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RESUMO

VILLAMIL, N. F. Análise do metabolismo de polifosfato e do operon pst em
Pseudomonas aeruginosa. 2015. 88 f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia) -
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

Pseudomonas aeruginosa é uma �-Proteobacteria que habita diversos ambientes, alguns
deles, extremamente limitados em nutrientes. A baixa disponibilidade de fosfato solúvel
no meio gera a expressão coordenada dos genes do regulon Pho nessa bactéria, entre eles,
o operon pst, que codifica um sistema de transporte de fosfato inorgânico (Pi) de alta
afinidade. O último gene do operon pst codifica a proteína PhoU, que não participa do
transporte de Pi, mas que, em conjunto com o sistema Pst, atua como repressora da ex-
pressão do regulon Pho quando há excesso desse nutriente no meio. A atividade de PhoU
está também associada ao metabolismo de polifosfato (poliP), um polímero formado por
dezenas ou centenas de unidades de Pi, dado que o nocaute de phoU causa um vasto
acúmulo do biopolímero. Neste trabalho é mostrado que o gene ppk, que codifica a princi-
pal polifosfato quinase de P. aeruginosa, e ppx, cujo produto é uma exopolifosfatase, têm
sua expressão afetada pela mutação phoU. Na ausência desse gene, a transcrição de ppk
mais que dobra, enquanto que o nível de transcrição de ppx é quase três vezes menor que
o da cepa selvagem. A modulação da expressão dos genes ppk e ppx explica, ao menos
em parte, o acúmulo de poliP observado em mutantes phoU. Também, é mostrado que
na cepa selvagem, a transcrição de ppk e de ppx aumenta no início da fase estacionária,
e que ela não é afetada de forma positiva pela limitação de Pi. Concluiu-se, portanto,
que ambos os genes são expressos a partir de promotores constitutivos não regulados por
PhoB, o regulador de resposta do regulon Pho. Além disso, determinou-se que ppk é
cotranscrito com hemB, um gene envolvido na síntese de porfirinas, com o qual forma um
operon. A análise transcricional do operon pst de P. aeruginosa mostrou que o trans-
crito do primeiro gene do operon, pstS, é mais abundante que os demais transcritos do
operon. Foi também identificado um promotor imediatamente a montante de phoU, o
gene mais distal do operon, que estaria contribuindo para a expressão de phoU de forma
independente da concentração de Pi no meio. Por fim, determinou-se que as sequências
regulatórias Pho box presentes a montante de pstS e a montante de pstC são funcionais.
Esse resultado sugere que a transcrição do operon pst de P. aeruginosa deve ocorrer a
partir de dois locais diferentes.

Palavras-chave: Polifosfato. ppk. ppx. Operon pst. Fosfato. Pseudomonas aeruginosa.
phoU. Regulon Pho. Transportador Pst. Regulação gênica. Pho box. Operon.



ABSTRACT

VILLAMIL, N. F. Analysis of the metabolism of polyphosphate and of the pst

operon in Pseudomonas aeruginosa. 2015. 88 p. Masters thesis (Microbiology) -
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

Pseudomonas aeruginosa is a �-Proteobacteria inhabiting di�erent environments, some of
them, extremely limited in nutrients. The low availability of soluble phosphate in the en-
vironment generates the coordinated expression of the Pho regulon genes. The pst operon,
that encodes an orthophosphate (Pi) transport system is a member of the Pho regulon.
phoU, the last gene of the pst operon codes for a protein that does not participate in the
transport of Pi, but which, together with the Pst system, represses the expression of the
Pho genes when Pi is in excess. PhoU is also associated with metabolism of polyphos-
phate (polyP), a polymer consisting of tens or hundreds of Pi units, once the knockout of
phoU results in a huge accumulation of the biopolymer in the cell. Here, it is shown that
the ppk gene, that encodes the major polyphosphate kinase, and ppx, whose product is an
exopolyphosphatase, have their expression a�ected by the phoU mutation. In the absence
of phoU, ppk transcription increases more than twice, while the level of ppx transcription
is only 1/3 of the one presented by the wild-type strain. The e�ect of the phoU mutation
on ppk and ppx expression helps explaining the accumulation of polyP observed in phoU
mutants. It is also shown that the transcription of ppk and ppx increases in the early sta-
tionary phase and that it is not a�ected by Pi limitation. It is concluded that both genes
are expressed from constitutive promoters that are not regulated by PhoB, the response
regulator of the Pho regulon. In addition, it was determined that ppk is co-transcribed
with hemB, a gene involved in the synthesis of porphyrins, with which it forms an operon.
Transcriptional analysis of the pst operon of P. aeruginosa showed that the transcript
of pstS, the first gene of the operon, is more abundant than that of the other genes. A
promoter immediately upstream of phoU, was identified. This promoter contributes to the
expression of phoU under Pi-excess. Finally, it was determined that the two Pho boxes,
one located upstream of pstS and the other upstream of pstC are functional. This result
suggests that transcription of the pst operon of P. aeruginosa initiates at two di�erent
locations.

Keywords: Polyphosphate. ppk. ppx. pst operon. Pseudomonas aeruginosa. phoU.
Pho regulon. Pst transporter. Gene regulation. Pho box. Operon.
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1 INTRODUÇÃO

Fósforo é um nutriente essencial para todas as formas de vida conhecidas, constituindo

aproximadamente 3% do peso seco de todos os organismos (WHITE; METCALF, 2007).

O fósforo é encontrado na natureza principalmente em sua forma química mais oxidada,

(PO3≠
4 ), designada ortofosfato ou simplesmente fosfato inorgânico (Pi). Grande parte

do Pi que está na natureza encontra-se na forma de sais minerais insolúveis. Apesar da

relativa abundância do nutriente, sua biodisponibilidade no ambiente é baixa, sendo um

dos elementos que mais restringe a produtividade biológica em sistemas naturais, tanto

aquáticos como terrestres (ANBA et al., 1990; TURNER et al., 2005).

A título de exemplo, na agricultura o Pi deve ser suplementado por meio do uso de

fertilizantes. Parte do Pi procedente acaba precipitando, formando complexos insolúveis

com componentes do solo, e sofrendo lixiviação. A drenagem desses compostos para

corpos de água de ambientes naturais traz como consequência o aumento da concentração

de fósforo, sendo esse o principal fator desencadeador do processo de eutrofização em

ecossistemas aquáticos (CAMPILLO et al., 1999; YEOMAN et al., 1988). Outro fator

significativo que contribui para o aumento nocivo de fósforo nesses ambientes naturais é

o lançamento deliberado de rejeitos líquidos, detergentes e outros compostos que contêm

fósforo em suas formulações (YEOMAN et al., 1988).

Antes de serem liberadas na natureza, águas residuárias devem passar por um trata-

mento adequado, que inclui a remoção de fósforo. O tratamento biológico das águas de

rejeitos fundamenta-se na capacidade que microrganismos têm em captar grandes quan-

tidades de Pi, armazenando-o principalmente na forma de polifosfato (poliP) (CHRIS-

TENSSON et al., 1998). Parte da remoção biológica do fósforo deve-se à atividade de

bactérias de diversos gêneros: Acinetobacter spp. (WENTZEL et al., 1986), Aeromo-

nas, Pseudomonas, Xanthomonas, Moraxella, Bacillus e Corynebacterium (HIRAISHI;

MORISHIMA, 1990; LIN-LIN et al., 2007; STREICHAN et al., 1990).

Considerando-se a técnica de remoção biológica de fósforo como uma alternativa apro-

priada aos processos clássicos de remoção desse nutriente de águas residuárias, é desejável

aprimorar a capacidade de armazenamento de Pi na forma de poliP em bactérias. De

fato, já foram descritas cepas modificadas de E. coli com capacidade de captar 10 vezes

mais Pi e armazená-lo na forma de poliP (HARDOYO et al., 1994; KATO et al., 1993;

OHTAKE et al., 1994). A identificação e estudo de bactérias com maior capacidade de
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captação de Pi será importante para o aperfeiçoamento dos processos de remoção desse

nutriente em áreas contaminadas. Desta forma, o presente trabalho visa contribuir para

o entendimento dos fatores que regem as bases moleculares da síntese e degradação de

poliP e captação de Pi, contribuindo para a compreensão dos processos associados ao

metabolismo de Pi em P. aeruginosa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Captação de Pi e os processos de regulação gênica envolvidos

Em bactérias, é possível encontrar fósforo na estrutura de diversas biomoléculas, sendo

um constituinte essencial de ácidos nucleicos, carboidratos complexos, proteínas modifi-

cadas e fosfolipídios. Ele também está associado a processos de metabolismo energético,

em virtude da presença de ligações fosfoanidridas de alta energia, como em moléculas de

ATP, fosfoenolpiruvato e acetilfosfato (NEIDHARDT, 1996).

Três tipos de compostos são utilizados por bactérias como fonte principal de P: or-

tofosfato (Pi), a fonte de P predileta, organofosfatos e fosfonatos (NEIDHARDT, 1996).

Independentemente da natureza química do nutriente, seu processo de assimilação com-

preende duas etapas: a captação, na qual atua algum tipo de transporte ativo, e o meta-

bolismo, no qual o Pi irá geralmente formar moléculas de ATP, que será utilizado como

substrato em diversas rotas anabólicas e catabólicas (Figura 1).

Devido à baixa disponibilidade de fósforo solúvel na natureza, as bactérias desenvol-

veram respostas adaptativas que lhes conferem a capacidade de captar Pi, e outras fontes

alternativas de P, de forma eficiente, mesmo quando sua concentração no meio é baixa.

A adaptação bacteriana ao crescimento em baixas concentrações de Pi ambiental é exe-

cutada de maneira coordenada pelos genes pertencentes ao regulon Pho (Figura 2). O

controle deste conjunto de genes por Pi extracelular representa o modelo de um sistema

regulatório de dois componentes.

Figura 1 – Processo de captação e assimilação de Pi ambiental em bactéria.
Adaptado de (NEIDHARDT, 1996).
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Figura 2 – Estrutura e funcionamento de várias proteínas codificadas por ge-
nes pertencentes ao regulon Pho de E. coli. PhoE, porina específica
para ânions; FA, fosfatase alcalina; UgpB, proteína periplasmática de ligação
a G3P; UgpA e UgpE, canais intermembranais para o transporte de G3P;
UgpQ, ATPase que energiza o transporte de G3P; PstS, proteína periplasmá-
tica de ligação a Pi; PstA e PstC, canais intermembranais para o transporte
de Pi; PstB, ATPase que energiza o transporte de Pi; PhoU, produto do gene
phoU ; PhoR, histidina quinase, e PhoB, regulador de resposta. Adaptado de
(TORRIANI-GORINI et al., 1994).
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Figura 3 – Organização dos genes do operon pst de E. coli. As duas Pho box e a
sequência -10 a montante de pstS são apresentadas. A seta indica a direção
de transcrição do operon.

Em E. coli, o regulon Pho é formado por pelo menos 31 genes distribuídos em

nove unidades transcricionais, espalhadas aleatoriamente no cromossomo da bactéria

(NEIDHARDT, 1996). Entretanto, a descoberta de genes novos que respondem ao estí-

mulo de limitação de Pi indicam que a lista de genes pertencentes ao regulon Pho tende

a aumentar (BAEK; LEE, 2006; HAN et al., 1999). Os membros do regulon Pho me-

lhor estudados são: (i) PhoE, uma porina específica para ânions (KORTELAND et al.,

1982; KORTELAND et al., 1984); (ii) FA, uma fosfatase alcalina periplasmática (TOR-

RIANI, 1960); (iii) o sistema Ugp, que forma um transportador específico de glicerol-3-

fosfato (G3P) e de glicerofosfodiésteres (SCHWEIZER; BOOS, 1984; YANG et al., 2009);

(iv) as proteínas envolvidas no transporte e utilização de fosfonatos codificadas pelo ope-

ron phnCDEFGHIJKLMNOP (MAKINO et al., 1991; WACKETT et al., 1987); (v) PhoU

e as proteínas que formam o transportador de Pi de alta afinidade, todas codificadas pelo

operon pst; e (vi) as proteínas PhoB e PhoR.
No regulon Pho, o sensoriamento das concentrações de Pi ambiental e o processo de

transdução de sinal demanda a atividade conjunta de sete proteínas: o sistema de dois

componentes PhoB/PhoR e as cinco proteínas codificadas pelo operon pst.
Além de participar da regulação de Pho, Pst forma um sistema de transporte do tipo

ABC (ATP-binding cassete). Sua atividade é exercida por meio das proteínas: PstS,

uma proteína periplasmática de elevada afinidade por Pi, PstC e PstA, duas proteínas

integrais de membrana através das quais é conduzido Pi, e PstB, uma ATPase associada à

membrana citoplasmática, que hidroliza ATP para gerar a energia para o transporte [Chan

and Torriani, 1996]. Em E. coli, os genes que codificam as proteínas do transportador

Pst encontram-se agrupados formando um operon de cinco genes denominado operon pst

(Figura 3). Os quatro genes proximais do operon (pstS, pstC, pstA e pstB) codificam o

transportador de Pi. O gene mais distal codifica a proteína PhoU. Esta é uma proteína

associada à membrana citoplasmática e que não participa da captação de Pi. A função
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exata de PhoU é desconhecida.

A expressão dos genes do regulon Pho é controlada pelo sistema de dois componen-

tes PhoB/PhoR. PhoR é a histidina quinase sensora (MAKINO et al., 1986) e, PhoB, o

regulador de resposta. Em E. coli, quando Pi está em excesso, PhoR, que é uma pro-

teína bifuncional, desfosforila PhoB, inativando-a (CARMANY et al., 2003; TORRIANI-

GORINI et al., 1994). Quando a concentração de Pi no ambiente extracelular é menor que

4 µM (HOCH; SILHAVY, 1995), PhoR autofosforila-se e, em seguida, transfere o grupo

fosforil a PhoB (MAKINO et al., 1989; TORRIANI-GORINI et al., 1994). Uma vez fosfo-

rilada, PhoB liga-se às regiões promotoras de genes que apresentam sequências consenso

características, conhecidas como Pho box. Por fim, a interação de PhoB com o fator �70

associado à RNA polimerase propicia o início da transcrição desses genes (MAKINO et

al., 1988) (Figura 4).

Figura 4 – Processo de ativação/inativação de PhoB por PhoR, seguido da ati-
vação dos genes do regulon Pho. N e C representam as regiões amino- e
carboxi-terminal de PhoB e PhoR. Em limitação de Pi, PhoR autofosforila-se
e, a seguir, fosforila PhoB. A fosforilação de PhoB aumenta sua afinidade às
sequências Pho box, ativando a transcrição do gene pela interação com a RNA
polimerase associada ao fator �70. Adaptado de (TORRIANI-GORINI et al.,
1994).



Capítulo 2. Referencial Teórico 27

Na levedura S. cerevisiae, o Pi intracelular contribui para a regulação da expressão

de genes implicados na captação e assimilação de Pi (AUESUKAREE et al., 2004). No

entanto, em bactérias isso não acontece, pois não há flutuações significativa nos níveis

de Pi intracelular que antecedam a ativação do regulon Pho (TORRIANI-GORINI et al.,

1994). Portanto, se o Pi citoplasmático não tem efeito sobre o regulon Pho, como o sinal

de carência de Pi chega a PhoR?

Ainda não se compreende de modo exato como PhoR recebe o sinal que estimula a sua

ativação, nem como consegue modular as atividades de quinase e fosfatase. Porém, sendo

PhoR uma histidina quinase desprovida de domínio sensor periplasmático (CARMANY

et al., 2003), acredita-se que ela detecta Pi de maneira indireta: pela interação de seu

domínio citoplasmático com as proteínas que compõem o transportador Pst, via PhoU

(GARDNER et al., 2014; HSIEH; WANNER, 2010).

2.2 Polifosfato

Polifosfato é uma molécula que constitui a forma polimérica de Pi, sendo formada por

monômeros unidos de maneira linear através de ligações fosfoanidridas. Longas moléculas

de poliP foram observadas em organismos procarióticos e eucarióticos (KULAEV et al.,

2005). Em bactérias, o poliP pode formar complexos com diversos cátions de importância

biológica, como Ca2+, Mg2+e K+, e também com cátions de metais pesados, como Sr2+,

Ba2+ e Mn2+. Por intermédio desses íons divalentes o poliP consegue formar também

complexos celulares maiores com moléculas de ácidos nucleicos (i.e., RNA ou DNA) ou

proteínas (KULAEV et al., 2005).

A possibilidade de estabelecer complexos com diferentes moléculas biológicas impor-

tantes sugere que o biopolímero desempenha funções diversas. Entre elas, podemos citar:

(a) fonte de energia e doador de Pi em reações de metabolismo energético (VEEN et al.,

1994); (b) reservatório de Pi (HARDOYO et al., 1994; KATO et al., 1993; OHTAKE et

al., 1994); e, especialmente, (c) regulação de diferentes processos bacterianos, tais como

a adaptação a diferentes tipos de estresses ambientais e nutricionais (GRAY et al., 2014;

GRAY; JAKOB, 2015; GRILLO-PUERTAS et al., 2014; KURODA et al., 1999; RAO;

KORNBERG, 1996); a sobrevivência na fase estacionária, via ativação do fator � RpoS

(SHIBA et al., 1997), que coordena a resposta geral ao estresse; e, a virulência e patoge-

nicidade (RASHID et al., 2000b; RASHID; KORNBERG, 2000).



Capítulo 2. Referencial Teórico 28

No metabolismo de poliP estão envolvidas principalmente duas proteínas: PPK, uma

polifosfato quinase, e PPX, uma exopolifosfatase. PPK é uma proteína que sintetiza

longas cadeias de poliP (i.e., de 750 a 1000 resíduos de Pi) exclusivamente a partir de

ATP em um mecanismo de síntese processivo (AHN; KORNBERG, 1990; RAO et al.,

1985; ROBINSON; WOOD, 1986). A enzima utiliza iniciadores de poliP curtos (i.e., 6-80

resíduos de Pi) gerando exclusivamente moléculas de alto peso molecular (KORNBERG et

al., 1956; ROBINSON et al., 1987). No entanto, o mecanismo desse processo ainda não foi

plenamente elucidado. PPK também consegue catalisar a reação contrária (i.e., a síntese

de ATP a partir de poliP) (AHN; KORNBERG, 1990; KORNBERG, 1957; KURODA;

KORNBERG, 1997; MURATA et al., 1988). PPX, por sua vez, hidrolisa longas moléculas

de poliP a partir da extremidade da molécula em um processo eminentemente processivo

(AKIYAMA et al., 1993; BOLESCH; KEASLING, 2000). Em condições de crescimento

normal, a atividade conjunta das duas proteínas consegue manter em equilíbrio os níveis

intracelulares de poliP na bactéria.

Em E. coli, as proteínas PPK e PPX são codificadas pelos genes ppk e ppx, respec-

tivamente, os quais são cotranscritos e formam, portanto, um operon. (AKIYAMA et

al., 1993; KATO et al., 1993). Embora na atualidade exista informação razoável sobre os

diferentes estresses ambientais que geram a síntese e o acúmulo de poliP nessa bactéria,

pouco é conhecido quanto à expressão dos genes ppk e ppx. Foi constatado que a limitação

de purinas, em mutantes purF, cujo gene codifica una enzima envolvida na rota biosinté-

tica de nucleotídeos púricos, parece induzir a expressão do operon ppk-ppx (JUNG et al.,

2012). Além disso, a deficiência de Pi e aminoácidos no meio de cultura também estimula

a expressão desse operon (JUNG et al., 2012). Contudo, a atividade desses genes não

parece ser dependente de PhoB (DIEN; KEASLING, 1999; MOROHOSHI et al., 2002;

NEIDHARDT, 1996)

2.3 A proteína PhoU

A exata função da proteína PhoU ainda é desconhecida. Ensaios com o sistema de

interação duplo-híbrido mostraram que PhoU interage com PhoR e com o transportador

Pst (GARDNER et al., 2014). Surpreendentemente, não existe nenhuma referência de

outros transportadores ABC bacterianos que apresentem uma proteína PhoU análoga

(MUDA et al., 1992).
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Em E. coli, PhoU é uma proteína periférica de baixo peso molecular (i.e., 27 kDa)

associada à membrana citoplasmática (NAKATA et al., 1984), que pertence à superfa-

mília de proteínas PhoU. Pesquisas desenvolvidas com mutantes �phoU relacionaram a

atividade de PhoU com outros processos biológicos:

1. Defeitos no crescimento: o mutante �phoU apresenta menor taxa de crescimento

e rendimento celular. Esse fenótipo pode ser suprimido se houver uma mutação em

algum dos genes que codifica o sistema Pst (pstSCAB) ou em phoB. Isso acontece,

possivelmente, porque, na ausência de phoU, a expressão constitutiva do transpor-

tador Pst é tóxica para a bactéria (STEED; WANNER, 1993). O motivo dessa

toxicidade ainda é desconhecido. Porém, resultados preliminares obtidos em nosso

laboratório com o mutante phoU de P. aeruginosa mostraram que o excesso de Pi

acumulado pela bactéria estaria quelando íons de magnésio, necessários à síntese

proteica e ao funcionamento de diversas enzimas. Uma hipótese seria a de que na

presença de PhoU, o Pi captado seria convertido em uma molécula sinalizadora,

talvez atuando como substrato na síntese de ATP (STEED; WANNER, 1993).

2. Acúmulo de polifosfato: E. coli selvagem não exibe acúmulo considerável de

poliP durante o crescimento em meio de cultivo complexo (< 1 nmol de poliP/mg

de proteína). Por outro lado, P. aeruginosa e H. pylori podem acumular até 850

e 190 nmol de poliP/mg proteína, respectivamente (KIM et al., 1998). Já quando

phoU está ausente, ocorreria um defeito na sinalização, acarretando um superacú-

mulo de poliP na célula. Assim, o mutante phoU de E. coli acumula quantidades

significativas de poliP no citoplasma sob condições de crescimento normal (400 nmol

poliP/mg de proteína) (MOROHOSHI et al., 2002).

3. Resistência bacteriana: o mutante �phoU apresenta caracteristicamente maior

sensibilidade a diferentes tipos de antibióticos e estresses, como calor, estresse oxi-

dativo, pH ácido, carência nutricional, etc., e também é deficiente no fenômeno de

persistência bacteriana (LI; ZHANG, 2007).

Desta maneira, os diversos efeitos pleiotrópicos da mutação phoU sugerem um papel

regulatório que vai muito além do metabolismo de Pi.
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2.4 Pseudomonas aeruginosa e o metabolismo de Pi

Bactérias são organismos com uma surpreendente capacidade adaptativa diante de

possíveis mudanças no seu microambiente. Esta habilidade é obtida através da correta

adequação de seu metabolismo e fisiologia às novas condições do meio, logrando assim

colonizar os mais variados ambientes naturais. Esta definição vale perfeitamente para

descrever a espécie P. aeruginosa, que se encontra universalmente distribuída, em ambi-

entes aquáticos e terrestres (GREEN et al., 1974; MONDS et al., 2006).

P. aeruginosa é um bacilo Gram-negativo do grupo das �-Proteobacteria e de flagelo

polar único. Diferentemente de outros membros do gênero Pseudomonas, a P. aeruginosa

é uma espécie patogênica oportunista, sendo a maioria das infecções observadas em in-

divíduos imunocomprometidos, tais como pacientes com câncer (BENDIG et al., 1987),

fibrose cística (FITZSIMMONS, 1993) e AIDS (ALI et al., 1995; KIELHOFNER et al.,

1992). A infecção de queimaduras na pele também é frequente (CHURCH et al., 2006).

P. aeruginosa tem requerimentos nutricionais muito versáteis e tem a capacidade

de crescer sob condições aeróbias e anaeróbias, usando NO3 ou arginina como aceptor

final de elétrons da cadeia respiratória (REHM, 2008). A produção de vários pigmentos,

envolvidos em diferentes processos celulares, é uma característica desta bactéria. Dentre

esses, encontram-se: (i) pioverdina e piochelina, potentes agentes quelantes necessários à

captação do ferro presente no ambiente; e (ii) piocianina, um fator de virulência de alta

toxicidade que gera espécies reativas de oxigênio nas células do hospedeiro (MULLER,

2002).

O genoma da cepa PAO1 de P. aeruginosa, de 6,3 milhões de pares de bases, foi

o primeiro genoma da espécie a ser sequenciado. Dos genes desta bactéria, 8,4% estão

provavelmente envolvidos em algum tipo de regulação, sendo essa uma proporção altíssima

não encontrada ainda em nenhuma outra bactéria (STOVER et al., 2000). Tendo um

extenso catálogo de genes envolvidos em regulação, transporte, catabolismo, quimiotaxia

e efluxo de compostos orgânicos, P. aeruginosa torna-se uma bactéria profissional no que

tange às estratégias de adaptação e sobrevivência (LEE et al., 2006).

Além de PAO1, os genomas da cepa PA14 e de outras nove cepas de P. aeruginosa

também são conhecidos. O genoma de PA14 é ligeiramente maior que o de PAO1, tendo

aproximadamente 6,5 milhões de pares de bases. Aproximadamente, 95,8% do genoma

de PAO1 está presente no genoma de PA14, e 91,7% do genoma de PA14 corresponde
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ao genoma de PAO1. Dessa forma, PA14 apresenta genes adicionais, a maioria deles

envolvidos em patogenicidade (LEE et al., 2006).

A resposta à limitação de Pi extracelular já foi descrita também em P. aeruginosa,

apesar de não ter sido tão bem estudada como em E. coli. Em limitação de Pi, ocorre a

síntese de vários tipos de proteínas, algumas relacionadas com o metabolismo do nutriente

e, outras, com a virulência da bactéria. Por exemplo: (i) a fosfatase alcalina (FILLOUX et

al., 1988); (ii) a fosfolipase C, um fator de virulência que contribui na formação de lesões

da pele características da espécie (CHIN; WATTS, 1988; GRAY et al., 1982; KURIOKA;

LIU, 1967; LIU, 1966; STINSON; HAYDEN, 1979); (iii) a proteína P, uma porina com

alta especificidade por ânions, (HANCOCK et al., 1982); (iv) as proteínas PhoB/PhoR

(ANBA et al., 1990; FILLOUX et al., 1988); e (v) PhoU e as proteínas do transportador

Pst.

O operon pst de P. aeruginosa encontra-se aparentemente divido em duas partes: pstS

e pstCAB-phoU (KATO et al., 1994; NIKATA et al., 1996; WU et al., 1999). Há um Pho

box a montante do gene pstS (WU et al., 1999), e outro na região intergênica entre pstS

e pstC (NIKATA et al., 1996) (Figura 5).

P. aeruginosa possui ao menos três proteínas envolvidas no metabolismo de poliP:

PPK1, PPK2 e PPX. PPK1 é a proteína homóloga de PPK de E. coli, sendo a princi-

pal enzima envolvida na síntese do biopolímero em P. aeruginosa (ISHIGE et al., 1998;

RASHID et al., 2000a). PPK1 sintetiza poliP na faixa de tamanho de 500-800 resíduos

(ZHANG et al., 2002). PPK2 não está presente em E. coli, e difere de PPK1 princi-

palmente em três aspectos: (i) além de ATP, pode utilizar GTP para a síntese de poliP

(ISHIGE et al., 2002; ZHANG et al., 2002); (ii) sintetiza moléculas de 200-800 resíduos

(ZHANG et al., 2002); (iii) in vitro, a taxa de síntese de GTP a partir de poliP é 75 vezes

maior do que a taxa de síntese de poliP a partir de GTP. Desse modo, a função principal

Figura 5 – Organização dos genes do operon pst de P. aeruginosa. As duas
Pho box e as duas sequências -10 a montante de pstS e também de pstC são
apresentadas. A seta indica a direção de transcrição do operon.
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de PPK2 parece ser a de sintetizar GTP a partir de poliP (ISHIGE et al., 2002; ZHANG

et al., 2002). PPX de P. aeruginosa, a proteína homóloga de PPX de E. coli, é a principal

enzima de degradação do poliP nessa bactéria (MIYAKE et al., 1999). No entanto, ela

tem sido menos estudada do que as proteínas PPK1 e PPK2.

Ao contrário de E. coli, na qual os genes ppk e ppx formam um operon, em P. aerugi-

nosa esses dois genes são adjacentes, porém, são transcritos em direções opostas (Figura 6)

(ZAGO et al., 1999). A independência transcricional desses genes sugere que eles possam

estar sendo regulados de forma antagônica, e poderia explicar por que P. aeruginosa, dife-

rentemente de E. coli, acumula quantidades significativas de poliP, inclusive em condições

normais de crescimento (KIM et al., 1998).

A regulação da expressão de ppk e ppx ainda é pouco entendida em P. aeruginosa e

em outras bactérias. Recentemente, foi sugerido que a proteína PhoB atua na regulação

de ppx em PAO1, uma vez que ensaios com uma fusão transcricional entre o promotor de

ppx e o gene lacZ da �-galactosidase mostraram que ppx tem sua expressão aumentada

em carência de Pi, de forma dependente de phoB (GALLARATO et al., 2014). Foi

identificada também uma sequência Pho box putativa na região promotora de ppx. Até a

presente data, a relação de ppx com o regulon Pho não foi constatada em nenhuma outra

espécie bacteriana.

Figura 6 – Organização dos genes ppk e ppx no cromossomo de P. aeruginosa.
As setas indicam a direção em que é transcrito cada gene.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivos gerais

Considerando-se que P. aeruginosa acumula grandes quantidades de poliP, e que, tal

como em E. coli, o nocaute de phoU exacerba ainda mais o acúmulo desse polímero, o

objetivo deste trabalho foi investigar o metabolismo de poliP em P. aeruginosa PA14 e

o papel de PhoU neste processo. Também visou-se analisar o operon pst desta bactéria

em relação à sua expressão e regulação.

3.2 Objetivos específicos

• Caracterizar a região promotora do gene ppk.

• Estudar as condições necessárias à expressão dos genes ppk e ppx.

• Medir os níveis de expressão dos genes ppk e ppx na cepa selvagem e no mutante

phoU.

• Verificar se a proteína PhoB interage in vitro com a região promotora do gene ppx.

• Determinar o padrão de transcrição do operon pst.

• Avaliar uma possível atividade promotora a montante do gene phoU.

• Determinar a funcionalidade das duas sequências Pho box presentes no operon pst.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Cepas e plasmídios

Cepas e plasmídios utilizados neste trabalho estão descritos na Tabela 1.

4.2 Meios de cultura

Culturas de P. aeruginosa foram cultivadas sob agitação a 37 ¶C em LB ou em meio

DPMM (0,5 mM de MgSO4, 10 µM de FeSO4, 0,1 M de HEPES, 7 mM de (NH4)2SO4,

20 mM de succinato de sódio, pH 7,4) (HANCOCK et al., 1981; HANCOCK et al., 1982).

Uma solução de micronutrientes (1,78 mM de FeCl3, 1,62 mM de MnCl2, 2,45 mM de

CaCl2, 13,91 mM de ZnCl2, 4,69 mM de H3BO3 e 0,67 mM de CoSO4), esterilizada com

clorofórmio, foi acrescentada a esse meio a uma concentração final de 0,1% (v/v). Quando

acrescido com tampão fosfato (H2PO≠
4 /HPO2≠

4 ) a uma concentração final de 1 mM, o

meio é considerado suficiente em Pi (+Pi) e, quando acrescido de 0,2 mM dessa solução,

é considerado deficiente em Pi (-Pi). O meio DPMM preparado com NaNO3 (20 mM)

como fonte de nitrogênio e suficiente em Pi (+Pi) foi usado como meio de crescimento de

culturas em condições de limitação de nitrogênio (-N).

Culturas de E. coli foram cultivadas sob agitação a 37 ¶C ou a 30 ¶C em meio LB.

Quando necessário, no meio de cultura foram acrescentados antibióticos nas seguintes

concentrações: 150 µg/ml de tetraciclina, 500 µg/ml de carbenicilina ou 100 µg/ml de

gentamicina para P. aeruginosa, e 200 µg/ml de ampicilina, 15 µg/ml de tetraciclina,

30 µg/ml de ácido nalidíxico ou 50 µg/ml de canamicina para E. coli.

4.3 Construção de fusões transcricionais com o gene lacZ

4.3.1 Amplificação das regiões promotoras

As diferentes regiões promotoras no genoma de PA14 foram obtidas na base de dados

www.pseudomonas.com. O programa Primer-BLAST (YE et al., 2012) foi utilizado no

desenho dos oligonucleotídeos. As sequências e características de cada oligonucleotídeo

estão descritas na Tabela 2.

Cada região promotora foi amplificada por PCR utilizando-se o kit GoTaq® Green

Master Mix 2X (Promega). Como DNA molde foi utilizada uma colônia fresca de PA14.

Com o mix foi empregado um programa térmico (2 min a 94 ¶C e 25 ciclos de 30 s a 94 ¶C,
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Tabela 1 – Cepas e plasmídios utilizados neste trabalho

Cepa ou plasmídio Descrição Referência ou fonte

E. coli

DH10B
F≠ �≠ endA1 glnV44 thi-1 recA1 relA1 gyrA96 deoR nupG
�80dlacZ�M15 �(lacZYA≠argF)U169, hsdR17 (r

K

≠ m
K

+),
mcrA mcrBCmrr galE

(DURFEE et al., 2008)

MG1655 F≠ �≠ilvG≠ rfb-50 rph-1 (BLATTNER et al., 1997)

S17-1 Ec294:: [RP4-2(Tc::Mu)(Km::Tn7)] Tpr, Smr, tra+ recA, pro,
res≠ (SIMON et al., 1983)

BL21 (DE3) B F- dcm ompT hsdS(r
B

≠ m
B

≠) gal �(DE3) (STUDIER; MOFFATT, 1986)

P. aeruginosa

UCBPP-PA14 Cepa selvagem (RAHME et al., 1995)

CB-S7Z PA14 attB::lacZ Este trabalho

CB-SBK PA14 attB::(hemB≠ppk)P-lacZ Este trabalho

CB-S7K PA14 attB::
ppk

P-lacZ Este trabalho

CB-S7X PA14 attB::
ppx

P-lacZ Este trabalho

CB-S7U PA14 attB::
phoU

P-lacZ Este trabalho

LG01 PA14 phoU::pKNOCK-Gm (ALMEIDA, 2013)

CB-M7Z PA14 phoU::pKNOCK-Gm attB::lacZ Este trabalho

CB-MBK PA14 phoU::pKNOCK-Gm attB::(hemB≠ppk)P-lacZ Este trabalho

CB-M7X PA14 phoU::pKNOCK-Gm attB::
ppx

P-lacZ Este trabalho

Plasmídios

pGEM®-T Easy Ampr ColE1; vetor de clonagem. Promega

pTZ57R/T Ampr; vetor de clonagem. Thermo Scientific

Mini-CTX-lacZ Tetr oriT+; vetor integrativo para a construção de fusões trans-
cricionais com lacZ, no cromossomo de P. aeruginosa (BECHER; SCHWEIZER, 2000)

pFLP2 Ampr/Carr; plasmídio que contém o gene que codifica a recombi-
nase Flp (HOANG et al., 1998)

pGEM-K Promotor de ppk de PA14 clonado no vetor pGEM®-T Easy Este trabalho

pGEM-X Promotor de ppx de PA14 clonado no vetor pGEM®-T Easy Este trabalho

pTZ-BK Região de PA14 de 2.075 pb que contém o gene hemB, seu pro-
motor e a região promotora de ppk, clonada no vetor pTZ57R/T Este trabalho

pTZ-U Região imediatamente a montante de phoU de PA14 clonada no
vetor pTZ57R/T Este trabalho

pPVSM-K Promotor de ppk de PA14 clonado no vetor Mini-CTX-lacZ Este trabalho

pPVSM-BK Região de PA14 de 2.075 pb que contém o gene hemB, seu promo-
tor e a região promotora de ppk, clonada no vetor Mini-CTX-lacZ Este trabalho

pPVSM-X Promotor de ppx de PA14 clonado no vetor Mini-CTX-lacZ Este trabalho

pPVSM-U Região imediatamente a montante de phoU de PA14 clonada no
vetor Mini-CTX-lacZ Este trabalho

pGEM-B phoB de PA14 clonado no vetor pGEM®-T Easy Este trabalho

pET-28a(+) Kanr; vetor de expressão que possui o promotor T7lac Novagen

pET-phoB-his(6x) phoB de PA14 clonado no vetor pET-28a(+) Este trabalho
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30 s com uma temperatura de anelamento variável (ver Tabela 2) e uma extensão a 74 ¶C

com tempos diferentes, de acordo com o tamanho do amplicon) em um termociclador

Mastercycler® personal (Eppendorf).
Após serem observados em um mini gel de agarose 1%, os produtos de PCR foram

purificados com o kit Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega) conforme as

recomendações do fabricante, e quantificados no espectrofotômetro EpochTM (BioTek).

4.3.2 Clonagem dos promotores nos vetores pTZ57R/T e pGEM®-T Easy

Os fragmentos amplificados por PCR, (hemB≠ppk)P e
phoU

P, foram clonados no vetor

pTZ57R/T utilizando-se o kit InsTAclone PCR Cloning (Thermo Scientific). O mix de

ligação foi preparado em um volume final de 30 µl, contendo: 1 µl de pTZ57R/T (55 ng),

3 µl de tampão 10X, 22 µl de dH2O, 1 µl de T4 DNA ligase e 3 µl do respectivo produto

de PCR (¥170 ng). Os fragmentos
ppk

P e
ppx

P foram clonados no vetor pGEM®-T Easy.

O mix dessa ligação foi feito em um volume total de 10 µl, contendo: 1 µl de vetor (50 ng),

Tabela 2 – Oligonucleotídeos utilizados neste trabalho

Alvo/finalidade Oligonucleotídeo Sequência Temperatura Tamanho

hibridização (¶C) amplicon (pb)

ppk

P/fusão transcricional PA14-ppk(p)-F (KpnI) 5’-ATCCGGTACCGCCTTCAAAC-3’ 51 368

PA14-ppk(p)-R (BamHI) 5’-ATGAGGAGGATCCTCAGCCG-3’

(hemB≠ppk)P/fusão transcricional PA14-hemB(pg)-ppk(p)-F 5’-TGTCTTGAAACGCCGCCATA-3’ 50 2.075

PA14-hemB(pg)-ppk(p)-R 5’-GAGGAACTTCAGCCGCTCCA-3’

ppx

P/fusão transcricional PA14-trxA(g)-ppx(p)-F (KpnI) 5’-ACGTCGGGTACCCGAATTTA-3’ 50 801

PA14-trxA(g)-ppx(p)-R (BamHI) 5’-CTGAGATTGGGATCCTCGTC-3’

phoU

P/fusão transcricional PA-pstB4445F 5’-GATGAACATTCCGAAGCAG-3’ 49 1.334

PA-phoU5778R 5’-GGGTCTTCCATCATGTAGGT-3’

Região interna hemB/RT-PCR PA14-hemB(g)-F 5’-TCCTCAACGACGTCAGCATC-3’ 55 391

PA14-hemB(g)-R 5’-GCGCGGAATTCATCCTTCAC-3’

Região interna ppk/RT-PCR PA14-ppk(g)-F 5’-AGAAGCAGATCACCTTCGCC-3’ 55 299

PA14-ppk(g)-R 5’-GAGGCTCTTGTTCACCAGCA-3’

Final de hemB e início de ppk/RT-PCR PA14-hemB(g)-F descrita acima 55 1.198

PA14-ppk(g)-R descrita acima

Região interna pstS/northern blot pstS384F 5’-GAGTACAAGCGCCTCTATCC-3’ 50 519

pstS902R 5’-CTTGTAGCCGATACCGGAG-3’

Região interna pstC/northern blot pstC1053F 5’-GTGAAAGCCATCTACCTCGAC-3’ 57 760

pstC1812R 5’-CCTCCATCAGCTCGATCAC-3’

Região interna phoU/northern blot phoU5398F 5’-CGACGACCAGATCAACCAG-3’ 50 381

phoU5778R 5’-GGGTCTTCCATCATGTAGGT-3’

pstS

P/gel shift PA14-pstS(EMSA)-F 5’-GGCTTGCGGAAAAATGTCGG-3’ 45 124

PA14-pstS(EMSA)-R 5’-TCCTTGGACAGGATGGGGTT-3’

pstC

P/gel shift PA14-pstC (EMSA)-F 5’-GTCCAGGCATGAAGGCTCT-3’ 48 176

PA14-pstC (EMSA)-R 5’-GCAAGGGAGGAGTTCATCGG-3’

ppx

P/gel shift PA14-ppx(EMSA)-F 5’-GTCTCTATCGTTGGTCGGC-3’ 45 119

PA14-ppx(EMSA)-R 5’-AGGTTTTTGCGGCATGCTT-3’

phoB/gel shift phoB(g)-F (NdeI) 5’-CGAGTTACCATATGGTTGGCAAGACAATCCTCATC-3’ 50 e 58 710

phoB(g)-R (HindIII) 5’-CGTAAGCTTTCAGCTCTTGGTGGAGAAACGAT-3’

As sequências sublinhadas mostram o sítio de restrição da enzima anotada. Letras de menor tamanho indicam a presença
de mismatches, introduzidos para formar o sítio de restrição desejado. Em negrito aparecem indicados os códons de inicia-
ção e parada de phoB.



Capítulo 4. Materiais e métodos 37

5 µl de Rapid Ligation bu�er 2X, 1 µl de T4 DNA ligase e 3 µl do respectivo produto de

PCR (¥170 ng).

Cada reação de ligação foi incubada overnight a 4 ¶C. No dia seguinte, 2 µl do produto

de cada ligação foram utilizados para eletroporar 50 µl de E. coli DH10B eletrocompe-

tente. As células foram plaqueadas e incubadas overnight a 37 ¶C em placas de L-ágar

suplementadas com ampicilina, 80 µg/ml de X-gal (Thermo Scientific) e 0.5 mM de IPTG

(Bio Basic Inc) para a seleção de colônias por ↵-complementação.

Colônias brancas foram isoladas e cultivadas overnight em meio LB. Os plasmídios

foram extraídos pelo método de lise alcalina (SAMBROOK; RUSSELL, 2001), digeridos

com enzimas de restrição e analisados em gel de agarose.

Os plasmídios derivados de pGEM®-T Easy foram digeridos com EcoRI, enquanto

que os derivados de pTZ57R/T foram digeridos com KpnI e BamHI. Para determinar a

orientação de clonagem dos fragmentos (hemB≠ppk)P e
phoU

P, clonados em pTZ57R/T, foi

aproveitada a presença de um sítio de restrição XhoI interno próximo da extremidade 3’

da sequência de
phoU

P e um sítio BamHI interno próximo da extremidade 3’ do fragmento

(hemB≠ppk)P.

4.3.3 Subclonagem dos promotores no vetor Mini-CTX-lacZ

Os plasmídios recombinantes pTZ-U (promotor de phoU ), pGEM-K (promotor de

ppk), pGEM-X (promotor de ppx) e o vetor Mini-CTX-lacZ foram digeridos com KpnI

(Thermo Scientific) e BamHI (Thermo Scientific). Já o plasmídio pTZ-BK (promotor de

hemB) e o vetor Mini-CTX-lacZ foram digeridos com KpnI (Thermo Scientific) e HindIII

(Thermo Scientific). Após a digestão, os fragmentos de DNA relevantes foram separados

em gel de agarose e purificados utilizando-se o kit Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up

System (Promega).

Os fragmentos de DNA foram ligados ao vetor Mini-CTX-lacZ utilizando-se a a pro-

porção 1:3 (vetor:inserto). As reações foram incubadas a 16 ¶C overnight. A enzima foi

então inativada a 70 ¶C por 5 min e 1 µl de cada ligação foi eletroporado na cepa DH10B.

Colônias azuis foram repicadas e cultivadas em meio LB suplementado com tetraciclina

para a extração dos plasmídios. A presença dos insertos foi determinada através de uma

análise de restrição com as enzimas respectivas empregadas nas reações de digestão pré-

vias ao processo de clonagem. Os plasmídios resultantes foram denominados: pPVSM-K,

pPVSM-BK, pPVSM-X e pPVSM-U.
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4.4 Sequenciamento

Todos os plasmídios foram sequenciados utilizando-se o kit BigDye terminator version

3.1 (Applied Biosystems) e separados na plataforma ABI PRISM® 3100 Genetic Analyzer

(HITACHI) para sequenciamento por eletroforese capilar.

4.5 Integração cromossomal das fusões transcricionais construídas com o ve-

tor Mini-CTX-lacZ, no cromossomo de PA14 e do mutante phoU

Para inserir as fusões em P. aeruginosa, primeiro, a cepa S17-1, que carrega no cro-

mossomo os genes do sistema RP4 de conjugação, foi eletrotransformada com as fusões

Mini-CTX-lacZ. Em seguida, os transformantes contendo as fusões foram utilizados como

doadores em um processo de conjugação para a cepa PA14.
O Mini-CTX-lacZ é inserido no sítio attB do cromossomo da bactéria por recombina-

ção sítio específica. Essa recombinação é mediada pela proteína integrase codificada pelo

próprio vetor (Figura 7). Uma vez inserida a fusão no cromossomo da bactéria, esta é

transformada com o vetor pFLP2, que codifica a recombinase Flp. Essa proteína catalisa

a excisão da maioria dos genes do vetor, permanecendo no cromossomo de P. aeruginosa

apenas uma cópia da fusão promotor-lacZ junto com a “cicatriz” da recombinação.

4.6 Eletrotransformação de E. coli e P. aeruginosa

Para a eletrotransformação de E. coli, bactérias cultivadas overnight a 37 ¶C em

2 ml de meio LB foram centrifugadas à velocidade máxima por 1 minuto. Cada pellet

foi ressuspendido em 2 ml de água destilada gelada estéril e recentrifugado. A mesma

lavagem foi repetida mais duas vezes utilizando-se 1 ml de água e 500 µl de uma solução

gelada de glicerol 10% estéril. Finalmente, cada pellet foi ressuspendido em um volume

de 50 µl da solução de glicerol 10% gelada. Após aplicar um pulso (25 µF, 200 � e

2,5 kV, no eletroporador MicroPulserTM (Bio-Rad)) foram acrescentados 950 µl de meio

LB. A seguir, as bactérias foram transferidas para um tubo de ensaio estéril. Após serem

incubadas a 37 ¶C por 90 min com LB, as bactérias foram plaqueadas e incubadas a 37 ¶C

overnight em L-ágar suplementado com o antibiótico apropriado.
Na eletroporação de PA14, empregou-se a metodologia descrita em (CHOI et al.,

2006). Brevemente, bactérias cultivadas em 6 ml de LB a 37 ¶C overnight foram centri-

fugadas a 8.000 rpm por 5 min. Cada pellet foi ressuspendido em 10 ml de uma solução
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Figura 7 – Mecanismo gênico da integração e excisão do backbone do plasmí-
dio não replicativo promotor-Mini-CTX-lacZ em PA14 e o mutante
phoU . O sítio attP, presente no plasmídio contendo o promotor clonado,
integra-se no cromossomo de PA14 pelo sítio attB por meio da atividade da
integrase codificada pelo próprio vetor. Bactérias transformadas são então se-
lecionadas em meio seletivo contendo tetraciclina. Finalmente, a proteína Flp,
codificada pelo vetor pFLP2, excisa genes e promotores do plasmídio integrado
que, potencialmente, possam interferir na expressão da fusão transcricional.
Adaptado de (BECHER; SCHWEIZER, 2000).

estéril de sacarose 300 mM a temperatura ambiente. As culturas foram então centrifuga-

das por 5 min à velocidade máxima e cada pellet foi ressuspendido novamente em 10 ml

da solução de sacarose. A lavagem anterior foi repetida duas vezes. Por fim, os pellets

foram ressuspendidos em 100 µl da solução de sacarose. Após aplicado o pulso (1,8 kV)

em 80 µl de cultura eletrocompetente, foram acrescentados 920 µl de LB. As bactérias

eletroporadas foram incubadas a 37 ¶C por 2 horas e plaqueadas em L-ágar suplementado

com antibiótico.
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4.7 Conjugação

A mobilização das fusões transcricionais em PA14 e no mutante phoU foi feita via

conjugação utilizando-se a cepa de E. coli S17-1 como doadora. PA14 e S17-1, portadora

de cada fusão, foram cultivadas em meio LB a 37 ¶C overnight. A seguir, foram feitas

subculturas em LB. Cada subcultura foi cultivada até uma DO600 de aproximadamente

0,4. Nesse momento, 0,5 ml de cada S17-1 foram misturados com 0,5 ml de PA14. Os

pares conjugantes foram incubados a 37 ¶C por um período de 4 a 5 horas sob agitação de

150 rpm. No final, eles foram plaqueados em L-ágar suplementado com ácido nalidíxico e

tetraciclina, e incubados a 37 ¶C por aproximadamente 48 horas. Colônias exconjugantes

foram repicadas em placas da mesma composição.

4.8 Excisão dos genes do backbone do Mini-CTX-lacZ do cromossomo de

PA14 e do mutante phoU

Os exconjugantes foram eletrotransformados com o vetor pFLP2. Os transforman-

tes foram selecionados em placas de L-ágar suplementado com carbenicilina. Bactérias

Tets Carr foram então curadas do plasmídio pFLP2 repicando as bactérias em placas de

L-ágar/sacarose 5%. o pFLP2 carrega o gene sacB de Bacillus subtilis que codifica a

enzima levansacarose que, na presença de sacarose, gera o acúmulo tóxico de levana, um

biopolímero de frutose, no periplasma de bactérias Gram-negativas, inibindo seu cresci-

mento (GAY et al., 1985). Portanto, só bactérias que perderam o plasmídio, ou cujo gene

sacB foi inativado, conseguirão crescer em meio ágar com sacarose (Figura 8).

As cepas resultantes, descritas na Tabela 1, foram avaliadas para confirmar o exci-

sado do backbone do vetor Mini-CTX-lacZ, a perda do vetor pFLP2 e atividade basal

da �-galactosidase, por repique em placas de L-ágar suplementado com tetraciclina, car-

benicilina ou X-gal. Com as cepas do mutante phoU, além dos testes descritos acima,

foi feito um plaqueamento adicional para confirmar sua Pho constitutividade em L-ágar

suplementado com 40 µg/ml de XP (Thermo Scientific).
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Figura 8 – Metodologia aplicada na construção de cepas de PA14 carregando
fusões transcricionais de cópia única no cromossomo. Bactérias de
S17-1 carregando o plasmídio promotor-Mini-CTX-lacZ foram conjugadas com
PA14. Exconjugantes de PA14 foram selecionados em placas de meio seletivo
contendo tetraciclina e ácido nalidíxico. A seguir, as bactérias Tetr foram
eletroporadas com o vetor pFLP2, e os transformantes foram selecionados em
placa contendo carbenicilina. Finalmente, bactérias Tets Carr foram contra-
selecionadas em meio L-ágar suplementado com sacarose 5%. Algumas colônias
da placa com sacarose 5% foram repicadas em placas com antibiótico, X-gal e
XP para confirmar a excisão do backbone do vetor, a cura do plasmídio pFLP2
e a atividade basal da �-galactosidase, e, no caso do mutante phoU, a atividade
da FA.

4.9 Avaliação da faixa de linearidade do espectrofotômetro de microplacas

EpochTM

Foram preparadas diluições seriadas de o-nitrofenol (ONP) nas faixas de absorbâncias

de 0 a 3. O mesmo foi feito para uma cultura de PA14 cultivada em meio LB overnight a

37 ¶C. A seguir, foram transferidos em duplicata 200 µl de cada amostra a uma microplaca

de 96 poços e foi determinada a DO420 das diluições de ONP e a DO600 das diluições das

culturas. As leituras de absorbância foram feitas e reportadas utilizando-se a opção de

correção automática do caminho óptico do espectrofotômetro de placas.
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4.10 Ensaios de �-galactosidase em microplaca de 96 poços

Os ensaios de �-galactosidase em placa de 96 poços foram baseados nas metodologias

descritas em (GRIFFITH; WOLF JR., 2002; ZHANG; BREMER, 1995). Brevemente,

colônias de cada cepa a ser avaliada foram inoculadas em poços contendo meio DPMM

(+Pi, -Pi ou -N) de uma microplaca estéril de 24 poços. Alguns poços com meio não

inoculado foram usados como controle negativo. A microplaca com os inóculos foi tam-

pada e selada com fita. As culturas foram cultivadas a 37 ¶C a 160 rpm por pelo menos

17 horas. A DO600 de cada cultura foi determinada. Em seguida, as culturas foram diluí-

das a uma DO600 de aproximadamente 0,050 no meio de cultura respectivo em uma nova

microplaca estéril de 24 poços. As subculturas foram cultivadas a 37 ¶C a 150 rpm por

tempos variáveis, entre 8 e 24 horas.

Alíquotas de cada cultura foram coletadas em diferentes momentos do crescimento

para ensaios de �-galactosidase. Primeiro, foi determinada a DO600 e, em seguida, alíquo-

tas de 20 µl de cada cultura foram transferidas para uma microplaca de 96 poços contendo

80 µl/poço da solução de permeabilização recém preparada (100 mM de Na2HPO4, 20 mM

de KCl, 2 mM de MgSO4, 0,6 mg/ml de CTAB, 0,4 mg/ml de deoxicolato de sódio, 2,7 mM

de TCEP e carbenicilina). A microplaca contendo as células permeabilizadas foi tampada

e mantida a 4 ¶C até sua utilização.

Após serem permeabilizadas todas as amostras, foram transferidos 25 µl de cada cul-

tura permeabilizada a uma nova microplaca de 96 poços. O ensaio foi iniciado pela adição

de 175 µl de uma solução de substrato recém preparada (60 mM de Na2HPO4, 40 mM

de NaH2PO4, 4 mg/ml de ONPG e 1,35 mM de TCEP) às células permeabilizadas. A

microplaca foi protegida da luz e centrifugada por 5 min a 1.400 rpm para eliminar possí-

veis interferências nas leituras espectrofotométricas devido à formação de bolhas em cada

poço como consequência da pipetagem. A placa foi introduzida no leitor de microplacas,

foi determinada a DO550 e a reação foi monitorada a uma DO420 a cada 15 min por

14 horas a temperatura ambiente. Cada experimento foi realizado em triplicata técnica

e em pelo menos triplicata biológica. As unidades de �-galactosidase foram calculadas

empregando-se a equação 4.1 como descrito em (MILLER, 1992).

Unidades de �-galactosidase = 1000 ◊ DO420 ≠ (1,75 ◊ DO550)
t ◊ v ◊ DO600

(4.1)
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Onde:
DO420 = absorbância da amostra, a 420 nm.

DO550 = absorbância a 550 nm. Quando multiplicada por 1,75 permite determinar a

contribuição dos restos bacterianos à absorbância a 420 nm.

t = tempo de reação, em min.

v = volume de células utilizadas no ensaio, em ml.

DO600 = concentração celular a 600 nm.

4.11 Ensaio de fosfatase alcalina

Os ensaios foram efetuados como descrito em (SPIRA et al., 1995). Utilizou-se pNPP

(Amresco) como substrato da enzima, a uma concentração de 1 mg/ml em tampão tris·HCl

1 M (pH 8,0). Na parte final de cada ensaio, as amostras foram centrifugadas por 5 min

a 10.000 rpm antes da leitura espectrofotométrica a 410 nm. A atividade da enzima foi

calculada com base na equação 4.2.

Unidades de fosfatase alcalina = A410 ◊ fd
t ◊ DO600

(4.2)

Onde:
A410 = absorbância da amostra, a 410 nm.

t = tempo de reação, em min.

fd = fator de diluição das células testadas.

DO600 = concentração celular a 600 nm.

4.12 Extração de RNA total

Culturas de PA14 cultivadas overnight a 37 ¶C foram centrifugadas por 15 min a

5.500 rpm a temperatura ambiente. Cada pellet bacteriano foi ressuspendido em 1 ml

de Trizol® e aquecido a 65 ¶C por 10 min. Posteriormente, foram acrescentados 200 µl

de clorofórmio a cada amostra e elas foram misturadas manualmente de forma vigorosa.

Cada amostra foi incubada a temperatura ambiente por 5 min e depois foi centrifugada

a 12.000 rpm por 15 min a 4 ¶C. Em seguida, 580 µl do sobrenadante foi tratado com 1

volume de isopropanol. Cada amostra foi incubada a -80 ¶C por 30 min e, em seguida,

centrifugada a 12.000 rpm por 10 min a 4 ¶C. O pellet foi lavado com 1 ml de etanol

75% e recentrifugado por 5 min a 12.000 rpm a 4 ¶C. O RNA foi seco por 10 min a
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temperatura ambiente e ressuspendido em 50 µl de dH2O. A qualidade de cada extra-

ção foi avaliada em gel de agarose 1,2%/formaldeído (2,2 M), e o RNA foi quantificado

espectrofotometricamente.

4.13 Detecção do transcrito hemB-ppk por RT-PCR

Na identificação de um longo transcrito que inclui os genes hemB e ppk foram usados os

oligonucleotídeos descritos na Tabela 2. Foi extraído o RNA total a partir de uma cultura

de PA14 cultivada em meio mínimo de fosfato (-Pi) até uma DO600 de aproximadamente

0,5. Para remover qualquer contaminação de DNA, foi realizado um tratamento com

DNase (DNA-freeTM Kit, Ambion) a 8,5 µg de RNA. O tratamento enzimático foi repetido

até não ser observada nenhuma banda de amplificação em uma PCR convencional. O RNA

foi quantificado espectrofotometricamente.
Cada mix da reação de transcrição reversa foi preparado em um volume de 20 µl, con-

tendo: 4 µl de ImProm-II 5X Reaction Bu�er (Promega), 1,5 mM de MgCl2 (Promega),

0,5 mM de cada dNTP (Eppendorf), 20 unidades de Recombinant RNasin® Ribonucle-

ase Inhibitor (Promega), 7,8 µl de água do kit, 1 µl ImProm-IITM Reverse Transcriptase

(Promega), 0,46 µg de RNA (livre de DNA) e 15 pmol do respectivo oligonucleotídeo

reverso, (PA14-hemB(g)-R ou PA14-ppk(g)-R). Foram utilizados dois controles negativos

por cada conjunto de oligonucleotídeos: um continha o mesmo mix de acima, exceto a

enzima transcriptase reversa e, o outro, o mix sem RNA molde. O cDNA foi sintetizado

por incubação de 1 hora a 42 ¶C. Posteriormente, a enzima foi inativada a 70 ¶C por

15 min. A seguir, o cDNA sintetizado foi amplificado através de uma PCR convencional

junto com os produtos dos controles empregando-se o seguinte programa térmico: 2 min

a 94 ¶C e 30 ciclos de 30 s a 94 ¶C, 30 s a 55 ¶C e 90 s a 74 ¶C, com uma extensão final

de 10 min a 74 ¶C. Cada produto de PCR foi visualizado em um gel de agarose 1%.

4.14 Determinação do padrão de transcrição do operon pst de Pseudomonas

aeruginosa por northern blot

Culturas de PA14 foram cultivadas em meio mínimo de fosfato (+Pi) e (-Pi) até uma

DO600 de aproximadamente 0,6. Em seguida, foi realizado um ensaio de atividade da

fosfatase alcalina para confirmar que as culturas cultivadas em meio limitado de Pi já

houvessem atingido a fase de carência. Posteriormente, foi realizada a extração de RNA

das culturas.
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4.14.1 Eletroforese em gel de agarose/formaldeído

Em um gel de agarose 1,4% com formaldeído 2,2 M foram carregados 20 µg de RNA

por poço, com tampão de carga (2X RNA Loading Dye, Thermo Scientific). Foram

utilizados dois marcadores de peso molecular de RNA: 0,2-6,0 kb (Thermo Scientific)

e 0,16-1,77 kb (Invitrogen). A corrida eletroforética foi feita a 120 V por 2,5 horas.

Finalmente, o gel foi fotodocumentado em transiluminador.

4.14.2 Transferência do RNA para a membrana

O gel foi lavado três vezes com dH2O em intervalos de 10 min e incubado em tampão

SSC 10X (1,5 M de NaCl e 0,15 M de citrato de sódio dihidratado) por 45 min. Uma

membrana de náilon neutra (GeneScreen Hybridization Transfer Membrane, NEN Du-

Pont) foi lavada brevemente em dH2O e em tampão SSC 10X por 15 min. Em seguida, o

RNA foi transferido por capilaridade para a membrana por 12 horas com o esquema de

transferência descrito em (STREIT et al., 2009). Após a transferência, o RNA foi fixado à

membrana pela exposição a radiação UV de comprimento de onda de 254 nm por 10 min.

Por fim, a membrana foi seca por 30 min a 80 ¶C no Gel Dryer Model 583 (Bio-Rad).

4.14.3 Preparação das sondas

Foram utilizadas sondas biotiniladas correspondentes a regiões internas dos genes pstS,

pstC e phoU. Na amplificação das sondas de DNA, o programa térmico empregado foi:

2 min a 94 ¶C e 35 ciclos de 30 s a 94 ¶C, 30 s à temperatura indicada na Tabela 2, de acordo

com o conjunto de oligonucleotídeos usados, e 1 min a 74 ¶C com uma extensão final de

10 min a 74 ¶C. Cada produto de PCR foi purificado e quantificado no espectrofotômetro.

Na marcação do DNA foi utilizado o kit Biotin DecaLabel DNA Labeling (Thermo

Scientific). Foi marcado 1 µg de cada produto de PCR purificado, segundo recomendações

do fabricante.

4.14.4 Prehibridização, hibridização e detecção

Cada membrana contendo o RNA total foi colocada na solução de prehibridização

(0,5 M de tampão de Na2HPO4/H3PO4, 1 mM de EDTA e 7% de SDS, pH 7,2) a 70 ¶C

por 2,5 horas. Em seguida, foram adicionadas as sondas desnaturadas. A hibridização

foi realizada a 55 ¶C por 16 horas. As membranas foram então lavadas: uma vez com a

solução A (SDS 1% e SSC 1X) a temperatura ambiente e três vezes com a solução B (SDS
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0,1% e SSC 0,5X) a 68 ¶C. Cada membrana foi seca brevemente em papel Whatman e

as sondas foram detectadas utilizando-se o kit Biotin Chromogenic Detection (Thermo

Scientific) de acordo com as instruções do fabricante.

4.15 Ensaio de retardo da mobilidade eletroforética (EMSA)

4.15.1 Amplificação de phoB e clonagem em pGEM®-T Easy

Foi amplificada a ORF de PhoB através de uma PCR empregando-se os oligonucle-

otídeos descritos na tabela 2 e as condições têrmicas a seguir: 2 min a 94 ¶C e 5 ciclos

iniciais de 30 s a 94 ¶C, 30 s a 50 ¶C e 1 min a 74 ¶C; e mais 20 ciclos empregando-se as

mesmas condições descritas anteriormente, porém com uma temperatura de anelamento

de 58 ¶C. Como DNA molde empregou-se uma colônia fresca de PA14.

O fragmento amplificado foi purificado e clonado no vetor pGEM®-T Easy (Promega)

adotando as mesmas metodologias descritas em 4.3.2. O plasmídio recombinante resul-

tante, carregando o gene phoB, foi denominado pGEM-B.

4.15.2 Subclonagem no vetor pET-28a(+)

Foram digeridos os plasmídios pGEM-B e pET-28a(+) com as enzimas HindIII (Ther-

mo Scientific) e NdeI (Thermo Scientific). Cada produto de digestão foi purificado

excisando-se a banda correspondente em um gel de agarose 1% e quantificado espec-

trofotometricamente.

Na ligação entre o fragmento liberado, contendo a ORF de PhoB, com o vetor digerido

pET-28a(+) empregou-se a proporção 1:8 (vetor:inserto). A reação foi incubada a 16 ¶C

overnight. Ato contínuo, a enzima foi inativada a 70 ¶C por 5 min e 1 µl do produto da

ligação foi eletroporado em DH10B. As bactérias foram plaqueadas e incubadas overnight

a 37 ¶C em L-ágar suplementado com canamicina. Colônias crescidas após esse tempo

foram repicadas em novas placas da mesma composição.

Clones positivos foram confirmados através de uma PCR de colônia empregando-

se oligonucleotídeos que flanqueavam a região de clonagem. A construção resultante, o

plasmídio pET-phoB-his(6x), foi sequenciado e eletroporado na cepa BL21 (DE3) de E.

coli.
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4.15.3 Testes de expressão e solubilidade da proteína recombinante PhoB-His
4.15.3.1 Mini ensaio de indução

A partir de uma cultura de transformantes de BL21 (DE3) crescida overnight foram

feitas subculturas por diluição em LB suplementado com canamicina, a uma DO600 de

aproximadamente 0,050. Uma cultura foi cultivada a 37 ¶C e outra a 30 ¶C até ambas

atingirem uma DO600 de aproximadamente 0,9. Neste ponto, foi retirado 1 ml de cada

cultura, para servir de controle negativo (culturas não induzidas), e o restante da cultura

foi tratado com IPTG a uma concentração final de 1 mM. As culturas foram cultivadas

por mais 4 horas. Posteriormente, 1 ml de cada cultura foi coletado e centrifugado a

8.000 rpm por 5 min e o restante foi usado em ensaios de solubilidade, descritos na seção

seguinte. Cada pellet foi ressuspendido em 50 µl de tampão de aplicação 1X (50 mM

de tris·HCl (pH 6,8), 100 mM de DTT, 2% de SDS, 0,1% de azul de bromofenol e 10%

de glicerol (v/v)) e aquecido em banho de água fervente por 3 min. As amostras foram

centrifugadas a 13.000 rpm por 5 min. 10 µl de cada sobrenadante foram aplicados no

gel junto com o marcador de peso molecular SeeBlue® Plus2 Pre-Stained Standard: 4-250

kDa (tris-glicina, Life Technologies).
Na separação eletroforética (SDS-PAGE) foi utilizada acrilamida 15%. A corrida

eletroforética foi efetuada a 200 V por 2,75 horas. O gel foi corado por 4 horas com uma

solução de azul de Coomassie R-250 (0,25% de azul de Coomassie R-250, 50% de metanol

(v/v) e 10% de ácido acético glacial (v/v)) sob agitação branda a temperatura ambiente e

descorado por 4 horas com uma solução de 50% de metanol (v/v) e 10% de ácido acético

(v/v).

4.15.3.2 Testes de solubilidade

Para testar a solubilidade da proteína recombinante, 3 ml das culturas induzidas com

IPTG foram centrifugados a 8.000 rpm por 5 min e o pellet foi ressuspendido em 700 µl

de tampão de lise gelado (50 mM de tris·HCl (pH 8,0), 200 mM de NaCl, 25% de sacarose,

1 mM de MgCl2 e 5% de glicerol (v/v)). As amostras foram incubadas no gelo por 10

min. A seguir, a suspensão celular foi sonicada empregando-se o sonicador de células

Sonics Vibra-CellTM modelo CV 334, em banho de gelo por pulsos de 10 s com 20 s

de intervalo entre cada pulso por 10 min e uma amplitude de 40%. As amostras foram

centrifugadas a 12.000 rpm por 10 min a 4 ¶C. Por fim, o sobrenadante foi guardado a

-20 ¶C (fração de proteína solúvel) e o pellet foi ressuspendido em 700 µl de tampão de
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lise gelado (fração de proteína insolúvel). Foram separados 15 µl de cada fração em gel

de poliacrilamida em condições desnaturantes (SDS-PAGE 15%) misturados com 6 µl do

Lane Marker Reducing Sample Bu�er (5X) (Thermo Scientific) junto com o marcador de

peso molecular Precision Plus ProteinTM Dual Color Standards (Bio-Rad).

4.15.4 Purificação de PhoB-His recombinante por cromatografia de afinidade por íons
metálicos imobilizados (IMAC)

O transformante BL21(DE3), contendo o plasmídio pET-phoB-his(6x), foi cultivado a

37 ¶C sob agitação de 150 rpm overnight em LB suplementado com canamicina. Essa

cultura foi, então, diluída em um volume de 1,5 l de LB suplementado com canamicina a

uma DO600 inicial de aproximadamente 0,025 e cultivada a 30 ¶C sob agitação de 160 rpm

até uma DO600 de 0,6-0,7. Nesse ponto, foi acrescentado IPTG a uma concentração final de

0,5 mM e o crescimento foi mantido a 30 ¶C por um período de mais 4 horas. Em seguida,

a cultura foi centrifugada a 5.000 rpm por 10 min. O pellet foi ressuspendido em 30 ml de

tampão de lise gelado contendo, adicionalmente, 1 mg/ml de lisozima e 10 mM de imidazol.

A suspensão bacteriana foi incubada a 30 ¶C por 1 hora com agitação branda e depois foi

mantida no gelo por pelo menos 15 min. A suspensão bacteriana foi sonicada em banho de

gelo com pulsos de 20 s e 50 s de intervalo entre cada pulso a uma amplitude de 30% por 30

min. A suspensão com as células lisadas foi clarificada por centrifugação a 12.000 rpm por

15 min a 4 ¶C. Posteriormente, o sobrenadante foi inserido na coluna HiTrap Chelating

HP (GE) de 5 ml de Chelating SepharoseTM High Performance carregada com NiSO4

(300 mM) e equilibrada com tampão de ligação (50 mM de tris·HCl (pH 8,0), 200 mM

de NaCl e 10 mM de imidazol), processo automatizado pelo emprego do equipamento

ÄKTA start (GE). Após várias lavagens da coluna com tampão de ligação, a proteína

recombinante PhoB-His foi eluída com tampão de eluição (50 mM de tris·HCl (pH 8,0),

200 mM de NaCl e 500 mM de imidazol).

No processo de purificação, foram coletadas 10 frações de 5 ml cada, cuja pureza foi

avaliada por SDS-PAGE, como descrito em 4.15.3. As frações contendo a maior quanti-

dade de proteína recombinante foram reunidas e dialisadas contra o tampão de armaze-

namento (50 mM de tris·HCl (pH 7,0), 200 mM de NaCl, 0,1 mM de EDTA e 0,1 mM

de DTT). Na diálise foi empregada a membrana SnakeSkin Dialysis Tubing (Thermo

Scientific) de 3,5K MWCO. PhoB-His dialisada foi filtrada em filtro de 0,22 µm, sua con-
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centração foi determinada utilizando-se o espectrofotômetro EpochTM, e foi estocada a

4 ¶C.

4.15.5 Fosforilação de PhoB-His

A reação de fosforilação de PhoB-His foi baseada nas metodologias descritas em (MC-

CLEARY; STOCK, 1994; MCCLEARY, 1996). Brevemente, foi preparado o seguinte mix

de reação em um volume de 1 ml: 50 mM de tris·HCl (pH 7,0), 20 mM de MgCl2, 0,1 mM

de DTT, 30 mM de acetilfosfato (estoque preparado em 50 mM de tris·HCl (pH 7,0),

30 µM de PhoB-His e 3,4 µl de dH2O. O mix foi incubado a 37 ¶C por 2 horas. A

proteína fosforilada foi mantida a 4 ¶C.

4.15.6 Marcação das extremidades dos fragmentos de DNA com [�-32P]-ATP

Fragmentos de DNA correspondentes aos promotores dos genes pstS, pstC e ppx foram

amplificadas por PCR. Empregaram-se os oligonucleotídeos descritos na Tabela 2, com o

seguinte programa térmico: 2 min a 94 ¶C e 25 ciclos de 30 s a 94 ¶C, 30 s à temperatura

reportada na Tabela 2, de acordo com o conjunto de oligonucleotídeos usados, e 30 s a

74 ¶C. Como DNA molde utilizou-se DNA cromossômico de PA14, extraído empregando-

se o kit Wizard® Genomic DNA Purification (Promega) a partir de uma cultura cultivada

em meio LB a 37 ¶C overnight. Cada produto de PCR foi separado em gel de agarose

1%, seguido pela excisão de banda e purificação do DNA com o kit Wizard® SV Gel and

PCR Clean-Up System (Promega).
A marcação radioativa de cada sonda foi feita em um volume de 50 µl, contendo:

10 pmol de DNA, 5 µl de tampão 10X de T4 PNK (forward reaction, Thermo Scientific),

10 unidades de T4 PNK (Thermo Scientific), 6 µl de [�≠32P]-ATP 3,33 µM (PerkinElmer)

e dH2O até completar o volume de reação. Cada mix de marcação foi incubado a 37 ¶C por

90 min e a reação foi terminada utilizando-se 2 µl de EDTA 0.5 M (pH 8,0). A enzima

foi inativada a 75 ¶C por 10 min. Cada sonda radiomarcada foi purificada mediante

precipitação com etanol e ressuspendida em 50 µl de dH2O. A incorporação radioativa de

cada sonda foi determinada no cintilador líquido Tri-Carb B2910TR Liquid Scintillation

Analyzer (PerkinElmer). As sondas radiomarcadas foram estocadas a -20 ¶C.

4.15.7 Ensaio de retardo da mobilidade eletroforética (EMSA)

Cada reação de interação foi feita em um volume final de 20 µl, contendo: 50 mM

de tris·HCl (pH 7,0), 10 mM de MgCl2, 1 mM de DTT, 100 µg/ml de BSA, 4% de
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glicerol, 50 ng/µl de DNA de esperma de salmão e 0,5 mM de EDTA, proteína e sonda

radiomarcada. No ensaio de EMSA, concentrações crescentes de PhoB-His fosforilada (0;

0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 5; 10; 15 e 20 µM) foram adicionadas a um microtubo contendo

o meio de interação sem sonda (ver acima). As proteínas foram incubadas no gelo por

15 min. Em seguida, aproximadamente 6.000 cpm de DNA marcado (1 µl de sonda

diluída) foram acrescentados e as reações foram incubadas a 37 ¶C por 30 min. Após

esse período, foram acrescentados 3 µl de tampão de amostra 6X (DNA Loading Dye,

Thermo Scientific) em cada reação e o DNA foi separado em gel de poliacrilamida 10%

não desnaturante a 100 V em tampão TBE 1X a 4 ¶C por 90 min. Posteriormente, os géis

foram colocados sobre papel Whatman e foram secos no Gel Dryer Model 583 (Bio-Rad)

por 1 hora e 20 min no vácuo. Cada gel foi então visualizado no Cyclone® Plus Storage

Phosphor System (PerkinElmer) e pela exposição a um filme de raio-X.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Identificação do promotor principal do gene ppk de PA14

Tendo em vista que um dos objetivos deste projeto era investigar a regulação do

promotor de ppk, foi necessário primeiro identificar a localização desse promotor. Há,

aparentemente, uma discrepância na literatura a esse respeito: segundo (ZAGO et al.,

1999), a sequência promotora de ppk da cepa 8830 encontra-se na região intergênica

entre os genes ppk e hemB (Figura 9a). Por outro lado, em PAO1, o promotor situa-se

a montante do gene hemB (ISHIGE et al., 1998) (Figura 9b). A diferença na posição

do promotor não apenas afetaria o tamanho e a regulação do transcrito, mas também

alteraria o tamanho da ORF de ppk em cada cepa: em 8830, a proteína PPK teria 690

aminoácidos (ZAGO et al., 1999), enquanto que a PPK de PAO1 teria 736 aminoácidos

(ISHIGE et al., 1998). O produto do gene hemB não está relacionado com o metabolismo

de Pi: o gene codifica uma proteína envolvida na síntese de porfirinas (FRANKENBERG

et al., 1998).
Segundo Ishige et al. (1998), predições computacionais mostraram que, em PAO1, o

ATG de ppk situa-se apenas 18 pb a jusante do códon de parada de hemB (Figura 9b).

Portanto, sugeriu-se que o promotor de ppk deve encontrar-se a montante de hemB, sendo

talvez comum a ambos os genes. No entanto, na cepa 8830, ensaios de primer extension e

predições computacionais mostraram que o códon de iniciação de ppk, GTG, situa-se mais

a jusante, ou seja, 156 pb a jusante do códon de parada do gene hemB, o que resultaria

em uma proteína com 46 aminoácidos a menos na porção N-terminal (ZAGO et al., 1999)

(Figura 9a).
Se o promotor de ppk for o mesmo de hemB, isso significa que os dois genes formam

uma única unidade transcricional. Para esclarecer se hemB e ppk formam um operon

na cepa PA14, foi realizada uma análise de RT-PCR. Nessa análise, empregaram-se os

oligonucleotídeos PA14-hemB(g)-R e PA14-ppk(g)-R, que correspondem a sequências es-

pecíficas nas ORFs de hemB e ppk, respectivamente. O sítio de anelamento de cada

oligonucleotídeo e os tamanhos dos produtos de amplificação esperados estão descritos na

Figura 10.
O resultado da análise de RT-PCR evidenciou a presença de uma banda de aproxima-

damente 1,2 kb (Figura 10). Esse produto de amplificação deve corresponder ao transcrito

de mRNA resultante da cotranscrição de ppk com hemB. É possível concluir, portanto,
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(a) Gene ppk da cepa 8830.

(b) Gene ppk da cepa PAO1.

Figura 9 – Sequência nucleotídica da porção 3’ do gene hemB e 5’ de ppk nas
cepas PAO1 e 8830 de P. aeruginosa. Aparecem sublinhadas as sequên-
cias Shine-Dalgarno putativas próximas ao códon de iniciação de tradução de
PPK de cada cepa (ATG ou GTG). Na sequência correspondente à cepa 8830
aparece indicada a região promotora de ppk: são mostrados o sítio de início
da transcrição (TSS), determinado por primer extension (ZAGO et al., 1999),
e os elementos putativos -35 e -10 reconhecidos pelo fator �E. A sequência de
aminoácidos de PPK predita é apresentada em baixo da sequência nucleotí-
dica. Os números ao lado indicam o comprimento da sequência, e dentro de
círculos cinzas aparecem marcados os SNPs encontrados.
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(a) Esquema representativo dos oligonucleotídeos empregados na RT-PCR. São apresentados também
os tamanhos dos produtos de amplificação esperados.

(b) Gel de agarose 1% com os produtos da análise por RT-PCR.

Figura 10 – Detecção do transcrito hemB-ppk. Em (a) são ilustrados os sítios de
anelamento dos oligonucleotídeos utilizados na análise, assim como os tama-
nhos esperados dos produtos de amplificação correspondentes à etapa de PCR
convencional. A imagem não está em escala. Em (b) observa-se o gel de aga-
rose 1% com os produtos finais da reação de RT-PCR. A) produto hemB-ppk;
B) produto hemB; C) produto ppk. Controles negativos: oligonucleotídeos
PA14-hemB(g)-F/PA14-hemB(g)-R: D) RT-PCR sem transcriptase reversa;
E) RT-PCR sem RNA molde; oligonucleotídeos PA14-ppk(g)-F/PA14-ppk(g)-
R: F) RT-PCR sem transcriptase reversa; G) RT-PCR sem RNA molde.
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Figura 11 – Possível organização dos genes hemB e ppk no cromossomo de
PA14. São mostradas as regiões clonadas no vetor mini-CTX-lacZ para
a avaliação de atividade promotora mediante ensaios de �-galactosidase. Os
círculos brancos representam regiões intergênicas.

que, em PA14, esses dois genes devem ser cotranscritos em um operon, como também

foi sugerido para PAO1. Sendo assim, o promotor a montante de hemB provavelmente

deve regular a expressão de ppk. Porém, isso não descarta a possibilidade de ppk ser

regulado por dois promotores: um promotor localizado a montante de hemB e o outro

imediatamente a montante de ppk. A intensidade da banda de amplificação pertencente a

esse transcrito é bem mais fraca do que as bandas correspondentes aos controles positivos.

Essa diferença se deve ao fato de que a PCR de fragmentos pequenos é mais eficiente do

que a de fragmentos grandes. Os controles negativos estão limpos, mostrando que todo o

produto de amplificação por PCR foi gerado a partir de cDNA.

O próximo passo foi analisar a a atividade promotora a montante do gene hemB e

imediatamente a montante do gene ppk. Com esse intuito, foram construídas duas fusões

transcricionais no vetor Mini-CTX-lacZ (Figura 11): uma continha um fragmento de

PCR de 2.075 pb englobando a porção 3’ do gene PA14_69250 (localizado a montante de

hemB), a totalidade do gene hemB e também a porção 5’ do gene ppk. A outra construção

continha um fragmento de 368 pb correspondente a 92 pb da região 3’ do gene hemB e

uma porção de 122 pb no 5’ de ppk (empregando-se o gene ppk de 8830 como referência).

As construções foram integradas no cromossomo de PA14, conforme descrito na seção

4.5. Finalmente, avaliou-se a expressão promotora desses fragmentos de DNA através de

ensaios de �-galactosidase (Figura 12a). As culturas testadas foram cultivadas em meio

DPMM +Pi e -Pi.

Os ensaios de �-galactosidase tornaram evidente a fraca atividade promotora da região

localizada imediatamente a montante de ppk, avaliada por meio da fusão
ppk

P-lacZ . De
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(a) Ensaio de �-galactosidase na determinação do
promotor de ppk em PA14.

(b) Ensaio de fosfatase alcalina.

Figura 12 – Avaliação da atividade de dois possíveis promotores do gene ppk

em meio DPMM suficiente (1 mM) e limitado (0,2 mM) em Pi.
Bactérias carregando as inserções cromossomais (hemB≠ppk)P-lacZ e

ppk

P-lacZ
foram analisadas após 4 e 8 horas de crescimento em relação à atividade da
�-galactosidase e fosfatase alcalina. Os valores apresentados e o desvio padrão
da média correspondem a réplicas de três experimentos independentes.

fato, a expressão dessa fusão foi só ligeiramente maior que a expressão da �-galactosidase

observada na cepa carregando o gene lacZ sem promotor. No entanto, a fusão (hemB≠ppk)P-

lacZ, que incluía o promotor de hemB, apresentou uma atividade promotora pelo menos

39 vezes maior do que a observada com a fusão
ppk

P-lacZ. Esse resultado sugere que na

região promotora de hemB inicia-se a síntese de um longo mRNA que é transcrito até

o final de ppk, não havendo nenhum terminador transcricional entre esses dois genes.

Contudo, o promotor fraco, imediatamente a montante de ppk, poderia ter algum papel

importante em alguma condição fisiológica desconhecida ainda não testada.

A atividade do promotor de hemB foi inibida em condições de carência de Pi. Este

resultado indica que ppk não pertence ao regulon Pho de PA14, assim como ocorre em

E. coli (DIEN; KEASLING, 1999; MOROHOSHI et al., 2002; NEIDHARDT, 1996). A

inibição da atividade promotora é provavelmente devida ao estresse nutricional causado

pela carência de Pi, que causa a interrupção do crescimento e diminuição do metabolismo

celular. Portanto, aparentemente, o promotor que regula a expressão de ppk é ativado de

forma constitutiva. De fato, análises da expressão de hemB mostraram que ele não é regu-

lado por oxigênio, nitrato, heme ou ferro (FRANKENBERG et al., 1998), sendo que, seu
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promotor apresenta sequências consenso putativas -35 e -10 reconhecidas pelo fator �70,

não havendo indícios da presença de outras sequências regulatórias (FRANKENBERG

et al., 1998). Conforme esperado, a atividade da fosfatase alcalina aumentou de forma

substancial nas bactérias limitadas em Pi (Figura 12b).

5.2 Avaliação do efeito da mutação phoU sobre a regulação dos genes ppk e

ppx de PA14

Para testar se a mutação phoU afeta a expressão de ppk e de ppx, foram utilizados

os plasmídios integrativos (hemB≠ppk)P-MCl e
ppx

P-MCl, inseridos no cromossomo da cepa

selvagem e do mutante phoU. A atividade promotora foi inicialmente avaliada em meio

DPMM +Pi (meio mínimo suficiente em Pi). Como observado na Figura 13, a expressão

de
ppk

P-lacZ foi 4,9 vezes maior no mutante phoU do que na cepa selvagem durante as duas

primeiras horas de crescimento. Daí em diante, essa diferença caiu para um pouco mais do

dobro. Já em relação a
ppx

P-lacZ , o mutante phoU apresentou 5 a 9 vezes menos atividade

do que a cepa selvagem durante a fase exponencial de crescimento, e aproximadamente

duas vezes menos no começo da fase estacionária. Ambos os promotores apresentaram

um nível basal de atividade não desprezível, que foi aumentando conforme as bactérias

iam entrando na fase estacionária. Esse dado é compatível com o que se sabe sobre a

atividade desses genes em E. coli, na qual a expressão do operon ppk-ppx aumenta na fase

estacionária (JUNG et al., 2012).

Alguma das limitações que dificultaram o planejamento desses experimentos foi a

falta de informações na literatura no que diz respeito à regulação dos genes ppk e ppx

de P. aeruginosa, e até mesmo de E. coli. Embora já tenham sido descritos os estímulos

ambientais que levam ao acúmulo de poliP, eles nem sempre afetam a expressão de ppk

e/ou de ppx ao nível de transcrição (JUNG et al., 2012).

Em E. coli, foi observado o rápido acúmulo de poliP em resposta aos estresses os-

mótico e nutricional (limitação de nitrogênio ou Pi e aminoácidos) (AULT-RICHÉ et al.,

1998; RAO et al., 1998). Já em P. aeruginosa, o acúmulo de poliP foi evidenciado em

condições de limitação de Pi e aminoácidos (AULT-RICHÉ et al., 1998). Portanto, esses

fatores de estresse poderiam representar o estímulo necessário para aumentar de forma

significativa a transcrição de ppk e/ou de ppx. De fato, foi mostrado que a limitação

de Pi ou de nitrogênio estimula a transcrição de ppx em PAO1 (GALLARATO et al.,
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(a)

(b)

(c)

Figura 13 – Efeito de PhoU sobre a expressão de (hemB≠ppk)P-lacZ e
ppx

P-lacZ . A
cepa selvagem PA14 e o mutante phoU, carregando as inserções cromossomais
(hemB≠ppk)P-lacZ e

ppx

P-lacZ, foram cultivadas em meio DPMM suficiente em
Pi (1 mM). A expressão das fusões foi avaliada a cada 2 horas em ensaios
de �-galactosidase. Os valores apresentados e o desvio padrão da média
correspondem a três experimentos independentes.
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Figura 14 – Sequências consenso na região promotora necessárias à regulação
do gene ppx de P. aeruginosa PAO1. Fonte: (GALLARATO et al.,
2014).

2014). Esses autores descreveram na região promotora de ppx uma sequência consenso de

ligação da proteína ativadora NtrC, e uma sequência promotora reconhecida pelo fator

�54 (Figura 14). Foi identificada também uma sequência Pho box putativa próxima a

uma possível região -10. Para corroborar esses dados, a expressão de (hemB≠ppk)P-lacZ e

ppx

P-lacZ também foi avaliada em condições de limitação de Pi ou de nitrogênio.

Para induzir nas bactérias uma resposta fisiológica à limitação de nitrogênio, empregou-

se a metodologia descrita em (WENNER et al., 2013). Dessa forma, as bactérias foram

cultivadas em meio DPMM suplementado com NO≠
3 ao invés de NH+

4 , a forma química

preferencial de nitrogênio. NO≠
3 não é uma boa fonte de nitrogênio, pois não é eficiente-

mente captado pela bactéria (KIRCHMAN, 1994; WENNER et al., 2013). A expressão

promotora de (hemB≠ppk)P-lacZ e
ppx

P-lacZ foi avaliada 4 horas (fase exponencial) e 8 ho-

ras (fase de carência nutricional) após a diluição das bactérias nos meios limitantes.

O padrão de expressão da �-galactosidase de (hemB≠ppk)P-lacZ nas cepas cultivadas

em meio DPMM -Pi assemelha-se ao observado em meio DPMM +Pi, sendo a expressão

de (hemB≠ppk)P-lacZ no mutante phoU maior do que na cepa selvagem (Figura 15a). Em

meio limitado em N, observou-se pouca diferença entre a cepa selvagem e o mutante phoU

em relação à expressão dessa fusão. Com referência à fusão
ppx

P-lacZ, a cepa selvagem

apresentou maior atividade em todos os casos, quando comparada ao mutante phoU,

especialmente nos meios -N e +Pi (Figura 15b). O mutante phoU apresentou expressão

constitutiva da fosfatase alcalina, enquanto que a cepa selvagem apresentou alta atividade
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(a) Ensaios de �-galactosidase em PA14 e o mutante
phoU carregando a inserção cromossomal

(hemB≠ppk)P-lacZ.

(b) Ensaios de �-galactosidase em PA14 e o mutante
phoU carregando a inserção cromossomal

ppx

P-lacZ.

(c) Ensaio de fosfatase alcalina nas cepas carregando a
inserção cromossomal (hemB≠ppk)P-lacZ.

(d) Ensaio de fosfatase alcalina nas cepas carregando a
inserção cromossomal

ppx

P-lacZ.

Figura 15 – Efeito de PhoU sobre a expressão de (hemB≠ppk)P-lacZ e
ppx

P-lacZ em
diferentes condições de crescimento. Bactérias carregando as inserções
cromossomais (hemB≠ppk)P-lacZ e

ppx

P-lacZ foram cultivadas em meio DPMM
+Pi, -Pi e -N a 37 ¶C e ensaiadas nos tempos de 4 e 8 horas para a atividade
da �-galactosidase e fosfatase alcalina. Os valores apresentados e o desvio
padrão da média correspondem a três experimentos independentes.
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da enzima somente na fase de carência de Pi, conforme esperado (Figura 15c-d).
Os resultados apresentados sugerem as seguintes conclusões:

1. Na ausência de phoU há aumento da expressão do gene ppk e redução da

expressão de ppx: isto levaria a um maior acúmulo de poliP no mutante phoU,

de acordo com o observado em (ALMEIDA et al., 2015). Pesquisas desenvolvidas

em nosso laboratório demostraram que o mutante phoU, além de acumular poliP,

acumula o nucleotídeo (p)ppGpp (ALMEIDA et al., 2015). Em E. coli, foi demons-

trado que o (p)ppGpp inibe a atividade da proteína PPX in vitro (KURODA et al.,

1997) e que quando se apresenta o acúmulo de poliP nessa bactéria, não há alteração

aparente nas atividades de PPK e de PPX (KURODA et al., 1997). Portanto, foi

proposto que o acúmulo de poliP no mutante phoU de E. coli seria consequência

de uma diminuição na degradação enzimática do bipolímero devido à inibição da

atividade de PPX causada por (p)ppGpp.

Em E. coli e em espécies relacionadas, ppk e ppx estão arranjados na forma de

um operon. Por esse motivo, nessas bactérias pareceria realmente necessário algum

tipo de regulação pós-transcricional que, através do desequilíbrio nos processos de

síntese/degradação, levasse finalmente ao acúmulo de poliP. Todavia, em P. aeru-

ginosa, ppk e ppx formam unidades transcricionais independentes. Desse modo, um

aumento da transcrição de ppk e uma diminuição da transcrição de ppx, como obser-

vado no mutante phoU neste trabalho, poderia gerar as condições necessárias para

o acúmulo de poliP nesta bactéria. Além disso, haveria a contribuição de (p)ppGpp

para o acúmulo de poliP através da inibição de PPX. Em conjunto, esses três fenô-

menos poderiam explicar por que P. aeruginosa acumula muito mais poliP do que

E. coli.

2. A forma de regulação dos genes ppk e ppx é controversa: embora exis-

tam atualmente diversos trabalhos detalhando uma ampla variedade de estímulos

que geram a síntese de poliP, há realmente pouca informação sobre a regulação

transcricional e pós-transcricional dos genes ppk e ppx. Além disso, as informações

existentes não são conclusivas, e são comuns trabalhos com resultados contraditó-

rios, tendo como exemplo: fusões transcricionais construídas com o promotor do

operon ppk-ppx de E. coli mostraram que se trata de um promotor fraco e constitu-

tivo, cuja atividade aumenta ligeiramente em limitação de Pi, porém PhoR/PhoB
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não estão envolvidos nessa regulação (DIEN; KEASLING, 1999; JUNG, 2008). Por

outro lado, (KATO et al., 1993) mostraram que uma fusão construída com o mesmo

promotor parece indicar que a atividade de ppk é dependente de PhoB.

Atualmente, sabe-se que genes envolvidos na síntese de purinas ativam a transcrição

do operon ppk-ppx em E. coli, e de ppk em várias bactérias —K. pneumoniae, V.

cholerae, Acinetobacter sp. ADP1 e S. typhimurium— (JUNG et al., 2012). Em

Acinetobacter sp. foi observada a regulação de ppk em limitação de Pi, porém os

dois promotores que regulam sua transcrição não apresentam sequências consenso

reconhecidas por PhoB (GEISSDÖRFER et al., 1998). Em K. aerogenes, a sequên-

cia promotora de ppk parece possuir um Pho box e sua regulação é dependente de

PhoB (KATO et al., 1993). Em P. fluorescens, a transcrição de ppk é regulada por

PhoB e por algum outro mecanismo desconhecido (SILBY et al., 2009).

A regulação de ppx foi ainda menos estudada. GALLARATO et al. demonstraram

que ppx possui pelo menos dois tipos de controle a nível transcricional: um promotor

que responde às limitações de nitrogênio, regulado pelo ativador NtrC e reconhecido

pelo fator �54, e outro promotor que responde às carências/limitações de Pi regulado

por PhoB. No entanto, os resultados aqui apresentados mostraram que nem ppx nem

ppk têm sua expressão aumentada nessas condições. No caso de ppx, a cepa selvagem

cultivada em meio deficiente em N apresentou um perfil de expressão similar ao da

cultura em meio não limitado. Por outro lado, foi evidenciada uma ligeira queda

na expressão de ppx em meio limitado em Pi. Concluimos, portanto, que ppk e ppx

são expressos a partir de promotores que não respondem à carência de Pi ou N.

Em (BAINS et al., 2012) estudaram o perfil de genes diferencialmente expressos na

deficiência de Pi em P. aeruginosa PAO1 através da técnica de microarranjos. O

resultado dessa análise mostrou que 842 genes tiveram sua expressão afetada pela

deficiência de Pi, dos quais 495 tiveram sua expressão aumentada e 347 diminuída.

Um estudo similar de análise de transcriptoma foi realizado em (ZABORIN et al.,

2009), no qual grande parte dos resultados coincidem com os dados da análise de

microarranjos de (BAINS et al., 2012). Contudo, em nenhuma dessas duas análi-

ses de expressão gênica foram detectadas alterações nos níveis de expressão de ppk

(PA5242) ou de ppx (PA5241) em deficiência ou carência total de Pi. Em outra

pesquisa, uma fusão transcricional do promotor de ppx de P. aeruginosa 8830 com
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lacZ, não mostrou qualquer tipo de modulação na transcrição desse gene (ZAGO

et al., 1999). Por fim, mutantes phoU de E. coli e de P. aeruginosa são caracte-

risticamente Pho constitutivos e acumuladores de poliP (ALMEIDA et al., 2015;

MOROHOSHI et al., 2002). Portanto, se ppx possuísse um Pho box, e ele respon-

desse positivamente à deficiência de Pi, seria esperado que a expressão desse gene

fosse afetada positivamente pela mutação phoU. Isso não foi observado nos ensaios

de �-galactosidase com a cepa phoU ≠
ppx

P-lacZ em qualquer uma das condições nu-

tricionais avaliadas. Além disso, a atividade aumentada da exopolifosfatase deveria

degradar grande parte do poliP presente na bactéria, sendo seu acúmulo inatingível.

Como isso não ocorre (ALMEIDA et al., 2015), concluímos que, pelo menos no caso

da cepa PA14, ppx não deve ser ativado pela deficiência de Pi.

GALLARATO et al. identificaram uma possível sequência Pho box a montante de

ppx, cuja identidade com o Pho box do gene phoX de P. fluorescens (MONDS et al.,

2006), segundo eles, é de 64%. Porém, uma rápida inspeção por BLAST (ALTS-

CHUL et al., 1990) permitiu verificar que a identidade é menor, de 50% (Figura 16).

Além disso, a jusante da suposta Pho box há apenas uma sequência -10 com baixís-

sima similaridade ao consenso TATAAT. Tomados todos esses dados em conjunto,

em nossa opinião, a possibilidade de ppx e/ou ppk pertencerem ao regulon Pho de

P. aeruginosa não parece ser muito provável.

Figura 16 – Alinhamento das sequências Pho box putativas presentes nos pro-
motores de ppx e phoX das espécies P. aeruginosa e P. fluores-

cens, respectivamente. Foi usada a ferramenta BLAST (ALTSCHUL et
al., 1990) para o alinhamento das sequências. Fonte das sequências: (GAL-
LARATO et al., 2014; MONDS et al., 2006).
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5.3 Determinação do padrão de transcrição do operon pst de Pseudomonas

aeruginosa

5.3.1 Detecção dos transcritos de pst por northern blot

Um dos objetivos do projeto era analisar o padrão transcricional do operon pst de

P. aeruginosa. Isso porque o sistema Pst é o principal meio de captação de Pi, sendo

fundamental para o acúmulo de poliP e, também, porque phoU, cuja mutação é analisada

neste trabalho, pertence ao operon pst. A técnica de northern blot é a única ferramenta

que permite avaliar o tamanho dos transcritos de um operon. Para essa análise, foram

utilizadas sondas de DNA biotiniladas que hibridizam com regiões internas dos transcritos

de pstS, pstC ou phoU (Figura 17).
Apesar de diversas tentativas e diversas modificações no protocolo, conseguiu-se detec-

tar apenas um produto de hibridização com a sonda pstS, correspondendo a um transcrito

de 0,97 kb (Figura 18). A partir desse transcrito deve ser codificada a proteína periplas-

mática PstS. O método cromogênico de detecção utilizado no ensaio de northern blot tem

baixa sensibilidade, quando comparado com outros sistemas de detecção de sondas mar-

cadas. Por esse motivo acreditamos que demais espécies de mRNA não foram detectadas.
Em outros operons que codificam sistemas de transporte do tipo ABC, normalmente o

transcrito mais abundante corresponde ao primeiro gene do operon, que codifica a proteína

periplasmática de ligação ao substrato (HIGGINS et al., 1982; HORAZDOVSKY; HOGG,

1987). Em E. coli, o operon pst é transcrito em uma longa molécula de mRNA que, após

sua síntese, é rapidamente processada, gerando moléculas de menor tamanho (AGUENA

et al., 2002). Próximo da extremidade 3’ do gene pstS, foi identificada uma sequência REP

putativa que estabiliza essa região do mRNA, evitando sua degradação pela atividade de

Figura 17 – Operon pst de P. aeruginosa apresentando as regiões de amplifica-
ção por PCR das sondas de DNA utilizadas no ensaio de northern

blot. A seta tracejada representa a transcrição da espécie de mRNA detec-
tada correspondente ao transcrito de pstS.
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Figura 18 – Análise do operon pst por northern blot. Cada sonda biotinilada uti-
lizada para hibridizar com os respectivos transcritos aparece identificada na
membrana. O RNA foi extraído de culturas de PA14 cultivadas em meio
DPMM em suficiência (+ Pi) ou deficiência (- Pi) de fosfato.

ribonucleases (AGUENA et al., 2002; AGUENA et al., 2008). Assim, o transcrito de pstS

torna-se o mais abundante, quando comparado com os mRNAs correspondentes aos outros

genes do operon. Isso também foi observado no operon pst da bactéria Gram-positiva B.

subtilis (ALLENBY, 2004).

Na análise da transcrição do operon pst de outro bacilo Gram-positivo, Clostridium

acetobutylicum, foram observados unicamente dois transcritos de mRNA de abundâncias

diferentes: um correspondente ao gene pstS, o mais abundante, e outro correspondente

ao transcrito do operon completo (FISCHER et al., 2006). Nessa análise, mostrou-se que

próximo do final do gene pstS existe uma sequência que poderia atuar como um terminador

de transcrição. Portanto, em C. acetobutylicum, esse pequeno transcrito parece ser gerado

pela terminação prematura de sua transcrição e não pelo processamento do longo mRNA.

A relativa abundância da proteína PstS, em comparação com os outros componentes

do transportador Pst, poderia tornar o processo de captação de Pi mais eficiente, pois,

como observado em outros transportadores ABC, a ligação da proteína periplasmática

a seu substrato é geralmente o processo que limita a velocidade do transporte (PODBI-

ELSKI et al., 1996). Além disso, um único canal intermembranal poderia ser utilizado

por várias cópias da proteína periplasmática, aumentando a eficiência do transporte do

nutriente (ALLENBY, 2004).
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Segundo a análise de microarranjos mencionada acima, foi observado que o gene pstS

apresentou um nível de expressão de 8 a 12 vezes mais intenso do que os demais genes

do operon pst nas limitações de Pi (BAINS et al., 2012). O operon pst de P. aeruginosa

possui duas Pho box : um a montante de pstS e outro a montante de pstC (Figura 17).

Essa independência transcricional permitiria à bactéria empregar uma estratégia diferente

da observada em E. coli para modular, já no nível da transcrição, os níveis de expressão

de pstS em relação aos demais genes do operon. Ou seja, haveria um terminador de

transcrição imediatamente a jusante de pstS e, em seguida, viria o promotor de pstC. Uma

análise com o programa mfold (ZUKER, 2003) revelou a presença de um terminador de

transcrição putativo 51 nt após o códon de parada de pstS e 43 nt antes da sequência Pho

box a montante de pstC. Esse aparente terminador apresenta uma haste de 9 pb composta

por GCs, uma alça de 8 nt, e 3 uracilas próximas à região 3’ do mRNA (Figura 19).

Embora só tenha sido observada uma banda de hibridização no northern blot, acredi-

tamos que os demais transcritos possam ser detectados empregando-se essa técnica. No

Figura 19 – Estrutura secundária com forma de grampo presente na região in-
tergênica entre pstS e pstC. O grampo apresenta uma haste de GCs e 3
uracilas próximas da região 3’ do mRNA.
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futuro, serão aprimoradas as condições experimentais utilizando-se um kit de marcação e

hibridização mais sensível ou sondas de DNA radiomarcadas.

5.3.2 Identificação de um promotor alternativo a montante de phoU

No operon pst de E. coli, além do promotor principal, a montante de pstS, foram

encontrados promotores internos de atividade fraca a montante de pstC, pstB e phoU

(SPIRA et al., 2010). Diferentemente do promotor principal, esses promotores atuam de

forma constitutiva, mesmo quando a concentração de Pi no meio é alta. A expressão

basal do promotor principal, em conjunto com a expressão constitutiva dos promotores

internos, permitiria que o transportador Pst mantivesse um nível de transcrição mínimo

e que contribuísse para o transporte de Pi, mesmo quando a concentração do nutriente

no meio fosse alta (SPIRA et al., 2010).

Complementando a análise do padrão de transcrição do operon pst de PA14, foi abor-

dada a viabilidade da presença de promotores internos nesse operon. Foi inicialmente

estudada essa possibilidade para o gene phoU, pois o foco de atenção da presente pesquisa

recai particularmente sobre ele.

Para avaliar a existência de uma possível atividade promotora a montante de phoU,

foi amplificada uma região de 1.334 pb que engloba parte de pstB e a região 5’ de phoU

(Figura 20). Esse fragmento de DNA foi clonado no vetor Mini-CTX-lacZ e o vetor

resultante foi transformado em PA14. Bactérias carregando a fusão foram cultivadas em

meio DPMM +Pi e -Pi.

Os ensaios de �-galactosidase mostraram que a expressão de
phoU

P-lacZ foi de 4 a 10

vezes maior do que a observada na cepa carregando apenas um gene lacZ (Figura 21a),

sendo ligeiramente maior em condições de abundância de Pi. Isto sugere que deve haver

um promotor funcional constitutivo na região a montante de phoU. A atividade da fosfa-

Figura 20 – Esquema do operon pst de PA14 no qual aparece indicada a re-
gião pstB-phoU amplificada por PCR e clonada no Mini-CTX-
lacZ. A atividade promotora dessa região foi avaliada através de ensaios
de �-galactosidase.
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(a) Ensaio de �-galactosidase. (b) Ensaio de fosfatase alcalina.

Figura 21 – Avaliação da atividade promotora na região imediatamente a mon-
tante de phoU . Bactérias foram cultivadas em meio DPMM +Pi e -Pi a
37 ¶C. 4 e 8 horas após o início do crescimento, alíquotas de bactérias foram
coletadas e avaliadas em ensaios de �-galactosidase. Foi também testada a
atividade da fosfatase alcalina de cada cultura. Os valores apresentados e o
desvio padrão da média correspondem a três experimentos independentes.

tase alcalina confirma que as culturas cultivadas em meio mínimo -Pi haviam entrado na

fase de carência de Pi (Figura 21b).

Pode haver mais de um motivo para a presença de um promotor próprio constitutivo

governando a transcrição de phoU. A ausência de phoU foi associada a vários fenótipos

distintos, tais como acúmulo de poliP, diminuição da resistência a antibióticos e aos es-

tresses osmótico, oxidativo, térmico e nutricional, e menor persistência (LEE et al., 2009;

LI; ZHANG, 2007; SHI; ZHANG, 2010; WANG et al., 2013). É possível que a expressão

de phoU a partir de seu próprio promotor seja necessária para manter um nível de pro-

teína PhoU suficiente para evitar os efeitos nocivos causados pela ausência de phoU. A

atividade de PhoU não se limita ao seu papel de repressor do regulon Pho pois, na sua

ausência, genes envolvidos em processos fisiológicos e metabólicos diferentes são afetados

(LI; ZHANG, 2007).

Finalmente, no futuro espera-se caracterizar melhor o papel de phoU e de seu promo-

tor, e também avaliar a presença de outros promotores internos no operon pst de PA14.
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5.4 Avaliação da funcionalidade das sequências Pho box do operon pst e da

possível regulação de PhoB sobre o gene ppx de PA14

Para testar se as duas sequências Pho box putativas presentes no operon pst são

funcionais, foi realizado um ensaio de retardo da mobilidade eletroforética (EMSA).
Como primeiro passo, foi necessário clonar a ORF de PhoB, e expressar e purificar

a proteína. Para isso, phoB foi amplificado por PCR e clonado no vetor de expressão

pET-28a(+). Essa construção foi eletroporada na cepa BL21 (DE3) de E. coli e foi

realizado um ensaio da expressão da proteína PhoB-His em pequena escala. Testaram-se

as temperaturas de crescimento de 30 e 37 ¶C. A separação das proteínas do extrato de

células por SDS-PAGE mostrou de forma clara uma banda intensa do tamanho próximo

ao esperado, de 26,6 kDa, nas culturas induzidas com IPTG em ambas as temperaturas

de crescimento (Figura 22). Além disso, ensaios de solubilidade mostraram que a maior

parte da proteína expressada encontrava-se na fração solúvel (dados não apresentados).
A proteína PhoB-His foi então purificada em coluna de afinidade, originando um pico

intenso correspondente à espécie proteica principal das frações coletadas, assim como

pequenos ombros nas laterais desse pico, principalmente nas frações finais (Figura 23a).

O gel de poliacrilamida que avaliou a pureza da proteína nas frações eluídas, mostrou

bandas intensas e relativamente puras nas frações 4 e 5 (Figura 23b). Essas frações

foram utilizadas para o ensaio de EMSA. A proteína PhoB-His purificada foi fosforilada

in vitro utilizando-se acetil fosfato como doador do grupo fosforil. Fragmentos de DNA

Figura 22 – Mini ensaio de indução de PhoB-His. SDS-PAGE (15%) com os extratos
de proteína das culturas de BL21 (DE3) crescidas a 30 e 37 ¶C. As culturas
induzidas foram tratadas com IPTG a uma concentração de 1 mM por 4 horas.
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(a)

(b)

Figura 23 – Purificação de PhoB-His por cromatografia de afinidade por íons
metálicos imobilizados. A coluna de afinidade carregada com Ni2+ foi
equilibrada com tampão de ligação (50 mM de tris·HCl (pH 8,0), 200 mM
de NaCl e 10 mM de imidazol). Uma cultura de BL21 (DE3), cultivada a
30 ¶C por 4 horas em LB suplementado com 0,5 mM de IPTG, foi lisada,
clarificada e inserida na coluna de afinidade. Depois de várias lavagens com
tampão de ligação, a proteína foi eluída com tampão de eluição contendo
imidazol (500 mM). (a) O cromatograma apresentado corresponde às dife-
rentes frações de PhoB-His eluídas da coluna. (b) Gel de poliacrilamida em
condições desnaturantes (SDS-PAGE 15%) com as frações de eluição (2-10)
da purificação de PhoB-His.
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correspondentes à região regulatória de pstS e de pstC foram marcados radioativamente

em suas extremidades utilizando-se [�≠32P]-ATP e a enzima PNK, incubados na presença

de PhoB-P, e separados em um gel nativo, conforme descrito detalhadamente nas seções

4.15.6 e 4.15.7.

O ensaio de EMSA mostrou que PhoB interagiu in vitro com as duas sondas contendo

as sequências Pho box putativas localizadas a montante dos genes pstS e pstC (Figura 24).

A interação com cada sequência de DNA foi observada em todas as faixas de concentração

de proteína avaliadas (i.e., 0,1-20 µM). Considerando-se o resultado do ensaio de northern

blot, no qual foi detectado um transcrito correspondente ao gene pstS, esperava-se que o

Pho box localizado a montante desse gene fosse completamente funcional. Contudo, não

havia evidência direta sobre a funcionalidade do segundo Pho box localizado na região

intergênica entre pstS e pstC. Esse resultado sugere que o operon pst de PA14 deve ser

transcrito a partir de dois locais diferentes, gerando-se pelo menos dois transcritos: pstS

e pstCABphoU. Interessantemente, em (BAINS et al., 2012) foi observado que o nível

de expressão dos genes pstC, pstA, pstB e phoU é similar, porém diferente ao nível de

expressão do gene pstS.

De acordo com (GALLARATO et al., 2014), deve haver um Pho box funcional a mon-

tante de ppx. Porém, os resultados com a fusão
ppx

P-lacZ aqui apresentados, mostraram

claramente que ppx não responde à carência de Pi. Desta maneira, resolvemos testar se o

Pho box putativo, sugerido por (GALLARATO et al., 2014), é funcional. A interação de

PhoB-His com o Pho box putativo de ppx mostrou-se muito fraca quando comparada com

aquela observada para os Pho box de pstS e pstC. Além disso, PhoB-His ligou-se à sonda

ppx somente quando presente em altas concentrações (i.e., Ø10 µM), porém, mesmo na

maior concentração de PhoB-His (i.e., 20 µM), a quantidade de sonda ligada continuou

sendo baixa. Isto sugere que o fraco sinal observado referente ao shift da banda de ppx

deve ser fruto de uma interação inespecífica de PhoB-His com o DNA.

Em conclusão, a presença de um Pho box funcional a montante de ppx é impro-

vável, dada a fraca interação entre PhoB-His e o DNA a montante de ppx. Portanto,

considerando-se:

1. Os ensaios de �-galactosidase com a fusão
ppx

P-lacZ, que mostraram que ppx não é

induzido em carência de Pi
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Figura 24 – Ensaio de ligação in vitro de PhoB nas regiões promotoras dos genes
pstS, pstC e ppx. São apresentados os resultados dos ensaios de retardo
da mobilidade eletroforética no estudo da ligação da proteína PhoB-His em
três promotores de interesse. Os sítios de ligação encontram-se centrados em
suas sequências Pho box putativas. Cada sonda foi incubada com 0; 0,1; 0,3;
0,5; 0,7; 0,9; 5; 10; 15 e 20 µM de PhoB-His como mostrado. O DNA livre
e o complexo PhoB-His-DNA foram nomeados como L e C, respectivamente.
Cada gel foi visualizado por autorradiografia (esquerda) e por análise com
phosphorimager (direita).
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2. O ensaio de EMSA, que mostrou que PhoB-His interage fracamente com o suposto

Pho box a montante de ppx

3. O acúmulo de poliP que ocorre de forma exacerbada no mutante phoU Pho consti-

tutivo (ALMEIDA et al., 2015)

é muito provável que a suposta dependência de ppx por PhoB, descrita para PAO1

(GALLARATO et al., 2014), não seja relevante para a cepa PA14.
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6 CONCLUSÕES

• Os genes hemB e ppk são transcritos juntamente, formando um operon.

• Os genes ppk e ppx são expressos a partir de promotores constitutivos, não sendo

evidenciado nenhum aumento em sua expressão em condições de limitação de Pi ou

de N.

• Constatou-se alterações significativas nos níveis de expressão dos genes ppk e ppx no

mutante phoU. A inibição parcial de ppx, e o aumento na expressão de ppk devem

contribuir para o acúmulo de poliP característico da cepa phoU ≠.

• Foi detectado o transcrito pstS do operon pst. No entanto, por limitações técnicas,

não foi possível determinar o padrão de transcrição completo desse operon

• Há um promotor localizado imediatamente a montante da ORF de PhoU, que não

responde à disponibilidade de Pi no meio.

• O operon pst contém duas Pho box funcionais.

• A Pho box a montante de ppx aparentemente não é funcional.
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ANEXO A – AVALIAÇÃO DA FAIXA DE LINEARIDADE DO
ESPECTROFOTÔMETRO DE MICROPLACAS EPOCHTM

Técnicas de análises química que utilizam a luz como ferramenta para a determinação

de concentrações químicas são amplamente empregadas. Nessas análises, o parâmetro

mais indicado para ser empregado é absorbância, dado que, de acordo com a lei de Beer,

ela é diretamente proporcional à concentração da espécie analisada. Contudo, essa relação

apresenta desvios do modelo ideal, por razões químicas e técnicas, valendo apenas para

soluções diluídas. Dessa forma, em qualquer experimento e equipamento utilizados para

relacionar a absorbância com a concentração de uma espécie determinada, a faixa de

linearidade desses dois parâmetros sempre deve ser tomada em consideração.
De acordo com as informações fornecidas pelo fabricante, o espectrofotômetro de

microplacas EpochTM possui uma linearidade nas faixas de absorbância de 0 a 2,5. Apesar

disso, essa faixa de linearidade foi avaliada experimentalmente. Nessa avaliação, foram

utilizados os comprimentos de onda empregados nos ensaios de �-galactosidase: 600 e 420

nm.

(a) Faixa de linearidade avaliada no comprimento
de onda de 420 nm.

(b) Faixa de linearidade avaliada no comprimento
de onda de 600 nm.

Figura 25 – Determinação da faixa de linearidade do espectrofotômetro de mi-
croplacas EpochTM nos comprimentos de onda de 420 e 600 nm.
Foram preparadas diluiçoes seriadas a partir de uma solução de ONP e de
uma cultura de PA14 crescida overnight em meio LB. Os valores de DO420 e
de DO600 foram então determinados no espectrofotômetro de placas.

Como observado na Figura 25, existe uma relação linear entre a DO420 e a concen-

tração de o-nitrofenol em toda a faixa de absorbância avaliada, ou seja, até uma DO420
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de aproximadamente 3,0. Essa linearidade, curiosamente, encontra-se em uma faixa mais

ampla que a especificada pelo fabricante. Entretanto, a relação linear entre a DO600 e

a densidade celular foi bem mais estreita, sendo <0,25. Portanto, nas leituras espectro-

fotométricas feitas no leitor de microplacas, sempre que necessário, as amostras foram

diluídas para trabalhar nas faixas de linearidade descritas anteriormente: DO420 <3 e

DO600 <0,25.

Em espectrofotometria “vertical”, em que as amostras contidas em uma microplaca

são atravessadas de maneira vertical pelo feixe de luz, o caminho óptico da luz é definido

pelo volume da amostra no poço. Assim sendo, volumes ligeiramente diferentes em cada

poço, devido a erros inerentes à pipetagem, podem gerar caminhos ópticos diferentes por

cada amostra. Isso poderia acarretar erros nas absorbâncias reportadas pelo equipamento.

Em consequência, a opção de correção automática do caminho óptico no leitor de micro-

placas foi usada em todas as leituras espectrofotométricas. Nessa correção, os valores de

absorbância de cada amostra são normalizados pelo equipamento a um valor de caminho

óptico de 1 cm. Além de tudo, essa correção também faz possível a comparação de dados

de �-galactosidase obtidos pelo ensaio clássico, que emprega um espectrofotômetro com

cubeta de caminho óptico padrão de 1 cm, com os dados obtidos em microplaca de 96

poços.
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ANEXO B – COMPARAÇÃO DO CRESCIMENTO DE CULTURAS DE
PA14 EM TUBO DE ENSAIO E EM MICROPLACA DE 24 POÇOS DE 2,2

ML

O crescimento de PA14 em microplacas poderia gerar condições de crescimento subó-

timas devido a uma possível baixa oxigenação. Para avaliar essa possibilidade, culturas

de PA14 foram cultivas em tubo de ensaio e em microplaca de 24 poços.

Como observado na Figura 26 a taxa de crescimento e o rendimento celular das cul-

turas crescidas tanto em tubo de ensaio como em microplaca de 24 poços foi o mesmo nas

condições testadas. Dessa forma, todas as culturas avaliadas por ensaios de �-galactosidase

foram crescidas em placas de 24 poços de 2,2 ml.

Figura 26 – Comparação do crescimento de culturas de P. aeruginosa PA14
crescidas em tubo de ensaio e em microplaca de 24 poços de 2,2
ml. As bactérias foram cultivadas em meio DPMM +Pi por 10 horas a 37¶C
sob agitação de 170 rpm. A DO600 foi determinada a cada 2 horas em um
espectrofotometro de microplacas. Os dados representam o resultado de um
único experimento.
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