem e
conjugação foram utilizadas as linhagens de E. coli DH5α (HANAHAN, 1983) e S17-1
(SIMON; PRIEFER; PÜHLER, 1983), respectivamente. As linhagens de C. violaceum
e de E. coli foram cultivadas a 37 °C, em meio rico Luria-Bertani (LB) (AUSUBEL et
al., 1992), com adição dos antibióticos adequados (ampicilina 100 μg/ml, canamicina
50 μg/ml, tetraciclina 12 μg/ml ou gentamicina 40 μg/mL) quando necessário. Os
procedimentos de clonagem como digestão, ligação, transformação e extração de
DNA, foram realizados como previamente descrito (AUSUBEL et al., 1992). Os
oligonucleotídeos empregados nesse trabalho estão nas tabelas 3, 4, 5, 6 e 7. A
seleção das linhagens mutantes foi realizada em meio Luria-Bertani com 12% de
sacarose (LB sac 12%) (triptona 10 g/L, extrato de levedura 5 g/L, NaCl 10 g/L,
sacarose 120 g/L, pH 7,4).

35

Tabela 1 - Linhagens bacterianas utilizadas neste trabalho.
Linhagem

Descrição

Referência

S17-1

Utilizada para mobilização de plasmídeos.

(SIMON; PRIEFER;
PÜHLER, 1983)

DH5α

Utilizada para processos de clonagem.
supE44 ΔlacU169 (Φ80lacZΔM15) hsdR17 recA1
endA1 gyrA96 thi-1 relA1.

(HANAHAN, 1983)

Escherichia coli

Chromobacterium violaceum
ATCC 12472

Linhagem selvagem com genoma sequenciado.

(BRAZILIAN NATIONAL
GENOME PROJECT
CONSORTIUM, 2003)

ΔCV_0047

Linhagem selvagem com 363 nucleotídeos do gene
CV_0047 deletados, restando 33 nucleotídeos da
região 5’ e 39 nucleotídeos da região 3’.

Este trabalho

JF0210
(ΔCV_0210)

Linhagem selvagem com o gene CV_0210 (ohrR)
deletado (ΔohrR).

(DA SILVA NETO;
NEGRETTO; NETTO,
2012)

ΔCV_0539

ΔCV_0577

ΔCV_0769

ΔCV_1776

ΔCV_1810

ΔCV_2726

ΔCV_2844

ΔCV_3160

ΔCV_3383

Linhagem selvagem com 399 nucleotídeos do gene
CV_0539 deletados, restando 30 nucleotídeos da
região 5’ e 36 nucleotídeos da região 3’.
Linhagem selvagem com 474 nucleotídeos do gene
CV_0577 deletados, restando 9 nucleotídeos da região
5’ e 15 nucleotídeos da região 3’.
Linhagem selvagem com 480 nucleotídeos do gene
CV_0769 deletados, restando 15 nucleotídeos da
região 5’ e 6 nucleotídeos da região 3’.
Linhagem selvagem com 486 nucleotídeos do gene
CV_1776 deletados, restando 18 nucleotídeos da
região 5’ e 9 nucleotídeos da região 3’.
Linhagem selvagem com 429 nucleotídeos do gene
CV_1810 deletados, restando 9 nucleotídeos da região
5’ e 15 nucleotídeos da região 3’.
Linhagem selvagem com 426 nucleotídeos do gene
CV_2726 deletados, restando 3 nucleotídeos da região
5’ e 15 nucleotídeos da região 3’.
Linhagem selvagem com 465 nucleotídeos do gene
CV_2844 deletados, restando 3 nucleotídeos da região
5’ e 21 nucleotídeos da região 3’.
Linhagem selvagem com 477 nucleotídeos do gene
CV_3160 deletados, restando 3 nucleotídeos da região
5’ e 48 nucleotídeos da região 3’.
Linhagem selvagem com 413 nucleotídeos do gene
CV_3383 deletados, restando 24 nucleotídeos da
região 5’ e 25 nucleotídeos da região 3’.

Este trabalho

Este trabalho

Este trabalho

Este trabalho

Este trabalho

Este trabalho

Este trabalho

Este trabalho

Este trabalho

(Continua)
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Tabela 1 - Linhagens bacterianas utilizadas neste trabalho.
(Conclusão)
Linhagem
ΔCV_3636

ΔCV_3905

ΔCV_2640
ΔCV_4091
JF0209
JF0208I
JF1106I
JF1107I
JF2037I
JF3501I
JF3549I
JF02100208I

Descrição
Linhagem selvagem com 870 nucleotídeos do gene
CV_3636 deletados, restando 48 nucleotídeos da
região 5’ e 21 nucleotídeos da região 3’.
Linhagem selvagem com 447 nucleotídeos do gene
CV_3905 deletados, restando 3 nucleotídeos da região
5’ e 18 nucleotídeos da região 3’.
Linhagem selvagem com 1581 nucleotídeos do gene
CV_2640 (cilA) deletados, restando 9 nucleotídeos da
região 5’ e 96 nucleotídeos da região 3’.
Linhagem selvagem com o gene CV_4091 (cviI)
deletado
Linhagem selvagem com o gene CV_0209 (ohrA)
deletado (ΔohrA)
Linhagem mutante por inserção no gene CV_0208
(CV0208::pNPT)
Linhagem mutante por inserção no gene CV_1106
(trxC::pNPT)
Linhagem mutante por inserção no gene CV_1107
(gpx::pNPT)
Linhagem mutante por inserção no gene CV_2037
(lpd::pNPT)
Linhagem mutante por inserção no gene CV_3501
(nemA::pNPT)
Linhagem mutante por inserção no gene CV_3549
(katE::pNPT)
Linhagem mutante para dois genes CV_0210/CV_0208
(ΔohrR/ CV0208::pNPT)

Referência
Este trabalho

Este trabalho

Este trabalho
Juliana H. Batista
(DA SILVA NETO;
NEGRETTO; NETTO,
2012)
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
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Tabela 2 - Plasmídeos utilizados neste trabalho.
Plasmídeo

Descrição

Referência

pNPTS138

Vetor suicida, replicon ColE1, oriT, npt (Kmr), sacB

D. Alley

pNPTCV_0047
pNPTCV_0769
pNPTCV_0539
pNPTCV_0577
pNPTCV_1776
pNPTCV_1810
pNPTCV_2726
pNPTCV_2844
pNPTCV_3160
pNPTCV_3383
pNPTCV_3636
pNPTCV_3905
pNPTCV_2640
CV0208::pNPT
trxC::pNPT
gpx::pNPT
lpd::pNPT
nemA::pNPT
katE::pNPT
pMR-ohrR

pNPTS138 contendo as regiões flanqueadoras do
gene CV_0047
pNPTS138 contendo as regiões flanqueadoras do
gene CV_0769
pNPTS138 contendo as regiões flanqueadoras do
gene CV_0539
pNPTS138 contendo as regiões flanqueadoras do
gene CV_0577
pNPTS138 contendo as regiões flanqueadoras do
gene CV_1776
PNPTS138 contendo as regiões flanqueadoras do
gene CV_1810
PNPTS138 contendo as regiões flanqueadoras do
gene CV_2726
pNPTS138 contendo as regiões flanqueadoras do
gene CV_2844
pNPTS138 contendo as regiões flanqueadoras do
gene CV_3160
pNPTS138 contendo as regiões flanqueadoras do
gene CV_3383
pNPTS138 contendo as regiões flanqueadoras do
gene CV_3636
pNPTS138 contendo as regiões flanqueadoras do
gene CV_3905
pNPTS138 contendo as regiões flanqueadoras do
gene CV_2640
pNPTS138 contendo parte da região codificadora
central do gene CV_0208
pNPTS138 contendo parte da região codificadora
central do gene CV_1106
pNPTS138 contendo parte da região codificadora
central do gene CV_1107
pNPTS138 contendo parte da região codificadora
central do gene CV_2037
pNPTS138 contendo parte da região codificadora
central do gene CV_3501
pNPTS138 contendo parte da região codificadora
central do gene CV_3549
pMR20 contendo o gene CV_0210 (ohrR) completo.
Vetor pMR20 é de baixo número de cópia e amplo
espectro de hospedeiros, oriT, Tcr

Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
(DA SILVA NETO;
NEGRETTO;
NETTO, 2012)
(NEWMAN;
FUQUA, 1999)

pJN105

vetor de expressão com promotor araBAD, Gmr

pJN105_CV2726_C

pJN105 com as regiões promotora e codificadora do
gene CV_2726

Este trabalho

pJN105_CV2726_SE

pJN105 com a região codificadora do gene CV_2726

Este trabalho
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3.2 Construção das linhagens mutantes por mutagênese de inserção com o
plasmídeo pNPTS138

Para analisar a função dos genes CV_0208, CV_1106, CV_1107, CV_2037,
CV_3501 e CV_3549 foram construídas linhagens mutantes por meio da mutagênese
por inserção de plasmídeo que interrompe a região codificadora dos genes.
Para construir estas linhagens mutantes, um fragmento que compreende a parte
central da região codificadora do gene de interesse, foi amplificado por PCR utilizando
a DNA polimerase de alta fidelidade Phusion (Thermo Scientific) e os óligos MutFw e
MutRv com a sequência específica que permitem a clivagem por enzimas de restrição
na região 5’ (Tabela 3). Estes fragmentos foram clivados pelas enzimas de restrição
HindIII e BamHI, e clonados no vetor suicida pNPTS138 (M.R.K. Alley, não publicado).
Em seguida, as construções resultantes (Tabela 2) foram introduzidas em C.
violaceum selvagem por conjugação para que as contruções se inserissem no
genoma por meio de recombinação homóloga. Para obter o mutante duplo para os
genes CV_0210 (ohrR) e CV_0208 a construção CV0208::pNPT foi inserida na
linhagem mutante ΔohrR. As linhagens mutantes por inserção (Tabela 1) foram
confirmadas por PCR usando os óligos MutConf específicos de cada gene e o óligo
M13 Fw para o vetor integrado. As cepas confirmadas como mutantes foram mantidas
a - 80 °C em 20% de glicerol.
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Tabela 3 - Oligonucleotídeos para obtenção das linhagens mutantes por inserção.
Nome

Sequência 5’  3’

Descrição

CV0208MutFW

CCTAGCAAGCTTCCAACCGCAACCTGTTCTAC

CV0208MutRv

GGCCTAGGATCCATCAACTGCAGCACGCGGTC

Fragmento HindIII/BamHI
com 157 pb da região
codificadora

CV0208MutConf

CAGTTGATCGGTCTGCTG

CV1106MutFW

CCTAGCAAGCTTAGAAGGGCTGGTCATCCTGG

CV1106MutRv

GGCCTAGGATCCGCGTCGGAATGGAGCGGATG

CV1106MutConf

CGACTATCGGCAGGATTG

CV1107MutFW

CCTAGCAAGCTTCACGCCGCAGTTCACGCAAC

CV1107MutRv

GGCCTAGGATCCCGCCGTAATTGGCCTGGCAG

CV1107MutConf

GCAATGTGAGACGATAGG

CV2037MutFW

CCTAGCAAGCTTCGATGACCACACCATCGTCC

CV2037MutRv

GGCCTAGGATCCAACTGCTCGGACAAGGCCTG

CV2037MutConf

GGCCACACTGACATGTTC

CV3501MutFW

CCTAGCAAGCTTGCTGCAACTGTGGCACACCG

CV3501MutRv

GGCCTAGGATCCGAGATGCGGATGCCGACGTG

CV3501MutConf

TGGCCAAGGAATACTACC

CV3549MutFW

CCTAGCAAGCTTAGTTCTACACCGAGGAGGGC

CV3549MutRv

GGCCTAGGATCCTGAAGGGACAAGCGTCGGCC

CV3549MutConf

GGCAAAAAGACCGACCTG

Fragmento HindIII/BamHI
com 173 pb da região
codificadora

Fragmento HindIII/BamHI
com 146 pb da região
codificadora

Fragmento HindIII/BamHI
com 300 pb da região
codificadora

Fragmento HindIII/BamHI
com 411 pb da região
codificadora

Fragmento HindIII/BamHI
com 480 pb da região
codificadora

Nota: CV____MutConf é o oligonucleotídeos, específico para cada gene, para confirmar o evento de
mutação por inserção juntamente com o óligo M13 forward (-20) (Tabela 4).

3.3 Análise in silico dos candidatos a reguladores da família MarR

Para encontrar os fatores de transcrição da família MarR presentes no genoma
de C. violaceum foi realizada uma busca usando as assinaturas PF01047 e PF12802
(específicas para família MarR) no banco de proteínas Pfam (Protein Families
Database) (FINN et al., 2016), a assinatura IPR000835 no banco de dados InterPro
(FINN et al., 2017) e ferramentas dos bancos de dados MiST (Microbial Signal
Transduction database) (ULRICH; ZHULIN, 2007) e DBD (Transcription factor
prediction database) (WILSON et al., 2008). As cisteínas conservadas destes fatores
de transcrição foram encontradas por meio de alinhamentos múltiplos de sequências
de aminoácidos usando o Clustal Omega (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/) e o NCBI
BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Potenciais sítios de ligação ao DNA
para CV_1776 foram encontrados na região intergênica dos genes CV_1776 e
CV_1777 com a ferramente MEME (BAILEY et al., 2009), os quais foram usados para
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fazer uma varredura nas regiões intergênicas do genoma de C. violaceum, usando o
MEME e o RSAT (MEDINA-RIVERA et al., 2015).

3.4 Construção das linhagens mutantes de C. violaceum para os reguladores da
família MarR por troca alélica
Como estratégia para analisar a função dos reguladores de transcrição da família
MarR foram construídos mutantes nulos não polares, com a deleção da região
codificadora ocorrendo em fase, por meio de troca alélica (Figura 3 e 4). Para obter
estes mutantes, dois fragmentos de aproximadamente 700 pb das regiões que
flanqueiam os genes que seriam deletados do genoma, foram amplificados por PCR
utilizando a DNA polimerase de alta fidelidade Phusion (Thermo Scientific) e óligos
com a sequência específica que permite a clivagem por enzimas de restrição na região
5’ (Tabela 4). Após os fragmentos serem gerados por PCR e clivados pelas enzimas
de restrição, eles foram clonados diretamente no vetor suicida pNPTS138 (M.R.K.
Alley, não publicado) e sequenciados. Após introdução em C. violaceum, estas
construções se inserem no genoma por meio de recombinação homóloga, sendo a
seleção dos merodiplóides realizada por meio da resistência à canamicina e dos
mutantes por resistência à sacarose. Estes passos de primeira e segunda
recombinação foram confirmados por PCR, conforme padronizado em nosso grupo
para C. violaceum (DA SILVA NETO; NEGRETTO; NETTO, 2012). As linhagens
confirmadas como mutantes foram mantidas a - 80 °C em 20% de glicerol.
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Figura 3. Estratégia para construção de mutantes nulos para os fatores de transcrição da família
MarR de C. violaceum. Regiões flanqueadoras aos genes marR foram amplificadas por PCR e os
fragmentos de DNA obtidos foram digeridos com enzimas de restrição específicas e clonados
diretamente no vetor pNPTS138. Estas construções foram transferidas para C. violaceum ATCC 12472
por conjugação. Integração da construção no genoma bacteriano por recombinação homóloga (primeira
recombinação) gera um merodiplóide resistente a canamicina. Para selecionar colônias com a
resolução do merodiplóide (segunda recombinação intramolecular), as bactérias foram cultivadas na
ausência de canamicina por dois dias e em seguida foram plaqueadas em meio com 12% de sacarose.
Colônias resistentes a sacarose e sensíveis a canamicina foram analisadas por PCR para identificar
aquelas cuja segunda recombinação resultou na reversão para a linhagem selvagem ou na obtenção
da linhagem mutante. Os números de 1 a 4 representam os óligos utilizados nas PCRs para amplificar
as regiões flanqueadoras, sendo que o par óligo 1 com óligo 4 foi utilizado para confirmar os eventos
de recombinação. As enzimas de restrição mostradas são exemplos da combinação mais utilizada (ver
tabela 4 para os demais casos).
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Figura 4. Esquema com as principais etapas para construção de mutantes nulos em C.
violaceum. Para estudar a função dos reguladores da família MarR foram construídos mutantes, com
a deleção da região codificadora por meio de troca alélica.
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Tabela 4 - Oligonucleotídeos utilizados para obtenção das linhagens mutantes nulas.
Nome

Sequência 5’  3’

CV_0047_del 1

ATGGGCCCGCGGTGATGTACTACGCGCC

CV_0047_del 2

TATAAGCTTCTGCTGCAGCAGATTGGGTGG

CV_0047_del 3

TATAAGCTTGAGCAGCGCTTCCGCGGCATG

CV_0047_del 4

ATGGATCCGGCTTCTCCGCCTACAGCAC

CV_0539_del 1

TATAAGCTTGCAGCAAACCGCAAGAATGAC

CV_0539_del 2

ATGGGCCCGAGGGTCGGAAGAGAATCGGC

CV_0539_del 3

ATGGGCCCGCGTCCGAACCGACACCGAT

CV_0539_del 4

ATGAATTCGCAACAGCAGGACTGCGGAC

CV_0577_del 1

CTGCAGCGAACAGCGCATCCACCGAC

CV_0577_del 2

ATGAATTCGTGCTGCATGCTGCGGGTTCC

CV_0577_del 3

ATGAATTCGCGCAGGAAGACTGAGCAGG

CV_0577_del 4

ATGGATCCGCCGGATCGACACCATAGGC

CV_0769_del 1

ATGGGCCCGGCAAGCTAGCCAGGATGGC

CV_0769_del 2

TATAAGCTTCTTGTTTGGACTCATGCGGCC

CV_0769_del 3

TATAAGCTTGGCTGAGCCCGCGCTTTTTC

CV_0769_del 4

ATGGATCCCTGGGACAGCAGCCTGGACTG

CV_0866_del 1

ATGGGCCCGCCGGGGCCTTCTATCGACA

CV_0866_del 2

TATAAGCTTGGTTGACATGCGTTCCGGCTC

CV_0866_del 3

TATAAGCTTGATCAGCTGTGAGCCTGGCG

CV_0866_del 4

ATGGATCCCTGCTTTCCGCCGCCGGTT

CV1776-del1

TAGGGCCCCGCCGCGTCAGATAAGTGCC

CV1776-del2

ATCAAGCTTGCCTCTGGCATCGCTCATGC

CV1776-del3

ATCAAGCTTCGCGGCTGATCCGGTTTATTTC

CV1776-del4

TTGGATCCAAGCGTTGGCGGGCGGCATC

CV1810-del1

TAGGGCCCGAACTGGTCGGCGAATGCGC

CV1810-del2

ATCAAGCTTGATGGACAAGAATTTCTCCCG

CV_1810_del 3

ATCAAGCTTAGGATCAGGGAATGAAAAATCC

CV_1810_del 4

TTGGATCCATTCCTCGTTCGAGCCGGGC

CV_2154_del 1

TATAAGCTTGTCTAGTTGGCCCGACCGGA

CV_2154_del 2

ATGGGCCCCACGCTCATGGGTTCAGCTCC

CV_2154_del 3

ATGGGCCCCTGGACGAATTGACCACCCGC

CV_2154_del 4

ATGAATTCGGCCACTTCCTCGGTCAGCT

CV2726-del1

TAGGGCCCGAGGATGTCTGCGCGATCTTC

CV2726-del2

ATCAAGCTTCATGCCATCGCTTCTATGCGG

CV2726-del3

ATCAAGCTTGAGGAGCTGGGCTAGGCTTG

CV2726-del4

TTGGATCCCCGGCGAACAGAAGCTGTTG

Descrição
Fragmento ApaI/HindIII com 739
pb do gene CV_0048
Fragmento HindIII/BamHI com
767 pb do gene CV_0046
Fragmento HindIII/ApaI de 737
pb com a região intergênica e o
gene CV_0538
Fragmento ApaI/EcoRI com 668
pb do gene CV_0540
Fragmento PstI/EcoRI com 700
pb do gene CV_0578
Fragmento EcoRI/BamHI com
731 pb do gene CV_0576
Fragmento ApaI/HindIII com 675
pb do gene CV_0770
Fragmento HindIII/BamHI com
681 pb do gene CV_0768
Fragmento ApaI/HindIII com 662
pb do gene CV_0865
Fragmento HindIII/BamHI com
690 pb do gene CV_0867
Fragmento ApaI/HindIII com 640
pb do gene CV_1777
Fragmento HindIII/BamHI com
735 do gene CV_1775
Fragmento ApaI/HindIII com 668
pb do gene CV_1811
Fragmento HindIII/BamHI com
747 pb do gene CV_1809
Fragmento HindIII/ApaI com 692
pb dos gene CV_2152 e
CV_2153
Fragmento ApaI/EcoRI com 695
pb do gene CV_2155
Fragmento ApaI/HindIII com 663
pb dos genes CV_2728 e
CV_2727
Fragmento HindIII/BamHI com
758 pb do gene CV_2725

(Continua)
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Tabela 4 - Oligonucleotídeos utilizados para obtenção das linhagens mutantes nulas.
(Conclusão)
Nome

Sequência 5’  3’

CV_2844_del 1

TATAAGCTTCAGCGCCATCTTCAGGCTGG

CV_2844_del 2

ATGGGCCCGCTGCTGGTCAGTCTCAGGC

CV_2844_del 3

ATGGGCCCCATGATCGCGCTGCCCGCTA

CV_2844_del 4

ATGAATTCGCTGGTGGCGTCGTAGGAGA

CV3160-del1

TAGGGCCCCCTGCAGCAAGTGCAGGATG

CV3160-del2

ATCAAGCTTCATGAGGATTCGCCTGGCTG

CV3160-del3

ATCAAGCTTCAATTGCTGCGCCTGCTGGC

CV3160-del4

TTGGATCCTTGACGGCGAAGACCTCGCG

CV_3383_del 1

ATGGGCCCCGCAGAACTTCCAGCAGGGC

CV_3383_del 2

ATTACTGCAGCTTGCTTGCAACAGACTGGCTCATG

CV_3383_del 3

ATTACTGCAGGCTGTCCGAGCACATGCAGC

CV_3383_del 4

ATGAATTCCAAGTTGCGGCCCAAGTCGC

CV_3636_del 1

ATGGGCCCCGCTACCAGCGTCAGCTGAC

CV_3636_del 2

ATGGATCCCTCGCGCTCGTTCATGACGC

CV_3636_del 3

ATGGATCCGCGATGGCGCGGGAGCTGTAAG

CV_3636_del 4

ATGAATTCCAGCCGTAGCGCAGCATCAC

CV3905-del1

TAGGGCCCGAAACTGCGGCTCGAACGCC

CV3905-del2

ATCAAGCTTCATCGAAAGAGTCCCCGTGC

CV3905-del3

ATCAAGCTTGAAAACACGCCGGCCTGAGC

CV3905-del4

TTGGATCCCTGGTGGCGGGCTTTGTTGC

CV2640-del1

TAGGGCCCGCATCCAGTCCGCCTTTCAG

CV2640-del2

ATCAAGCTTTAACGCCATCTTCCAGTTCCTC

CV2640-del3

ATCAAGCTTCAGCTGGAATCCGACCGCTAC

CV2640-del4

ACGAATTCCCGAGAATCAGGTGGCGCCG

Descrição
Fragmento HindIII/ApaI com 673
pb do gene CV_2843
Fragmento ApaI/EcoRI com 658
pb do gene CV_2845
Fragmento ApaI/HindIII com 733
pb dos genes CV_3158 e
CV_3159
Fragmento HindIII/BamHI com
819 pb do gene CV_3161
Fragmento ApaI/PstI com 725 pb
dos genes CV_3381 e CV_3382
Fragmento PstI/EcoRI com 744
pb dos genes CV_3385 e
CV_3384
Fragmento ApaI/BamHI com 690
pb dos genes CV_3638 e
CV_3637
Fragmento BamHI/EcoRI com
682 pb do gene CV_3635
Fragmento ApaI/HindIII com 769
pb do gene CV_3904 e região
intergênica
Fragmento HindIII/BamHI com
742 pb do gene CV_3906
Fragmento ApaI/HindIII com 729
pb do gene CV_2639
Fragmento HindIII/EcoRI com
642 pb do gene CV_2641

Reação de sequenciamento
M13 forward (-20)

GTAAAACGACGGCCAGT

Sequenciamento

M13 reverse

AGCGGATAACAATTTCAC

Sequenciamento

45

3.5 Análise do fenótipo das linhagens mutantes
3.5.1 Ensaio de viabilidade

A linhagem selvagem de C. violaceum, todos os mutantes e os mutantes
complementados foram submetidos ao ensaio de viabilidade em meio LB com o
objetivo de quantificar a concentração de UFC/ml (unidades formadoras de colônia/ml)
apresentada por cada linhagem após 20h de cultivo e assim, padronizar a quantidade
de cultura necessária para que em todos os camundongos fosse injetada a mesma
quantidade de UFC/ml.
O ensaio de viabilidade iniciou-se com um pré-inóculo em meio líquido que ficou
a 37 ºC e 250 rpm durante aproximadamente 24 horas. Utilizando essa cultura foi feito
o inóculo para uma DO600 de 0,01 que ficou crescendo a 37 ºC e 250 rpm durante 20h.
Então, entre 1,5 a 2 ml da cultura resultante foi centrifugada e ressuspendida em 1 ml
de PBS, para que a concentração inicial fosse de aproximadamente 1 x 10 10 UFC/ml.
Em seguida, foram feitas diluições seriadas em volume final de 1 ml e a diluição 10 -7
foi inoculada, em placa com meio LB, utilizando um volume de 100 µl, para contagem
de 100 colônias, caso a estimativa estivesse correta. Essas placas ficaram a 37 ºC
por aproximadamente 20h e então, as colônias resultantes foram quantificadas
[UFC/ml = nº de colônias x 1000 µL x diluição)/volume plaqueado]. Os ensaios foram
realizados em triplicata técnica.

3.5.2 Ensaio de virulência em camundongos
Utilizamos o modelo de infecção em camundongos, pois foi demonstrado que C.
violaceum causa alta mortalidade nestes animais quando injetada por via
intraperitonial (MIKI et al., 2010). As fêmeas BALB/c de camundongo (com 6 semanas
de vida) foram desafiadas com C. violaceum ATCC 12472 e com os mutantes
isogênicos dos fatores de transcrição, na concentração de aproximadamente 106 UFC
(unidade formadora de colônia), por via intraperitonial. Estas fêmeas foram
acompanhadas por até 7 dias para avaliação da sobrevivência.
Inicialmente, fizemos o pré-inóculo das linhagens bacterianas em meio LB
líquido com cultivo a 37 ºC e 250 rpm durante aproximadamente 24h. Em seguida,
utilizamos essa cultura para fazer o inóculo a uma DO600 de 0,01 com cultivo em meio
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LB a 37 ºC e 250 rpm durante 20h. Então, de 1,5 a 2 ml da cultura resultante foi
centrifugado e ressuspenso em 1 ml de PBS, para que a concentração inicial fosse de
aproximadamente 1.1010 UFC/ml. Em seguida, foram feitas diluições seriadas em
volume final de 1 ml. A diluição 10-3 foi utilizada nas injeções nos camundongos.
Foram aplicados 100 µl dessa diluição por via intraperitonial, que corresponde a
aproximadamente 106 UFC. A diluição 10-7 foi inoculada, em placa com meio LB,
utilizando um volume de 100 µl para monitorarmos as UFC que foram injetadas nos
animais.
Estes experimentos foram realizados conforme já padronizado por nosso grupo,
no Biotério do Departamento de Biologia Celular e Molecular da FMRP-USP, de
acordo com o Protocolo para Uso de Animais em Experimentação número 147/2014,
aprovado pela Comissão de ética no uso de animais (CEUA-FMRP-USP). Os animais
foram adquiridos do Biotério Central (Serviço de Biotério – PUSP-RP).

3.6 Análise da expressão gênica diferencial
Para analisar os genes que têm a expressão alterada nas linhagens mutantes
quando comparadas à linhagem selvagem, ou genes que têm a expressão alterada
na presença de agentes oxidantes, foi realizado o ensaio de microarranjo de DNA
(Microarray) utilizando lâminas com sondas delineadas para o genoma de C.
violaceum ATCC 12472 produzidas pela Agilent Technologies. Os resultados obtidos
nestes ensaios foram validados em ensaios de Northern blot.

3.6.1 Extração do RNA total
Nos ensaios para analisar a expressão diferencial das linhagens mutantes de C.
violaceum JF0210, ΔCV_1776, ΔCV_1810 e ΔCV_2726 quando comparadas à
linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472, o RNA total foi preparado a partir de
uma cultura em fase exponencial com a DO600 entre 0,8 e 1,2. O pré-inóculo foi
preparado em tubo de fundo cônico (50 mL) com 5 mL de LB e ficou a 37 °C, 250 rpm
por 16 horas. Em seguida, a cultura foi diluída para DO 600 de 0,01 em 10 mL de LB
em Erlemmeyer (125 mL) e permaneceu a 37 °C e 250 rpm por aproximadamente 4
horas. Após atingir a DO600 determinada, 3 mL da cultura foram centrifugados em
microtubos (2 mL) a 25 °C, 20000 g por 1 minuto. O sobrenadante foi descartado e o
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RNA total foi extraído usando o reagente Trizol (Invitrogen) e o kit Ilustra RNAspin Mini
(GE Healthcare).
Para analisar a expressão diferencial da linhagem mutante de C. violaceum
ΔCV_4091 quando comparada à linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472, o
RNA total foi preparado a partir de uma cultura em fase estacionária com a DO 600 entre
5,0 e 8,0. O pré-inóculo foi preparado em tubo de fundo cônico (50 mL) com 5 mL de
LB e ficou a 37 °C, 250 rpm por 16 horas. Em seguida, a cultura foi diluída para DO 600
de 0,1 em 10 mL de LB em Erlemmeyer (125 mL) e permaneceu a 37 °C e 250 rpm
por aproximadamente 5 horas. Após atingir a DO600 determinada, 3 mL da cultura
foram centrifugados em microtubos (2 mL) a 25 °C, 20000 g por 1 minuto. O
sobrenadante foi descartado e o RNA total foi extraído como indicado acima.
Nos ensaios para analisar a expressão diferencial da linhagem selvagem C.
violaceum ATCC 12472 na presença e ausência de hidroperóxido de cumeno (CHP),
o pré-inóculo e o inóculo foram realizados como descrito acima, mas o inóculo foi feito
em 60 mL de LB em Erlemmeyer (500 mL). Após a cultura atingir a DO 600 de 0,8 - 1,2
a cultura foi dividida em alíquotas de 10 mL em erlemmeyer (125 mL) e foi
acrescentado o agente oxidante CHP a 100 µM. As culturas permaneceram a 37 °C e
250 rpm por aproximadamente 5 minutos, em seguida, 3 mL da cultura foram
centrifugados em microtubos (2 mL) a 25 °C, 20000 g por 1 minuto. O sobrenadante
foi descartado e após 10 minutos total da adição do CHP o RNA total foi extraído
usando 1 mL de reagente Trizol (Invitrogen) e o kit Ilustra RNAspin Mini (GE
Healthcare).
Para analisar os genes que são diferencialmente expressos na presença de
diversos compostos, procedemos como descrito acima para o CHP, mas após a
cultura com a DO600 entre 0,8 - 1,2 ser dividida em alíquotas de 10 mL acrescentamos
os compostos nas concentrações de 0,1 mM, 1 mM ou 10 mM e após 10 minutos da
adição destes agentes o RNA total foi extraído como descrito acima. Nestes ensaios
utilizamos os compostos da Sigma: salicilato de sódio (S3007); xantina (X7375);
hipoxantina (H9636); ácido úrico (U2625); alantoína (O5670); catecol (135011);
protocatecolato (08992); ácido propiônico (402907); ácido 3-(3-hidroxifenil) propiônico
(3HPP) (91779); etil terc-butil éter (ETBE) (253898); metil terc-butil éter (MTBE)
(306975) ou terc-butil álcool (TBA) (471712). Os compostos foram diluídos em água
estéril, exceto o ácido úrico e a xantina que foram diluídos em uma solução de
hidróxido de sódio 0,4 M (NaOH).
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A qualidade das amostras de RNA total foi avaliada em gel desnaturante agarose
1,2% com formaldeído e por PCR para garantir a ausência de DNA contaminante. A
quantificação do RNA total e do cRNA marcado com cianina foi realizada em
Espectrofotômetro NanoDrop® Thermo Scientific.

3.6.2 Ensaio de Microarranjo de DNA (Microarray)
Para o ensaio de microarranjo de DNA as lâminas foram confeccionadas no
modelo de quatro slides, usando como molde para os oligonucleotídeos as 4407 fases
abertas de leitura encontradas no Kegg (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes)
para o genoma de C. violaceum ATCC 12472, com adição das 280 novas fases
abertas de leitura reanotadas pelo PATRIC (Pathosystems Resource Integration
Center). Estas lâminas foram confeccionadas pela Agilent. O design foi realizado
usando a plataforma e-array, consistindo de 4x44k, contendo ao menos três sondas
de oligonucleotídeos em triplicata cobrindo todas as fases abertas de leitura do
genoma da linhagem ATCC 12472 de C. violaceum.
A geração do cRNA (RNA complementar), marcação com os fluoróforos Cy3 ou
Cy5, fragmentação, hibridização e lavagem foram realizadas segundo o protocolo
Gene Expression Profiling of Prokaryotic Samples using Low Input Quick Amp WT Kit
(Agilent Technologies). As lâminas foram lidas usando Agilent DNA Microarray
Scanner e os dados foram extraídos no software Agilent Feature Extraction, versão
10.5. Os valores para a expressão relativa de cada gene representam a média dos
valores das sondas em ao menos duas réplicas biológicas. Foram consideramos como
diferencialmente expressos os genes que tiveram ao menos duas vezes sua
expressão alterada (0,5 ≤ x ≥ 2).

3.6.3 Ensaio de Northern blot

Neste ensaio utilizamos 7 µg de amostra de RNA total (item 3.6.1) preparado
para o ensaio de DNA microarray. As amostras foram submetidas à eletroforese em
gel de agarose (1,2%) com 6,7% de formaldeído. O RNA foi transferido por
capilaridade passiva para a membrana de nylon Hybond-N+ (Amersham Biosciences)
em 10x SSC (1,5 M cloreto de sódio e 0,17 M citrato de sódio) por aproximadamente
16h. As sondas foram geradas por PCR usando os óligos listados na Tabela 5.
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Utilizamos o kit Exo-Klenow enzyme DECAprime II Kit (Invitrogen) para marcar 25 ng
de cada sonda com [-32P]-dCTP, e com o kit NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up
(Macherey-Nagel) purificamos e eluímos as sondas de DNA marcadas. As
membranas foram pré-hybridizadas com 10 ml de ULTRAhyb (Ambion) a 42 °C por
30 min e incubadas com as sondas marcadas e eluídas a 42 °C por 16 h. As
membranas foram lavadas duas vezes a 42 °C por 5 min em 2x SSC com 0,1% SDS
e duas vezes a 42 °C por 15 min em 0,1x SSC com 0,1% SDS. Os resultados foram
revelados por autoradiografia em filme Amersham Hyperfilm ECL com tempos
variados de exposição (1 dia a 30 dias).

Tabela 5 - Oligonucleotídeos utilizados na PCR para construção das sondas de DNA
para o ensaio de Northern blot.
Nome

Sequência 5' → 3'

Descrição

Utilizados nos ensaios para o estudo do regulador CV_1810
CV_1801NB-Fw

GGGATTCAAAAGCACCGACG

CV_1801NB-Rv

GACAAAACCGGGGCCAATTC

Fragmento com 111 pb
da região codificadora

Utilizados nos ensaios para o estudo do regulador CV_1776
CV_0578NB-Fw

CACCTTCGTCACTGAGCAGG

CV_0578NB-Rv

GAATGCCGTGGCCGTAGATC

CV_1775NB-FW

CGACTCCAACGCCATCCTG

CV_1775NB-RV

CCAACTCCTCGTCCATCACC

CV_1777NB-FW

GGTGACCGCGTTGACTGG

CV_1777NB-RV

GCCCAACCCAGGATCACC

CV_1780NB-Fw

GCAACATCCTCAACAACGCC

CV_1780NB-Rv

CGCCTCATCCTCCCAATATC

CV_2610NB-FW

GCCTTCCAGCGTTACAACAC

CV_2610NB-RV

CTGAGGGAGAGGAGTTTCGC

CV_3771NB-Fw

CGCTGAAGTTCGCCATCTCG

CV_3771NB-Rv

CGCGGATTCAATGTAGGCGG

Fragmento com 521 pb
da região codificadora
Fragmento com 233 pb
da região codificadora
Fragmento com 246 pb
da região codificadora
Fragmento com 584 pb
da região codificadora
Fragmento com 237 pb
da região codificadora
Fragmento com 533 pb
da região codificadora

(Continua)
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Tabela 5 - Oligonucleotídeos utilizados na PCR para construção das sondas de DNA
para o ensaio de Northern blot.
(Continuação)
Nome

Sequência 5' → 3'

Descrição

Utilizados nos ensaios para o estudo do regulador CV_2726
CV_2727NB-Fw

GAACGGGTAGAGGGGTGCAG

CV_2727NB-Rv

CCGCCTCTCCGCTATGCAG

CV_3370NB-Fw

TCCGCAGCAGATCACCTTCC

CV_3370NB-Rv

GCCAGCATCACGAACTGCAC

Fragmento com 280 pb
da região codificadora
Fragmento com 573 pb
da região codificadora

Utilizados nos ensaios para o estudo do regulador OhrR ou para validação dos resultados com CHP
CV_0208NB-Fw

GACCATACTAGACAGCTACGCC

CV_0208NB-Rv

CAGCGTGGTGATTTGCGGATAG

CV_0209NB-Fw

TGCAGGTGAAGTTGAGCACCCC

CV_0209NB-Rv

CCGATGAAGCAGGCGGAATAGCC

CV_1106NB-Fw

CAAGATGTTTGGCCCGGTGTTC

CV_1106NB-Rv

GGAGCGGATGTTGAAGTGGGC

CV_1483NB-Fw

GCTGCTGAACGATATGTGGGG

CV_1483NB-Rv

GCTGTAGCGCCATTTGACCAG

CV_2037NB-Fw

GCCTTGTCCGAGCAGTTCTAT

CV_2037NB-Rv

TCGACCTCTTCTCCGTCCAG

CV_2241NB-Fw

TCCAAGACCCATTGAGCCG

CV_2241NB-Rv

CATCGGACGGAATCAGGCC

CV_3549NB-Fw

GGCAACTGGGACCTCGTAG

CV_3549NB-Rv

GTCGCGCATATTGGTGTACG

CV_3668NB-Fw

GACTTCGTGGTGCAGGTTCTC

CV_3668NB-Rv

GTCTTTGGTATAAACGCCACAC

CV_3896NB-Fw

GACCTTCCCCAGCAAGACCTTC

CV_3896NB-Rv

CTTGTAATGGTCCCAGCGCAGC

CV_4003NB-Fw

GACCTTCCAGATGACCTTCGC

CV_4003NB-Rv

CACATAGACCAGCAGAGACCAC

Fragmento com 115 pb
da região codificadora
Fragmento com 103 pb
da região codificadora*
Fragmento com 115 pb
da região codificadora
Fragmento com 118 pb
da região codificadora
Fragmento com 110 pb
da região codificadora
Fragmento com 123 pb
da região codificadora
Fragmento com 114 pb
da região codificadora
Fragmento com 117 pb
da região codificadora
Fragmento com 124 pb
da região codificadora
Fragmento com 121 pb
da região codificadora

(Continua)
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Tabela 5 - Oligonucleotídeos utilizados na PCR para construção das sondas de DNA
para o ensaio de Northern blot.
(Conclusão)
Nome

Sequência 5' → 3'

CV_4014NB-Fw

CATCTCCGCCAACTCCGATAG

CV_4014NB-Rv

GTCCAGTTCGTTGTTCAGGC

CV_4206NB-Fw

CACTGGATCAAGGCCGAGA

CV_4206NB-Rv

GAAAAACCGCTCTTCATGCTG

CV_0668NB-Fw

GATCGTGGTTGCCGCTGAAA

CV_0668NB-Rv

CAGCACTTCCTGTTCGGTTTCC

CV_1173NB-Fw

GCGTTCCAGAAATCCGTGAC

CV_1173NB-Rv

GATCATCTGGGTGTGGCAGG

CV_3183NB-Fw

CGGGCGAAGTGATTCCGAA

CV_3183NB-Rv

CGCCCCAGTTGTCGCTATAG

CV_3399NB-Fw

CGACCTGAAGCTGGAAATGGA

CV_3399NB-Rv

CTCGCTCTCCAGGATGTCTTC

CV_3412NB-Fw

AATCTGTTGGCCGGCAAGAG

CV_3412NB-Rv

GCTTCCTTCGGCGAAATGTAGT

CV_3648NB-Fw

GCCTGGACCTGATCTACGGT

CV_3648NB-Rv

GCAGATGGGCGTAGTTGTACA

CV_0362NB-Fw

GAGCAATACCACCCAGCCTT

CV_0362NB-Rv

TTGTCCCAGAACACGTAGGC

CV_1440NB-Fw

GAAACCTTCACCGTGGACAA

CV_1440NB-Rv

CCGTTATTGGGGCAAGACT

CV_2001NB-Fw

GGCGAACGATCCCAATGAAA

CV_2001NB-Rv

TCTCGATGTAGATGCCACCG

Nota: * óligo publicado no artigo de da Silva Neto, Negretto e Netto (2012).

Descrição
Fragmento com 118 pb
da região codificadora
Fragmento com 122 pb
da região codificadora
Fragmento com 121 pb
da região codificadora
Fragmento com 120 pb
da região codificadora
Fragmento com 117 pb
da região codificadora
Fragmento com 115 pb
da região codificadora
Fragmento com 125 pb
da região codificadora
Fragmento com 117 pb
da região codificadora
Fragmento com 117 pb
da região codificadora
Fragmento com 113 pb
da região codificadora
Fragmento com 119 pb
da região codificadora
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3.7 Ensaio para análise de regulação direta (interação proteína-DNA)

Para analisar a interação direta entre os reguladores da família MarR e a região
promotora dos genes que possivelmente estão regulados por esses fatores de
transcrição foram realizados ensaios de alteração de mobilidade eletroforética em gel
(EMSA ou gel shift).

3.7.1 Expressão e purificação de proteínas

Para expressar a proteína recombinante His-OhrR usamos a linhagem de E. coli
DH5α contendo o plasmídeo pProEX HTa com a região codificadora do gene
CV_0210 clonada. Esta clonagem gera proteínas fusionadas a cauda de histidina na
porção N-terminal e foi realizada no trabalho de da Silva Neto, Negretto e Netto (2012).
O inóculo foi feito em 500 mL de LB com ampicilina (100 μg/ml) e ficou a 37ºC com
agitação de 250 rpm. Após a cultura atingir a DO600nm entre 0,4 - 0,6 adicionamos 1
mM de IPTG (Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside) e mantivemos a cultura a 37ºC
com agitação durante 2 horas. Em seguida, os 500 mL de cultura foram centrifugados
em garrafas de polipropileno da Nalgene (250 mL) a 4 °C, 5000 g por 15 minutos. O
sobrenadante foi descartado e o pellet foi diluído em 40 mL de água Milli-Q gelada,
transferido para tubos com fundo cônico de 50 mL e novamente centrifugados a 4 °C,
4000 g por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado e o pellet foi armazenado a - 20
°C. Para verificar a qualidade da indução, alíquotas de 1 ml da cultura antes da adição
de IPTG (não induzidas) e após duas horas de indução foram coletadas, centrifugadas
por 5 minutos a 12000 g e os pellets resultantes foram ressuspendidos em tampão
SDS gel-loading 2x (100 mM de Tris-Cl [pH 6,8]; 4% SDS; 20% glicerol; 0,2% azul de
bromofenol; 200 mM DTT) (SAMBROOK; RUSSELL; MANIATIS, 2001). Estas
amostras foram analisadas em gel SDS-PAGE 15% juntamente com alíquotas
coletadas durante o processo de purificação descrito abaixo.
Para purificar a proteína recombinante o pellet armazenado foi diluído em
tampão de lise (50 mM tampão fosfato de sódio [pH 7,4]; 300 mM NaCl; 50 mM
imidazol, 1 mM PMSF). Para romper as células bacterianas foi feita sonicação (10
pulsos de 20 segundos com amplitude de 75% e intervalode 59 segundos) com a
mistura homogênea do pellet no tampão de lise sempre mantida em gelo. A solução
sonicada foi tratada com 1% de estreptomicina por 20 minutos a 4 °C com agitação,
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depois, foi centrifugada (15000 g, 30 minutos a 4 °C). O sobrenadante resultante foi
filtrado em membrana de 0,45 µm (Millipore) usando bomba a vácuo, resultando num
“extrato solúvel centrifugado e filtrado”.
A purificação da proteína recombinante com cauda de histidina continuou
seguindo o protocolo recomendado pela Qiagen para a coluna de níquel Ni-NTA
Superflow (5 mL) numa bomba peristáltica P1 (GE Healthscience). Inicialmente, a
coluna já carregada com níquel (0,1 M NiSO4) foi equilibrada com 10 volumes do
tampão de ligação (50 mM tampão fosfato de sódio [pH 7,4]; 300 mM NaCl; 50 mM
imidazol). Em seguida, a coluna recebeu o “extrato solúvel centrifugado e filtrado”, e
posteriormente passou-se 10 volumes de tampão de lavagem (50 mM tampão fosfato
de sódio [pH 7,4]; 300 mM NaCl; 100 mM imidazol) para que as proteínas que não
possuem os resíduos de histidina, e por isso ligaram-se fracamente à coluna, fossem
descartadas. Depois, a proteína recombinante de interesse foi eluída quando foram
passados 2 volumes de tampão de eluição (50 mM tampão fosfato de sódio [pH 7,4];
300 mM NaCl; 500 mM imidazol) pela coluna de níquel. A presença de proteína nas
alíquotas de 1 mL que foram coletadas durante a eluição foi verificada por coloração
com Bradford (Quick Start Bradford 1x Dye - BioRad) na proporção de 100:1 (50 μl de
Bradford + 0,5 μl de amostra eluída).
Geralmente, cinco amostras eluídas (~ 5 mL) contêm a proteína purificada. Estas
alíquotas foram concentradas usando a coluna VivaSpin 6 (Sartorius) para um volume
final de 2,5 ml, em seguida, as amostras foram dessalinizadas utilizando a coluna de
filtração em gel PD-10 (GE Healthcare). Seguimos os protocolos fornecidos pelo
fabricante de ambas colunas. Ao final, a proteína ficou armazenada a 4 °C em tampão
de estocagem (20 mM Tris-Cl [pH 7,4]; 100 mM NaCl; 0,1 mM EDTA; 5% de glicerol).
A quantificação da proteína foi feita por meio da absorbância de 280 nm e do
coeficiente de extinção de cada proteína recombinante segundo o programa
Protparam Tool (ExPASy http://www.expasy.ch) (GASTEIGER et al., 2005):

[final] proteína =

DO280𝑛𝑚 × diluição
= ___Molar
coeficiente de extinção
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3.7.2 Ensaio de alteração de mobilidade eletroforética em gel (EMSA ou gel shift)

A região promotora dos genes específicos foi amplificada por PCR utilizando os
oligonucleotídeos listados na tabela 6, com temperatura de anelamento de 58 °C.
Após serem submetidas à eletroforese em gel de agarose 1%, as sondas acima foram
purificadas com o kit NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up (MACHEREY-NAGEL).
Estas sondas de DNA foram marcados com [-32P]ATP (PerkinElmer) seguindo o
protocolo da T4 polynucleotide kinase (Thermo Scientific) e novamente purificadas
com o kit NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up.
A proteína His-OhrR purificada foi reduzida com 10 mM de dithiothreitol (DTT)
ou oxidada com 100 μM CHP (hidroperóxido de cumeno) durante 1 h a 25 °C.
As reações de ligação ao DNA foram feitas em um volume de 20 μl contendo
tampão de interação (20 mM Tris-HCl [pH 7,4]; 50 mM KCl; 1 mM EDTA [pH 8,0], 50
µg/ml albumina de soro bovino e 5% de glicerol), sondas de DNA marcadas com
fósforo radioativo e diferentes quantidades da proteína específica purificada e tratada
(0, 50, 200, 500 e 1000 nM, por exemplo). As reações de controle negativo foram
feitas utilizando sondas de DNA de regiões codificadoras, que não contém sítio de
ligação para o regulador estudado. Todas as reações de interação foram incubadas a
25 °C por 25 minutos. Em seguida, adicionou-se glicerol (7,5 %) e cada amostra foi
aplicada em gel nativo de poliacrilamida 5% (previamente submetido a uma précorrida de 15 minutos a 30 mA) e submetido à eletroforese em tampão tris-boratoEDTA (TBE) 0,5 X por aproximadamente 40 minutos a 30 mA. Ao final, os géis foram
desidratados em secadora a vácuo e o sinal foi detectado por autorradiografia (item
3.6.3) (adaptado de DA SILVA NETO; NEGRETTO; NETTO, 2012).
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Tabela 6 - Oligonucleotídeos utilizados na PCR para construção das sondas de DNA
para o ensaio de EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assay).
Nome

Sequência 5' → 3'

Descrição

Utilizados nos ensaios para o estudo do regulador CV_0210 (OhrR)
pCV0208-Fw

TTGGATCCCAGATTCACGCGCTGCGCGC

pCV0208-Rv

ATTACTGCAGGAGCGGCTGGCGATGGACAG

CV0208CDS-Fw

TTGGATCCGAAGGCCAGGCGCTGCATCT

CV0208CDS-Rv

ATTACTGCAGCTGTCGCTGCTGCGCACGAA

pCV0209-Fw

TTGGATCCTGCCGGAGCGGAATGCAACT

pCV0209-Rv

ATTACTGCAGGCGGTGGCTTCGGCGGTATAC

pCV0362-Fw

TTGGATCCGTCCTGCTTGACGTTTGAGAC

pCV0362-Rv

ATTACTGCAGCAAGGGCTTGCCGGCGGAGA

pCV1444-Fw

TTGGATCCCTCTGGACTGATCCGCCCAG

pCV1444-Rv

ATTACTGCAGCATCATGAGCGGACTCCCGG

pCV2001-Fw

TTGGATCCGCGAAGCGCGGCATTGAGGT

pCV2001-Rv

ATTACTGCAGGGCAGGCCGTGCGGGTAGTC

Fragmento BamHI/PstI com 233 pb
da região promotora

Fragmento BamHI/PstI com 243 pb
da região codificadora (CDS)

Fragmento BamHI/PstI com 212 pb
da região promotora (*)

Fragmento BamHI/PstI com 371 pb
da região promotora

Fragmento BamHI/PstI com 270 pb
da região promotora

Fragmento BamHI/PstI com 435 pb
da região promotora

Nota: * óligo publicado no artigo de da Silva Neto, Negretto e Netto (2012).

3.8 Construção de linhagens mutantes complementadas e da linhagem
selvagem de C. violaceum superexpressando um regulador da família MarR
Para continuar analisando a função do regulador de transcrição da família MarR
CV_2726 utilizamos o vetor pJN105 (NEWMAN; FUQUA, 1999) para realizar as
clonagens que possibilitam a complementação da linhagem mutante ΔCV_2726 e a
superexpressão do gene CV_2726 na linhagem selvagem. Para complementação da
linhagem mutante utilizamos os óligos CV2726_Comp_Fw e CV2726_Sup_Rv para
gerar um fragmento de DNA com 833 pb que compreende a região promotora e
codificadora do gene CV_2726 (Tabela 7). Este fragmento foi digerido com enzimas
de restrição específicas e clonado diretamente no vetor pJN105 gerando o plasmídeo
pJN105_CV2726_C, que foi sequenciado. De maneira semelhante, na clonagem para
superexpressão utilizamos um fragmento de DNA com a região codificadora, com 653
pb, que foi gerado por PCR com os óligos CV2726_Sup_Fw e CV2726_Sup_Rv e
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clonado no vetor pJN105 originando o plasmídeo pJN105_CV2726_SE. Os vetores
foram inseridos nas linhagens de C. violaceum por conjugação e permaneceram
replicativos em C. violaceum conforme previamente analisado pela aluna de iniciação
científica Júlia Alves. As clonagens foram confirmadas por PCR e extração do
plasmídeo com posterior digestão usando as enzimas de restrição específicas. As
cepas de C. violaceum expressando CV_2726 foram mantidas a - 80 °C.

Tabela 7 - Oligonucleotídeos utilizados para complementação e/ou superexpressão.
Sequência 5’  3’

Nome
CV2726_Sup_Fw

GGTACCGAATTCGCGCAGGATACACCGCATAG

CV2726_Sup_Rv

GGTTACGAGCTCGCGCGTCGGATGCCATGATG

CV2726_Comp_Fw

GGTACCGAATTCGCTGGACGCGATGGAGCTG

Descrição
Fragmento EcoRI/SacI (653
pb) com a região
codificadora do gene
CV_2726 usando os óligos
SupFw/Rv
Fragmento EcoRI/SacI (833
pb) com as regiões
promotora e codificadora do
gene CV_2726 usando os
óligos CompFw/SupRv

3.8.1 Coleta de proteína total
Para observar a expressão da proteína codificada pelo gene CV_2726 nas
linhagens mutante (ΔCV_2726 com pJN105 vazio), mutante complementada
(ΔCV_2726 com pJN105_CV2726_C) e selvagem superexpressando CV_2726 (C.
violaceum ATCC com pJN105_CV2726_SE), a proteína total dessas linhagens foi
coletada a partir de uma cultura em fase exponencial crescendo em meio rico com a
adição de L-arabinose. O pré-inóculo foi preparado em tubo de fundo cônico (50 mL)
com 5 mL de LB com gentamicina e ficou a 37 °C, 250 rpm por 16 horas. Em seguida,
a cultura foi diluída para DO600 de 0,01 em 20 mL de LB em Erlemmeyer (125 mL) e
permaneceu a 37 °C e 250 rpm por aproximadamente 3 horas. Após atingir a DO 600
de 0,2 as culturas foram divididas em 3 tubos de fundo cônico (50 mL) com 5 mL de
cultura cada. Em cada tubo foi acrescentado 0, 0,2% ou 2% de L-arabinose (estoque
15% dissolvido em LB) e o cultivo continuou a 37 °C e 250 rpm por 2 horas. Em
seguida, 1 mL de cada cultura foi centrifugado em microtubos a 25 °C, 20000 g por 1
minuto. O sobrenadante foi descartado e a proteína total foi ressuspendida em tampão
SDS gel-loading 1x (50 mM de Tris-Cl [pH 6,8]; 2% SDS; 10% glicerol; 0,1% azul de
bromofenol; 100 mM DTT) (SAMBROOK; RUSSELL; MANIATIS, 2001), em seguida,
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as amostras foram agitadas vigorosamente e aquecidas a 100 °C para minimizar a
interação com DNA contaminante e ao final a amostra foi armazenada a - 20 °C.

3.8.2 Ensaio de Western blot (protein immunoblot)

As amostras de proteína coletadas no item 3.8.1 foram submetidas a eletroforese
em gel desnaturante de poliacrilamida 15%. Em seguida, as amostras foram
transferidas por eletroforese para a membrana de nitrocelulose com poro de 0,2 µm
(Amersham Protran) utilizando o aparato Mini Trans-Blot (Bio-Rad) com tampão de
transferência (3,03 g de Tris-base; 14,41 g de Glicina; 200 ml de Metanol e água para
1 L de solução final). Para avaliar a eficiência da transferência, a membrana com as
proteínas imobilizadas foi corada com Ponceau-S. As etapas seguintes foram
realizadas com os componentes e o protocolo do kit Protein Detector LumiGLO
Western Blot, utilizando o anticorpo primário obtido por meio da infecção de
camundongos Balb/c fêmeas com a proteína purificada CV_2726, durante a iniciação
científica da aluna Kelly Barroso. Os resultados foram observados com tempos de
exposição entre 1 a 20 minutos no fotodocumentador Amersham Imager 600.
3.9 Ensaios com ΔohrR e outros mutantes envolvidos na resposta a CHP

3.9.1 Ensaio de avaliação da infecção em fígado de camundongos
O modelo de infecção em camundongos foi utilizado, pois Miki e colaboradores
(2010) demonstraram que C. violaceum causa hepatite necrótica no fígado destes
animais quando injetada por via intraperitoneal. As fêmeas BALB/c de camundongo
(com 6 semanas de vida) foram desafiadas com C. violaceum ATCC 12472 contendo
o plasmídeo pMR20, a linhagem JF0210 com o plasmídeo pMR20 e a linhagem
JF0210 com o plasmídeo pMR-ohrR, configurando a linhagem complementada. Estas
fêmeas foram sacrificadas após 24 h da infecção para avaliação do número de
bactérias encontradas no fígado.
Inicialmente, fizemos o pré-inóculo das linhagens bacterianas em meio LB
líquido com tetraciclina, com cultivo a 37 ºC e 250 rpm durante aproximadamente 24h.
Em seguida, utilizamos essa cultura para fazer o inóculo a uma DO 600 de 0,01 com
cultivo em meio LB, com tetraciclina, a 37 ºC e 250 rpm durante 20h. Então, de 1,5 a
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1,7 mL da cultura resultante foi centrifugado e ressuspenso em 1 mL de PBS, para
que a concentração inicial fosse de aproximadamente 5x10 9 UFC/mL. Em seguida,
foram feitas diluições seriadas em volume final de 1 mL. A diluição 10 -3 foi utilizada
nas injeções nos camundongos. Foram aplicados 100 µl dessa diluição por via
intraperitoneal, que corresponde a aproximadamente 5x10 5 UFC. A diluição 10-7 foi
inoculada, em placa com meio LB, utilizando um volume de 100 µl para monitorarmos
as UFC que foram injetadas nos animais.
Para avaliarmos a infecção bacteriana no fígado das fêmeas BALB/c de
camundongo, após 24 h da infecção os animais foram sacrificados e o órgão foi
coletado assepticamente em PBS. Todo o tecido do fígado de cada camundongo foi
coletado em um tudo estéril (10 mL com fundo em U), contendo 5 mL de PBS, que foi
pesado antes e após a coleta. Em seguida, o tecido foi homogeneizado e fizemos a
diluição seriada, em volume final de 100 µL, utilizando placa de 96 poços com fundo
em U. O homogeneizado não diluído e as diluições 10-1 a 10-4 foram plaqueados em
placas LB para contagem das UFC [UFC/g = (nº de colônias x diluição x 5 ml) / peso
do órgão].
Os experimentos foram realizados no Biotério do Departamento de Biologia
Celular e Molecular da FMRP-USP, de acordo com o Protocolo para Uso de Animais
em Experimentação número 147/2014, aprovado pela Comissão de ética no uso de
animais (CEUA-FMRP-USP), seguindo o protocolo padronizado por nosso grupo.

3.9.2 Ensaio de concentração mínima inibitória (MIC) com agentes geradores de
estresse oxidativo
As linhagens selvagem e mutantes (ΔohrR, ΔohrA, garB::pNPT, katE::pNPT,
nemA::pNPT, trxC::pNPT e gpx::pNPT) de C. violaceum foram cultivadas em meio LB
com ou sem canamicina a 37 °C, 250 rpm por aproximadamente 16 horas. Em
seguida, as culturas foram diluídas em LB e aplicadas em placas de 96 poços com
fundo em U de maneira que a concentração no volume final de 150 uL seja a de uma
DO600nm de 0,01. Então, os compostos estressores foram adicionados em diferentes
concentrações e a placa com as culturas foi incubada a 37 °C, com agitação de 150
rpm por 24 horas. Em seguida, a presença ou ausência de crescimento em cada poço
foi avaliada e o fundo da placa foi fotografado. Os intervalos das concentrações de
cada composto utilizado foi de 0 - 500 µM para hidroperóxido de cumeno (CHP) e
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hidroperóxido de tert-butil (TBHP), 0 - 150 mM para peróxido de hidrogênio (H2O2) e
0 - 450 mM para cumeno (CMN). Os compostos foram adquiridos pela empresa
Sigma: hidroperóxido de cumeno (CHP) (247502); hidroperóxido de tert-butil (TBHP)
(458139); peróxido de hidrogênio (H2O2) (216763) e cumeno (CMN) (C87657).
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4. RESULTADOS

4.1 Identificação e análise dos candidatos a fatores de transcrição da família
MarR de C. violaceum

Análises in silico nos bancos de dados MiST, DBD, Pfam e InterPro permitiram
encontrar quinze fatores de transcrição da família MarR no genoma de C. violaceum
ATCC 12472, sendo que dez deles possuem resíduos de cisteína e, dentre estes,
cinco possuem cisteínas conservadas, definidas com base em alinhamentos múltiplos
de sequências com proteínas MarR de outras bactérias (Figura 5). A maioria destas
proteínas possui apenas o domínio MarR, sendo que apenas o gene CV_3636 codifica
uma proteína com um domínio adicional de acetiltransferase. Os dez genes que
codificam proteínas com ao menos uma cisteína (CV_0047, CV_0210, CV_0769,
CV_1776, CV_1810, CV_2726, CV_3160, CV_3383, CV_3636 e CV_3905) podem
codificar potenciais reguladores redox, uma vez que o aminoácido cisteína possui um
grupo tiol que em cisteínas reativas está envolvido em reações redox e pode ser o
resíduo que é oxidado levando à ativação de um regulador transcricional (DUBBS;
MONGKOLSUK, 2012). Dentre estes dez reguladores MarR com cisteína está OhrR,
codificado pelo gene CV_0210, o qual já foi caracterizado como um regulador redox
em C. violaceum (DA SILVA NETO; NEGRETTO; NETTO, 2012).
O alinhamento múltiplo da sequência de aminoácidos destas 15 proteínas MarR
de C. violaceum com o programa Clustal Omega revelou ausência de qualquer padrão
de conservação na sequência primária de aminoácidos entre estas proteínas, mesmo
quando a comparação de restringiu ao domínio MarR (dados não mostrados). Estas
análises indicam que as proteínas MarR nesta bactéria são bastante distintas e não
parecem ser parálogos surgidos por duplicação gênica. No entanto, quando o
alinhamento múltiplo foi realizado com uma ferramenta que também faz predição de
estrutura secundária (PRALINE) (BAWONO; HERINGA, 2014), foi possível observar
a presença da topologia típica de fatores de transcrição da família MarR, formada por
seis -hélices e três folhas- (Figura 6), indicando a conservação estrutural entre os
membros desta família.
O alinhamento aos pares das 15 proteínas da família MarR de C. violaceum
revelou que a similaridade da sequência de aminoácidos, quando presente, fica por
volta de 30% de identidade (Tabela 8). Estas porcentagens de identidades são baixas
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e corroboram os dados do alinhamento múltiplo. A porcentagem de identidade das
proteínas MarR de C. violaceum com outros reguladores transcricionais MarR bem
caracterizados também foi de aproximadamente 30% (Tabela 9). Vale destacar que
embora em alguns casos seja possível tentar estabelecer uma correspondência
(CV_1810 com SlyA de S. Typhimurium, CV_0210 (ohrR) com OspR de
Pseudomonas aeruginosa e OhrR de Xanthomonas campestres e CV_1776 com
PecS de Dickeya dadantii), na maioria das vezes isto não é possível devido ao fato de
que cada regulador caracterizado mostra identidade semelhante a várias das
proteínas MarR de C. violaceum.

Figura 5. Genes candidatos a reguladores da família MarR. Lista com os quinze possíveis fatores
de transcriçao da família MarR encontrados no genoma de C. violaceum. Estão mostrados na figura o
número de identificação dos genes, o domínio MarR típico da família (conforme mostrado no banco de
dados MiST), além do número de cisteínas encontradas nas proteínas. O asterisco (*) refere-se às
proteínas que possuem cisteínas conservadas, potencialmente envolvidas em reações redox.
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Figura 6. Estrutura secundária dos reguladores da família MarR de C. violaceum. Alinhamento de
dezessete reguladores da família MarR utilizando o programa para alinhamento de múltiplas
sequências Profile ALIgNmEnt (PRALINE). Os 15 reguladores da família MarR de C. violaceum foram
alinhados juntamente com MarR de E. coli e SlyA S. Typhimurium. O alinhamento realizado pelo
PRALINE destaca as possíveis regiões que formam a alfa-hélice em vermelho e a folha-beta em azul.
Os elementos de estrutura secundária 1-2-1-3-4-2-3-5-6 foram codificados por cores com
referência à estrutura cristalográfica do MarR de M. thermautotrophicus demonstrada na figura 1B. Para
o gene CV_3636 o domínio acetiltransferase não é monstrado.
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Reguladores

CV_0047

CV_0210

CV_0539

CV_0577

CV_0769

CV_0866

CV_1776

CV_1810

CV_2154

CV_2726

CV_2844

CV_3160

CV_3383

CV_3636

CV_3905

Tabela 8 - Porcentagem de identidade entre as proteínas MarR de C. violaceum.

CV_0047
CV_0210
CV_0539
CV_0577
CV_0769
CV_0866
CV_1776
CV_1810
CV_2154
CV_2726
CV_2844
CV_3160
CV_3383
CV_3636
CV_3905

31
34
32
/
31
31
32
/
/
35
37
/
30
/

35
36
29
28
43
29
/
34
33
30
/
/
28

31
/
/
31
34
/
/
25
31
/
34
23

29
/
37
44
32
41
/
34
/
33
39

/
30
30
/
/
32
34
/
31
25

33
27
/
/
28
/
/
/
/

/
/
/
/
31
/
/
37

/
/
37
33
26
30
26

/
29
/
/
/
/

/
/
/
/
29

/
/
32
/

25
/
37

/
/

23

-

Nota: os valores destacados em cinza escuro foram encontrados no site KEGG para genes parálogos;
os demais valores foram encontrados por meio de alinhamento com a ferramenta BlastP no site NCBI.
(/) Indica ausência de identidade com o E-value significativo.

Tabela 9 - Porcentagem de identidade das proteínas MarR de C. violaceum com
outros reguladores transcricionais MarR.
Reguladores
CV_0047
CV_0210
CV_0539
CV_0577
CV_0769
CV_0866
CV_1776
CV_1810
CV_2154
CV_2726
CV_2844
CV_3160
CV_3383
CV_3636
CV_3905

MarR
32
31
32
34
30
32
32
/
34
/
/
30
/
/
32

SlyA
/
27
27
27
24
/
/
34
/
/
29
32
/
/
23

OspR
29
47
/
40
/
/
/
28
/
/
/
31
33
/
35

OhrR
/
65
39
41
/
29
/
27
/
32
33
/
/
/
34

PecS
/
44
30
35
29
/
52
/
25
26
31
29
/
/
28

Nota: As sequencias de aminoácidos dos reguladores foram retiradas do site Uniprot. MarR de E. coli
(P27245); SlyA de S. Typhimurium (P40676); OspR de P. aeruginosa (Q9I018); OhrR de X. campestres
(Q93R11) e PecS D. dadantii (P42195). (/) Indica ausência de identidade com o E-value significativo.
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A organização dos loci gênicos que codificam as proteínas MarR em C.
violaceum está representada na figura 7. Os genes CV_0577, CV_0866, CV_1776,
CV_2844, CV_3160 e CV_3905 apresentam a organização típica para o locus gênico
de reguladores MarR, com o gene que codifica a proteína MarR divergente ao gene
ou operon adjacentes e uma região intergênica entre o gene do regulador e esse gene
ou operon vizinhos (PERERA; GROVE, 2010b). Os demais nove reguladores desta
família em C. violaceum estão organizados de maneiras distintas. Para o gene
CV_0210 (ohrR), que não apresenta a organização típica, já foi descrito que o
regulador OhrR liga-se na região intergênica anterior aos genes CV_0210 e CV_0209
(DA SILVA NETO; NEGRETTO; NETTO, 2012).

Figura 7. Organização gênica dos reguladores da família MarR. Esquema com os quinze fatores
de transcrição da família MarR encontrados no genoma de C. violaceum. Estão mostrados, em preto,
os genes de cada regulador MarR e, em cinza, os genes adjacentes. Mapas adaptados do site KEGG.
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Portanto, esta análise inicial permitiu identificar quinze genes que codificam
proteínas com o domínio MarR em C. violaceum. Com isso, iniciamos a construção
das linhagens mutantes e sua posterior caracterização visando encontrar fatores de
transcrição da família MarR envolvidos em patogenicidade, incluindo aqueles com
potencial de serem fatores de transcrição redox baseados em cisteína.

4.2 Construção das linhagens mutantes com deleção dos fatores de transcrição
da família MarR

Para avaliar o papel dos 15 fatores de transcrição da família MarR na virulência
de C. violaceum foram realizados experimentos para obter linhagens mutantes de
todos eles na linhagem virulenta ATCC 12472. Foi utilizada uma estratégia para
geração de mutantes em C. violaceum por troca alélica, por meio da clonagem de
regiões flanqueadoras dos genes no vetor suicida pNPTS138 (DA SILVA NETO;
NEGRETTO; NETTO, 2012). Devido à grande quantidade de clonagens necessárias
para obter as construções no vetor suicida para cada gene, foi utilizada a estratégia
de clonar de uma única vez no vetor os dois insertos obtidos por PCR e digeridos com
enzimas de restrição apropriadas (Tabela 4). Com esta estratégia foram obtidas as
construções corretas confirmadas por PCR e sequenciamento para doze reguladores
MarR e para o regulador CilA (CV_2640) (não mostrado). Após confirmação de
integração das construções no genoma das linhagens transformantes (primeira
recombinação) e passos de seleção por sacarose e resistência a canamicina, as
colônias foram analisadas por PCR para verificar se após a segunda recombinação
ocorreria a deleção do gene ou reversão para selvagem (Figuras 3, 4 e 8).
Utilizando esta estratégia foram construídos mutantes para doze genes que
codificam fatores de transcrição da família MarR (CV_0047, CV_0539, CV_0577,
CV_0769, CV_1776, CV_1810, CV_2726, CV_2844, CV_3160, CV_3383, CV_3636 e
CV_3905), além do mutante para o gene cilA (CV_2640), conforme confirmado por
PCR (Figura 8). Estas linhagens são mutantes nulos não-polares, nos quais ocorreu
deleção quase total da região codificadora dos respectivos genes. O mutante cilA foi
construído para ser usado como uma linhagem controle, já que o gene cilA codifica
um regulador global que controla a expressão de genes presentes na ilha de
patogenicidade Cpi-1/1a, sendo de grande importância para a virulência em C.
violaceum (MIKI et al., 2011). A linhagem mutante para o gene CV_0577 foi construída
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em colaboração com a aluna Kelly Barroso, enquanto o mutante para o gene CV_0210
(ohrR) foi publicado previamente (DA SILVA NETO; NEGRETTO; NETTO, 2012).
Desta forma, temos mutantes para 13 dos 15 fatores de transcrição da família MarR
de C. violaceum (para os genes CV_0866 e CV_2154 não foi possível obter a
clonagem das regiões flanqueadoras no vetor).

Figura 8. Confirmação das linhagens mutantes com deleção dos fatores de transcrição da família
MarR. Eletroforese em gel de agarose 1% dos fragmentos amplificados por PCR. As etapas de
construção dos mutantes foram confirmadas por ensaios de PCR, usando-se os óligos del 1 e del 4 do
respectivo gene. P: marcador de massa molecular 1 Kb plus DNA Ladder; 1: fragmento amplificado a
partir do DNA genômico de C. violaceum demonstrando o tamanho do fragmento observado na
linhagem selvagem (controle); 2: confirmação do evento de primeira recombinação, com duas bandas
demonstrando a região que já existia no genoma (fragmento maior) e a região que foi inserida
juntamente com o vetor pNPTS138 (fragmento menor); 3: fragmento com tamanho menor, confirmando
a segunda recombinação que gerou a linhagem mutante nula; R: fragmento com tamanho maior devido
à reversão para a linhagem selvagem, após o segundo evento de recombinação. As setas indicam os
tamanhos dos fragmentos esperados para cada gene.
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4.3 Papel dos fatores de transcrição da família MarR na virulência de C.
violaceum

As linhagens mutantes para reguladores da família MarR foram caracterizadas
quanto ao fenótipo de virulência por meio de testes de patogenicidade em modelo de
infecção intraperitoneal em camundongos. Para padronizar a dose de bactéria
injetada foram realizados primeiramente ensaios de viabilidade. Nestes ensaios, todas
as linhagens mutantes testadas apresentaram o número de unidades formadoras de
colônia (UFCs) similar ao encontrado para a linhagem selvagem, permitindo assim
que fossem injetadas nos animais quantidades similares de inóculo para todas as
linhagens. O ensaio de viabilidade realizado a partir dos inóculos injetados confirmou
para todas as linhagens a dose desejada de 10 6 UFC de bactéria, garantindo que os
resultados obtidos dependeram apenas das características fenotípicas das linhagens,
e não de variações na quantidade de UFC injetada (Figura 9).

Figura 9. Ensaio de viabilidade com as linhagens mutantes dos fatores de transcrição da família
MarR de C. violaceum. As linhagens selvagem (ATCC 12472) e mutantes, que cresceram em meio
LB líquido durante 20h a 37°C, tiveram sua viabilidade avaliada em placas com meio LB sólido por meio
da contagem das UFCs (unidades formadoras de colônia). Para as diluições foram utilizados
aproximadamente 2 ml de cultura, que foi centrifugado e ressuspenso em 1 ml de PBS, para então se
iniciar as diluições. A diluição 10-7 foi utilizada para contagem das colônias, enquanto a diluição 10-3 foi
utilizada para injeção nos animais (100 µl). Os ensaios foram realizados em triplicata técnica.
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Nos ensaios de virulência, a maioria das linhagens mutantes apresentou o
mesmo fenótipo que o observado para a linhagem selvagem, pois a taxa de
sobrevivência dos grupos de camundongos injetados foi igualmente reduzida a menos
que 40% após 24h ou 48h da infecção (Figura 10). Contudo, as linhagens mutantes
ΔCV_2640

(ΔcilA),

ΔCV_0210

(ΔohrR),

ΔCV_0577

e

ΔCV_2726

foram

significativamente menos virulentas que a linhagem selvagem, com um valor de P
menor que 0,01. Para o mutante ΔcilA esse resultado era esperado, pois foi
anteriormente observado nos trabalhos de Miki e colaboradores (2010, 2011) que a
linhagem mutante ΔcilA é bastante atenuada para virulência, e por isso a
selecionamos como o controle para os nossos ensaios de patogenicidade.

Figura 10. Ensaio de virulência com as linhagens mutantes com deleção dos fatores de
transcrição da família MarR de C. violaceum. Camundongos fêmeas BALB/c foram desafiadas com
1 x 106 UFC de cada linhagem, por via intraperitoneal. Para cada linhagem foram utilizados ao menos
oito animais, que foram observados diariamente. A análise estatística foi feita usando o método de
Kaplan–Meier (log-rank teste). **P<0,01 e ***P<0,0001, quando comparados à linhagem selvagem
(ATCC 12472).

Na figura acima não apresentamos o ensaio de virulência para a linhagem
mutante ΔCV_1776, porque para esta linhagem realizamos o ensaio de virulência
desafiando os camundongos com uma dose menor de 0,5x106 UFC (Figura 11), pois
durante os ensaios com 1x106 UFC observamos a tendência de maior virulência desta
linhagem (dados não mostrados). Consistente com isto, os camundongos infectados
com 0,5x106 UFC do mutante ΔCV_1776 apresentaram a taxa de sobrevivência
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inferior a 50% após 48h da infecção, enquanto para os animais que receberam a
linhagem selvagem a taxa de sobrevivência foi de aproximadamente 80% (Figura 11).

Figura 11. Ensaio de virulência com a linhagem mutante para o gene CV_1776, um fator de
transcrição da família MarR, em C. violaceum. Camundongos fêmeas BALB/c foram desafiadas com
0,5 x 106 UFC de cada linhagem, por via intraperitoneal. Para a linhagem selvagem C. violaceum ATCC
12472 foram utilizados 6 animais, enquanto para a linhagem mutante ΔCV_1776 foram utilizados 18
animais. Os camundongos foram observados diariamente e a análise estatística foi feita usando o
método de Kaplan–Meier (log-rank teste), considerando significativo P<0,05. *P=0,0165 quando
comparamos as linhagens selvagem e mutante.

Portanto, ao final dos experimentos de avalição da sobrevivência dos
camundongos inoculados com as linhagens mutantes para os genes dos reguladores
da família MarR, encontramos que quatro destes fatores de transcrição estão
envolvidos com patogenicidade em C. violaceum: CV_0210 (ohrR), CV_0577 e
CV_2726, cujas linhagens mutantes apresentaram o fenótipo de menor virulência; e
CV_1776, cuja linhagem mutante apresentou fenótipo de maior virulência. Ao final
destes ensaios iniciais decidimos analisar o perfil transcricional das linhagens
mutantes ΔCV_0210 (ΔohrR), ΔCV_1810, ΔCV_1776 e ΔCV_2726, para definirmos
os genes pertencentes ao regulon de cada um destes fatores de transcrição.

4.4 Identificação dos genes regulados por CV_1810
Nos ensaios com a linhagem mutante ΔCV_1810, não observamos alterações
no fenótipo de virulência quanto à taxa de sobrevivência dos camundongos infectados
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(Figura 10). No entanto, os animais utilizados durante estes experimentos ficaram
inchados, com os pelos mais eriçados, e menos ativos quando comparados com os
animais que foram inoculados com a linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472.
Esta observação, aliada à identidade de 34% de CV_1810 com o regulador de
virulência SlyA de S. Typhimurium (Tabela 9) estimularam a realização de ensaios de
microarranjo de DNA para identificar os genes do regulon CV_1810.
O ensaio de microarranjo de DNA, comparando o perfil transcricional da
linhagem mutante ΔCV_1810 com o perfil da linhagem selvagem ATCC 12472, foi
realizado em duplicata biológica (Tabela 10).
Tabela 10 - Genes diferencialmente expressos na linhagem mutante ΔCV_1810.
Fase de
leitura aberta

CV_1801
CV_1800
VBIChrVio671
96_1765
CV_1807

Funçãoa
Genes com a expressão aumentada no ΔCV_1810
(genes reprimidos pelo fator transcricional CV_1810)
hypothetical protein (EthD and Methylmuconolactone methylisomerase motifs)
permease

Expressão
diferencial
(ΔCV_1810/
selvagem)

79,26
48,56

hypothetical protein

37,71

biotin carboxylase

8,62

CV_1805

(mmdA); acetyl-CoA carboxylase subunit alpha

8,47

CV_1806

hydroxymethylglutaryl-CoA reductase (NADPH2)
2-oxoacid ferredoxin oxidoreductase; indolepyruvate ferredoxin
oxidoreductase

7,98

3-(3-hydroxy-phenyl) propionate hydroxylase

5,20

hypothetical protein

5,01

hypothetical protein (Biotin-requiring enzyme motif)

4,15

hypothetical protein

3,53

CV_1804
VBIChrVio671
96_1766
VBIChrVio671
96_1767
CV_1808
CV_1802
CV_1809

CV_1810
CV_3285

hypothetical protein (MmgE/PrpD family)
Genes com a expressão diminuída no ΔCV_1810
(genes ativados pelo regulador transcricional CV_1810)
transcriptional regulator for hemolysin, marR family
methyl-accepting chemotaxis protein

5,98

2,82

0,06
0,40

Nota: ª A função proteica foi descrita seguindo a anotação do site KEEG (http://www.genome.jp/kegg/).
VBIChrVio67196: reanotação de alguns genes do genoma de C. violaceum, segundo o site PATRIC
(https://www.patricbrc.org/portal/portal/patric/Home).

Nestes ensaios de microarranjo de DNA observamos que treze genes tiveram
sua expressão alterada em ambas as réplicas, além do gene CV_1810 que
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apresentou expressão muito diminuída devido a mutação nula na linhagem mutante
ΔCV_1810. A expressão foi aumentada para doze genes e apenas um gene teve a
expressão diminuída na linhagem mutante ΔCV_1810 em relação a linhagem
selvagem (Tabela 10), indicando que CV_1810 é um regulador transcricional que atua
como repressor.
O gene com expressão mais aumentada no mutante ΔCV_1810 é o CV_1801, o
qual codifica uma proteína hipotética que possui o domínio EthD (PF07110) e o motivo
MmlI (PF09448). No cluster gênico denominado ethABCD, em Rhodococcus ruber, a
função da proteína codificada pelo gene ethD não foi identificada, mas sabe-se que
ela é essencial para a degradação do éter etil terc-butílico (ETBE, ethyl tert-butyl
ether) (CHAUVAUX et al., 2001). Análise do contexto genômico dos demais genes
com expressão aumentada na linhagem mutante ΔCV_1810 (Figura 12, Tabela 10),
indica que CV_1810 atua como repressor de dois operons divergentes (CV_1801-00
e

VBIChrVio67196_1766-1767-CV_1804-05-06-07-08-09),

os

quais

codificam

enzimas possivelmente envolvidas com degradação e captação de compostos
xenobióticos ambientais.

Figura 12. Esquema com a região cromossômica de C. violaceum ATCC 12472 com os principais
genes regulados pelo fator de transcrição da família MarR codificado pelo gene CV_1810. (A)
Organização disponível no site KEGG (http://www.genome.jp/kegg/). (B) Organização disponível no
site PATRIC (https://www.patricbrc.org/portal/portal/patric/Home). (C) Organização proposta por nosso
grupo após os ensaios de microarranjo de DNA com a linhagem mutante ΔCV_1810 (em cinza, os
genes com expressão aumentada neste mutante).
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O único gene que teve sua expressão relativa diminuída na linhagem mutante
ΔCV_1810 foi o gene CV_3285, o qual codifica quimiorreceptor transmembrana da
família MCP, envolvido na percepção de gradientes químicos ambientais (MOWERY
et al., 2015).
Visto que nos ensaios de microarranjo de DNA não houve a expressão
diferencial para genes envolvidos em virulência, mas houve a alteração em genes que
possivelmente são responsáveis pela degradação de compostos presentes no
ambiente, realizamos experimentos de Northern blot para validar os resultados dos
ensaios de microarranjo de DNA e para definir o agente indutor para o regulador MarR
CV_1810. Os ensaios de Northern blot foram realizados com o RNA total da linhagem
selvagem de C. violaceum cultivada em meio LB antes e após exposição a diversos
agentes, e da linhagem mutante ΔCV_1810 em meio LB (Figura 13).

Figura 13. Análise da expressão de CV_1801 na presença de potenciais ligantes de CV_1810 e
no mutante ΔCV_1810 por ensaio de Northern blot. (A, B e C) O transcrito CV_1801 foi observado
apenas na presença de salicilato e na linhagem mutante ΔCV_1810. C, controle (linhagem selvagem
C. violaceum ATCC 12472 cultivada em LB); 1, 2 e 3, linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472
cultivada em LB e exposta durante 10 minutos a 0,1 mM, 1 mM ou 10 mM do composto indicado,
respectivamente. As setas indicam os transcritos observados (CV_1801 e CV_1801-00). Siglas: ETBE
(éter etil terc-butílico); MTBE (éter metil terc-butílico); TBA (álcool terc-butílico) e 3HPP (ácido 3-3hidroxifenil propiônico). O RNA ribossômico (23S e 16S), corado com brometo de etídio, foi utilizado
como controle para o carregamento e está demonstrado abaixo do ensaio de Northern blot.

Inicialmente testamos os éteres etil terc-butílico (ETBE, ethyl tert-butyl ether) e
metil terc-butílico (MTBE, methyl tert-butyl ether), que são aditivos da gasolina, e o
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álcool terc-butílico (TBA, tert-butyl alcohol) que pode ser a molécula resultante da
degradação dos éteres ETBE e MTBE. Neste ensaio, usamos como sonda a região
codificadora do gene CV_1801, pois a proteína codificada por esse gene possui o
domínio EthD que também é encontrado na proteína EthD de R. ruber envolvida com
a degradação de ETBE (CHAUVAUX et al., 2001). Contudo, nenhuma das três
moléculas testadas foram capazes de aumentar a expressão de CV_1801 na
linhagem selvagem de C. violaceum (Figura 13A). Por outro lado, a expressão do gene
CV_1801 foi altamente desreprimida na linhagem mutante ΔCV_1810, com um padrão
de duas bandas aumentadas (Figura 13A), que possivelmente são o gene CV_1801
sozinho e em operon com CV_1800 (Figura 12C), validando os dados da análise de
microarranjo de DNA e confirmando que CV_1810 é um repressor do operon
CV_1801-00.
Quando analisamos a expressão do gene CV_1801 na presença de salicilato,
observamos que ocorreu um aumento na expressão deste gene (Figura 13B). Como
a indução por salicilato ocorreu apenas em altas concentrações (10 mM) e este
composto aromático parece induzir reguladores MarR de forma inespecífica,
decidimos testar outros compostos aromáticos que poderiam ser encontrados no
ambiente, como os derivados da lignina. Então, realizamos testes com catecol e
protocatecol que são substratos intermediários durante o catabolismo de compostos
aromáticos derivados de lignina (FUCHS; BOLL; HEIDER, 2011). No entanto, também
não observamos o aumento da transcrição do gene CV_1801 na presença destes
compostos (Figura 13B). Além disso, testamos o composto de cadeia aberta ácido
propiônico e o composto aromático ácido 3-(3-hidroxifenil) propiônico, pois as enzimas
codificadas pelos genes CV_1809 [proteína hipotética com motivo da família
MmgE/PrpD (PF03972.13)] e VBIChrVio67196_1766 [3-(3-hydroxi-phenil) propionato
hidroxilase] podem estar envolvidas com metabolismo destes compostos. Novamente,
o gene CV_1801 não teve alteração na transcrição (Figura 13B e C).
Assim, dentre os vários compostos testados apenas o salicilato aumentou a
expressão do gene CV_1801, pelo menos nas condições utilizadas (0,1, 1 e 10 mM
com tempo de exposição de 10 minutos). Portanto, os dados de microarranjo de DNA
e Northern blot, juntamente com os dados anteriores da análise in silico, indicam que
o gene CV_1810 codifica um regulador da família MarR que atua como repressor dos
operons divergentes CV_1801-00 e VBIChrVio67196_1766-1767-CV_1804-05-06-07-
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08-09, os quais codificam enzimas que possivelmente estão envolvidas em uma via
de catabolismo de compostos ainda não identificados.

4.5 Identificação dos genes regulados por CV_2726

Uma vez que o gene CV_2726 faz parte do regulon de CilA (MIKI et al., 2011) e
no ensaio de patogenicidade a linhagem mutante ΔCV_2726 foi menos virulenta
quando comparada à linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472 (Figura 10),
nossa hipótese inicial foi que C. violaceum poderia controlar os genes envolvidos em
patogenicidade por meio de uma cascata regulatória, onde CilA atuaria como o
regulador global, e a proteína codificada pelo gene CV_2726 teria uma função
reguladora sobre uma parte específica de genes envolvidos em patogenicidade. Esta
regulação poderia envolver processos redox, pois a proteína codificada pelo gene
CV_2726 possui duas cisteínas, a cisteína 77 que é conservada em várias espécies
e a cisteína 94 (Figura 14). Devido a estas características, a linhagem mutante
ΔCV_2726 foi usada para o ensaio de microarranjo de DNA, a fim de definir quais
genes possuem a expressão controlada pelo regulador CV_2726 em C. violaceum.

Figura 14. Alinhamento múltiplo da proteína codificada pelo gene CV_2726. Esta proteína possui
duas cisteínas (Cys77 e Cys94) com a Cys77 mostrando-se conservada entre várias espécies. As
cisteínas estão ressaltadas em amarelo. A seta vermelha indica a cisteína conservada. As cisteínas da
proteína CV_2726 estão destacadas em vermelho e verde. Este alinhamento foi feito utilizando o
programa CLUSTAL Omega, utilizando proteínas ortólogas a CV_2726 de bactérias selecionadas. As
sequências das proteínas foram obtidas do KEGG ou do NCBI. Apenas um trecho do alinhamento está
mostrado na figura.

Após a realização do ensaio de microarranjo de DNA em duplicata biológica,
verificamos que o regulador transcricional para o gene CV_2726 parece ser um
ativador, pois dentre os cinquenta e um genes que apresentaram alteração na
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expressão gênica, quarenta e quatro tiveram a expressão diminuída na linhagem
mutante ΔCV_2726 (Tabela 11). O gene CV_2726 também foi observado com a
expressão muito diminuída, confirmando a mutação nula presente na linhagem
mutante ΔCV_2726. Os sete genes cuja expressão foi aumentada apresentaram
alterações na expressão com valores relativamente baixos, quando comparados ao
observado para o gene do regulador transcricional CV_1810 que encontramos como
um repressor (Tabela 10).
Os genes com a expressão aumentada na linhagem mutante ΔCV_2726
codificam proteínas hipotéticas, um transportador e uma RNA helicase. Os genes com
a expressão diminuída na linhagem mutante ΔCV_2726 foram categorizados em:
proteínas de resposta a estresses; metabolismo de aminoácidos; transporte e outros
(Tabela 11). Os genes que estão na categoria proteínas de resposta a estresse
codificam proteínas de resposta a choque térmico, chaperoninas e uma glutationa Stransferase; estas proteínas possivelmente estão envolvidas com a manutenção das
proteínas celulares. A categoria metabolismo de aminoácidos abrange enzimas
envolvidas com o metabolismo de tirosina, fenilalanina, arginina, prolina, glicina,
serina, treonina e ácido cianamino. Na categoria transportadores, observamos genes
que codificam proteínas para o transporte de carboidratos, peptídeos e ferro. Os
demais genes que estão na categoria outros codificam proteínas hipotéticas, uma
quitinase (CV_1440) e uma flagelina (CV_3011, flaD), por exemplo (Tabela 11).
Dentre os genes presentes no ensaio de microarranjo de DNA para a linhagem
mutante ΔCV_2726, os genes CV_2727 (proteína hipotética) e CV_1177 (pequena
proteína de choque térmico) também estão presentes no regulon CilA, dando indícios
de que pode haver a formação de uma cascata regulatória entre CilA e CV_2726.
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Tabela 11 - Genes diferencialmente expressos na linhagem mutante ΔCV_2726.
Fase de
leitura aberta

CV_0404
CV_1472
CV_2727
CV_2892
CV_3179
CV_3755
CV_3846

CV_1177
CV_1944
CV_2424
CV_3232
CV_3233
CV_0969
CV_1499
CV_1500
CV_1682
CV_1683
CV_1684
CV_3430
CV_0077
CV_1099
CV_1101
CV_1219
CV_1299
CV_1662
CV_1972
CV_1973
CV_1974
CV_1982
CV_1983
CV_1989
CV_2721
CV_2839
CV_3298

Função

a

Genes com a expressão aumentada no ΔCV_2726
(genes reprimidos pelo regulador CV_2726)
hypothetical protein
hypothetical protein
hypothetical protein (DUF domain)
rhlE1; ATP-dependent RNA helicase
hypothetical protein (CoA-binding domain)
tppB; tripeptide transporter permease; proton-dependent oligopeptide
transporter, POT family
conserved hypothetical protein
Genes com a expressão diminuída no ΔCV_2726
(genes ativados pelo regulador CV_2726)
Proteínas de resposta a estresses
small heat shock protein; HSP20 family protein
clpB; ATP-dependent Clp protease subunit; heat-shock protein
gstA; glutathione S-transferase; GSH-dependent disulfide-bond
oxidoreductase
groES; chaperonin 10kD subunit
groEL; chaperonin 60kD subunit
Metabolismo de aminoácidos
hpd; 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase
aruD; succinylglutamate 5-semialdehyde dehydrogenase
aruB; succinylarginine dihydrolase
hcnC; hydrogen cyanide synthase HcnC
hcnB; hydrogen cyanide synthase HcnB
hcnA; hydrogen cyanide synthase HcnA
gcvH; glycine cleavage system H protein
Transporte
TonB-dependent receptor
dppC; dipeptide transport system permease
dppF; dipeptide transporter ATP-binding subunit
permease transmembrane protein
MFS family transporter
cstA1; carbon starvation protein
exbB1; biopolymer transport protein
exbD5; biopolymer transport exbD transmembrane protein
exbD3; biopolymer transport exbD transmembrane protein
probable tonB dependent receptor
conserved hypothetical protein; periplasmic protein TonB
probable porin protein
outer membrane protein; long-chain fatty acid transport protein
probable transporter transmembrane protein
lamB; maltoporin precursor

Expressão
diferencial
(ΔCV_2726/
selvagem)

2,18
2,63
4,09
3,15
2,16
2,22
2,31

0,37
0,42
0,39
0,47
0,49
0,46
0,44
0,45
0,38
0,41
0,42
0,47
0,35
0,45
0,49
0,40
0,47
0,39
0,47
0,48
0,48
0,47
0,49
0,45
0,42
0,47
0,27

(Continua)
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Tabela 11 - Genes diferencialmente expressos diferencialmente expressos na
linhagem mutante ΔCV_2726.
(Conclusão)
Fase de
leitura aberta

CV_3300
CV_3829
VBIChrVio671
96_3711
CV_0569
CV_0571
CV_1073
CV_1166
CV_1298
CV_1440
CV_2726
CV_2053
CV_3011
CV_3299
CV_3657
CV_3725
CV_4224

Função

a

Expressão
diferencial
(ΔCV_2726/
selvagem)

Genes com a expressão diminuída no ΔCV_2726
(genes ativados pelo regulador CV_2726)
treB; protein-N p-phosphohistidine-sugar phosphotransferase; PTS
system
probable outer membrane porin precursor
Outros

0,16

hypothetical protein

0,26

0,39

hypothetical protein
0,46
hypothetical protein
0,43
hypothetical protein
0,50
hypothetical protein
0,48
hypothetical protein
0,31
chitinase; hydrolase transmembrane protein
0,29
probable transcriptional regulator, MarR family
0,18
conserved hypothetical protein (Prpf domain)
0,49
flaD; flagellin D
0,47
treC; a,a-phosphotrehalase; trehalose-6-phosphate hydrolase
0,13
cioB; cytochrome bd-I oxidase subunit II
0,35
hypothetical protein (DUF domain)
0,43
conserved hypothetical protein (Trypsin domain)
0,38
conserved hypothetical protein (Usp domain of Universal stress
CV_4300
0,33
protein family)
Nota: ª A função proteica foi descrita seguindo a anotação do site KEEG.
VBIChrVio67196: reanotação de alguns genes do genoma de C. violaceum, segundo o site PATRIC
(https://www.patricbrc.org/portal/portal/patric/Home).

Uma vez que o regulador transcricional codificado pelo gene CV_2726
comportou-se como um ativador nos primeiros ensaios de microarranjo de DNA, foi
realizada a construção de uma linhagem superexpressando esse gene, assim como
descrito para o ativador CilA de C. violaceum (MIKI et al., 2011), para definirmos de
modo mais completo os genes regulados por CV_2726. Também foi gerada uma
construção para complementar a linhagem mutante ΔCV_2726. As clonagens foram
realizadas no vetor de expressão pJN105, que possui o promotor P BAD induzível por
arabinose. Na construção para complementar a linhagem mutante ΔCV_2726 foram
clonadas as regiões promotora e codificadora do gene CV_2726 para que o gene
permaneça sob a regulação do seu próprio promotor (inserto de 833 pb), enquanto
para a superexpressão na linhagem selvagem, foi utilizada apenas a região
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codificadora (inserto de 653 pb) que ficou sob a regulação do promotor PBAD. As
clonagens foram confirmadas por PCR e digestão do plasmídeo com os respectivos
insertos (Figura 15), as sequências corretas dos insertos foram confirmadas por
sequenciamento (dados não demonstrados) e a produção da proteína CV_2726 foi
analisada por ensaio de Western blot (Figura 16).

Figura 15. Clonagem do gene CV_2726 no plasmídeo pJN105 para complementação e
superexpressão. As clonagens foram confirmadas por PCR e digestão com enzimas de restrição
específicas, após análise em gel de agarose 1%. (A) Confirmação das clonagens por PCR. Os
fragmentos do tamanho esperado foram gerados para o inserto de complementação (1 e 2) e para o
inserto de superexpressão (3 e 4), usando colônias transformantes da clonagem (2 e 4) ou DNA
genômico de C. violaceum (1 e 3) como controle. P: marcador de massa molecular 100 pb plus DNA
Ladder. (B) Confirmação das clonagens por digestão. As construções pJN105_CV2726_C (vetor
pJN105 com o fragmento para complementação, canaleta 1) e pJN105_CV2726_SE (vetor pJN105
com o fragmento para superexpressão, canaleta 2) foram confirmadas por digestão com as enzimas
EcoRI/SacI. As setas indicam os tamanhos dos fragmentos esperados (vetor pJN105, inserto de 6 Kb).
P: marcador de massa molecular 1 Kb plus DNA Ladder.

No ensaio de Western blot observamos que as linhagens selvagem C. violaceum
ATCC 12472 e mutante ΔCV_2726 com a construção pJN105_CV2726_C
apresentaram baixos níveis da proteína CV_2726 já na ausência de arabinose, e a
quantidade de proteína teve um pequeno aumento na presença de arabinose,
demonstrando que esta construção poderia ser utilizada para complementação do
mutante mesmo sem arabinose. Já na linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472
com a construção pJN105_CV2726_SE, foi observado um aumento maior na
quantidade da proteína CV_2726 dependente da indução por arabinose. Assim, esta
construção foi escolhida como a linhagem superexpressando CV_2726 (Figura 16).
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Figure 16. Níveis da proteína CV_2726 nas linhagens de complementação e superexpressão. No
ensaio de Western blot foram utilizados extratos proteicos de culturas em fase exponencial, na ausência
(0) ou na presença de 0,2% ou 2% de L-arabinose após 2 horas de indução. A linhagem mutante
ΔCV_2726 foi utilizada com o plasmídeo vazio pJN105 e com a construção para complementação
pJN105_CV2726_C, que possui as regiões promotora e codificadora do gene CV_2726. A linhagem
selvagem C. violaceum ATCC 12472 recebeu a construção pJN105_CV2726_C ou a construção
pJN105_CV2726_SE, que possui apenas a região codificadora do gene CV_2726. M: marcador de
massa molecular Amersham ECL Rainbow Molecular Weight Markers; P: proteína CV_2726-His
purificada (controle).

Então, realizamos o ensaio de microarranjo de DNA comparando a linhagem
mutante ΔCV_2726 (com o plasmídeo pJN105 vazio) com a linhagem selvagem C.
violaceum ATCC 12472 com a construção pJN105_CV2726_SE para analisarmos as
alterações na expressão dos genes regulados pelo regulador CV_2726, quando
comparamos uma condição com abundância da proteína codificada pelo gene
CV_2726 à condição de ausência (Tabela 12), assim como foi realizado para o
regulador CilA de C. violaceum ATCC 12472 (MIKI et al., 2011).
Neste ensaio de microarranjo de DNA, contrariamente ao esperado, observamos
apenas o próprio gene CV_2726 com a expressão altamente elevada, pois os demais
genes foram no máximo 3 vezes mais expressos na linhagem de superexpressão.
Observamos 18 genes com a expressão aumentada (quando o regulador MarR
CV_2726 está em excesso a expressão dos genes é aumentada, ou seja, este
conjunto de genes tem a transcrição ativada por este regulador) e 8 genes com a
expressão diminuída (quando o regulador CV_2726 está em excesso a expressão dos
genes é diminuída, então, este conjunto de genes tem a transcrição reprimida por este
regulador) (Tabela 12).
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Tabela

12

-

Genes

diferencialmente

expressos

na

linhagem

selvagem

superexpressando o gene CV_2726.
Fase de
leitura aberta

Funçãoa

Expressão
diferencial
(selvagem
superexpressando
CV_2726/ΔCV_2726)

Expresão aumentada
(na condição de excesso de MarR CV_2726 a expressão dos genes abaixo é aumentada)
Metabolismo de nucleotídeos
CV_2412
nrdD; ribonucleoside-triphosphate reductase
2,76
nrdG; anaerobic ribonucleoside-triphosphate reductase activating
CV_2413
2,21
protein
CV_3551
pydA; dihydroorotate oxidase
2,16
Ciclo do ácido cítrico (Ciclo de Krebs)
CV_3366
frdD; fumarate reductase, subunit D
2,84
CV_3367
frdC; fumarate reductase, subunit C
2,85
CV_3368
frdB; fumarate reductase, subunit B
3,10
CV_3369
frdA; fumarate reductase flavoprotein subunit
3,03
Regulador transcricional
CV_0688
probable transcriptional regulatory protein
2,91
CV_1664
two-component system, LytTR family, response regulator
2,36
CV_2726
Transcriptional regulator, MarR family
92,92
Outros
CV_0071
hypothetical protein
3,04
CV_0884
hypothetical protein (Methyltransferase domain)
2,07
CV_1803
hypothetical protein
2,34
CV_3098
hypothetical protein
2,25
CV_3310
hypothetical protein
2,46
CV_3370
dcuB; anaerobic C4-dicarboxylate membrane transporter protein
3,26
VBIChrVio671
hypothetical protein
2,81
96_3171
VBIChrVio671
hypothetical protein
2,23
96_3711
Expresão diminuída
(na condição de excesso do MarR CV_2726 a expressão dos genes abaixo é diminuída)
Transporte
CV_0399
biopolymer transport protein ExbB
0,46
CV_1219
probable permease transmembrane protein
0,46
Metabolismo de aminoácidos
CV_0370
pyrI; aspartate carbamoyltransferase
0,47
CV_2725
metZ; o-succinylhomoserine sulfhydrylase
0,48
Outros
CV_2727
conserved hypothetical protein
0,02
CV_3846
conserved hypothetical protein
0,39
CV_3799
RNA-binding protein (CRS1 / YhbY (CRM) domain)
0,42
VBIChrVio671
hypothetical protein
0,49
96_3790
Nota: Expressão diferencial representa a média entre a razão C. violaceum ATCC 12472 superexpressando
CV_2726/ΔCV_2726 encontrada para cada sonda em triplicata técnica e duplicata biológica.
ª A função proteica foi descrita seguindo a anotação do site KEEG.
VBIChrVio: reanotação de alguns genes do genoma de C. violaceum, segundo o site PATRIC
(https://www.patricbrc.org/portal/portal/patric/Home).
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Dentre os genes observados, em ambos ensaios comparando a linhagem
mutante ΔCV_2726 com a linhagem selvagem ou com a linhagem selvagem
superexpressando CV_2726, apenas 13 genes foram encontrados com a expressão
alterada em ambos, além do próprio regulador CV_2726 (Tabela 13). Além disso,
quando comparamos os dados encontrados neste trabalho com os dados publicados
por Miki e colaboradores (2011) verificamos que apenas os genes CV_2726 e
CV_2727 foram diferencialmente expressos nos três ensaios de microarranjo de DNA
com o genoma de C. violaceum (Tabela 13).
Tabela 13 - Comparação entre os genes diferencialmente expressos em ensaios para
determinação do regulon do CV_2726 e CilA.
Fase de
leitura aberta

Função

a

Expressão
diferencial
(selvagem
superexpressando
CV_2726/ΔCV_2726)

Expressão
diferencial
(ΔCV_2726/
selvagem)

Expressão
diferencial
ΔcilA+pBHR–His–
CilA/ΔcilAc

CV_1177

small heat shock protein; HSP20
family protein

0,37

CV_2726

probable transcriptional regulator,
MarR family

0,18

92,92

2,60

CV_2727

hypothetical protein
(DUF domain)

4,09

0,02

3,10

CV_3846

conserved hypothetical protein

2,31

0,39

VBIChrVio67196
_3711

hypothetical protein

0,26

2,23

CV_0884

hypothetical protein
(Methyltransferase domain)

0,35

b

2,07

CV_2412

ribonucleoside-triphosphate
reductase; nrdD

0,48

b

2,76

CV_3310

hypothetical protein

0,34

b

2,46

CV_3366

fumarate reductase, subunit D; frdD

0,46

b

2,84

CV_3367

fumarate reductase, subunit C; frdC

0,43

b

2,85

CV_3368

fumarate reductase, subunit B; frdB

0,43

b

3,10

CV_3369

fumarate reductase flavoprotein
subunit; frdA

0,50

b

3,03

CV_3370

anaerobic C4-dicarboxylate
membrane transporter protein; dcuB

0,26

b

3,26

CV_3551

dihydroorotate oxidase (fumarate);
pydA

0,32

b

2,16

CV_1662

carbon starvation protein; cstA1

0,39

2,90

3,10

b

Nota: ª A função proteica foi descrita seguindo a anotação do site KEEG.
b
genes com sondas diferencialmente expressas em apenas uma réplica.
VBIChrVio: reanotação de alguns genes do genoma de C. violaceum, segundo o site PATRIC
(https://www.patricbrc.org/portal/portal/patric/Home).
c
Como determinado no trabalho de Miki e colaboradores (2011).
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Realizamos ensaios de Northern blot utilizando sondas da região codificadora
dos genes CV_2727 e CV_3370 (dcuB) (Figura 17). O gene CV_2727 é codificador
de uma proteína hipotética, cujo gene é localizado próximo ao gene do regulador MarR
CV_2726 (Figura 7), enquanto o gene CV_3370 codifica uma proteína de membrana
envolvida com o transporte de dicarboxilato-C4. Estes genes foram selecionados por
estarem presentes em ambos ensaios de microarranjo de DNA realizados com a
linhagem mutante ΔCV_2726 comparada à linhagem selvagem ou à linhagem
selvagem superexpressando CV_2726.

Figura 17. Validação dos resultados de microarranjo de DNA de genes regulados por CV_2726.
Os transcritos CV_2727 e CV_3370 foram analisados por ensaio de Northern blot na linhagem
selvagem (C), na linhagem mutante ΔCV_2726, na linhagem selvagem superexpressando CV_2726
(SE) e na linhagem mutante ΔcilA, todas cultivadas em meio LB. O RNA ribossômico (23S e 16S),
corado com brometo de etídio, é o controle para o carregamento e está abaixo do ensaio de Northern
blot. A seta indica o transcrito observado.

No ensaio de Northern blot com a sonda para o gene CV_2727 os dados obtidos
nos ensaios anteriores foram confirmados. A expressão deste gene é aumentada na
linhagem mutante ΔCV_2726 e diminuída na linhagem selvagem superexpressando
o MarR CV_2726, em relação a linhagem selvagem. Na linhagem mutante para o
regulador global de virulência CilA, a expressão de CV_2727 foi um pouco diminuída
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em relação a linhagem selvagem, confirmando o papel de CilA como ativador deste
gene (MIKI et al., 2011). Para a sonda do gene CV_3370 verificamos que na linhagem
mutante ΔCV_2726 a expressão foi diminuída, enquanto na linhagem selvagem
superexpressando o MarR CV_2726 a expressão foi aumentada, corroborando os
dados dos ensaios de microarranjo de DNA (Figura 17).
Embora tenhamos definido os genes regulados pelo MarR CV_2726 em duas
condições distintas (ausência ou superexpressão do gene CV_2726), ambas em
duplicata biológica, não foi possível definir quais genes são responsáveis pela redução
da virulência observada para a linhagem mutante ΔCV_2726. Possivelmente, o
regulador MarR CV_2726 altera fortemente a expressão dos genes pertencentes ao
seu regulon apenas após ser ativado por um indutor que desconhecemos, talvez um
sinal redox, e por isso, a superexpressão do gene CV_2726 não foi suficiente para
encontrarmos todos os genes regulados por esse regulador.
Portanto, o regulador transcricional da família MarR codificado pelo gene
CV_2726 é um regulador que atua como ativador e está envolvido com o controle da
virulência em C. violaceum. No entanto, serão necessários ensaios adicionais para
definirmos todos os genes controlados por este fator de transcrição e quais estão
envolvidos com a redução da virulência na linhagem mutante ΔCV_2726 quando
comparada à virulência apresentada pela linhagem selvagem.

4.6 Identificação dos genes regulados por CV_1776 e sua relação com CV_0577

O regulador CV_1776 é classificado como pertencente à subfamília UrtR (do
inglês,

urate

responsive

transcriptional

regulator),

que

agrupa

proteínas

caracterizadas por uma extensão N-terminal, ausente no regulador MarR clássico de
E. coli, e a presença dos aminoácidos conservados triptofano (W), ácido aspártico (D)
e duas arginina (R) (PERERA; GROVE, 2011). Decidimos realizar o ensaio de
microarranjo de DNA com a linhagem mutante ΔCV_1776 devido ao seu papel na
virulência de C. violaceum (Figura 11), à sua classificação como pertencente à
subfamília UrtR e à identidade de 52% com a proteína PecS de D. dadantii (Erwinia
chrysanthemi) (Tabela 9). Em fitopatógenos, o regulador transcricional PecS é um
repressor responsável pela regulação de genes de virulência, geralmente
codificadores de enzimas para degradação do tecido de plantas e o transportador
PecM, que comumente é o gene divergente a PecS (DEOCHAND; MEARIMAN;
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GROVE, 2016). Além disso, PecS de D. dadantii também é um regulador da família
MarR que pertence à subfamília UrtR (PERERA; GROVE, 2011).
Os ensaios de microarranjo de DNA foram realizados em triplicata biológica,
comparando-se a expressão dos genes na linhagem mutante ΔCV_1776 com a
expressão na linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472. Encontramos 29 genes
com a expressão aumentada e 18 genes com a expressão diminuída no mutante em
relação a selvagem, incluindo o gene CV_1776, confirmando a mutação nula na
linhagem mutante ΔCV_1776 (Tabela 14). Nesta linhagem mutante alguns genes
estão com os níveis de expressão aumentados em aproximadamente 30 vezes,
sugerindo que CV_1776 é um regulador transcricional que atua como repressor. Os
genes com a expressão aumentada foram classificados em cinco categorias:
Metabolismo de Leucina, Valina e Glutationa; Metabolismo de Lipídeos e Butanoato;
Transporte; Regulador transcricional e Outros. Já os genes com a expressão
diminuída foram categorizados em: Quimiotaxia; Regulador transcricional e Outros
(Tabela 14). De modo geral, essas categorias são distintas com relação à
classificação dos genes encontrados no ensaio de microarranjo de DNA para PecS
de D. dadantii, que foram classificados como pertencentes a sistemas de secreção,
proteínas de resposta a estresse oxidativo, proteínas de motilidade e reguladores
transcricionais (HOMMAIS et al., 2008).
Em nosso ensaio de microarranjo de DNA, dentre os genes com a expressão
mais aumentada (28,6 vezes) encontra-se o gene pecM (CV_1777). Como observado
em outras bactérias, esse gene está divergente ao regulador transcricional CV_1776,
corroborando a descrição de um regulador PecS (Figura 7). Em D. dadantii, o
transportador PecM está envolvido com o transporte de fatores de virulência, como o
antioxidante indigoidina (REVERCHON et al., 2002; ROUANET; NASSER, 2001). O
aumento de uma glutationa-S-transferase (CV_1775) poderia auxiliar na defesa contra
dano oxidativo. Muitos dos demais genes com a expressão aumentada na linhagem
mutante ΔCV_1776 codificam vias de catabolismo de aminoácidos e sua contribuição
para o fenótipo de aumentada virulência deste mutante pode ser mais indireta.
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Tabela 14 - Genes diferencialmente expressos na linhagem mutante ΔCV_1776.
Fase de
leitura aberta

Função

a

Expressão
diferencial
(ΔCV_1776/
selvagem)

Genes com a expressão aumentada no ΔCV_1776
(genes reprimidos pelo fator transcricional CV_1776)
CV_1778
CV_1766
CV_1762
CV_1763
CV_1764
CV_2085
CV_1775
CV_2081
CV_1780
CV_2921
CV_2088
CV_2086
CV_1759
CV_2084
CV_1782
CV_2082
CV_2083
CV_1777
CV_1769
CV_0993
CV_2087
CV_1760
CV_1765
CV_1774
CV_1337
VBIChrVio671
96_3784
CV_1761
CV_2107
CV_2109

Metabolismo de Leucina, Valina e Glutationa
probable acetyltransferase
isovaleryl-CoA dehydrogenase
3-methylcrotonyl-CoA carboxylase alpha subunit
methylglutaconyl-CoA hydratase; probable enoyl-CoA hydratase
3-methylcrotonyl-CoA carboxylase beta subunit; probable propionylCoA carboxylase (beta subunit)
mmsA1; methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase
gst3; glutathione S-transferase
mmsB; 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase
Metabolismo (lipídeos e butanoato)
fatty-acyl-CoA synthase; probable long chain fatty-acid CoA ligase
maoC; maoC protein
atoB; acetyl-CoA C-acetyltransferase
3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase
mvaB; hydroxymethylglutaryl-CoA lyase
caiA; acyl-CoA dehydrogenase
polyhydroxybutyrate depolymerase
paaG; enoyl-CoA hydratase
probable enoyl-CoA hydratase
Transporte
pecM; probable blue pigment (indigoidine) exporter;
MFS transporter, OFA family, oxalate/formate antiporter
pcaK; 4-hydroxybenzoate transporter (MFS transporter, AAHS family)
Regulador transcricional
probable transcriptional regulator, MerR family
probable transcriptional regulator (AraC/XylS family)
Outros
conserved hypothetical protein
probable flavohemoprotein
hypothetical protein

29,70
4,36
4,33
3,61
3,09
2,95
2,60
2,23
2,17

hypothetical protein

3,22

conserved hypothetical protein
hypothetical protein
Conserved hypothetical protein (DoxX-like family)

2,89
2,77
2,23

7,66
6,63
6,35
6,07
5,96
4,77
4,35
2,99

28,63
3,35
3,23
5,28
3,00
10,23
3,88
3,83

(Continua)
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Tabela 14 - Genes diferencialmente expressos na linhagem mutante ΔCV_1776.
(Conclusão)
Fase de
leitura aberta

Função

a

Expressão
diferencial
(ΔCV_1776/
selvagem)

Genes com a expressão diminuída no ΔCV_1776
(genes ativados pelo fator transcricional CV_1776)
CV_3285
CV_1013
CV_1776
CV_0688
CV_1621

Quimiotaxia
methyl-accepting chemotaxis protein
methyl-accepting chemotaxis protein
Regulador transcricional
regulatory protein, MarR family
probable transcriptional regulatory protein (Sigma-54 interaction
domain)
probable sensor/response regulatory hybrid protein
Outros
escU; type III secretion system EscU protein
hypothetical protein

0,28
0,48
0,09
0,49
0,50

CV_2610
0,30
CV_0071
0,37
VBIChrVio671
hypothetical protein
0,37
96_3527
CV_1218
hypothetical protein
0,38
CV_0285
hypothetical protein (LTXXQ motif family protein)
0,44
CV_1855
iron uptake ABC transporter periplasmic solute-binding protein
0,45
CV_1772
conserved hypothetical protein (CMD motif)
0,48
VBIChrVio671
hypothetical protein
0,48
96_3171
CV_0725
hypothetical protein
0,49
CV_2411
hypothetical protein
0,49
CV_0027
hypothetical protein
0,50
CV_2604
hypothetical protein
0,50
CV_2430
conserved hypothetical protein (Protein kinase domain)
0,50
Nota: Expressão diferencial representa a média entre a razão ΔCV_1776/C. violaceum ATCC 12472
encontrada para cada sonda em triplicata técnica e biológica.
ª A função proteica foi descrita seguindo a anotação do site KEEG.
VBIChrVio: reanotação de alguns genes do genoma de C. violaceum, segundo o site PATRIC
(https://www.patricbrc.org/portal/portal/patric/Home).

Dentre os genes com a expressão diminuída no mutante ΔCV_1776
encontramos os genes CV_1013 e CV_3285, que são envolvidos com quimiotaxia,
um mecanismo para as bactérias identificarem gradientes químicos ambientais e
alterarem a rotação do flagelo (MOWERY et al., 2015). Outro gene com expressão
diminuída foi o CV_2610 codificador da proteína EscU. Em E. coli, EscU é homóloga
às proteínas YscU/FlhB, que são proteínas de membrana interna do T3SS e
influenciam o transporte de efetores (THOMASSIN; HE; THOMAS, 2011;
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YERUSHALMI et al., 2014). No entanto, a ausência de EscU não impede a formação
do T3SS (YERUSHALMI et al., 2014).
Nestes ensaios de microarranjo de DNA não houve a expressão diferencial para
muitos genes claramente envolvidos em virulência. Acreditamos que isso tenha
ocorrido porque os reguladores da subfamília UrtR respondem a ácido úrico em outras
bactérias, e por isso seria necessário que o MarR CV_1776 utilize esta molécula do
hospedeiro como um sinal para modular a virulência em C. violaceum.
Para validar os dados obtidos no ensaio de microarranjo de DNA foram
realizados ensaios de Northern blot, usando sondas para os genes diferencialmente
expressos CV_1775 (gst3), CV_1777 (pecM), CV_1780 e CV_2610 (escU) (Tabela
14), além dos genes CV_0578 (guanina deaminase) e CV_3771 (transportador MFS,
xanthina/uracil permease), que não foram diferencialmente expressos nesses ensaios
de microarranjo de DNA (Figura 18). Estes dois genes também foram incluídos no
ensaio de Northern blot devido a presença de um possível sítio de ligação para
CV_1776 em suas regiões promotoras, detectado por análise in silico. Nesta análise
in silico, além dos genes já citados (CV_0578 e CV_3771), foi detectado um possível
sítio de ligação para CV_1776 na região promotora dos genes CV_0577 (regulador da
família MarR), CV_2515 (purF, metabolismo de purinas) e CV_3243 (ebrB,
transportador MFS) e na região divergente entre CV_1776 e CV_1777, cuja sequência
foi utilizada para fazer a análise in silico (dados não mostrados). Os ensaios de
Northern blot indicaram que a expressão dos genes CV_1775, CV_1777, CV_1780,
CV_0578 e CV_3771 encontra-se aumentada na linhagem mutante ΔCV_1776 em
relação a linhagem selvagem, enquanto a expressão de CV_2610 encontra-se
diminuída (comparar C com ΔCV_1776 em todos os painéis, Figura 18). Este padrão
de expressão confirma os resultados observados nos ensaios de microarranjo de
DNA, além de demonstrar que os genes CV_0578 e CV_3771, encontrados apenas
na análise in silico, também são regulados pelo regulador da família MarR CV_1776.
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Figura 18. Validação do regulon CV_1776 e determinação de agentes indutores para CV_1776
por ensaio de Northern blot. (A - E) O transcrito detectado com sonda em cada experimento está
indicado abaixo de cada ensaio. C, controle (linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472 cultivada
em meio LB); 1, 2 e 3 - linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472 cultivada em meio LB e exposta
a 0,1 mM, 1 mM ou 10 mM do composto indicado durante 10 minutos. O RNA ribossômico, corado com
brometo de etídio, foi utilizado como controle para o carregamento do RNA total e está demonstrado
abaixo do ensaio de Norhern blot. As setas indicam os transcritos observados. Símbolos: Sal (salicilato);
AU (ácido úrico); XT (xantina); HX (hipoxantina); AL (alantoína); est. (fase estacionária) e Δ linhagem
mutante nula para o gene indicado.
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Nos ensaios de Northern blot, além da análise da expressão dos genes
estudados na linhagem mutante ΔCV_1776, nós também verificamos a expressão na
linhagem selvagem na presença dos compostos orgânicos ácido úrico, xantina,
hipoxantina, alantoína (derivados do catabolismo de purinas) e salicilato, (potenciais
ligantes de CV_1776) (Figura 18B - 18E) e, para os genes CV_1780, CV_0578 e
CV_3771 também realizamos ensaios para verificar a expressão desses genes nas
linhagens mutantes ΔCV_0577 e ΔCV_4091 (ΔcviI) e nas linhagens selvagem C.
violaceum ATCC 12472 e ΔCV_4091 (ΔcviI) em fase estacionária de crescimento
(Figura 18C - 18E). Tanto o gene CV_1777 (pecM) (Figura 18B) quanto o gene
CV_1780 (Figura 18C) apresentaram aumento de expressão em alta concentração de
salicilato (1 a 10 mM), mas não houve diferença para as moléculas derivadas do
catabolismo de purinas, indicando que CV_1776 desreprime estes genes
especificamente em resposta a salicilato. As duas bandas observadas com a sonda
para CV_1780 podem ser resultado de sua transcrição monocistrônica ou como
operon CV_1780-81-82. O CV_1780 não se mostrou regulado por CV_0577 e
CV_4091, ou por fase de crescimento (Figura 18C).
A análise da expressão do gene CV_0578 (guanina deaminase) por ensaio de
Northern blot revelou a presença de transcritos com dois tamanhos distintos presentes
em diferentes condições (Figura 18D). Os transcritos de tamanho maior apresentaram
expressão aumentada na linhagem selvagem na presença de salicilato (todas as
concentrações) e na linhagem mutante ΔCV_1776, indicando que estes transcritos de
CV_0578 deixaram de ser reprimidos por CV_1776 na presença de salicilato. Já os
transcritos de tamanho menor tiveram expressão aumentada na linhagem selvagem
em alta concentração de ácido úrico, xantina, hipoxantina e alantoína (10 mM) e na
linhagem mutante ΔCV_0577, indicando sua desrepressão pelo regulador CV_0577
na presença destas moléculas. Estes resultados indicam que CV_0578 é reprimido
pelos fatores de transcrição da família MarR CV_1776 e CV_0577, provavelmente
atuando como repressores em dois promotores diferentes de CV_0578, o que
resultaria em transcritos desreprimidos de tamanhos distintos, como observado. O
sistema de quorum sensing CviI/CviR também está envolvido com a regulação de
CV_0578, pois na linhagem mutante para o gene CV_4091 (cviI, acilhomoserinalactona

sintase),

que

não

produz

o

auto

indutor

AHL

(acil-

homoserinalactona), a expressão de CV_0578 foi aumentada na fase exponencial de
crescimento (Figura 18D).
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A expressão do gene CV_3771 (xantina/uracila permease) foi um pouco
aumentada em baixa concentração de salicilato e no mutante ΔCV_1776, indicando
sua repressão por CV_1776 de modo dependente de salicilato (Figura 18E). Um
pequeno aumento na expressão também foi observado em baixas concentrações de
ácido úrico, xantina, hipoxantina e alantoína, mas todas as moléculas testadas em alta
concentração (10 mM) resultaram em redução da expressão, possivelmente para
auxiliar na manutenção dos níveis de compostos nitrogenados já que CV_3771
codifica um transportador envolvido em captação de purinas e pirimidinas
(FRILLINGOS, 2012; LU et al., 2011). Parece haver regulação de CV_3771 por
quorum sensing, assim como visto para CV_0578 (aumento da expressão no mutante
ΔCV_4091 e diminuição na fase estacionária), mas sua regulação por CV_0577
mostrou ser positiva, pois a expressão de CV_3771 está um pouco diminuída no
mutante ΔCV_0577 (Figura 18E).
Embora o regulador CV_1776 de C. violaceum tenha sido classificado como
pertencente à subfamília UrtR, cujos membros respondem a urato (PERERA; GROVE,
2010a, 2011), a expressão de genes do seu regulon como pecM e CV_1780 não
variou na presença de urato e outros compostos do catabolismo de purinas (Figura
18B e 18C), enquanto para genes que responderam a estes compostos, a regulação
também envolveu o regulador CV_0577 (Figura 18D e 18E). Assim, para verificar se
CV_0577 pertence a subfamília UrtR, sua sequência de aminoácidos foi alinhada com
outros reguladores deste grupo. O resultado indicou que CV_0577 também parece
pertencer à subfamília UrtR, pois possui os aminoácidos triptofano (W15), ácido
aspártico (D59) e arginina (R66 e R92) conservados, assim como o CV_1776 (W17,
D61, R68 e R94) (Figura 19).
Embora não tenhamos realizado experimentos para definirmos de modo global
os genes pertencentes ao regulon de CV_0577, os dados que foram obtidos para este
regulador tornam o seu estudo bastante promissor, pois a linhagem mutante
ΔCV_0577 foi significativamente menos virulenta que a linhagem selvagem (Figura
10). O regulador transcricional CV_0577 está envolvido com a regulação do
metabolismo de purinas, uma vez que a expressão dos genes CV_0578 e CV_3771
foi alterada na linhagem mutante ΔCV_0577 (Figura 18) e parece pertencer à
subfamília UrtR, assim como CV_1776 (Figura 19). Além disso, o CV_0577 é regulado
pelo sistema de quorum sensing (STAUFF; BASSLER, 2011) e possivelmente também
será regulado por CV_1776, pois foi detectado um sítio de ligação de CV_1776 na

91

região diveregente entre CV_0577 e CV_0578 e demonstrado que CV_1776 regula o
gene CV_0578 (Figura 18). Portanto, serão necessários ensaios adicionais para
definirmos a função de CV_0577 na virulência de C. violaceum e se existe regulação
direta de CV_1776 no gene CV_0577, formando uma cascata regulatória.

Figura 19. Alinhamento de proteínas pertencentes à subfamília UrtR com a proteína da família
MarR CV_0577 de C. violaceum. A sequência de aminoácidos de cada proteína foi obtida pelo site
Uniprot (http://www.uniprot.org/) e analisada no programa de alinhamento múltiplo Clustal Omega
versão 1.2.4 (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/). As proteínas SlyA de S. Typhimurium e MarR
de E. coli pertencem à família MarR de reguladores transcricionais. As proteínas HucR de Deinococcus
radiodurans, PecS de D. dadantii, PecS de Agrobacterium fabrum (Agrobacterium tumefaciens), PecS
de Klebsiella pneumoniae e CV_1776 de C. violaceum tem sido classificadas como pertencentes à
subfamília UrtR. Os aminoácidos conservados envolvidos na ligação ao urato estão em vermelho:
triptofano (W), ácido aspártico (D) e duas argininas (R).
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4.7 A contribuição do regulador OhrR (CV_0210) para o controle da virulência
em C. violaceum
Os resultados descritos nos itens 4.7 e 4.8 resultaram no artigo “Global
transcriptional response to organic hydroperoxide and the role of OhrR in the control
of virulence traits in Chromobacterium violaceum”, publicado na revista Infection and
Immunity em agosto de 2017. Neste estudo, caracterizamos o papel do fator de
transcrição da família MarR OhrR na virulência de C. violaceum (4.7) e determinamos
o perfil transcricional da resposta adaptativa de C. violaceum ao estresse oxidativo
por hidroperóxido de cumeno (CHP) (4.8).

4.7.1 O regulon OhrR abrange poucos genes e alguns são envolvidos com virulência

A função do sistema OhrR/OhrA na desintoxicação de hidroperóxidos orgânicos
(OHP, do inglês organic hydroperoxides) foi estudada em várias bactérias
(ANTELMANN; HELMANN, 2011; DA SILVA NETO; NEGRETTO; NETTO, 2012;
DUBBS; MONGKOLSUK, 2012), no entanto, o conjunto de genes regulados por OhrR
não foi definido. Para identificar o repertório global de genes regulados por OhrR em
C. violaceum, realizamos análises de microarranjos de DNA comparando o RNA da
linhagem selvagem ATCC 12472 com a linhagem mutante ΔohrR. Apenas seis genes
tiveram a expressão alterada, dentre eles três genes tiveram a expressão aumentada
(CV_0208, CV_0209 e CV_0211) e três tiveram a expressão diminuída (CV_0362,
CV_1440 e CV_2001) na linhagem mutante ΔohrR (Tabela 15). Estes resultados
foram confirmados em ensaios de Northern blot (Figura 20). Uma vez que a expressão
dos genes ohrA (CV_0209), ohrR (CV_0210) e CV_0208 foi aumentada em ambos
ensaios de microarranjo de DNA, com a linhagem mutante ΔohrR e após tratamento
com CHP (Figuras 20A e 23A; Tabelas 15 e S1), estes três genes respondem a CHP
devido à oxidação de OhrR na linhagem selvagem durante este estresse oxidativo.
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Tabela 15 - Genes diferencialmente expressos na linhagem mutante ΔohrR.
Fase de
leitura aberta

Funçãoa

Expressão
diferencial
(ΔohrR/selvagem)

Genes com a expressão aumentada no ΔohrR
(genes reprimidos pelo fator transcricional OhrR)
CV_0208
CV_0209
CV_0211

putative diguanylate cyclase (GGDEF domain)
ohrA; organic hydroperoxide resistance protein
hypothetical protein

36,66
133,46
4,66

Genes com a expressão diminuída no ΔohrR
(genes ativados pelo fator transcricional OhrR)
CV_0362
thermolabile hemolysin, lecithin dependent
0,50
CV_1440
hydrolase transmembrane protein; chitinase
0,43
CV_2001
microbial collagenase
0,43
CV_0210
ohrR; transcriptional regulator, MarR family
0,15
Nota: Expressão diferencial representa a média entre a razão ΔohrR/C. violaceum ATCC 12472
encontrada para cada sonda em triplicata técnica e biológica.
ª A função proteica foi descrita seguindo a anotação do site KEEG.

Figura 20. Regulon OhrR em C. violaceum validado por ensaio de Northern blot. O RNA total foi
extraído da linhagem selvagem ATCC 12472 (C) e da linhagem mutante para o gene ohrR (ΔohrR)
cultivadas em meio LB sem ou após exposição de 100 µM de hidroperóxido de cumeno (CHP) durante
10 min. As amostras foram hibridizadas com sondas específicas. (A) Dois genes com a expressão
aumentada e (B) Três genes com a expressão diminuída, conforme determinado em análises de
microarranjo de DNA comparando a expressão na linhagem mutante ΔohrR com a expressão na
linhagem selvagem ATCC 12472 (Tabela 15). Os níveis de RNA ribossomal foram utilizados como um
controle de carregamento (gel inferior).
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Embora esses dados confirmem os resultados anteriores relacionadas ao padrão
de expressão de ohrA e ohrR (DA SILVA NETO; NEGRETTO; NETTO, 2012),
demonstramos pela primeira vez que uma possível diguanilato ciclase (CV_0208) é
desreprimida por CHP de maneira dependente de OhrR. O gene CV_0208 codifica
uma proteína com o domínio GGDEF característico para as diguanilato ciclases
(ROMLING; GALPERIN; GOMELSKY, 2013), sugerindo que possivelmente a
produção de c-di-GMP é controlada por OhrR em C. violaceum. Em relação aos genes
com a expressão diminuída na linhagem mutante ΔohrR, encontramos genes que
codificam os possíveis fatores de virulência: hemolisina/lecitinase termolábil
(CV_0362), quitinase (CV_1440) e colagenase microbiana (CV_2001) (Tabela 15 e
Figura 20B). Estas enzimas são secretadas por C. violaceum, como demonstrado na
análise do exoproteoma realizada em estudo anterior (CASTRO-GOMES et al., 2014).

4.7.2 A possível diguanilato ciclase CV_0208 é diretamente reprimida por OhrR

Para definir se OhrR liga-se diretamente à região promotora dos genes
pertencentes ao regulon de OhrR, realizamos ensaios de alteração de mobilidade
eletroforética (EMSA) com a proteína OhrR purificada e sondas de DNA que foram
amplificadas por PCR (Figura 21 e Figura S1). A proteína OhrR, oxidada ou reduzida,
não ligou à região promotora dos genes CV_0362, CV_1440 e CV_2001 (Figura S1),
indicando que OhrR regula positivamente estes genes de virulência por um
mecanismo indireto. Como esperado, OhrR reduzida ligou-se com alta afinidade ao
promotor de ohrA (Figura S1), confirmando os dados publicados anteriormente (DA
SILVA NETO; NEGRETTO; NETTO, 2012).
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Figura 21. Análise da possível diguanilato ciclase CV_0208. (A) Contexto genômico do gene
CV_0208. As anotações anterior (vermelho) e nova (preto e vermelho) para o gene CV_0208 são
indicadas. As posições das sondas utilizadas para os ensaios de EMSA são indicadas por setas acima
dos genes. (B) Domínios preditos encontrados na proteína CV_0208 reanotada. O esquema mostra o
peptídeo sinal (verde), o domínio CHASE (azul), a região transmembrana (laranja) e o domínio GGDEF
(vermelho). (C) Sequência de aminoácidos da proteína CV_0208 reanotada destacando os domínios
acima mencionados. Os principais aminoácidos necessários para a atividade de diguanilato ciclase são
mostrados em amarelo. (D) Ensaio de EMSA usando como sonda a região promotora do gene CV_0208
reanotado. A proteína OhrR purificada foi reduzida com DTT e utilizada nas concentrações indicadas.
(E) EMSA usando um fragmento interno (sequência codificadora [CDS]) do gene CV_0208 como um
controle negativo.

Após uma detalhada análise da sequência depositada para o gene CV_0208,
utilizando a base de dados NCBI Reference Sequence (RefSeq), verificamos que a
proteína CV_0208 é maior do que a versão previamente anotada após
sequenciamento do genoma (Figura 21A). O novo gene anotado nesta região (número
de acesso no RefSeq CV_RS00965) codifica uma proteína (número de acesso no
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RefSeq WP_043595205.1) que contém um peptídeo sinal, um domínio CHASE, uma
região transmembrana e o domínio GGDEF anteriormente anotado (Figura 21A-C).
Todos os aminoácidos necessários para a atividade de diguanilato ciclase (ROMLING;
GALPERIN; GOMELSKY, 2013) são encontrados no domínio GGDEF (Figura 21C),
sugerindo que esta proteína é uma enzima funcional que pode sintetizar o mensageiro
secundário c-di-GMP. Quando os ensaios de EMSA foram realizados com o fragmento
de DNA com a nova região promotora para o gene CV_0208 como sonda (Figura
21A), verificamos a ligação da proteína OhrR reduzida (Figura 21D), mas não da
proteína OhrR oxidada (Figura S1), indicando que CV_0208 é diretamente reprimido
por OhrR, embora com menor afinidade que o observado para a região promotora dos
genes ohrA (Figura S1) e ohrR (DA SILVA NETO; NEGRETTO; NETTO, 2012). Como
esperado, no ensaio controle de EMSA, a proteína OhrR não ligou à região interna do
gene CV_0208 que anteriormente foi considerada sua região promotora (Figura 21E).

4.7.3 A contribuição de OhrR para a virulência de C. violaceum no modelo de infecção
aguda em camundongo

Como enzimas antioxidantes (OhrA), diguanilato ciclases (CV_0208) e enzimas
de degradação extracelulares (CV_0362, CV_1440 e CV_2001) são todas potenciais
fatores de virulência (DUARTE; CORREIA; ESTEVES, 2016; KALIA et al., 2013),
decidimos verificar a contribuição de OhrR para a virulência de C. violaceum no
modelo de infecção em camundongos (Figura 22). Os camundongos infectados com
a linhagem mutante ΔohrR sobreviveram durante mais tempo que os infectados com
a linhagem selvagem ATCC 12472, indicando que a linhagem mutante ΔohrR é
atenuada para virulência. No entanto, as linhagens mutantes ΔohrA e CV_0208::pNPT
apresentaram o mesmo fenótipo observado para a linhagem selvagem ATCC 12472.
Curiosamente, para a linhagem duplo mutante ΔohrR/CV_0208::pNPT observamos o
mesmo fenótipo de virulência demonstrado pela linhagem selvagem ATCC 12472,
sugerindo que o aumento da produção de c-di-GMP contribui para a atenuação da
virulência na linhagem mutante ΔohrR (Figura 22A).
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Figura 22. O fator de transcrição OhrR controla virulência em C. violaceum. (A) Curvas de
sobrevivência dos camundongos após infecção. Os camundongos fêmeas Balb/c foram desafiados
com 1x106 UFC de cada linhagem de C. violaceum inoculadas por via intraperitonial. Os camundongos
foram observados diariamente, e as curvas de sobrevivência foram feitas usando o método de KaplanMeier (teste de Gehan-Breslow-Wilcoxon). ****, P<0,0001 em comparação à linhagem selvagem.
Foram utilizados ao menos 7 animais para cada linhagem. (B) Ensaio de virulência com a linhagem
mutante ΔohrR complementada. Os ensaios de virulência foram repetidos usando as linhagens
bacterianas indicadas. **, P=0,0072 em comparação à linhagem selvagem com o vetor vazio pMR20;
+, P=0,0246 em comparação à linhagem mutante ΔohrR com o vetor vazio pMR20. Utilizamos 6
animais, no mínimo, para cada linhagem. (C) Carga bacteriana no fígado de camundongos infectados
com linhagens de C. violaceum. Os camundongos foram inoculados com 5x105 UFC de cada linhagem
de C. violaceum indicada. Após 24 h de infecção, os camundongos foram sacrificados e o
homogeneizado de fígado foi diluído e plaqueado em LB para determinar as UFC. Os dados
representam os resultados de ao menos seis réplicas biológicas. A análise estatística foi realizada com
o teste t de Student, considerando o valor de P<0,01 como significativo. ****, P=0,0001; ***, P=0,0003;
**, P=0,0044. (D) Secções de fígado de camundongos infectados, como descrito acima para o item C,
foram fixadas e coradas com hematoxilina e eosina. As imagens mostram uma visão amplificada dos
focos de lesão (Figura S2 no material suplementar para a contagem de focos de lesão). Barra, 20 µm.

A atenuação da virulência da linhagem mutante ΔohrR foi restaurada quando
esta linhagem foi complementada com o gene ohrR clonado num plasmídeo de baixa
cópia (Figura 22B). Além disso, quando avaliamos a disseminação bacteriana no
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fígado de camundongos, encontramos que a linhagem mutante ΔohrR apresentou
uma diminuição da carga bacteriana (Figura 22C) e menor número de lesões neste
órgão em comparação às linhagens selvagem e complementada (Figura 22D e Figura
S2). Em conjunto, todos estes resultados indicam que OhrR é importante para o
controle da virulência em C. violaceum. Considerando o regulon de OhrR, sugerimos
que a síntese de c-di-GMP e/ou a produção de enzimas capazes de degradar os
tecidos do hospedeiro, podem desempenhar um papel no controle da virulência
mediado por OhrR em C. violaceum.

4.8 Análise do perfil transcricional global de C. violaceum na presença de
hidroperóxido de cumeno (CHP)

Decidimos analisar as alterações no perfil transcricional de C. violaceum após a
exposição a CHP porque no trabalho de da Silva Neto e colaboradores (2012) foi
demonstrado que o regulador OhrR juntamente com a peroxidase OhrA formam o
sistema OhrR/OhrA que é a principal via para detoxificar hidroperóxidos orgânicos. O
peróxido aromático CHP pode ser liberado no ambiente como um produto
intermediário do catabolismo da lignina (HAMMEL; KALYANARAMAN; KIRK, 1986)
ou como poluente derivado da indústria química (TICE; BREVARD, 1998). Uma vez
que C. violaceum é um microrganismo saprofítico, esta bactéria poderia encontrar
compostos aromáticos naturais e xenobióticos presentes nos solos e seria
potencialmente capaz de usá-los como fontes de carbono ou de lidar com seus efeitos
tóxicos (BRAZILIAN NATIONAL GENOME PROJECT CONSORTIUM, 2003;
CAREPO et al., 2004). Além disso, não haviam trabalhos com a descrição do stimulon
para CHP em bactérias.

4.8.1 Genes com a expressão alterada durante o estresse oxidativo por hidroperóxido
de cumeno (CHP)

Para caracterizar os processos envolvidos na resposta adaptativa de C.
violaceum a hidroperóxido de cumeno (CHP), analisamos o transcriptoma de uma
cultura em fase exponencial exposta a 100 µM de CHP durante 10 minutos, pois esta
é a dose subletal que gera a expressão máxima do gene ohrA (DA SILVA NETO;
NEGRETTO; NETTO, 2012). Esta condição resultou no aumento da expressão de 255
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genes (Tabela S1 do material suplementar) e na diminuição da expressão de 175
genes (Tabela S2 do material suplementar) quando comparamos os níveis de
expressão na cultura não tratada, considerando a diferença de duas vezes como
critério para alteração na expressão. Estes genes diferencialmente expressos foram
agrupados por categorias funcionais (Tabelas S1 e S2), e os genes mais
representativos dos principais processos biológicos estão mostrados na figura 23.
Entre os genes com a expressão aumentada, as principais categorias incluem
enzimas antioxidantes, vias para degradação de xenobióticos, reparo de DNA,
resposta a choque térmico, limitação de ferro e de nitrogênio (Figura 23A), enquanto
para os genes com a expressão diminuída algumas das categorias foram cadeia de
transporte de elétrons, biossíntese de nucleotídeos e ácidos graxos insaturados
(Figura 23B). Então, de modo geral, após exposição a CHP observamos uma
mudança global no padrão da expressão gênica de funções de biossíntese e
manutenção celular para funções que resultam na proteção contra estresse e
detoxificação.
Para validar nossos resultados obtidos nos ensaios de microarranjo de DNA, nós
realizamos ensaios de Northern blot utilizando diversos genes que representam as
principais categorias citadas acima, pois tiveram a expressão alterada devido ao
estresse por CHP (Figura 24). Todos os genes testados no ensaio de Northern Blot
corroboraram os resultados verificados por microarranjo de DNA, o que nos permitiu
identificar o stimulon para CHP em C. violaceum. Além disso, considerando que
muitos genes selecionados para o ensaio de Northern blot estão organizados no
genoma como possíveis operons, nós confirmamos os dados de microarranjo de DNA
para vários outros genes (Figura 24). Realizamos uma validação adicional para o gene
katE por meio do ensaio de catalase. O grande aumento da expressão do gene katE
está correlacionado com a alta atividade de catalase em condições de estresse por
CHP (Figura S3). Nos itens seguintes estão algumas considerações sobre cada uma
das categorias de genes que tiveram a expressão alterada na presença de CHP.
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Figura 23. Análise transcricional do stimulon de CHP em C. violaceum. As barras representam as
médias com os desvios padrão de três réplicas biológicas, comparando culturas da linhagem selvagem
ATCC 12472 expostas a 100 µM de hidroperóxido de cumeno (CHP) durante 10 min com culturas não
tratadas. (A) Genes com a expressão aumentada na presença de CHP. (B) Genes com a expressão
diminuída na presença de CHP. Estão mostrados apenas alguns genes representativos das principais
categorias funcionais. Todos os genes com a expressão alterada estão nas tabelas S1 e S2 no material
suplementar.
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Figura 24. Validação por Northern Blot de genes com expressão alterada na presença de CHP
em C. violaceum. O RNA total foi extraído da linhagem selvagem ATCC 12472 cultivada em meio LB
(controle [CN]) ou após exposição a 100 µM de hidroperóxido de cumeno por 10 min (CHP). O RNA foi
separado num gel de agarose 1%, transferido para uma membrana de nylon e hibridizado com sondas
radiomarcadas específicas para cada gene indicado (setas pretas). Os genes indicados em setas pretas
ou cinzas foram diferencialmente expressos na análise de microarranjo de DNA. As setas brancas
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indicam genes vizinhos. Nós validamos onze genes com a expressão aumentada na presença de CHP
(seta vertical vermelha) e seis genes com a expressão diminuída na presença de CHP (seta vertical
verde). Os níveis de RNA ribossomal foram utilizados como um controle de carregamento (gel inferior).

4.8.2 Aumento da expressão de enzimas antioxidantes e de vias de detoxificação de
xenobióticos

Muitos genes que codificam enzimas antioxidantes tiveram a expressão
aumentada na presença de CHP, tais como a glutationa peroxidase dependente de
amida CV_2036 (75 vezes), a catalase monofuncional KatE (73 vezes), a peroxidase
dependente de grupos lipoil OhrA (61 vezes), a glutationa peroxidase CV_1107 (9
vezes), a citocromo c peroxidase CV_0300 (3 vezes), a peroxirredoxina BCP/PrxQ (2
vezes) e a superóxido dismutase SodB1 (2,4 vezes) (Figuras 23A e 24; Tabela S1).
Entre estas enzimas, OhrA, glutationa peroxidase dependente de amida e glutationa
peroxidase foram anteriormente descritas como enzimas responsáveis pela
detoxificação de hidroperóxidos orgânicos (OHP) (CUSSIOL et al., 2010; MISHRA;
IMLAY, 2012; VERGAUWEN et al., 2001). Além de ohrA e ohrR, que são o sistema
para detoxificação de OHP em C. violaceum (DA SILVA NETO; NEGRETTO; NETTO,
2012), os níveis de expressão dos genes trxC (19 vezes) e trxB (3 vezes) também
estão aumentados. Estas enzimas do sistema tiorredoxina foram responsáveis em
ensaios in vitro pela redução de OhrR (DA SILVA NETO; NEGRETTO; NETTO, 2012).
Os sistemas tiorredoxina e glutarredoxina são responsáveis pela redução de
grupos tióis após processos de oxidação (MEYER et al., 2009; NETTO et al., 2016).
Então, na condição de estresse por CHP, observamos o aumento da expressão dos
genes que codificam as enzimas glutationa sintetases (CV_4275 e CV_4276) e
glutationa S-transferases (GSTs) (CV_1164 e CV_2424) (Tabela S1). Além disso,
houve um grande aumento da expressão do gene CV_2037 (85 vezes), que codifica
uma possível glutationa amida redutase (GAR), que provavelmente é a flavoproteína
dissulfeto redutase que mantém a atividade de peroxidase da glutationa peroxidase
dependente de amida CV_2036 (VERGAUWEN et al., 2001) (Figura 23A e 24; Tabela
S1). As glutationa S-transferases (GSTs) participam da degradação de xenobióticos e
protegem a célula de estresse oxidativo (ALLOCATI et al., 2009). A indução de muitos
genes que codificam proteínas com o domínio glioxalase (CV_0197, CV_0969,
CV_1319, CV_2341 e CV_3486), quinona oxidoredutase (CV_2043) e oxidoreductase
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NADH dependente NemA (CV_3501) (21 vezes) demonstram uma resposta ao
estresse eletrofílico. Este estresse poderia resultar de aldeídos derivados de
peroxidação lipídica dependente de CHP (AYALA; MUÑOZ; ARGÜELLES, 2014;
GIROTTI, 1998). Em E. coli, o operon nemRA-gloA é importante para a detoxificação
de eletrófilos (LEE; SHIN; PARK, 2013). Além disso, genes pertencentes à via de
meta-clivagem para abertura de anel aromático, como a estradiol dioxigenase
(CV_3550) (15 vezes), uma carboximuconolactona descarboxilase (pcaC) e um
transportador de hidroxibenzoato (pcaK) também foram induzidos (Figura 23A e
Tabela S1), sugerindo que a via de meta-clivagem (FUCHS; BOLL; HEIDER, 2011)
pode estar envolvida com a degradação do anel aromático de CHP em C. violaceum.
Para verificar a contribuição dos genes induzidos por CHP na resistência de C.
violaceum a agentes oxidantes, realizamos a caracterização fenotípica de cinco
linhagens mutantes (garB, katE, nemA, trxC e gpx) e das linhagens ΔohrA e ΔohrR,
como controle (Figura 25). Ao compararmos a linhagem selvagem com as linhagens
mutantes ΔohrA e garB::pNPT houve um aumento da susceptibilidade a CHP e TBHP,
enquanto a linhagem mutante ΔohrR foi mais resistente. Estes dados são consistentes
com a função do sistema OhrA/OhrR na detoxificação de OHP em muitas bactérias
(ANTELMANN; HELMANN, 2011; DA SILVA NETO; NEGRETTO; NETTO, 2012;
DUBBS; MONGKOLSUK, 2012) e é a primeira descrição da susceptibilidade do
mutante garB a OHP, reforçando as evidências bioquímicas de que o sistema
GAR/Prx/Grx (codificado pelos genes CV_2036-CV_2037 [garAB] operon) está
envolvido com a detoxificação de OHPs (VERGAUWEN et al., 2001). Embora os
genes katE, nemA, trxC e gpx tenham a expressão aumentada por CHP, nenhuma
das linhagens mutantes apresentou fenótipo durante o crescimento na presença de
CHP e TBHP (Figura 25), possivelmente devido à alta redundância observada para
enzimas antioxidantes e sistemas redutores (MEYER et al., 2009; MISHRA; IMLAY,
2012). Como esperado, a linhagem mutante katE::pNPT foi altamente susceptível a
H2O2 e não apresentou atividade de catalase (Figura 25; Figura S1). Como controle,
a linhagem selvagem de C. violaceum e as linhagens mutantes foram capazes de
crescer na presença de altas concentrações de cumeno (CMN) em comparação a
CHP (Figura 25).
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Figura 25. Susceptibilidade de linhagens de C. violaceum a CHP, TBHP e H2O2. Ensaios de MIC
(mínima concentração inibitória) foram realizados para avaliar a sensibilidade das linhagens selvagem
e mutantes de C. violaceum a hidroperóxidos distintos. As linhagens testadas são mostradas à
esquerda. As concentrações e os hidroperóxidos utilizados são mostradas na parte superior de cada
painel. Os ensaios de MIC foram feitos ao menos em triplicatas biológicas. O CMN foi utilizado como
controle e nenhuma inibição de crescimento foi detectada para todas as linhagens testadas.

4.8.3 Aumento da expressão de enzimas de reparo do DNA

No ensaio de microarranjo de DNA com CHP também ocorreu aumento da
expressão de genes pertencentes a sistemas de reparo do DNA, incluindo a fotoliase
PhrB e uma proteína relacionada a fotoliase (phrB e CV_3229), uma proteína com
domínio Smr (CV_2814) e uma DNA polimerase V de reparo por translesão (umuD)
(Figura 23A e Tabela S1). Os danos ao DNA poderiam ser causados por aldeídos
derivados do CHP (AYALA; MUÑOZ; ARGÜELLES, 2014; HUYEN et al., 2009), como
descrito acima. Além disso, duas proteínas associadas ao nucleoide (dps e CV_1363)
foram induzidas, corroborando a função de Dps na proteção de danos ao DNA
mediados por ferro e peróxidos (CHIANCONE; CECI, 2010).
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4.8.4 Aumento da expressão de genes de resposta a choque térmico (sigma 32)

A exposição a CHP também resultou na indução da clássica resposta a choque
térmico, incluindo chaperonas (htpG, grpE, dnaK, groES, groEL, groES1 e groEL1),
proteases (hslV, hslU, clpB, lon, clpS e clpA), e uma pequena proteína de choque
térmico (CV_1177) (Figuras 23A e 24; Tabela S1). A indução do fator sigma de choque
térmico rpoH ou σ32, confirmada no ensaio de Northern blot (Figura 24), sugere que
os genes de choque térmico pertencem ao regulon σ32 em C. violaceum, assim como
descrito para E. coli (GUISBERT et al., 2008). O estímulo que induz esta resposta a
choque térmico pode ser o anel aromático de CHP, como observado para os
compostos fenol e catecol (TAM et al., 2006), ou o álcool cumílico produzido em
consequência da redução do CHP por dois elétrons, assim como descrito para TBHP
e o álcool correspondente em B. subtilis (HELMANN et al., 2003).

4.8.5 Aumento da expressão dos genes de resposta a limitação de ferro (regulon Fur)

Curiosamente, ao menos 40 genes envolvidos na captação e transporte de ferro
tiveram a expressão aumentada na presença de CHP, muitos dos quais apresentaram
forte indução (Figura 23A e Tabela S1). Vários destes genes são organizados em
operons, como os dois genes CV_1483 e CV_3896 validados por Northern blot (Figura
24). O CHP induziu os sistemas de aquisição de ferro como os receptores de
membrana dependentes de TonB (CV_0077, CV_1491, CV_1982, CV_3896, fepA e
fhuA), as proteínas do complexo TonB-ExbB-ExbD de transdução de energia
(CV_0400-CV_0399-CV_0398, CV_1971-CV_1972-CV_1973-CV_1974, CV_1983,
CV_1986 e CV_4254), transportadores do tipo ABC (CV_3895-CV_3896-CV_3897CV_3898-CV_3899, CV_1491-CV_1490-CV_1489-CV_1488-CV_1487 e CV_2236CV_2235-CV_2234) e enzimas para a síntese de moléculas quelantes de ferro como
as

riboflavinas

(CV_2387-CV_2388-CV_2389)

e

o

sideróforo

enterobactina

(entFCEBA e CV_2231-CV_2232-CV_2233). Uma vez que estes genes são membros
do regulon Fur em muitas bactérias (DA SILVA NETO; LOURENÇO; MARQUES,
2013; FILLAT, 2014; SEO et al., 2014) e no genoma de C. violaceum tem a proteína
Fur (BRAZILIAN NATIONAL GENOME PROJECT CONSORTIUM, 2003), nossa
hipótese é que CHP esteja induzindo o regulon Fur, ou porque CHP poderia causar a
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limitação de ferro reagindo com Fe (II) (RUSH; KOPPENOL, 1990) ou pela oxidação
da holoenzima Fur, impedindo sua ligação ao DNA (VARGHESE et al., 2007).

4.8.6 Aumento da expressão dos genes de resposta a limitação de nitrogênio
dependentes de NtrC

Diversos genes pertencentes ao regulon NtrC, que são necessários para a
assimilação de nitrogênio em bactérias entéricas (ZIMMER et al., 2000) foram
induzidos por CHP em C. violaceum (Figuras 23A e 24; Tabela S1). As proteínas
codificadas por estes genes incluem transportadores de amônia (amtB) (32 vezes) e
glutamato (gltK), glutamina sintetase (glnA) (6 vezes), glutamato sintase (gltB),
proteína PII reguladora de nitrogênio (glnK) (39 vezes) e o sistema de dois
componentes composto por NtrB (glnL) e NtrC (glnG). A função desta resposta ao
estresse por CHP permanece não identificada.

4.8.7 Outros genes induzidos por hidroperóxido de cumeno (CHP)

Alguns operons que codificam sistemas de efluxo foram induzidos por CHP,
incluindo uma bomba de efluxo para multidrogas RND (CV_2240-acrB-ibeB), dois
possíveis sistemas de efluxo de drogas (CV_1179-CV_1180-CV_1181 e CV_3922CV_3923-CV_3924) e dois exportadores de metal (chrBA e zntA ) (Figura 24 e Tabela
S1), sugerindo um mecanismo para a extrusão de metais ou do próprio composto
CHP. Vários genes que codificam fatores de transcrição com função desconhecida
pertencentes a famílias distintas (AraC, TetR e GntR) também foram induzidos por
CHP (Tabela S1), sugerindo que esses fatores de transcrição podem regular um
conjunto de genes do stimulon de CHP. Curiosamente, dois genes (cfa e desD) que
codificam enzimas necessárias para modificação de estruturas pré-existentes de
ácidos graxos foram induzidas por CHP (Tabela S1). A função das front-end Δ6dessaturases (DesD) é introduzir ligações duplas durante a síntese de PUFA em
eucariotos (MEESAPYODSUK; QIU, 2012). As enzimas ciclopropano ácido graxo
sintases (Cfa) convertem UFAs pré-existentes em ácidos graxos de ciclopropano em
bactérias (ZHANG; ROCK, 2008), o que poderia tornar a membrana de C. violaceum
menos suscetível à oxidação por CHP.
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4.8.8 Genes com a expressão diminuída na presença de CHP

A geração de energia pela fosforilação oxidativa é o processo biológico com o
maior número de genes com a expressão diminuída durante o estresse por
hidroperóxido de cumeno (CHP). Entre estes genes estão operons que codificam a
NADH desidrogenase (nuoDEFGHIJK), fumarato redutase (ducB-frdAB), citocromo c
redutase (petAB), os complexos citocromo c oxidase (CV_1174-CV_1173-CV_1172CV_1171 e cyoABCDE) e ATP sintase (atp-BEFHAGDC) (Figuras 23B e 24; Tabela
S2). Alguns desses genes, juntamente com outros com a expressão diminuída por
CHP, como bfr (bacterioferritina) e hemN (biossíntese do grupo heme) (Fig. 23B e 24),
são ativados por Fur em outras bactérias (DA SILVA NETO et al., 2009; FILLAT,
2014), reforçando que CHP poderia inativar a proteína Fur.
Outra categoria com vários genes com a expressão diminuída por CHP é o
metabolismo de nucleotídeos, incluindo o metabolismo de purina (purHD, nrdACV_2286-CV_2285-nrdB, CV_2922, purA2, purB, hpT e prsA) e o metabolismo de
pirimidina (pirBI, pyrD, pyrH e pyrE) (Figura 23B e Tabela S2). Considerando que a
síntese de desoxirribonucleotídeos pela ribonucleotídeo redutase NrdAB necessita
dos processos de redução pelos sistemas tiorredoxina e glutarredoxina (MEYER et
al., 2009; NETTO et al., 2016), a regulação negativa da biossíntese de nucleotídeos
sob o estresse do CHP pode ser uma estratégia relevante para direcionar estas tioloxidorredutases para a redução de enzimas antioxidantes.
Alguns genes que participam do metabolismo de ácidos graxos também tiveram
a expressão diminuída na presença de CHP (Figura 23B e Tabela S2) e dois deles
foram validados por Northern blot (Figura 24). Dentre estes genes, fadL codifica uma
proteína transportadora de ácidos graxos de cadeia longa, fabF e fabH condificam
enzimas para biossíntese de ácidos graxos (PARSONS; ROCK, 2013), e luxEC
codifica possíveis proteínas do complexo ácido graxo redutase necessário para a
reciclagem de aldeídos em bactérias bioluminescentes (WELHAM; STEKEL, 2009).
Com isso, a diminuição do transporte de ácidos graxos de cadeia longa (FadL) e uma
diminuição na produção do UFA cis-vacenato (FabF) podem contribuir para minimizar
o processo de peroxidação lipídica causado por CHP (AYALA; MUÑOZ; ARGÜELLES,
2014; GIROTTI, 1998). Em E. coli, FabF é uma enzima sensível a temperatura que
aumenta a produção de cis-vacenato em baixas temperaturas (PARSONS; ROCK,
2013).
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5. DISCUSSÃO
5.1 Os fatores de transcrição da família MarR e a regulação de virulência em C.
violaceum

Embora o papel dos fatores de transcrição da família MarR tenha sido
investigado em várias bactérias (DEOCHAND; GROVE, 2017), não existem trabalhos
caracterizando de modo sistemático membros desta família no controle de virulência
bacteriana. Neste trabalho, realizamos uma análise sistemática global para identificar
e caracterizar os fatores de transcrição da família MarR que atuam controlando a
virulência do patógeno oportunista Chromobacterium violaceum. A análise de uma
coleção de mutantes construída neste trabalho que inclui quase todos os membros
desta família em modelo de infecção murino permitiu identificar quatro destes
reguladores transcricionais como determinantes de virulência em C. violaceum. A
determinação dos regulons de alguns destes fatores de transcrição por ensaios de
microarranjo de DNA revelou ao menos parte da complexidade regulatória envolvida
na patogênese das infecções por C. violaceum.
As espécies bacterianas com genoma grande e um estilo de vida com diferentes
estágios (vida livre, parasita ou simbiótico), geralmente possuem muitos fatores de
transcrição, incluindo reguladores da família MarR (GROVE, 2017; PÉREZ-RUEDA;
COLLADO-VIDES; SEGOVIA, 2004), enquanto espécies parasitas obrigatórias com
genomas reduzidos ou espécies com nichos restritos, geralmente possuem redes
regulatórias mais simples. No genoma do patógeno gástrico especializado
Helicobacter pylori não há reguladores da família MarR, mas o patógeno humano
Staphylococcus aureus, que é capaz de infectar múltiplos nichos no hospedeiro,
possui dezoito reguladores da família MarR, por exemplo (GROVE, 2017; IBARRA et
al., 2013). A análise de aproximadamente 40.000 genomas bacterianos sugere que
existam em média sete reguladores da família MarR por genoma, mas apenas uma
pequena proporção destes foi caracterizada experimentalmente (GROVE, 2017). Em
nosso trabalho com C. violaceum identificamos 15 fatores de transcrição da família
MarR. Visto que esta bactéria de vida livre também atua como um patógeno
oportunista de humanos e tem genoma grande (4.270 genes), a existência de muitos
reguladores desta família reforça o padrão descrito acima. A baixa identidade de
sequência (<30%) entre os membros desta família de reguladores em C. violaceum é
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de certa forma esperada, pois o que eles compartilham é a alta homologia estrutural
do homodímero com forma triangular (piramidal) e os motivos de ligação ao DNA
hélice-volta-hélice (wHTH) (DEOCHAND; GROVE, 2017; KUMAREVEL, 2012;
PERERA; GROVE, 2010b).
Os ensaios de virulência em camundongos com as linhagens mutantes para
treze fatores de transcrição da família MarR de C. violaceum revelaram que as
linhagens ΔCV_0210 (ΔohrR), ΔCV_0577 e ΔCV_2726 foram menos virulentas,
enquanto a linhagem ΔCV_1776 foi mais virulenta do que a linhagem selvagem,
colocando estes quatro reguladores no rol de fatores de transcrição da família MarR
importantes para virulência em C. violaceum. Neste grupo dos reguladores da família
MarR envolvidos em virulência já foram caracterizados em outras bactérias: PecS do
fitopatógeno D. dadantii envolvido com a regulação global da virulência durante a
colonização (REVERCHON; NASSER; ROBERT‐BAUDOUY, 1994); SlyA do
patógeno humano S. Typhimurium, que contribui para a regulação da ilha de
patogenicidade II (SPII) (BUCHMEIER et al., 1997; LINEHAN et al., 2005; ELLISON;
MILLER, 2006); SarZ e MgrA de S. aureus, importante para resistência ao estresse
oxidativo e regulação de genes de virulência (BALLAL; RAY; MANNA, 2009; CHEN;
BRUGAROLAS; HE, 2011); RovA em Yersinia enterocolitica que atua antagonizando
o silenciamento mediado por H-NS, levando ao aumento da expressão de invasina
(CATHELYN et al., 2007);

e NadR em Neisseria meningitidis, envolvido com o

controle da expressão de adesinas envolvidas com a ligação a células humanas
(FAGNOCCHI et al., 2012).
Além das cinco linhagens mutantes selecionadas para caraterização neste
trabalho (ΔCV_0210, ΔCV_0577, ΔCV_1776, ΔCV_1810 e ΔCV_2726), a maioria por
apresentarem fenótipo de alteração da virulência, outras linhagens mutantes foram
também estudadas no nosso laboratório para expandir o repertório de funções dos
fatores de transcrição da família MarR de C. violaceum. No trabalho de conclusão de
curso da aluna Júlia Alves foram realizados experimentos que definiram o regulon de
CV_3905 e o caracterizaram como um possível ortólogo de OspR (ALVES, 2017). Em
P. aeruginosa, OspR está envolvido com resposta a estresse oxidativo e resistência a
antibióticos (LAN et al., 2010). Além disso, no mestrado da aluna Kelly Barroso,
usando as treze linhagens mutantes para reguladores da família MarR deste trabalho,
foi verificado que o regulador CV_0769 (emrR) está envolvido com a resistência ao
antibiótico ácido nalidíxico (BARROSO, 2017). Em E. coli, o regulador EmrR controla
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a expressão do operon emrRAB, cujos genes codificam um sistema de efluxo para
múltiplas drogas (XIONG et al., 2000).
Um aspecto importante na definição da função de fatores de transcrição da
família MarR é a descoberta de seus ligantes, sendo um dos mais comuns o salicilato.
Inicialmente, foi descrito que células de E. coli crescendo com adição de salicilato de
sódio (1 a 5 mM) foram mais resistentes a diversos antibióticos (ROSNER, 1985).
Alguns anos depois foi demonstrado que o salicilato (acima de 5 mM) induz a
expressão do operon mar em E. coli, elucidando o fenótipo de maior resistência a
antibióticos observado nos trabalhos anteriores (COHEN; HACHLER; LEVY, 1993).
Posteriormente, os estudos com o regulador MarR de E. coli demonstraram que o
salicilato liga-se a MarR e que os genes envolvidos com o fenótipo de resistência a
múltiplos antibióticos também são induzidos por essa molécula (ALEKSHUN; LEVY,
1999; MARTIN; ROSNER, 1995). Em nossos ensaios de Northern blot, os genes
CV_1801, CV_1777 (pecM), CV_1780, CV_0578 e CV_3771 tiveram sua expressão
aumentada na presença de salicilato (0,1 a 10 mM). Visto que estes genes são
reprimidos pelos reguladores CV_0577 (CV_3771), CV_1810 (CV_1801) e CV_1776
(CV_1777, CV_1780 e CV_0578), estes resultados confirmam que estes fatores de
transcrição pertencem à família MarR, pois foi demonstrado que o salicilato atua como
indutor para vários reguladores transcricionais desta família (PERERA; GROVE,
2010b). No entanto, ao menos para o regulador MarR de E. coli, foi demonstrado que
o efeito do salicilato é indireto, pois o ligante natural de MarR é cobre, o qual atua
oxidando uma cisteína reativa deste regulador (HAO et al., 2014).
Um exemplo do quão desafiador é encontrar o ligante natural de um fator de
transcrição da família MarR é o caso do regulador CV_1810 estudado neste trabalho.
Incluído em nossas análises por apresentar melhor similaridade com o regulador de
virulência SlyA de S. Typhimurium, os ensaios de virulência (sem fenótipo aparente)
e as análises de microarranjo de DNA revelaram que na verdade ele parece atuar
como repressor de dois operons divergentes, os quais codificam enzimas de uma ou
mais possíveis vias catabólicas. Usando como indicativo a expressão do gene
CV_1801 (proteína hipotética com os motivos EthD e Metilmuconolactona metilisomerase) que mostrou-se altamente desreprimido no mutante ΔCV_1810, nós
testamos diversas moléculas que seriam possíveis produtos de degradação das
enzimas dos dois operons, como potencias ligantes de CV_1810. Os resultados foram
todos negativos, seja utilizando compostos poluentes aditivos da gasolina (ETBE,
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MTBE, TBA), os quais foram testados porque o gene ethD faz parte de um cluster
gênico em Rhodococcus ruber (ethABCD) envolvido na degradação destes
compostos (CHAUVAUX et al., 2001), ou ainda utilizando compostos aromáticos do
catabolismo de lignina (catecol, protocatecol) ou do metabolismo de propionato (ácido
propiônico e 3-[3-hidroxifenil] propiônico). Assim, estudos adicionais são necessários
para determinar que via do catabolismo CV_1810 controla em C. violaceum. Os
fatores de transcrição da família MarR PcaV de Streptomyces coelicolor (DAVIS et al.,
2013; DAVIS; SELLO, 2010), HcaR de Acinetobacter baylyi e FerC de Sphingobium
sp. (KASAI et al., 2012; PARKE; ORNSTON, 2003) reprimem a expressão de genes
para o metabolismo de compostos derivados da lignina e tem sua atividade modulada
por compostos derivados de sua degradação (PERERA; GROVE, 2010b).
No estudo de Miki e colaboradores (2011) foi encontrado que o fator de
transcrição da família MarR CV_2726 é positivamente regulado pelo regulador global
de virulência CilA em C. violaceum. Devido ao fenótipo de menor virulência observado
em nossos resultados para a linhagem mutante ΔCV_2726, sugerimos que C.
violaceum controla genes envolvidos em patogenicidade por meio de uma cascata
regulatória. Nesta via, o regulador global CilA seria o ativador dos genes presentes na
ilha de patogenicidade Cpi-1/1a, enquanto o CV_2726 regularia um conjunto menor
de genes específicos envolvidos em patogenicidade. Existe a possibilidade de que o
gene CV_1662 (cstA1; carbon starvation protein), encontrado com a expressão
alterada em ambos ensaios de microarranjo de DNA, possa influenciar a virulência em
C. violaceum, pois a proteína CstA1 de C. violaceum tem 42% de identidade com a
CstA de E. coli e Campylobacter jejuni. Em E. coli, as proteínas CstA e YbdD são o
sistema transportador constitutivo de piruvato (HWANG et al., 2018). A proteína CstA
de C. jejuni é importante para a captação de peptídeos, pode influenciar interações
patógeno-hospedeiro e é uma proteína imunogênica, além disso a linhagem mutante
ΔcstA tem os fenótipos de motilidade a aglutinação reduzidos (NIELSEN et al., 2012;
RASMUSSEN et al., 2013). Então, a diminuição da expressão de cstA1 poderia
influenciar o transporte de piruvato, reduzir a motilidade ou poderia interferir na
interação patógeno-hospedeiro, e estas condições diminuiriam a viabilidade da
linhagem mutante ΔCV_2726 em camundongos. No entanto, mais estudos são
necessários para estabelecer a conexão entre CilA e CV_2726 e para esclarecer quais
dos processos regulados por CV_2726 afetam a virulência de C. violaceum.
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O fator de transcrição da família MarR CV_1776 foi classificado como
pertencente à subfamília UrtR (cujos membros respondem a ácido úrico), assim como
os reguladores HucR (D. radiodurans), PecS (Agrobacterium tumefaciens) e MftR
(Burkholderia thailandensis) (PERERA; GROVE, 2011). Em D. dadantii, um patógeno
que causa podridão-mole (soft rot) em batatas, a linhagem mutante do regulador PecS
provoca os sintomas mais rapidamente que a linhagem selvagem (REVERCHON et
al., 2002), similar ao fenótipo de aumento da virulência observada em nossos ensaios
com a linhagem mutante ΔCV_1776. Nos fitopatógenos Agrobacterium fabrum (A.
tumefaciens) e Pectobacterium atrosepticum, o repressor PecS regula genes de
virulência. Estes genes codificam o transportador PecM, que geralmente é divergente
ao regulador PecS, e enzimas que degradam o tecido da planta hospedeira
(DEOCHAND; MEARIMAN; GROVE, 2016). Em Klebsiella pneumoniae, PecS é um
dos reguladores da expressão de fimbria do tipo 1 (WANG et al., 2015).
O regulon do regulador CV_1776 de C. violaceum, identificado por meio de
ensaios de microarranjo de DNA durante este estudo, inclui o gene CV_1777
(transportador PecM), mas não incluiu outros genes claramente envolvidos com
virulência para elucidar o fenótipo de aumento da virulência na linhagem mutante
ΔCV_1776. Uma vez que a análise in silico e o ensaio de Northern blot demonstraram
que genes sem expressão diferencial no ensaio de microarranjo de DNA também são
regulados por CV_1776 (catabolismo de purinas), sugerimos que serão necessários
experimentos que identifiquem a expressão diferencial dos genes nas linhagens
ΔCV_1776 e selvagem de C. violaceum em outras condições (infecção em
camundongos ou culturas celulares de macrófagos e/ou hepatócitos) para que o
regulon completo de CV_1776 seja identificado. Na análise in silico, foi encontrado
que CV_1776 poderia regular de modo direto os genes CV_0578 e CV_0577
(regulação confirmada para CV_0578), sugerindo uma cascata de regulação entre
dois fatores de transcrição da família MarR (CV_1776 e CV_0577).
Em Burkholderia, a ligação do regulador MftR ao DNA é atenuada principalmente
na presença de urato, com menos especificidade na presença de xantina e
hipoxantina, mas com adenina ou alantoína não há alteração na ligação ao DNA. Em
C. violaceum, o regulador CV_1776 tem maior identidade com os reguladores MftR,
HucR e PecS e foi classificado na subfamília UrtR (PERERA; GROVE, 2010a, 2011).
Contudo, os resultados deste trabalho demonstraram que o regulador CV_0577
também pertence à subfamília UrtR, pois possui os aminoácidos característicos desta
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subfamília conservados e os genes para a enzima guanina deaminase (CV_0578) e o
transportador xantina/uracila permease (CV_3771) tiveram a expressão alterada em
ensaios com ácido úrico, xantina, hipoxantina ou alantoína e na linhagem mutante
ΔCV_0577.
O regulon de CV_0577 não foi identificado neste estudo. No entanto, realizamos
ensaios que demonstraram que este fator de transcrição da família MarR está
envolvido com a regulação da virulência em C. violaceum. Nos ensaios de virulência
a linhagem mutante ΔCV_0577 apresentou o fenótipo de virulência reduzida. Este
resultado foi bastante interessante, pois segundo Stauff e Bassler (2011) o regulador
CV_0577 é diretamente regulado por CviR, o regulador de quorum sensing em C.
violaceum. No trabalho de Swem e colaboradores (2009) foi demonstrado que a
ausência do autoindutor AHL na linhagem mutante cviI interfere na patogenicidade de
C. violaceum em Caenorhabditis elegans diminuindo a virulência, enquanto a
ausência da violaceína na linhagem mutante vioA não afetou a virulência de C.
violaceum. Então, outros genes regulados por quorum sensing seriam responsáveis
pela alteração no fenótipo de virulência. Assim, o regulador CV_0577 poderia estar
envolvido com a regulação de virulência dependente de quorum sensing.
O gene CV_0577 possui alguns genes vizinhos (CV_0573 [kup2] e CV_0576
[mntH]), que codificam sistemas de transporte de potássio e de manganês que podem
estar envolvidos em virulência bacteriana (HORI et al., 2013; TRCHOUNIAN;
KOBAYASHI, 1999). Em E. coli, o gene kup codifica o maior sistema para captação
de potássio (K+) em condição de hiper-osmolaridade e baixo pH (TRCHOUNIAN;
KOBAYASHI, 1999), enquanto em Legionella pneumophila o sistema Kup é
importante para replicação intracelular no hospedeiro (HORI et al., 2013). Em
bactérias, o manganês (Mn+2) está presente em proteínas envolvidas em respostas a
estresse oxidativo, onde tem a função de co-fator ou participa de mecanismos de
proteção a metaloenzimas substituindo o ferro (Fe+2) (IMLAY, 2014).
Portanto, sugerimos que o fenótipo de virulência aumentada para a linhagem
mutante ΔCV_1776 poderia ocorrer devido à expressão diferencial dos genes
regulados por CV_0577. No entanto, serão necessários mais estudos para definirmos
como CV_0577 regula a virulência de C. violaceum e se existe regulação direta de
CV_1776 no gene CV_0577.
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5.2 A resposta adaptativa de C. violaceum ao estresse oxidativo por
hidroperóxido de cumeno (CHP) e a caracterização do regulador OhrR

Estudos anteriores sobre resposta bacteriana a hidroperóxidos orgânicos (OHP)
utilizando hidroperóxido de tert-butil (TBHP) e hidroperóxido de cumeno (CHP) como
modelos foram focados no sistema OhrR/OhrA (ANTELMANN; HELMANN, 2011;
DUBBS; MONGKOLSUK, 2012), enquanto análises do transcriptoma global foram
principalmente restritas ao peróxido de hidrogênio (H2O2) (IMLAY, 2008; ZHENG et
al., 2001). Neste trabalho, por meio da análise do perfil transcricional, conseguimos
uma visão global das principais alterações transcricionais de C. violaceum em
resposta ao peróxido aromático CHP, e demonstramos que o regulon OhrR inclui
possíveis genes de virulência, corroborando nossos resultados que demonstram que
o fator de transcrição da família MarR OhrR controla virulência neste patógeno
humano. Na figura 26 estão resumidas as principais respostas adaptativas e os
mecanismos de proteção empregados por C. violaceum para lidar com o CHP e seus
subprodutos tóxicos (Figura 26A), e um modelo proposto para explicar como OhrR
contribui para o controle da virulência em C. violaceum (Figura 26B).
Em relação à homeostase redox, o CHP induziu o aumento da expressão de
enzimas antioxidantes (OhrA, KatE, a Gpx CV_1107 e a peroxidase CV_2036) e tioloxidoredutases (síntese de glutationa, tiorredoxina e GAR). Embora nossos dados
confirmem que ohrA pertence ao regulon OhrR (DA SILVA NETO; NEGRETTO;
NETTO, 2012), outros genes induzidos por CHP envolvidos na proteção antioxidante
estão sob o controle de OxyR e RpoS em E. coli (BATTESTI; MAJDALANI;
GOTTESMAN, 2011; ZHENG et al., 2001), mas ainda não foram estudados em C.
violaceum. Considerando que segundo nossos dados, a expressão de oxyR foi
diminuída por CHP, enquanto que para hfq, um modulador positivo da atividade de
RpoS, a expressão foi aumentada, especulamos que RpoS, ao invés de OxyR, está
envolvido com a resposta a CHP. Além disso, vários genes do regulon RpoS em E.
coli (katE, dps e cfa) tiveram a expressão aumentada por CHP em C. violaceum. O
hidroperóxido de cumeno poderia ativar o regulon RpoS indiretamente via produtos
derivados do álcool cumílico, como previamente reportado para o fator sigma análogo,
sigma B, em B. subtilis, exposto ao álcool tert-butílico (HELMANN et al., 2003). O
efeito desnaturante do álcool cumílico poderia ativar a resposta a choque térmico por
meio do fator sigma RpoH e do seu regulon (composto principalmente por proteases
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e chaperones), embora outros compostos aromáticos per se ativem esta resposta
(TAM et al., 2006). Algumas enzimas da via de meta-clivagem de compostos
aromáticos (FUCHS; BOLL; HEIDER, 2011) também foram reguladas positivamente
por CHP, sugerindo que C. violaceum usa CHP e/ou produtos do catabolismo de CHP
como fonte de carbono (Figura 26A).
A alteração na expressão de vários genes pertencentes ao regulon Fur em outras
bactérias (DA SILVA NETO; LOURENÇO; MARQUES, 2013; FILLAT, 2014; SEO et
al., 2014) devido ao estresse oxidativo gerado por CHP, foi um dado interessante
encontrado em nosso trabalho. O aumento da expressão mediada por CHP dos genes
que são reprimidos por Fur e a diminuição da expressão de genes ativados por Fur
sugerem que CHP pode afetar a proteína Fur. Em E. coli, foi demonstrado que a
oxidação de Fur por peróxido de hidrogênio resulta na expressão constitutiva dos
genes reprimidos por Fur e a desregulação da captação de ferro (VARGHESE et al.,
2007). O ferro catalisa a redução de CHP por um elétron e isso pode levar à
peroxidação lipídica, um processo que gera outros compostos tóxicos (AYALA;
MUÑOZ; ARGÜELLES, 2014; GIROTTI, 1998). A indução de enzimas de reparo de
DNA e vias de detoxificação de aldeídos, além da diminuição da indução de vias para
produção de ácidos graxos insaturados observados em nossos dados sugerem
estratégias para evitar ou combater a peroxidação lipídica induzida por CHP em C.
violaceum (Figura 26A). Outras adaptações de C. violaceum ao CHP envolvem a
diminuição da expressão de muitos genes da cadeia de transporte de elétrons e
fosforilação oxidativa. Uma resposta semelhante foi encontrada na análise
transcricional de Saccharomyces cerevisiae exposto à CHP (SHA et al., 2013). Em
Salmonella, o bloqueio da respiração bacteriana foi considerado uma nova estratégia
antioxidante para proteger do estresse oxidativo (HUSAIN et al., 2008).
No trabalho de da Silva Neto e colaboradores (2012) foi demonstrado que como
para a maioria dos seus ortólogos, OhrR de C. violaceum atua como um sensor de
OHP, reprimindo os genes ohrR e ohrA em condições redutoras. Em nosso trabalho,
encontramos que além de ohrR e ohrA, OhrR de C. violaceum reprime diretamente o
gene CV_0208, que codifica uma possível diguanilato ciclase, e exerce uma regulação
positiva indireta sobre os genes CV_0362, CV_1440 e CV_2001 que codificam
enzimas que são secretadas e possivelmente atuam como fatores de virulência
(CASTRO-GOMES et al., 2014; DUARTE; CORREIA; ESTEVES, 2016).
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Figura 26. O stimulon de CHP e o papel de OhrR na virulência de C. violaceum. (A) Mecanismos
propostos para a detoxificação do hidroperóxido de cumeno (CHP) em C. violaceum. As alterações no
transcriptoma após a exposição ao CHP sugerem as seguintes respostas adaptativas: redução por dois
elétrons do CHP (enzimas antioxidantes e sistemas de redução de tióis), proteção contra a efeito
desnaturante do álcool cumílico (resposta ao choque térmico), proteção contra subprodutos derivados
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da redução por um elétron de CHP (glioxalases, glutationa S-transferases e enzimas de reparo do DNA)
e catabolismo do CHP. Os genes com a expressão diminuída indicam a redução da geração de energia
(cadeia de transporte de elétrons), da biossíntese de nucleotídeos e da insaturação de ácidos graxos.
(B) Mecanismos propostos para o controle da virulência por OhrR em C. violaceum. A exposição de C.
violaceum a hidroperóxidos orgânicos (OHPs) como o CHP inativa a proteína OhrR, causando a
desrepressão de seu regulon (CV_0208, CV_0209 e CV_0210) (em vermelho). O aumento da
expressão da peroxidase OhrA protege contra o OHP, enquanto o aumento da expressão de CV_0208,
que codifica uma proteína com domínios CHASE e GGDEF, poderia aumentar a síntese de c-di-GMP
em resposta a OHP ou outro sinal desconhecido. Os altos níveis de c-di-GMP estão associados à
redução da virulência bacteriana, que é o fenótipo observado para o mutante ΔohrR, possivelmente
pela diminuição da expressão de fatores de virulência (genes indicados em verde). São indicadas as
prováveis vias para a redução de OhrR e OhrA (CUSSIOL et al., 2010; DA SILVA NETO; NEGRETTO;
NETTO, 2012).

No modelo que propomos, considerando o regulon de OhrR e os nossos dados
de ensaios de virulência, OhrR modula a virulência de C. violaceum em resposta a
oxidantes derivados do hospedeiro (Figura 26B). Durante a infecção, a exposição de
C. violaceum a OHP produzidos pelo hospedeiro, causaria a oxidação de OhrR,
desreprimindo os genes para OhrA e diguanilato ciclase. Enquanto a expressão
aumentada de OhrA tornaria as bactérias mais resistentes ao OHP derivado do
hospedeiro, um alto nível de expressão de CV_0208 poderia aumentar a síntese de
c-di-GMP em resposta ao OHP ou outro sinal desconhecido. Por um mecanismo
indireto, talvez envolvendo c-di-GMP, a produção de alguns fatores de virulência
(CV_2001, CV_0362 e CV_1440) seria diminuída. Uma vez que os altos níveis de cdi-GMP são associados com uma função geralmente negativa em virulência, ou são
associados com a mudança da fase de infecção aguda para a fase de infecção crônica
em muitas bactérias (CHEN et al., 2014; LAMPROKOSTOPOULOU et al., 2010;
ZOGAJ; WYATT; KLOSE, 2012), seria interessante determinar se o domínio CHASE
modula a possível atividade de diguanilato ciclase da proteína CV_0208, pois a função
deste domínio sensorial extracelular na transdução de sinal ainda é desconhecida
(MOUGEL; ZHULIN, 2001).
Em trabalhos anteriores foi estabelecido que alguns fatores de transcrição
sensíveis ao estado redox, como MgrA, SarZ e OspR, desempenham funções
importantes na virulência bacteriana (CHEN; BRUGAROLAS; HE, 2011). A
contribuição de OhrR para a virulência está emergindo e parece envolver mecanismos
distintos (ATICHARTPONGKUL et al., 2010; CLAIR et al., 2013; LIU et al., 2016).
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Assim, enquanto em Bacillus cereus, o OhrR restringe a toxinogênese em condições
anóxicas altamente redutoras, regulando todos os genes relacionados à toxinas
(CLAIR et al., 2013), em Vibrio cholerae, OhrR inicia a patogênese regulando o
ativador de virulência TcpP durante a transição da condição com oxigênio para a
condição anóxica (LIU et al., 2016). Nossos resultados indicam que OhrR modula a
virulência em C. violaceum, no entanto, a ausência de OhrA não alterou a virulência
bacteriana nos ensaios com camundongos, possivelmente porque os mecanismos de
virulência mediados por OhrR envolvem uma combinação de vários fatores, como o
aumento da expressão de uma enzima diguanilato ciclase e a diminuição da
expressão das enzimas envolvidas com a degradação do tecido hospedeiro.
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6. CONCLUSÃO

A bactéria ambiental Chromobacterium violaceum utiliza-se de pelo menos
quatro de seus quinze fatores de transcrição da família MarR para se estabelecer
como patógeno oportunista em hospedeiro mamífero. Estes fatores de transcrição
respondem a sinais distintos para regular conjuntos específicos de genes
potencialmente necessários para o estabelecimento da infecção.
Segue abaixo um sumário das principais conclusões deste trabalho:
➢ A família MarR de fatores transcrição é bem representada em C. violaceum (15
membros) e os genes que codificam estes reguladores não são essenciais, pois foi
possível obter doze linhagens mutantes viáveis em condições padrão de cultivo in vitro
(ΔCV_0047, ΔCV_0539, ΔCV_0577, ΔCV_0769, ΔCV_1776, ΔCV_1810, ΔCV_2726,
ΔCV_2844, ΔCV_3160, ΔCV_3383, ΔCV_3636 e ΔCV_3905).
➢ Quatro fatores de transcrição da família MarR (CV_0577, CV_0210 [OhrR],
CV_1776 e CV2726) atuam como determinantes de virulência em C. violaceum, pois
em ensaios de virulência em camundongos as linhagens mutantes ΔCV_0210
(ΔohrR), ΔCV_0577 e ΔCV_2726 foram menos virulentas, enquanto a linhagem
mutante ΔCV_1776 foi mais virulenta do que a linhagem selvagem.
➢ O regulador CV_1810 atua como repressor de dois operons divergentes
localizados na vizinhança do gene CV1810. Estes operons codificam enzimas de uma
provável via catabólica, mas compostos que poderiam ser substratos destas enzimas
não antagonizaram a repressão que CV_1810 exerce sobre o gene CV_1801
localizado em um dos operons.
➢ O regulador CV_2726 atua como ativador e, mesmo após a realização de dois
conjuntos de ensaios de microarranjo de DNA, não foi possível encontrar muitos
genes do regulon CV_2726 responsáveis pelo fenótipo de menor virulência observado
para a linhagem mutante ΔCV_2726. Evidências preliminares sugerem que CV_2726
faça parte de uma rede de regulação envolvendo o regulador de virulência CilA.
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➢ O regulador CV_1776, que pertence à subfamília UrtR, atua como repressor.
Dentre as dezenas de genes que compreende o regulon CV_1776, estão os genes
CV_1775 (gst3, glutationa S-transferase), CV_1777 (pecM, transportador), CV_1780
(CoA ligase de ácido graxo de cadeia longa), CV_2610 (escU, proteína EscU do T3SS)
e CV_0578 (guanina deaminase). Genes de seu regulon relacionados ao catabolismo
de purinas (CV_0578 e CV_3775) foram regulados por outro fator de transcrição da
família MarR - CV_0577 – o qual mostrou-se também importante para virulência e
pertencente à subfamília UrtR.
➢ O regulador OhrR atuou regulando diretamente os genes ohrA e CV_0208
(domínio GGDEF) e indiretamente os genes para as enzimas colagenase (CV_2001),
hemolisina (CV_0362) e quitinase (CV_1440). Assim, a linhagem mutante ΔohrR
apresentou o fenótipo de virulência diminuída em consequência do aumento da
expressão de uma enzima diguanilato ciclase e a diminuição da expressão das
enzimas envolvidas com a degradação do tecido hospedeiro. A resposta transcricional
de C. violaceum na presença de um ligante que oxida OhrR, o hidroperóxido de
cumeno, revelou múltiplos mecanismos de proteção ao estresse oxidativo, incluindo a
derepressão do regulon de OhrR, o qual deve contribuir para modular a virulência de
C. violaceum em condições oxidantes no hospedeiro.
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APÊNDICE A
Material Suplementar
Tabela S1 - Genes induzidos na linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472 na
presença de hidroperóxido de cumeno.
Fase de
leitura aberta

CV_0209
CV_0300
CV_1107
CV_2504
CV_2815
CV_3549
CV_1106
CV_1164
CV_2036
CV_2037
CV_2424
CV_2813
CV_4275
CV_4276
CV_0197
CV_0969
CV_1319
CV_2043
CV_2341
CV_2565
CV_3486
CV_3500
CV_3501
CV_0993
CV_3287
CV_3288
CV_3550
CV_0578
CV_1363
CV_2111
CV_2332
CV_2814
CV_3229
CV_3481
CV_4253
CV_0401
CV_0402
CV_1177
CV_1318

Gene

ohrA

sodB1
bcp
katE
trxC
gst1

gstA
trxB
gshB
gshA

hpd

nfsA
nemA1
pcaK
pcaC

umuD

phrB
dps
hslV
hslU
hptG

Função
Enzimas antioxidantes
organic hydroperoxide resistance protein
probable cytochrome-c peroxidase
glutathione peroxidase
superoxide dismutase, Fe-Mn family
bacterioferritin comigratory protein; peroxiredoxin Q/BCP
catalase
Sistemas redutores
thioredoxin 2
glutathione S-transferase family protein
probable peroxiredoxin/glutaredoxin family protein
probable dihydrolipoamide dehydrogenase
glutathione S-transferase
thioredoxin reductase (NADPH)
glutathione synthetase protein
glutamate-cysteine ligase
Glioxalases/Oxidoredutases
hypothetical protein (Glyoxalase//Dioxygenase superfamily)
4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase
conserved hypothetical protein (Glyoxalase//Dioxygenase superfamily)
probable quinone oxidoreductase; NADPH2:quinone reductase
conserved hypothetical protein (Glyoxalase//Dioxygenase superfamily)
probable oxidoreductase
conserved hypothetical protein (Glyoxalase/Dioxygenase superfamily)
oxygen-insensitive NADPH nitroreductase; FMN reductase [NAD(P)H]
NADH-dependent oxidoreductase; N-ethylmaleimide reductase
Degradação de compostos aromáticos
MFS transporter, AAHS family, 4-hydroxybenzoate transporter
probable tautomerase
4-carboxymuconolactone decarboxylase
conserved hypothetical protein (aromatic ring-opening dioxygenase)
Reparo de danos ao DNA
guanine deaminase
trans-acting regulatory HvrA protein; DNA-binding protein H-NS
probable methyltransferase; DNA adenine methylase
SOS mutagenesis; DNA polymerase V
conserved hypothetical protein (Smr domain)
deoxyribodipyrimidine photolyase-related protein
deoxyribodipyrimidine photo-lyase
DNA-binding stress protein; starvation-inducible DNA-binding protein
Resposta a choque quente (sigma RpoH)
heat shock protein; ATP-dependent HslUV protease
heat shock protein hslU; ATP-dependent HslUV protease
probable small heat shock protein; HSP20 family protein
probable chaperone heat shock protein hptG

Expressão
diferencial
(CHP/control)
61.45
3.19
9.18
2.40
2.00
72.90
19.54
2.26
75.25
85.30
7.79
3.26
2.43
2.72
3.85
3.14
3.52
4.23
4.47
7.63
11.84
15.66
21.25
2.58
5.44
7.63
15.36
2.54
3.12
3.56
4.10
2.59
2.26
4.79
4.45
7.26
6.34
8.86
3.27

(continua)
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Tabela S1 - Genes induzidos na linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472 na
presença de hidroperóxido de cumeno.
(Continuação)
Fase de
leitura aberta
CV_1642
CV_1643
CV_1944
CV_2555
CV_3232
CV_3233
CV_3668
CV_3669
CV_4014
CV_4015
CV_4206
CV_0077
CV_0398
CV_0399
CV_0400
CV_0793
CV_0794
CV_0795
CV_0796
CV_1481
CV_1482
CV_1483
CV_1484
CV_1485
CV_1486
CV_1487
CV_1488
CV_1489
CV_1490
CV_1491
CV_1971
CV_1972
CV_1973
CV_1974
CV_1982
CV_1983
CV_1986
CV_2230
CV_2231
CV_2232
CV_2233
CV_2234
CV_2235
CV_2236
CV_2237
CV_2239
CV_2251
CV_2387

Gene

Função

grpE
dnaK
clpB
lon
groES
groEL

heat shock protein GrpE
heat shock protein DnaK; chaperone protein
ATP-dependent Clp protease subunit; heat-shock protein
endopeptidase La; ATP-dependent Lon protease
GroES; chaperonin 10kD subunit
chaperonin 60kD subunit
ATP-dependent Clp protease adaptor protein ClpS
ATP-dependent Clp protease, ATP-binding subunit
chaperonin 60kD subunit
chaperonin 10kD subunit
RNA polymerase sigma-32 factor
Sistemas de captação de ferro (regulon Fur)
probable TonB-dependent receptor
biopolymer transport exbD transmembrane protein
probable exbB-like biopolymer transport
periplasmic protein TonB
probable nitrogen fixation protein VnfA
probable high-affinity iron permease
hypothetical protein (Cupredoxin-like domain)
periplasmic iron binding protein
2-dehydro-3-deoxy-phosphoheptonate aldolase
2,3-dihydro-2,3-dihydroxybenzoate dehydrogenase
bifunctional isochorismate lyase/aryl carrier protein
2,3-dihydroxybenzoate-AMP ligase
isochorismate synthase EntC / MenF
enterobactin synthetase component F
probable iron transport system ATP-binding protein
ferric citrate transport system permease protein
probable periplasmic substrate-binding transport protein
conserved hypothetical protein
outer membrane receptor for ferrienterochelin and colicins
conserved hypothetical protein
biopolymer transport protein
biopolymer transport exbD transmembrane protein
biopolymer transport exbD transmembrane protein
probable tonB dependent receptor
periplasmic protein TonB
biopolymer transport exbD transmembrane protein
enterobactin-iron outermembrane receptor protein
enterochelin esterase
probable MbtH-like protein
synthetase CbsF
enterobactin-iron transport system ATP-binding protein
enterobactin-iron transport system permease protein
enterobactin-iron transport system permease protein
MFS transporter, ENTS family, enterobactin (siderophore) exporter
ferrienterobactin-binding periplasmic protein precursor
ferrichrome-iron outermembrane receptor protein
riboflavin synthase, alpha chain

clpA
groEL1
groES1
rpoH

exbD2

aroF
entA
entB
entE
entC
entF
ecD

exbB1
exbD5
exbD3

exbD4
fepA
fes
cbsF
fepC
fepG
fepD
fepB
fhuA
ribE

Expressão
diferencial
(CHP/control)
5.43
4.07
23.09
4.98
3.93
2.25
8.87
7.00
5.46
4.96
3.23
3.00
11.23
13.78
8.60
2.11
2.69
3.24
7.96
40.54
60.68
56.75
44.76
26.54
41.81
9.68
9.18
9.54
9.03
21.04
2.04
2.77
2.60
2.64
5.35
2.48
2.49
21.68
18.86
46.87
4.57
11.10
10.78
4.16
9.70
20.84
17.79
5.41

(continua)
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Tabela S1 - Genes induzidos na linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472 na
presença de hidroperóxido de cumeno.
(Continuação)
Fase de
leitura aberta
CV_2388
CV_2389
CV_3895
CV_3896
CV_3897
CV_3898
CV_3899
CV_4254

Gene

ribAB

fecE

CV_0118
CV_3589
CV_3591
CV_3592
CV_4002
CV_4003
CV_4038

gltK
glnA
ntrB
glnG
glnK
amtB
gltB

CV_0921
CV_0922
CV_1154
CV_1179
CV_1180
CV_1181
CV_2240
CV_2241
CV_2242
CV_3923
CV_3924

chrB
chrA
zntA

CV_0208
CV_0210
CV_0239
CV_0657
CV_1095
CV_1827
CV_1919
CV_3480
CV_3533
CV_3631
CV_3713
CV_3860
CV_3922
CV_4096

estX

acrB
ibeB

ohrR

cbl

hfq

CV_1644
CV_3226

desD
cfa

CV_0057
CV_0315

lasB

Função
conserved hypothetical protein
riboflavin biosynthesis bifunctional protein
hypothetical protein (Hemin uptake protein hemP)
TonB-dependent receptor; hemoglobin/transferrin/lactoferrin receptor
probable hemin degrading factor
probable permease of ABC transporter; iron complex transport system
ferric citrate transport system ATP-binding protein
periplasmic protein TonB
Resposta a limitação de nitrogênio (regulon NtrC)
glutamate/aspartate transport system permease protein
glutamine synthetase
two-component sensor NtrB; nitrogen regulation histidine kinase GlnL
NtrC family, nitrogen regulation response regulator GlnG
nitrogen regulatory protein P-II-2; nitrogen regulatory protein P-II 2
ammonium transporter, Amt family
glutamate synthase (NADPH/NADH) large chain
Sistemas de efluxo
chromate resistance signal peptide protein
chromate ion transporter protein
lead,cadmium,zinc and mercury exporting ATPase
probable multidrug resistance protein
esterase/lipase
hypothetical protein
probable multidrug efflux protein; membrane fusion protein
acriflavin resistance protein B; multidrug efflux pump
outer membrane drug efflux lipoprotein
probable transport/efflux transmembrane protein
probable transmembrane drug efflux protein
Transdução de sinal/ Função regulatória
hypothetical protein (GGDEF domain)
MarR family transcriptional regulator
conserved hypothetical protein (Protoglobin; GGDEF domain)
conserved hypothetical protein (EAL domain)
Rrf2 family transcriptional regulator, iron-sulfur cluster assembly
LysR family transcriptional regulator, cys transcriptional activator
conserved hypothetical protein (Response regulator receiver domain)
probable transcriptional regulator, AraC family
host factor-I protein
probable transcriptional regulator AraC family
probable transcriptional regulator (AraC family)
hypothetical protein (Helix-turn-helix domain)
probable transcription regulator, TetR family
GntR family transcriptional regulator / MocR family aminotransferase
Modificação de ácidos graxos
linoleoyl-CoA desaturase
cyclopropane-fatty-acyl-phospholipid synthase
Transporte e metabolismo de peptídeos e aminoácidos
class 4 metalloprotease; pseudolysin
probable peptidase

Expressão
diferencial
(CHP/control)
4.58
3.62
22.72
35.35
36.73
15.55
7.76
2.81
2.47
6.57
2.73
3.27
39.44
32.43
2.31
3.90
3.83
2.32
3.87
2.80
2.91
18.91
25.62
16.16
2.40
3.15
9.21
23.08
2.53
2.60
2.44
2.09
3.19
2.80
3.04
2.56
2.75
4.60
2.22
2.49
2.21
3.19
2.28
3.22

(continua)
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Tabela S1 - Genes induzidos na linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472 na
presença de hidroperóxido de cumeno.
(Continuação)
Fase de
leitura aberta
CV_0405
CV_0586
CV_0587
CV_0588
CV_0852
CV_0853
CV_0854
CV_0876
CV_1097
CV_1098
CV_1292
CV_1934
CV_1992
CV_1994
CV_2094
CV_2481
CV_3085
CV_3093
CV_3180
CV_3506
CV_4329
CV_0362
CV_0372
CV_0762
CV_0917
CV_0918
CV_0919
CV_1094
CV_1167
CV_1184
CV_1185
CV_1186
CV_1299
CV_1758
CV_1880
CV_1881
CV_1920
CV_2005
CV_2054
CV_2056
CV_2336
CV_2495
CV_2816
CV_3210
CV_3211
CV_3278
CV_3298
CV_3402

Gene

ilvI
ilvH
ilvC
argT
hisQ1
hisM1
prlC
dppB
ctaQ
metY
argG
ilvE
aotJ
ilvA
phhA

cstA2
dctQ
nifS
eutC
eutB

cynS
cynT
ribA
acnA2
prpC
fliC2
dgt
gpmB
lamB
trmU

Função
probable amino acid ABC transporter; substrate-binding protein
acetolactate synthase isozyme III, large subunit
acetolactate synthase isozyme III, small subunit
ketol-acid reductoisomerase
subunit of the lysine/arginine/ornithine transporter (ABC superfamily)
histidine transport system permease protein
histidine transport system membrane protein M
oligopeptidase A
probable binding protein component of ABC dipeptide transporter
dipeptide transport system permease protein
carboxypeptidase Taq
O-acetylhomoserine (thiol)-lyase
probable lysine decarboxylase
argininosuccinate synthase
branched-chain-amino-acid transaminase
probable amino acid ABC transporter; substrate-binding protein
arginine/ornithine transport, substrate-binding protein (ABC superfamily)
threonine dehydratase
phenylalanine 4-monooxygenase
probable protease precursor; peptidyl-Lys metalloendopeptidase
probable oligopeptide ABC transporter system, substrate-binding protein
Outros
probable thermolabile hemolysin, lecithin dependent
probable resistance protein; phosphinothricin acetyltransferase
carbon starvation protein
probable C4-dicarboxylate transporter large subunit
C4-dicarboxylate transport system, permease small subunit
probable C4-dicarboxylate-binding periplasmic protein
pyridoxal-phosphate-dependent aminotransferase;cysteine desulfurase
probable ABC transporter protein
ethanolamine ammonia-lyase light chain
ethanolamine ammonia-lyase heavy chain
probable ethanolamin permease
probable MFS transporter
probable acetyl-coenzyme A synthetase
cyanate lyase
carbonate dehydratase; carbonic anhydrase
probable pirin-like protein
GTP cyclohydrolase II
aconitate hydratase
citrate synthase 2; 2-methylcitrate synthase
probable ThiJ/PfpI family protein
flagellin
PhoH-like ATPase
dGTPase
phosphoglycerate mutase 2
probable cytochrome b561
maltoporin precursor
tRNA (5-methylaminomethyl-2-thiouridylate)-methyltransferase

Expressão
diferencial
(CHP/control)
3.38
3.38
3.92
3.70
2.21
2.47
2.77
6.48
3.57
2.45
3.50
2.08
2.55
2.54
2.26
3.04
2.21
2.82
2.98
4.42
4.48
2.30
3.23
3.55
2.34
3.08
3.59
2.01
2.67
2.00
2.82
4.23
3.21
2.16
2.83
2.72
3.40
2.45
2.27
3.30
2.88
2.94
2.56
2.92
2.50
2.26
2.34
2.41

(continua)
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Tabela S1 - Genes induzidos na linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472 na
presença de hidroperóxido de cumeno.
(Continuação)
Fase de
leitura aberta
CV_3424
CV_3511
CV_3653
CV_3654
CV_3655
CV_3694
CV_3711
CV_3797
CV_4156
CV_4252
CV_4264
CV_4265
CV_4281
CV_4335
CV_4337
CV_4376
CV_4377
CV_0301
CV_0317
CV_0330
CV_0397
CV_0636
CV_0637
CV_0658
CV_0686
CV_0801
CV_1165
CV_1166
CV_1210
CV_1211
CV_1441
CV_1617
CV_2038
CV_2053
CV_2055
CV_2080
CV_2250
CV_2331
CV_2486
CV_2563
CV_2564
CV_2695
CV_2696
CV_2861
CV_2900
CV_2902
CV_2970
CV_3225

Gene

Função

ompC

porin signal peptide protein
probable signal peptide protein
sn-glycerol-3-phosphate transport, ATP-binding protein
probable ABC transporter family protein
sn-glycerol-3-phosphate transport system, permease protein
iron-sulfur cluster insertion protein
translation initiation factor 1
cell division protein FtsH
methyl-accepting chemotaxis protein
protein FxsA
methionyl-tRNA formyltransferase
polypeptide deformylase
preprotein translocase secA subunit
molybdenum cofactor biosynthesis protein C
UDP-3-O-[3-hydroxymyristoyl] N-acetylglucosamine deacetylase
biotin synthesis protein; malonyl-CoA O-methyltransferase
BioH protein; pimeloyl-[acyl-carrier protein] methyl ester esterase
Proteínas hipotéticas
hypothetical protein
hypothetical protein
conserved hypothetical protein (DUF4243 domain)
conserved hypothetical protein (Transglutaminase-like superfamily)
hypothetical protein
hypothetical protein
conserved hypothetical protein (Tim44-like domain)
conserved hypothetical protein
conserved hypothetical protein (MFS domain)
conserved hypothetical protein; Ala-tRNA(Pro) deacylase
conserved hypothetical protein
conserved hypothetical protein
hypothetical protein
conserved hypothetical protein
conserved hypothetical protein
conserved hypothetical protein (Shigella flexneri OspC protein motif)
conserved hypothetical protein (PrpF protein motif)
conserved hypothetical protein (Glycolipid_bind)
conserved hypothetical protein
conserved hypothetical protein (PepSY-associated TM helix motif)
hypothetical protein
conserved hypothetical protein
hypothetical protein
hypothetical protein
hypothetical protein
conserved hypothetical protein (Putative modulator of DNA gyrase)
conserved hypothetical protein (SnoaL-like domain)
hypothetical protein
conserved hypothetical protein
conserved hypothetical protein
conserved hypothetical protein

ugpC
ugpA

hflB

fmt
def
secA
moaC
lpxC
bioC
bioH

Expressão
diferencial
(CHP/control)
2.11
2.30
2.21
2.45
2.46
3.13
2.80
2.36
2.38
3.91
2.35
2.57
2.73
3.71
3.32
2.05
2.26
5.27
2.83
12.65
2.75
2.86
2.66
2.59
2.77
2.67
10.99
12.03
2.76
2.64
6.41
9.54
4.64
2.03
2.65
2.17
15.45
4.21
2.28
3.86
2.90
3.46
2.20
14.23
2.71
15.18
23.97
2.62

(continua)
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Tabela S1 - Genes induzidos na linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472 na
presença de hidroperóxido de cumeno.
(Conclusão)
Fase de
leitura aberta
CV_3228
CV_3276
CV_3277
CV_3580
CV_3632
CV_3634
CV_3712
CV_3714
CV_3861
CV_3862
CV_3962
CV_4106
CV_4107
CV_4308
CV_4336
VBIbhrVio671
96_0754
VBIbhrVio671
96_1151
VBIbhrVio671
96_1164
VBIChrVio671
96_1450
VBIChrVio671
96_1608
VBICrVio6719
6_1918b
VBIChrVio671
96_1943
VBIChrVio671
96_3145
VBIChrVio671
96_3148
VBIChrVio671
96_3323
VBIChrVio671
96_3428
VBIChrVio671
96_3790
VBIChrVio671
96_3826

Gene

Função
conserved hypothetical protein (SnoaL-like domain)
conserved hypothetical protein (YceI-like domain)
conserved hypothetical protein
conserved hypothetical protein
hypothetical protein
conserved hypothetical protein
hypothetical protein
conserved hypothetical protein (SnoaL-like domain)
conserved hypothetical protein
conserved hypothetical protein
hypothetical protein
hypothetical protein
conserved hypothetical protein
conserved hypothetical protein (extracellular solute-binding proteins)
hypothetical protein

Expressão
diferencial
(CHP/control)
2.26
2.44
2.61
2.26
7.64
2.73
2.58
2.30
6.40
16.20
4.99
2.50
3.22
2.33
3.39

Hypothetical small protein yjiX

3.43

hypothetical protein

2.62

hypothetical protein

3.36

hypothetical protein

16.49

hypothetical protein

2.05

hypothetical protein

2.75

hypothetical protein

2.28

Putative lipoprotein precursor

2.63

hypothetical protein

2.18

Bacterioferritin-associated ferredoxin

5.03

hypothetical protein

69.44

hypothetical protein

11.59

Periplasmic hemin-binding protein

10.80

Nota: Expressão diferencial representa a média entre a razão CHP/C. violaceum ATCC encontrada
para cada sonda em triplicata técnica e biológica.
ª A função proteica foi descrita seguindo a anotação do site KEEG.
VBIChrVio: reanotação de alguns genes do genoma de C. violaceum, segundo o site PATRIC
(Pathosystems Integration Resource Center) (https://www.patricbrc.org/portal/portal/patric/Home).
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Tabela S2 - Genes reprimidos na linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472 na
presença de hidroperóxido de cumeno.
Fase de
leitura aberta

CV_0665
CV_0666
CV_0667
CV_0668
CV_0669
CV_0670
CV_0671
CV_0672
CV_0673
CV_0944
CV_0945
CV_0946
CV_0947
CV_0948
CV_0949
CV_0950
CV_0951
CV_1171
CV_1172
CV_1173
CV_1174
CV_3368
CV_3369
CV_3370
CV_3992
CV_3993
CV_3994
CV_3995
CV_3996
CV_4007
CV_4008

Gene

atpB
atpE
atpF
atpH
atpA
atpG
atpD
atpC
nuoD
nuoE
nuoF
nuoG
nuoH
nuoI
nuoJ
nuoK

frdB
frdA
dcuB
cyoE
cyoD
cyoC
cyoB
cyoA
petB
petA

CV_0369
CV_0370

pyrB
pyrI

CV_0546

purH

CV_0547
CV_1812
CV_2198
CV_2284
CV_2285
CV_2286
CV_2287
CV_2922
CV_3528
CV_3834
CV_3900
CV_4058
CV_4248

purD
pyrD
pyrH
nrdB

nrdA
purA2
purB
hpT
prsA
pyrE

Funçãoa
Cadeia de transporte de elétron
ATP synthase protein I
ATP synthase F0, A subunit; F-type H+-transporting ATPase subunit a
ATP synthase F0, C subunit; F-type H+-transporting ATPase subunit c
ATP synthase F0, B subunit; F-type H+-transporting ATPase subunit b
ATP synthase F1, delta subunit; F-type H+-transporting ATPase subunit delta
ATP synthase F1, alpha subunit; F-type H+-transporting ATPase subunit alpha
F-type H+-transporting two-sector ATPase, gamma subunit
F-type H+-transporting two-sector ATPase, beta subunit
F-type H+-transporting two-sector ATPase, epsilon subunit
NADH-ubiquinone oxidoreductase, chain D
NADH-ubiquinone oxidoreductase, chain E
NADH-ubiquinone oxidoreductase, chain F
NADH-ubiquinone oxidoreductase, chain G
NADH-ubiquinone oxidoreductase, chain H
NADH-ubiquinone oxidoreductase, chain I
NADH-ubiquinone oxidoreductase, chain J
NADH-ubiquinone oxidoreductase, chain K
cytochrome c oxidase cbb3-type subunit III
cytochrome c oxidase cbb3-type subunit IV
cytochrome c oxidase cbb3-type subunit II
cytochrome c oxidase cbb3-type subunit I
fumarate reductase, subunit B; fumarate reductase iron-sulfur subunit
fumarate reductase flavoprotein subunit
anaerobic C4-dicarboxylate membrane transporter protein
farnesyl-diphosphate farnesyltransferase; protoheme IX farnesyltransferase
cytochrome o ubiquinol oxidase subunit IV
cytochrome o ubiquinol oxidase, subunit III
cytochrome o ubiquinol oxidase, subunit I
cytochrome o ubiquinol oxidase, subunit II
ubiquinol-cytochrome c reductase
ubiquinol-cytochrome c reductase
Biossíntese de nucleotídeos
aspartate carbamoyltransferase catalytic chain
aspartate carbamoyltransferase
phosphoribosylaminoimidazolecarboxamide formyltransferase / IMP
cyclohydrolase
phosphoribosylamine-glycine ligase
dihydroorotate oxidase
uridylate kinase
ribonucleoside-diphosphate reductase system
hypothetical protein
hypothetical protein
ribonucleoside-diphosphate reductase system; alpha chain
probable GMP reductase
adenylosuccinate synthetase
adenylosuccinate lyase
hypoxanthine phosphoribosyltransferase
ribose-phosphate diphosphokinase
orotate phosphoribosyltransferase

Expressão
diferencial
(CHP/control)
0.35
0.30
0.36
0.24
0.32
0.36
0.41
0.47
0.47
0.36
0.30
0.30
0.35
0.37
0.33
0.41
0.42
0.30
0.26
0.21
0.24
0.47
0.47
0.49
0.26
0.32
0.22
0.21
0.26
0.50
0.49
0.46
0.36
0.41
0.49
0.40
0.39
0.46
0.45
0.46
0.39
0.23
0.32
0.36
0.29
0.27
0.32

(continua)
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Tabela S2 - Genes reprimidos na linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472 na
presença de hidroperóxido de cumeno.
(Continuação)
Fase de
leitura aberta

Gene

CV_2446
CV_3183
CV_3412
CV_4318
CV_4319

fabH
fadL
fabF
luxE
luxC

CV_0563

phoR

CV_1029
CV_3106
CV_3107
CV_3378

oxyR

CV_4220
CV_0925
CV_0938

potF2
pstS

CV_1105

gltS

CV_1151
CV_1278
CV_1279
CV_2040
CV_2348
CV_2349
CV_2350

mglA

CV_2380
CV_2704
CV_3100

mgtA

CV_3432
CV_3478
CV_3731
CV_3783
CV_4070
CV_0544
CV_1353
CV_1373

arcD

pheT

CV_1932
CV_2410
CV_3674
CV_3675
CV_3786
CV_4056
CV_4057
CV_0190
CV_0191

typA
rimM
rpsP
pth
rplY

tktA

Funçãoa
Metabolismo de ácidos graxos
probable 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase III
long-chain fatty acid transport protein precursor
3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase II
long-chain-fatty-acid--luciferin-component ligase, Acyl-protein synthase
conserved hypothetical protein (Acyl-CoA reductase, LuxC, domain)
Transdução de sinal/ Função regulatória
two-component system, OmpR family, phosphate sensor histidine kinase
PhoR
probable transcriptional regulator, GntR family
probable two-component sensor histidine kinase
two-component system, OmpR family, response regulator
hydrogen peroxide-inducible genes activator; LysR family transcriptional
regulator
two-component system, NtrC family, response regulator GlrR
Transporte
polyamine ABC transporter system, substrate-binding protein
ABC transporter phosphate-binding protein
sodium/glutamate symport carrier protein; glutamate:Na+ symporter, ESS
family
probable murein hydrolase exporter; holin-like protein
multidrug resistance signal peptide protein; spermidine export protein MdtI
multidrug resistance signal peptide protein; spermidine export protein MdtJ
sodium-dependent nucleoside transporter; concentrative nucleoside
transporter
sugar ABC transporter, ATP-binding protein; simple sugar transport system
probable ABC transporter, permease protein; simple sugar transport system
probable sugar ABC transporter, permease protein
probable sodium-dependent transporter; neurotransmitter:Na+ symporter, NSS
family
probable ABC transporter, ATP-binding protein; macrolide transport system
Mg2+-importing ATPase
probable amino acid permease; basic amino acid/polyamine antiporter, APA
family
probable manganese transport transmembrane protein
MFS transporter, CP family, cyanate transporter
arginine/ornithine antiporter / lysine permease
ATP-binding cassette, subfamily B, multidrug efflux pump
Metabolismo de tRNA, rRNA e proteínas ribossomais
NifR3; tRNA-dihydrouridine synthase B
phenylalanyl-tRNA synthetase beta chain
probable oxidoreductase; ribosomal protein S12 methylthiotransferase
probable RNA methyltransferase; 23S rRNA (uracil1939-C5)methyltransferase
GTP-binding protein TypA
16S rRNA processing protein
30S ribosomal protein S16
S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase
aminoacyl-tRNA hydrolase
50S ribosomal protein L25
Outros
glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase
transketolase 1

Expressão
diferencial
(CHP/control)
0.41
0.35
0.42
0.44
0.27
0.39
0.45
0.34
0.46
0.44
0.46
0.44
0.35
0.40
0.42
0.34
0.47
0.47
0.18
0.21
0.27
0.38
0.49
0.26
0.40
0.25
0.44
0.47
0.44
0.44
0.46
0.21
0.49
0.31
0.45
0.44
0.40
0.32
0.41
0.41
0.43

(continua)
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Tabela S2 - Genes reprimidos na linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472 na
presença de hidroperóxido de cumeno.
(Continuação)
Fase de
leitura aberta
CV_0224
CV_0266
CV_1137
CV_1170
CV_1327
CV_1516
CV_1529
CV_1530
CV_1531
CV_1532
CV_1538
CV_1650
CV_1660
CV_1917
CV_1925
CV_1955
CV_2217

Gene

adhE
upk
hrpA
pta
ackA
putA
kbl
gloA
shlB
folD

CV_2347
CV_2449
CV_2467
CV_2503
CV_2540
CV_2541
CV_2542
CV_2543
CV_2637
CV_2703
CV_2841
CV_2853
CV_2876
CV_2892
CV_2904
CV_3193
CV_3209
CV_3399
CV_3476
CV_3529
CV_3530
CV_3584
CV_3639
CV_3644
CV_3648
CV_3791
CV_3901
CV_3926
CV_3927
CV_4004
CV_4084

narI
narJ
narH
narG
dsbG
rhlE2
dbpA
speA
rhlE1
dsbH
osmB
bfr
fumA
hflC
hemK
priB
suhB
hemN
galU
goaG
gabD
sspB

Funçãoa
probable carboxycyclohexadienyl dehydratase; cyclohexadienyl dehydratase
probable collagenase; putative protease
acetaldehyde dehydrogenase; alcohol dehydrogenase
probable iron-sulfur 4Fe-4S ferredoxin transmembrane protein
undecaprenol kinase; undecaprenyl-diphosphatase
ATP-dependent helicase hrpA; ATP-dependent helicase HrpA
probable transmembrane protein
phosphate acetyltransferase
acetate kinase
probable dioxygenase, alpha subunit
proline dehydrogenase; DNA-binding domain of proline dehydrogenase
glycine C-acetyltransferase
lactoylglutathione lyase
hemolysin activator protein; hemolysin activation/secretion protein
methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+)
probable protease
probable FAD-dependent dehydrogenases
probable membrane lipoprotein; basic membrane protein A and related
proteins
probable coenzyme F390 synthetase
probable membrane lipoprotein; basic membrane protein A and related
proteins
probable Transmembrane protein
nitrate reductase gamma subunit
nitrate reductase delta subunit
nitrate reductase beta subunit
respiratory nitrate reductase alpha chain
thiol:disulfide interchange protein DsbG
probable outer membrane protein
ATP-dependent RNA helicase
ATP-dependent RNA helicase dbpA; ATP-independent RNA helicase DbpA
arginine decarboxylase
ATP-dependent RNA helicase
carboxylate-amine ligase
protein-disulfide reductase; disulfide bond formation protein DsbB
osmotically inducible lipoprotein
bacterioferritin
fumarate hydratase
ATP phosphoribosyltransferase regulatory subunit
membrane protease subunit HflC
HemK protein; release factor glutamine methyltransferase
primosomal replication protein N
myo-inositol-1(or 4)-monophosphatase
oxygen-independent coproporphyrinogen III oxidase
probable FkbP-type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase
UTP-glucose-1-phosphate uridylyltransferase
4-aminobutyrate transaminase
succinate-semialdehyde dehydrogenase [NAD(P)]
stringent starvation protein B
probable protease

Expressão
diferencial
(CHP/control)
0.39
0.46
0.47
0.38
0.46
0.34
0.50
0.42
0.41
0.29
0.41
0.45
0.42
0.35
0.46
0.40
0.45
0.22
0.47
0.25
0.44
0.27
0.28
0.28
0.20
0.45
0.46
0.41
0.41
0.39
0.39
0.43
0.37
0.48
0.27
0.47
0.42
0.43
0.50
0.47
0.40
0.30
0.50
0.36
0.47
0.44
0.46
0.33

(continua)
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Tabela S2 - Genes reprimidos na linhagem selvagem C. violaceum ATCC 12472 na
presença de hidroperóxido de cumeno.
(Conclusão)
Fase de
leitura aberta
CV_0223
CV_0272
CV_0929
CV_1169
CV_1661
CV_1936
CV_1953
CV_1963
CV_2047
CV_2300
CV_2409
CV_2812
CV_2851
CV_2890
CV_3069
CV_3077
CV_3098
CV_3099
CV_3123
CV_3147
CV_3509
CV_3566
CV_3583
CV_3788
CV_4054
CV_4055
CV_4108
CV_4219
CV_4249
CV_4304
CV_4320
CV_4321
VBIChrVio671
96_1489
VBIChrVio671
96_2283
VBIChrVio671
96_3403
VBIChrVio671
96_3489
VBIChrVio671
96_3711
VBIChrVio671
96_4098
VBIChrVio671
96_4105

Gene

Funçãoa
Proteínas hipotéticas
conserved hypothetical protein
conserved hypothetical protein (Gly-zipper_Omp domain)
hypothetical protein
conserved hypothetical protein (FixH domain, symbiotic nitrogen fixation)
conserved hypothetical protein (Citrate transporter domain)
conserved hypothetical protein (LysE type translocator motif)
hypothetical protein
conserved hypothetical protein (PhoPQ-activated pathogenicity-related protein
motif)
conserved hypothetical protein
conserved hypothetical protein (Thioesterase superfamily domain)
hypothetical protein
hypothetical protein
conserved hypothetical protein (FAD binding domain)
hypothetical protein
conserved hypothetical protein (Cytochrom_C_2 domain)
conserved hypothetical protein (Homoserine dehydrogenase, NAD binding
domain)
hypothetical protein
hypothetical protein
conserved hypothetical protein
conserved hypothetical protein
conserved hypothetical protein (Radical SAM superfamily domain)
hypothetical protein
conserved hypothetical protein (PAP2 superfamily domain)
conserved hypothetical protein
conserved hypothetical protein (Chain length determinant protein domain)
conserved hypothetical protein (Ferrous iron transport protein B domain)
conserved hypothetical protein
hypothetical protein
conserved hypothetical protein
conserved hypothetical protein (YfaZ_precursor domain)
conserved hypothetical protein (AMP-binding enzyme domain)
conserved hypothetical protein (Acetyltransferase, GNAT, family domain)

Expressão
diferencial
(CHP/control)
0.42
0.37
0.41
0.42
0.49
0.49
0.37
0.36
0.43
0.48
0.48
0.40
0.45
0.40
0.37
0.31
0.36
0.29
0.43
0.46
0.41
0.43
0.47
0.38
0.36
0.32
0.42
0.42
0.43
0.48
0.33
0.48

hypothetical protein

0.46

hypothetical protein

0.29

hypothetical protein

0.31

hypothetical protein

0.31

hypothetical protein

0.44

hypothetical protein

0.40

hypothetical protein

0.37

Nota: Expressão diferencial representa a média entre a razão CHP/C. violaceum ATCC encontrada
para cada sonda em triplicata técnica e biológica.
ª A função proteica foi descrita seguindo a anotação do site KEEG.
VBIChrVio: reanotação de alguns genes do genoma de C. violaceum, segundo o site PATRIC
(Pathosystems Integration Resource Center) (https://www.patricbrc.org/portal/portal/patric/Home).
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Figura S1. Interação da proteína OhrR com região promotora de genes pertencentes ao regulon
OhrR. As sondas de DNA correspondentes à região promotora dos genes indicados foram incubadas
com várias concentrações da proteína OhrR purificada previamente oxidada (100 μM de CHP durante
1 h) ou reduzida (DTT 10 mM durante 1 h). Após incubação da proteína com as sondas durante 25
minutos a 25 ° C, as amostras foram separadas em gel de poliacrilamida não-desnaturante. Como
controle positivo foi utilizada a região promotora de ohrA (CV_0209). OhrR ligou-se apenas ao promotor
de OhrA.
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Figura S2. Análise histopatológica de fígados de camundongos infectados com C. violaceum.
Os camundongos fêmeas Balb/c foram infectados com as cepas de C. violaceum indicadas e as
amostras de fígado foram coradas com hematoxilina e eosina. Os múltiplos focos de lesões
microscópicas, indicados por setas, foram quantificados. Em nove cortes para cada linhagem
encontramos uma média de 20 focos no fígado de camundongos infectados com a linhagem selvagem;
5 focos no fígado de camundongos infectados com a linhagem mutante ΔohrR; e 23 focos no fígado de
camundongos infectados com a linhagem mutante ΔohrR complementada. Barra, 500 μm.
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Figura S3. Efeito do CHP na atividade da catalase. Os testes de catalase com as linhagens selvagem
e mutante katE de C. violaceum foram realizados com culturas em fase logarítmica (Log) antes e após
10 minutos da adição de 100 μM CHP, e em culturas em fase exponencial (Exp) sem CHP. Após a
adição de 3% de H2O2 nas culturas, a atividade da catalase foi visualizada pela produção imediata de
bolhas de oxigênio. Os meios LB e LB com 100 μM de CHP foram utilizados como controles.
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