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RESUMO 

 

AGUIRRE, D. A. A.  Caracterização fenotípica de linhagens mutantes das RNA helicases 

DEAD-box de Caulobacter crescentus em condições de baixa temperatura. 2017. 150  f. Tese 

(Doutorado em Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2017. 

 

As RNA helicases da família DEAD-box são enzimas que alteram as estruturas secundárias do 

RNA e auxiliam a formação de complexos ribonucleoproteicos, e são muito importantes em 

processos basais como a degradação dos RNAs e a biogênese dos ribossomos. A α-

proteobactéria criotolerante Caulobacter crescentus é um modelo experimental interessante para 

compreender o papel destas enzimas em baixa temperatura. A caracterização fenotípica de 

linhagens mutantes simples de quatro RNA helicases DEAD-box permitiu demonstrar que a RNA 

helicase RhlE é necessária para o crescimento em baixa temperatura.  Os mutantes duplos 

mostraram redução do crescimento à temperatura normal e em baixa temperatura, com perda de 

viabilidade e alterações morfológicas. Através de ensaios de complementação cruzada mostrou-se 

que seus papéis fisiológicos são até certo ponto redundantes. O mutante rhlE também apresentou 

redução na formação de biofilme. A medida da expressão relativa dos genes que codificam as 

RNA helicases mostrou um aumento na expressão de três destes genes em estresse frio, e a 

análise dos perfis ribossomais mostrou a possível participação destas três RNA helicases na 

biogênese do ribossomo.  

Palavras-chave: Caulobacter crescentus. RNA helicases DEAD-box. estresse frio. ribossomos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

AGUIRRE, D. A. A. Phenotypic characterization of mutant lines of DEAD-box RNA helicases 

from Caulobacter crescentus under low temperature conditions. 2017. 150 p. Ph. D thesis 

(Microbiology) – Instituto de  Ciências  Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

The RNA helicases of the DEAD-box family are enzymes that modify RNA secondary structures 

and help the formation of ribonucleoprotein complexes, and are very important in basal processes 

such as RNA degradation and ribosome biogenesis. The cryotolerant α-proteobacterium 

Caulobacter crescentus is an interesting experimental model to understand the role of these 

enzymes at low temperature. The phenotypic characterization of strains with single mutations of 

four DEAD-box RNA helicases showed that RNA helicase RhlE is required for growth at low 

temperature. The double mutants showed reduction in growth at both normal and low temperatures, 

with loss of viability and morphological changes. Through cross-complementation assays it has 

been shown that their physiological roles are to some extent redundant. The rhlE mutant also 

showed reduction in biofilm formation. The relative expression of the genes encoding the RNA 

helicases showed an increase in the expression of three of these genes under cold stress, and the 

analysis of the ribosomal profiles showed the possible participation of these three RNA helicases in 

ribosome biogenesis. 

 

Keywords: Caulobacter crescentus. DEAD-box RNA helicases. cold stress. ribosomes. 
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1     INTRODUÇÃO 

 

1.1 Caulobacter crescentus 

 

 

Caulobacter crescentus é um organismo modelo utilizado para estudar diferenciação 

celular em bactérias, devido ao seu ciclo celular complexo (LAUB et al 2007; QUIÑONES-VALLES 

et al., 2014). As bactérias do gênero Caulobacter são Gram-negativas do grupo das alfa-

proteobacterias, que habita meios ambientes aquáticos pobres em nutrientes, um estilo de vida 

facilitado por seu ciclo de desenvolvimento dimorfico e morfologia de bastão-curvado 

(WOLDEMESKEL; GOLEY, 2017). As alfa-proteobactérias compartilham mecanismos moleculares 

similares para controlar o seu ciclo celular, e C. crescentus é o modelo mais bem estudado por 

permitir a sincronização do ciclo (COLLIER, 2012). 

Este ciclo de vida dimorfico em Caulobacter pode ter evoluído para permitir a exploração 

de estratégias distintas para a aquisição de nutrientes, e inclui tipos celulares móveis e sésseis 

(células-talo) com uma progressão obrigatória do ciclo celular (ASH et al., 2014). A célula móvel é 

uma célula não-competente para a replicação do DNA; após perder seu flagelo, se diferencia em 

uma célula-talo antes de replicar seu cromossomo e dividir. A célula-talo é aderente aos diversos 

substratos sub-aquáticos através de uma adesina na ponta do talo, enquanto a célula móvel 

quimiotaticamente ativa pode ativamente buscar micro-habitats ideais do ponto de vista nutricional 

(ASH et al., 2014). A célula móvel é incapaz de iniciar a replicação do DNA e dividir-se, e primeiro 

necessita diferenciar-se em uma célula-talo (Figura 1). Este passo inclui uma transição morfológica 

caracterizada pela ejeção de seu flagelo, retração de seus pili e crescimento no mesmo polo de 

uma extensão de seu envoltório celular chamada talo.  A célula-talo se alonga, replica seu DNA, e 

um flagelo é montado no polo oposto do talo, produzindo uma célula pré-divisional. Finalmente, 

ocorre a compartimentalização e separação celular produzindo duas células-filhas bioquímica e 

morfologicamente distintas: uma célula-talo que pode imediatamente entrar em divisão e uma 

célula móvel que vai diferenciar-se em uma célula-talo antes de dividir-se. Em resumo a morfologia 

celular bacteriana é adaptável a mudanças nas condições ambientais (WOLDEMESKEL; GOLEY, 

2017). 

Cada morfotipo celular expressa um único conjunto de genes que codificam funções 

especificas do tipo celular, por exemplo, a célula móvel expressará genes para motilidade e 

quimiotaxia, a célula-talo para a replicação.  Estes processos são estritamente regulados por um 

conjunto de reguladores transcricionais globais que possuem atividade restrita tanto temporal como 

espacialmente, mas que são interdependentes (COLLIER, 2012; KIRKPATRICK; VIOLLIER, 2012; 
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RICCI et al., 2016). No entanto, não se conhece quais fatores exercem o controle sobre mais do 

40% de promotores regulados no ciclo celular (RICCI et al., 2016; ZHOU et al., 2015;).  

Embora o ciclo celular e seus mecanismos de controle sejam muito estudados em C. 

crescentus, outro aspecto importante de sua fisiologia é como seu ciclo celular responde às 

condições ambientais. Como Caulobacter é encontrada em regiões aquáticas tanto de água doce 

como marinhas, e em solos úmidos, deve responder adequadamente às condições nutricionais e 

de temperatura. Estudos anteriores de nosso grupo mostraram que C. crescentus NA1000 é 

altamente resistente ao congelamento, e alguns dos sistemas regulatórios e fisiológicos envolvidos 

foram identificados (BALHESTEROS et al., 2010; LANG; MARQUES, 2004; MAZZON et al., 2008; 

MAZZON et al., 2012). Os trabalhos anteriores levaram ao estudo de um grupo de proteínas 

importantes para a resposta a baixa temperatura, dentre as quais se encontram as enzimas 

helicases de RNA (RNA helicases).  

 

 

 

 

Figura 1 – Ciclo celular de Caulobacter crescentus. A célula móvel precisa diferenciar-se em célula-talo 

para iniciar o ciclo. A célula-talo replica o DNA e no polo oposto sintetiza um flagelo. A célula 

alongada é chamada pré-divisional, e depois da citocinese são geradas duas células diferentes 

morfológica e fisiologicamente, que voltam ao ciclo em pontos distintos. Fonte. Modificado de 

Wingrove, Gober, 1995.  

 

Célula Móvel

Célula Talo

Célula Pré-divisional

Síntese DNA Biogênese do Flagelo
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1.2 Helicases de RNA: Estrutura e Função 

 

Quase todos os aspectos do metabolismo do RNA, desde a transcrição e tradução até a 

sua degradação, envolvem helicases de RNA (daqui em diante chamadas de RNA helicases neste 

trabalho), enzimas que usam a energia do ATP para alterar estruturas secundárias, unir ou 

remodelar RNAs e complexos RNA-proteínas (complexos ribonucleoproteicos) (JANKOWSKY et 

al., 2011; LINDER;  JANKOWSKY,  2011). As RNA helicases encontram-se nos três domínios da 

vida e alguns vírus também codificam uma ou mais destas proteínas (FAIRMAN-WILLIAMS et al., 

2010; GORBALENYA et al., 1993; LINDER; JANKOWSKY, 2011). 

As RNA helicases estão divididas, junto com as DNA helicases e as DNA ou RNA 

translocases, em 6 superfamílias que se podem distinguir por sua sequência de aminoácidos 

(KHEMICI; LINDER, 2016; SINGLETON et al., 2007).  As superfamílias SF1 e SF2 possuem uma 

região central com atividade helicase que possui dois domínios de helicase repetidos in tandem 

estruturalmente similares à proteína recombinase A bacteriana (FAIRMAN-WILLIAMS et al., 2010; 

JANKOWSKY et al., 2007; OWTTRIM, 2013). A superfamília 2 (SF2) das helicases compreende 

várias famílias de RNA helicases (DEAD, DEAH/RhA, Ski2-like, DExH viral), e incluem também 

DNA helicases (Rad3/XPD, RecQ, RecG) e as translocases (enzimas de restrição tipo 1; proteínas 

SWI/Snf-like) (FAIRMAN-WILLIAMS et al., 2010; KHEMICI; LINDER, 2016). Esta superfamília é 

definida pela presença de dois domínios centrais característicos, DEAD e Helicase_C, 

correspondendo aos dois domínios RecA-like (FAIRMAN-WILLIAMS et al., 2010). 

É interessante notar que algumas famílias da SF2 incluem tanto RNA como DNA 

helicases, mas a família DEAD-box parece conter apenas RNA helicases (FAIRMAN-WILLIAMS et 

al., 2010). As RNA helicases DEAD-box compreendem uma grande família com a característica de 

ter um núcleo RNA helicase contendo no mínimo 12 motivos de aminoácidos conservados (Figura 

2) (JANKOWSKY et al., 2007; OWTTRIM, 2013). Este núcleo catalítico comum de 

aproximadamente 400 resíduos de aminoácidos participa na ligação e desestabilização do dúplex 

de RNA em uma reação que depende de sua atividade de ATPase. Além disso, o núcleo catalítico 

de algumas proteínas tem domínios adicionais, ou realizam interações com proteínas acessórias, 

conferindo-lhe especificidade na função biológica (HARDIN et al., 2010). 

É importante denotar que a maioria das RNA helicases também possuem extensões Amino 

(N)-terminal e ou Carboxi (C)-terminal que podem determinar a especificidade a RNA ou proteína 

(LINDER; JANKOWSKY, 2011; OWTTRIM, 2013) (Figura 2). Em vários casos, estas regiões 

formam domínios de dobramento específico que definem suas funções, como nucleases ou 

domínios ligantes de DNA ou RNA. Em bactérias, a maioria das proteínas DEAD-box não possuem 
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domínios claros na região C-terminal, com exceção do grupo das RNA helicases similares a DbpA, 

que possuem o domínio DbpA, que aparentemente é necessário para o intermediar o 

reconhecimento específico do rRNA 23S (KOSSEN et al., 2002; TSU et al., 2001;). 

 

 

 

Figura 2 - Estrutura das RNA helicases DEAD-box.  A. O núcleo da helicase DEAD-box consta de dois 

domínios parecidos com RecA e que contêm no mínimo 12 motivos de aminoácidos conservados 

característicos da família. O domínio II contém o motivo DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp). As RNA 

helicases DEAD-box frequentemente contêm extensões N-terminal e C-terminal que proporcionam 

interações específicas com RNA ou proteínas. Fonte: Modificado de Owttrim, 2013. 

 

1.3 As RNA helicases como chaperones e remodeladoras de RNA 

 

A principal atividade bioquímica das enzimas DEAD-RNA helicases é sua capacidade de 

remodelar o RNA, em um ciclo estimulado por sua ligação a RNA de cadeia simples ou dupla 

(ssRNA ou dsRNA) (JARMOSKAITE; RUSSEL, 2011), desenrolando uns poucos pares de bases 

do RNA dúplex, já que a atividade helicase não é efetiva quando se aumenta a estabilidade e 

comprimento da hélice entre 10-15 e 20-25 pares de bases (CARPOUSIS, 2007). 

  

As RNA helicases DEAD-box ligam-se diretamente a uma região duplex de um RNA, 

assistida por regiões de fita simples ou regiões estruturadas. A ligação da RNA helicase pode 

envolver vários protômeros da helicase, mas também pode ser mediada por uma helicase simples 

que tem domínios proteicos acessórios. A ligação da RNA helicase sobre a hélice de RNA pode 

ocorrer nos extremos ou internamente em uma ou outra fita de RNAs com estrutura secundária 

Q I Ia Ib Ic II III IV IVa V Va VI

Núcleo RNA helicase

Domínio 1 parecido com RecA Domínio 2 parecido com RecA
Especificidade 

N-terminal

Especificidade 

C-terminal
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(LINDER; JANKOWSKY, 2011; YANG et al., 2007). Algumas proteínas DEAD-box, como DbpA de 

E. coli ou YxiN em Bacillus subtilis, possuem ligação específica ao RNA ribossômico 23S; outras 

proteínas DEAD-box como CYT-19, Mss116p, Ded1p, SrmB e Hera de Thermus termophilus têm 

domínios de ligação a RNA não específicos. Algumas proteínas se unem ao RNA por dimerização, 

onde um monômero reconhece o RNA interagindo com ele, e o outro monômero o desenrola 

(JARMOSKAITE; RUSSEL, 2011).  

Analisando a ligação de algumas DEAD-RNA helicases ao RNA, por exemplo, a helicase 

de E. coli DbpA, observou-se que ela interage com seu substrato biológico por meio de um motivo 

de reconhecimento carboxila-terminal, que constitui um domínio de ligação especifico à forquilha 

92 do centro peptidil-transferase no RNA ribossômico (rRNA) 23S (FULLER-PACE et al., 1993; 

NICOL; FULLER-PACE, 1995; TSU et al., 2001). Esta proteína liga-se a uma série de regiões do 

rRNA, como as hastes H90, H91e H92. Na proteína YxiN de B. subtilis se observa um modo de 

reconhecimento diferente para o motivo que interage com o RNA. A análise cristalográfica do 

complexo da proteína YxiN confirmou que o domínio de ligação a RNA tem um motivo de 

reconhecimento com estrutura terciária similar ao motivo da proteína do spliceossomo U1A 

(HARDIN et al., 2010). 

 

O mecanismo utilizado pelas proteínas DEAD-box para abrir e desenrolar o RNA é muito 

diferente das helicases convencionais, devido ao fato que a separação da hélice implica em pouca 

ou nenhuma translocação da proteína (JARMOSKAITE; RUSSEL, 2011). O ciclo de ligação-

hidrólise de ATP pode induzir mudanças na conformação das proteínas DEAD-box. A atividade 

ATPásica destas proteínas é estritamente dependente de RNA, e a extensão do RNA pode afetar 

sua eficiência (REDDER et al., 2015). Os domínios relacionados a RecA do núcleo helicase 

movem-se com relativa liberdade em ausência de RNA e ATP. Os dados disponíveis sobre a 

estrutura e mecanismo de ação propõem um modelo coerente da conformação que as proteínas 

DEAD-box têm durante o ciclo de ligação e hidrólise de ATP, ainda que a transição estrutural 

relacionada com a atividade helicase não seja clara. No entanto a ligação a RNA dependente de 

ATP e o desenrolamento de dúplex estão implicados no mesmo ciclo de mudança de conformação 

(LINDER; JANKOWSKY, 2011). Também são propostos outros modelos para demonstrar a 

atividade helicase das proteínas DEAD-box (CORDIN et al., 2006). 

 

Uma vez ligada, a helicase DEAD-box pode servir como um centro de nucleação para 

recrutar proteínas adicionais e estabelecer um grande complexo ribonucleoprotéico. A ligação da 

proteína DEAD-box com um RNA de fita dupla pode abrir localmente a fita duplex; este passo 

precisa de ATP, mas não necessariamente sua hidrólise (LINDER; JANKOWSKY, 2011; LIU et al., 

2008). Entretanto, a hidrólise de ATP é importante na liberação de ADP, que promove a liberação 

da proteína DEAD-box do RNA, reciclando a enzima para outros substratos. A abertura localizada 
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da hélice limita o número de pares de bases desenoveladas, no entanto os pares de bases 

restantes são dissociados mais adiante pela ação da enzima. Como uma consequência, a taxa 

constante de desenovelamento diminui com o comprimento e estabilidade do duplex RNA. A 

hidrólise do ATP pode ter pouco efeito na separação das fitas, que pode ocorrer antes e depois do 

passo de clivagem químico reversível (LINDER; JANKOWSKY, 2011).     

As funções das RNA helicases provavelmente não se limitam à alteração de estruturas no 

RNA, mas também podem participar da nucleação de interações proteína-proteína e manutenção 

de complexos ribonucleoprotéicos em uma configuração estável (OWTTRIM, 2013). A atividade 

das proteínas DEAD-box pode ser modulada por proteínas associadas que atuam nos mesmos 

processos biológicos e estimulam a sua atividade (REDDER et al., 2015). Por exemplo, a atividade 

da RNA helicase RhIB é estimulada por RNase E (CHANDRAN et al., 2007). A atividade da 

helicase Dbp5 em levedura é estimulada por sua interação com pequenas moléculas ou proteínas 

associadas, que suprimem o efeito inibitório da sua extensão N-terminal (MONTPETIT et al., 2011). 

Em E. coli, o inibidor da RNAse E RraA pode inibir a atividade ATPásica dependente de RNA das 

RNA helicases RhlB e SrmB (PIETRAS et al., 2013). 

 

1.4 As RNA helicases e o estresse frio 

 

 

 A resposta à baixa temperatura envolve mudanças em vários processos celulares para 

contrapor dois efeitos principais: a diminuição na fluidez da membrana e a maior estabilização de 

estruturas secundárias nos RNAs. A alteração na composição lipídica da membrana é feita 

aumentando a produção de ácidos graxos insaturados (SINENSKY, 1974). A estabilização de 

estruturas secundarias dos ácidos nucleicos, particularmente nos mRNAs, impedem que a 

tradução seja eficiente. Para facilitar a tradução dos mRNAs, novas proteínas ribossomais 

favorecem a adaptação dos ribossomos e pequenas proteínas induzidas por choque frio (Cold 

Shock Proteins; CSPs) são mais expressas para alterar a estabilidade das estruturas secundárias 

dos RNAs (PHADTARE; SEVERINOV, 2010).  

No meio ambiente as células estão expostas a mudanças regulares na temperatura em 

intervalos repetitivos, e estas flutuações de temperatura podem afetar dramaticamente a fisiologia 

das culturas bacterianas (IVANCIC et al., 2013). Durante estresse frio a proteína CspA e seus 

parálogos CspB, CspG, e CspI desempenham papéis essenciais na adaptação a baixas 

temperaturas em E. coli (PHADTARE; INOUYE, 2004; YAMANAKA et al., 1999). Por exemplo, 

CspA e CspB se ligam aos mRNAs e facilitam a sua tradução evitando a formação de estruturas 

secundárias (IVANCIC et al., 2013; JIANG et al., 1997;  PHADTARE; INOUYE, 1999). CspA tem 

outros papéis importantes na regulação da transcrição, como ativador de transcrição e como 
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antiterminador (BAE et al., 2000; JIANG et al., 1997; JONES et al., 1992; LA TEANA et al., 1991; 

PHADTARE; INOUYE, 2004). Como a tradução de CspA e CspB não precisa de ribossomos 

adaptados ao frio (JONES et al., 1996), as células respondem rapidamente ao estresse, já que sua 

regulação é principalmente pós-transcricional (BRANDI et al., 1996).  

Caulobacter crescentus tem quatro CSPs: CspA, CspB e CspD são induzidas no frio, e 

CspC e CspD são induzidas em fase estacionária (LANG; MARQUES, 2004; VICENTE, 2017). A 

síntese de CspA e CspB alcança os máximos níveis na fase de aclimatação inicial. A deleção do 

gene cspA causa uma diminuição do crescimento em baixa temperatura, enquanto a cepa com 

uma deleção de cspB tem um fenótipo de crescimento relacionado com o frio mais sutil. O mutante 

cspA/cspB tem um fenótipo de crescimento em baixa temperatura mais severo que o mutante 

cspA, o que sugeriu que CspA pode ser mais importante para a adaptação ao frio que CspB. 

Ambos os genes são regulados em níveis transcricional e pós-transcricional, mediada pela região 

não traduzida 5´ de cada gene, provavelmente por maior eficiência da tradução (MAZZON et al., 

2012). 

A atividade de RNA helicase é necessária para funções celulares normais nas 

temperaturas abaixo da ótima do crescimento já que rearranja estruturas secundárias no RNA que 

são termodinamicamente estabilizadas em baixa temperatura (CHAROLLAIS et al., 2003; 

OWTTRIM, 2013; TAMURA et al., 2012). O desenovelamento de estruturas secundárias 

geralmente não percorre distâncias longas, apenas uma ou duas voltas da hélice, mas, como 

descrito acima, também é possível que a interação com outros fatores acessórios aumente a 

processividade in vivo (LINDER et al., 2011; OWTTRIM, 2013).  

Evidências da importância das proteínas DEAD-box na adaptação ao frio foram 

identificadas em muitos casos, geralmente através do estudo de mutantes nulos para os genes 

codificadores. A inativação dos genes das proteínas DEAD-box em bactérias leva a um fenótipo de 

sensibilidade ao frio (por exemplo, ∆srmB ou ∆csdA em E. coli; ∆cshA, ∆cshB em Firmicutes; 

∆crhC em cianobacteria) o qual indica que em baixa temperatura estas proteínas são importantes 

para evitar ou desenovelar estruturas secundárias estabilizadas (JAGESSAR; JAIN, 2010). 

Enquanto a deleção simples de dbpA, rhlB, rhlE ou srmB em E. coli não mostrou defeitos de 

crescimento a 37 °C, csdA apresentou um tempo de geração mais longo. Em baixa temperatura 25 

°C, tanto o mutante csdA como srmB mostraram grande redução da taxa de crescimento 

(CHAROLLAIS et al., 2003, 2004; JAGESSAR; JAIN, 2010). Deve-se esclarecer que o gene csdA 

de E. coli também foi descrito com o nome deaD, mas para evitar confusão neste trabalho 

utilizaremos apenas o nome csdA. 

Embora seja conhecida a presença em procariotos de muitas RNA helicases induzidas por 

estresse frio, os mecanismos pelos quais elas são reguladas por mudanças na temperatura ainda 

não são bem estudados (ROSANA et al., 2012). O gene csdA em E. coli, rhlE de Psychrobacter e o 
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gene cshA de B. subtilis são induzidos em baixa temperatura, mas não se conhecem os 

mecanismos regulatórios (BECKERING et al., 2002; BERGHOLZ et al., 2009; HUNGER et al., 

2006; JONES et al., 1996). Os únicos sistemas bem estudados de regulação dos genes de RNA 

helicases no frio são os das cianobactérias (KHEMICI; LINDER, 2016). 

A expressão da RNA helicase crhR da cianobacteria Synecchocystis é induzida no frio, 

sendo autorregulada por uma combinação de mecanismos transcricionais e pós-transcricionais. A 

mudança na temperatura leva a uma acumulação inicial do transcrito crhR, e aumento da meia-

vida do transcrito crhR e da proteína (ROSANA et al., 2012). Enquanto o gene da outra RNA 

helicase em cianobacteria chrC é regulado apenas em resposta a baixa temperatura, o gene crhR 

de Anabaena também é regulado pelo estado redox da cadeia transportadora de elétrons, com 

aumento de expressão por estresses que causam redução da cadeia como por exemplo baixa 

temperatura, estresse osmótico e transição entre luz-sombra (CHAMOT; OWTTRIM, 2000; KUJAT; 

OWTTRIM, 2000; ROSANA et al., 2012; VINNEMEIER; HAGEMANN, 1999). 

 

1.5 Processos em bactérias em que as RNA helicases DEAD-box participam 

 

 

 As anomalias causadas pelas mutações nos genes das RNA helicases é explicada por 

deficiências em três principais processos celulares que requerem as proteínas DEAD-box: 

biogênese do ribossomo, iniciação da tradução e função do degradossomo (REDDER et al., 2015). 

Além disso, também foi reportado para Staphylococcus aureus que a carência de uma RNA 

helicase DEAD-box leva a uma diminuição na formação de biofilme (OUN et al., 2013). 

 

1.5.1 RNA helicases na Biogênese do ribossomo 

 

 

O ribossomo é um complexo ribonucleoproteico responsável por um dos processos-chave 

nas células, a síntese de proteínas. O ribossomo de bactérias sedimenta durante 

ultracentrifugação como uma partícula 70S composta de uma subunidade menor (30S) e uma 

subunidade maior (50S). A subunidade menor contém 21 proteínas ribossomais (designadas S1-

S21) e um RNA ribossomal 16S (rRNA, com 1542 nucleotídeos), enquanto a subunidade maior 

contém 36 proteínas (designadas L1-L36), e dois rRNAs, o 23S (2904 nucleotídeos) e o 5S (120 

nucleotídeos). A montagem do ribossomo é um processo altamente complexo e coordenado, mas 

pode seguir caminhos alternativos para que os precursores sejam montados na estrutura de forma 

correta (MULDER et al. 2010; SHAJANI et al., 2011; TALKINGTON et al., 2005). 
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Os passos básicos da montagem do ribossomo envolvem inicialmente a transcrição, 

processamento e modificação do rRNA, a tradução das proteínas ribossomais e a montagem 

correta do rRNA com as proteínas. Vários eventos estão acoplados e ocorrem em paralelo já 

durante a transcrição dos rRNAs. O processo da montagem segue gerando uma série de 

mudanças na conformação do RNA e eventos de ligação de proteínas, por meio dos quais os 

RNAs são estabilizados pela ligação de proteínas ribossomais, levando os RNAs até uma estrutura 

final (SHAJANI et al., 2011). As RNA helicases da família DExD/H-box têm papel importante nestes 

processos, desenovelando estruturas locais de RNA, agindo como chaperones de RNA em seu 

dobramento correto e facilitando sua interação com as proteínas do complexo (JANKOWSKY et al., 

2001; LINDER,  2006; MOHR et al., 2002). 

A participação das RNA helicases DEAD-box na biogênese do ribossomo foi primeiro 

descrita para E. coli (JONES et al., 1996; KHEMICI; LINDER, 2016; TOONE et al., 1991). Ainda 

que nenhuma das cinco RNA helicases DEAD-box encontradas em E. coli são indispensáveis, 

quatro delas se mostraram diretamente envolvidas na montagem do ribossomo, particularmente 

em baixa temperatura (MARTIN et al., 2013). Duas destas, SrmB e CsdA (chamada originalmente 

DeaD), foram originalmente isoladas como supressores multicópia das mutações sensíveis  à 

temperatura nos genes das proteínas ribossomais L24 e S2, respectivamente (JONES et al., 1996; 

NISHI et al., 1988; TOONE et al., 1991). Desde então SrmB e CsdA foram identificadas como 

necessárias para a montagem da subunidade 50S em E. coli em baixa temperatura (CHAROLLAIS 

et al., 2003; CHAROLLAIS et al., 2004). 

Os mutantes csdA têm uma redução na formação da ligação peptídica, sugerindo o 

envolvimento direto de CsdA na montagem do ribossomo. O perfil ribossomal da cepa mutante 

∆csdA em baixa temperatura mostrou uma quantidade reduzida de polissomos e subunidades 

livres 50S, assim como uma acumulação de partículas 40S (PEIL et al., 2008). Estas partículas 

possuem uma composição proteica distinta das partículas normais 50S, com menor quantidade 

das proteínas montadas mais tardiamente (SHAJANI et al., 2011). No entanto a quantidade da 

subunidade 30S é igual à da cepa selvagem (CHAROLLAIS et al., 2004). CsdA interage com uma 

variedade de proteínas de ligação a ácidos nucleicos, incluindo as proteínas ribossomais, as 

metilases de DNA e RNase R, de uma maneira não dependente do RNA, sugerindo que pode 

executar papeis adicionais à montagem do ribossomo (BUTLAND et al., 2007). 

A deleção do gene srmB causa um fenótipo de crescimento lento em baixa temperatura, e 

a análise do perfil ribossomal também mostrou uma acumulação de partículas 40S. A análise do 

RNA ribossômico e das proteínas ribossomais na partícula 40S mostrou que é uma subunidade 

ribossomal 50S que teve uma montagem incompleta. Em particular ocorre a ausência da proteína 

ribossomal L13, essencial para o primeiro passo na montagem do ribossomo. As frações nos 
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gradientes de sacarose da cepa selvagem mostram também que SrmB está associada  com 

partículas precursoras da subunidade 50S. Estes resultados mostraram que SrmB está envolvida 

no primeiro passo da montagem da subunidade 50S, que é necessário para a união da proteína 

L13. Este passo pode ser um rearranjo estrutural, o qual em baixa temperatura não pode ocorrer 

sem a assistência desta RNA helicase (CHAROLLAIS et al., 2003). SrmB interage com as 

proteínas ribossomais L4 e L24 e o domínio localizado próximo da extremidade 5´ do rRNA 23S 

sugerindo que estas dirigem SrmB para seu RNA alvo correto in vivo; este complexo 

ribonucleoproteico é estável in vitro, e SrmB auxilia que o rRNA 23S mantenha uma estrutura 

correta até que a montagem seja completada  (TRUBETSKOY et al., 2009). As interações entre 

SrmB e o rRNA foram reveladas quando foram identificadas mutações no rRNA no mutante da 

RNA helicase SrmB. Estas mutações potencialmente impedem o pareamento das bases entre os 

rRNAs 23S e 5S, sugerindo que SrmB resolve estruturas impróprias nos rRNAs 23S e 5S que 

podem inibir a montagem da subunidade 50S. Estas interações indicam que SrmB é necessária 

para produzir o arranjo da estrutura secundária,  fornecendo um sítio de nucleação para a proteína 

ribossomal L13 e os subsequentes passos no começo da montagem do ribossomo (PROUX et al., 

2011). 

A RNA helicase RhIE participa na montagem da subunidade 50S antes de CsdA e SrmB, 

cooperando com estas helicases na biogênese do ribossomo. rhlE  quando em múltiplas cópias 

suprime parcialmente o efeito da mutação ∆csdA mas exacerba o fenótipo de sensibilidade ao frio 

no mutante ∆srmB. Foi observado que o duplo mutante csdA/rhlE apresenta um maior número de 

subunidades precursoras de 50S que o mutante simples csdA, mas srmB/rhlE apresenta menos 

que srmB apenas. O modelo proposto foi de que RhlE regula a maturação do precursor da 

subunidade 50S através de duas vias de maturação separadas, nas quais níveis altos de RhlE 

dirigem para a via de CsdA, e níveis baixos de RhlE para a via de SrmB. A expressão de CsdA é 

induzida no frio e então nesta condição RhlE seleciona a  CsdA para a montagem da subunidade 

50S contribuindo na formação de um ribossomo adaptado ao frio. RhlE pode ter outras atividades 

na biogênese do ribossomo em E. coli já que foi mostrado que esta RNA helicase pode associar-se 

com as subunidades 50S, 30S e os ribossomos 70S (JAIN, 2008). O mecanismo que regula os 

níveis de expressão ou como RhlE interage ou dirige a atividade de outras helicases não é 

conhecido (OWTTRIM, 2013). 

O gene que codifica a RNA helicase DbpA não é essencial e a cepa mutante não mostra 

um defeito no crescimento em meio rico a 37°C ou 25 °C. Não foi possível mostrar indícios 

conclusivos para a participação de DbpA na biogênese do ribossomo a 25°C em meio rico 

(OWTTRIM, 2013; PEIL et al., 2008;). Uma conexão desta helicase com a biogênese do ribossomo 

foi estudada na resposta do mutante R331A de DbpA. Esta mutação produz um fenótipo 

dominante de colônia pequena a 37°C e que foi mais severo a 22 °C. DbpA é uma das poucas 

helicases cuja sequência específica do RNA com o qual ela interage para ativar sua atividade de 
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desenovelamento dependente do RNA é conhecida. Esta sequência é a hélice 92 do rRNA 23S, o 

que sugere que sua função é mudar a estrutura deste domínio durante a biogênese do ribossomo 

(FULLER-PACE et al., 1993;  NICOL et al., 1995; OWTTRIM, 2013). As células do mutante R331A 

acumularam partículas aberrantes 45S, e também mostraram carência de proteínas ribossomais L 

mais tardias na montagem do ribossomo (ELLES; UHLENBECK, 2008; OWTTRIM, 2013; SHARPE 

ELLES et al., 2009;). Estes resultados juntos sugerem que DbpA age em um passo tardio na 

montagem da subunidade 50S, provavelmente evitando a conformação incorreta do rRNA 23S e 

favorecendo mudanças estruturais que permitem a ligação das proteínas ribossomais L tardias 

(DIGES; UHLENBECK, 2001., REDDER et al., 2015). 

Owttrim, (2013) propõe o seguinte modelo para explicar a ordem de participação das RNA 

helicases na biogênese do ribossomo em Escherichia coli (Figura 3). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 -  RNA helicases na biogênese do ribossomo em Escherichia coli.  Ordem relativa da função de 

cada RNA helicase na montagem do ribossomo e os tamanhos das partículas intermediárias da 

subunidade 50S que são acumuladas nos mutantes das RNA helicases. RhlE funciona primeiro no 

processo da biogênese e dirige se a montagem continua com a via específica da RNA helicase 

SrmB ou DeaD (CsdA). DbpA participa mais tardiamente no processo. DeaD também é necessária 

em um passo tardio na montagem da subunidade 30S envolvendo o rRNA 16S. Fonte: Owttrim, 

2013.    
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1.5.2     RNA helicases na regulação pós-transcricional 

 

 Alguns estudos implicaram a RNA helicase CsdA na desestabilização de estruturas 

secundárias de RNAs mensageiros, as quais impedem a união do ribossomo com as regiões do 

início da tradução (JONES et al., 1996; KABERDIN; BLÄSI, 2013), e afetando assim sua regulação 

pós-transcricional. Por exemplo, a liberação da repressão dos genes de choque térmico dnaK e 

groEL, induzidos após uma longa exposição a baixa temperatura, foi reduzida no mutante csdA 

(JONES et al., 1996). O mRNA de rpoH que codifica o fator sigma 32, o qual é necessário para a 

transcrição destes genes de estresse calor, contém estruturas secundárias que parcialmente 

sequestram o sítio de início da tradução (MORITA et al., 1999).  Assim, a expressão diminuída dos 

genes de estresse de calor a 15°C na ausência de CsdA poderia ser o resultado de uma tradução 

reduzida do mRNA de rpoH estruturado (KABERDIN; BLÄSI, 2013). Entretanto, isso não se 

confirmou para o sistema de Synechocystis, onde a RNA helicase ChrR foi implicada apenas na 

estabilização dos transcritos de groEL1/2 (PRAKASH et al., 2010). 

Tamura et al (2012) demonstraram que a mutação no gene csdA pode parcialmente 

restaurar o crescimento em E . coli de um mutante rne, com ausência da RNase E funcional. Esta 

supressão é dependente da atividade de RNA helicase, sugerindo um papel importante no 

desenovelamento de estruturas secundárias neste processo. A superexpressão do gene csdA em 

E. coli aumentou a tradução do mRNA de cat construído com uma estrutura secundária que oculta 

a sequência Shine-Dalgarno, indicando que a RNA helicase CsdA em baixa temperatura deve 

desestabilizar a estrutura secundária inibitória favorecendo o início da tradução (BUTLAND et al., 

2007; KABERDIN; BLÄSI, 2013). 

Estudos dos pequenos RNAs regulatórios (sRNA), associados com a proteína Hfq têm 

colaborado para um conhecimento maior do controle pós-transcricional em bactérias (MIYAKOSHI 

et al., 2015; STORZ et al., 2011). Uma grande classe de sRNAs, através do pareamento de bases 

com seus mRNAs-alvo, agem inibindo ou ativando a tradução por bloqueio ou exposição do sítio 

de ligação ao ribossomo (GOTTESMAN et al., 2011; PENG et al., 2014). 

Um sistema modelo bem estudado em E. coli  é a ativação da tradução do mRNA de rpoS, 

o qual codifica o fator sigma de fase estacionária, RpoS, pelo sRNA DsrA em baixa temperatura 
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(REPOILA et al., 2003; SLEDJESKI et al., 1996). O sítio de ligação do ribossomo no mRNA de 

rpoS em E. coli é ocultado por uma estrutura secundária do RNA, e a ativação da tradução do 

mRNA rpoS é feita pela formação de duplex entre rpoS e DsrA por mediação da chaperone de 

RNA Hfq, que libera o RBS, e estabiliza o transcrito (SLEDJESKI et al., 2001). CsdA foi identificada 

como um fator auxiliar em baixa temperatura  necessário para a ativação da síntese do fator sigma 

RpoS por Hfq/DsrA. A diminuição da síntese de RpoS no mutante csdA em baixa temperatura 

pode ser devida a um defeito no pareamento entre o mRNA rpoS e DsrA (KABERDIN; BLÄSI, 

2013; RESCH et al., 2010). Assim, surgiu a hipótese que CsdA estaria envolvida na reestruturação 

de DsrA e/ou na abertura da estrutura secundária inibitória do mRNA rpoS em baixa temperatura, 

mas ainda não há comprovação experimental.   

 

1.5.3 Participação das RNA helicases nos complexos de degradação do RNA 

 

 

Em todos os organismos os transcritos têm um tempo de duração limitado, e sua 

instabilidade permite que a expressão da informação genética seja regulada em intensidade e 

duração para permitir a homeostase e uma resposta oportuna às mudanças no meio ambiente 

(BANDYRA et al., 2013). As Ribonucleases (RNases) têm um papel importante na regulação 

funcional, estabilidade e decaimento do RNA, e a ação combinada de endoribonucleases e 

exoribonucleases é necessária para regular a degradação dos mRNAs. Uma das enzimas-chave 

no processamento e decaimento do RNA em muitas espécies bacterianas é a endoribonuclease 

RNase E. Sua atividade endonucleásica ocorre preferencialmente com substratos contendo um 

monofosfato na extremidade 5’, já que em bactérias os transcritos primários possuem um grupo 

trifosfato no 5’, que protegem contra degradação (MACKIE, 1998). 

Em adição à sua bem caracterizada atividade nuclease hidrolítica, a RNase E atua também 

como arcabouço molecular  que coordena a formação de um complexo multienzimático chamado 

de degradossomo de RNA. O degradossomo de RNA de Escherichia coli tem sido o mais estudado 

e é composto pela RNase E, a RNA helicase DEAD-box RhlB, a enzima glicolítica enolase e a 

polinucleotídeo fosforilase (PNPase). O complexo catalisa a degradação a partir de uma clivagem 

inicial pela RNAse E, com a PNPase exercendo sua atividade exonucleolítica 3’-5’, e a RNA 

helicase desfazendo as estruturas secundárias que impedem a função (COBURN et al., 1999). Em 

várias espécies bacterianas não existe RNase E, como por exemplo em Bacillus subtilis,  e nestes 

organismos o degradossomo de RNA se organiza sobre a endonuclease RNase Y (HARDWICK; 

LUISI, 2013). A RNase E possui o domínio catalítico na região amino-terminal, e um domínio C-

terminal não-estruturado que possui sítios específicos para a ligação de outras enzimas, e em E. 
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coli se liga à membrana citoplasmática pela sua extremidade C-terminal (HARDWICK; LUISI, 

2013). 

A composição do degradossomo varia um pouco em outras bactérias, e muitas outras 

proteínas têm sido associadas dinamicamente ou em níveis subestequiométricos (BANDYRA et al., 

2013; VOSS et al., 2014).  Mesmo em E. coli, por exemplo, foi demonstrado que outras enzimas 

como a RNA helicase de estresse frio CsdA isolada de degradossomos de RNA em baixa 

temperatura, pode substituir a RNA helicase RhlB in vitro (PRUD´HOMME-GÉNÉREUX et al., 

2004). Também foi mostrado que a 15 °C, o degradossomo de RNA de estresse frio mostrou as 

mesmas funções que seu complexo equivalente a 37°C (MALFAVÓN et al., 2013; PRUD´HOMME-

GÉNÉREUX et al., 2004). A RNase E pode ligar outras RNA helicases DEAD-box como SrmB e 

RhlE utilizando um sítio de ligação específico diferente ao sítio de ligação de RhlB; além disso, é 

possível  reconstruir in vitro um degradossomo de RNA que contém a RNA helicase RhlE, obtendo 

degradação estimulada por ATP de fragmentos de mRNAs estruturados (KHEMICI et al., 2004). 

Outros estudos mostraram como componentes do degradossomo de RNA em E. coli a polifosfato 

quinase, as chaperones GroEl, DnaK (MICZAK et al., 1996; VANZO et al., 1998) e os reguladores  

da atividade ribonucleásica RraA, RraB e Hfq (KABERDIN; LIN-CHAO, 2009). 

As interações físicas entre os componentes do degradossomo de RNA e outras RNases foi 

demonstrado usando diferentes técnicas (MALFAVÓN et al., 2013). A interação da RNase P, 

RNase E e a polinucleotídeo fosforilase (PNPase), foi inicialmente proposta por meio de análise de 

extratos celulares por gradiente de sacarose (JAIN et al., 1982). Ensaios de duplo híbrido em 

levedura, western blotting e coimunopurificação suportam um modelo para a interação da RNase 

E, PNPase, a helicase RhlB e enolase (VANZO et al., 1998;). Um complexo degradossomo 

funcionalmente ativo foi reconstituído a partir de RNase E, PNPase e RhlB purificadas e 

demonstrada sua função in vitro com ensaios de imunoprecipitação e western blots (COBURN et 

al., 1999; KHEMICI et al., 2004). As interações da RNase E, PNPase, Enolase e RhlB foram 

demonstradas em frações purificadas analisadas por espectrometria de massas (BUTLAND et al., 

2005). As interações específicas entre PNPase e RNase E foram demonstradas também in vivo 

utilizando ensaios de cromatografia de afinidade e duplo híbrido em bactéria (DURÁN-FIGUEROA 

et al., 2006). A interação entre RhlB e RNase E  em E. coli tem sido alvo de diversos estudos, e o 

sítio de reconhecimento para a RNA helicase foi mapeado em um curto segmento do domínio não 

catalítico C-terminal da RNase E (AIT-BARA; CARPOUSIS, 2010; HARDWICK et al., 2011) (Figura 

4).  

Em outras bactérias a composição do degradossomo pode variar até certo ponto 

(REDDER et al., 2015). Em Pseudomonas syringae, ligada à RNase E está RhlE, em menor escala 

SrmB, e em lugar da PNPase aparece a RNase R (PURUSHARTH et al., 2005). Em Rhodobacter 

capsulatus estão presentes duas DEAD-box RNA helicases, e o fator de terminação de transcrição 
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Rho, mas não a PNPase nem enzimas metabólicas (JÄGER et al., 2001). Em Helicobacter pylori, a 

DEAD-box helicase RhpA e a proteína RNase J formam um degradossomo associado aos 

ribossomos (REDKO et al, 2013). 

O degradossomo de C. crescentus é semelhante ao de E. coli, e seus componentes basais 

são a RNase E, uma RNA helicase DEAD-box RhlB (CC1847) e a PNPase. A conservação das 

interações helicase-ribonuclease enfatiza a importância funcional deste complexo (AIT-BARA; 

CARPOUSIS, 2010; HARDWICK et al., 2011). Enquanto o degradossomo de E. coli contem a 

enzima glicolítica enolase, o degradossomo de C. crescentus tem a enzima do ciclo dos ácidos 

tricarboxílicos aconitase. A presença de aconitase no degradossomo de C. crescentus foi um 

descobrimento inesperado (CONSTABLE et al., 1992; HARDWICK et al., 2011) (Figura 4). Em 

outro trabalho demonstraram que diferente do degradossomo de E. coli, no degradossomo de C. 

crescentus a RNA helicase RhlB interage diretamente com um segmento do domínio catalítico N- 

terminal da RNase E, e que o complexo inclui a exonuclease RNase D (VOSS et al., 2014) (Figura 

4). 

A cooperação estreita entre RNA helicases e enzimas envolvidas na degradação do RNA 

não é incomum na evolução, como por exemplo no complexo exossoma eucariótico. Foi 

demonstrado que o sítio de interação com a RNA helicase RhlB encontra-se dentro de S1 que é 

um domínio sensor-5`da RNase E; entretanto, um segmento similar não foi identificado na RNase 

E de C. crescentus quando foi feito o alinhamento de sequências de proteínas (HARDWICK et al., 

2011) (Figura 4). A interação entre o domínio catalítico da RNase E e a helicase DEAD-box não 

tem sido mostrada em outros organismos. Como RhlB interage com o domínio sensor S1 da 

RNase E de C. crescentus (CcNTD 1-575), a helicase e o sítio ativo da RNase E podem estar 

próximos dentro do complexo, indicando que o substrato RNA estruturado é desenovelado por 

RhlB e passa diretamente ao sítio ativo da RNase E (HARDWICK; LUISI, 2013; VOSS et al., 2014) 

(Figura 4). As diferenças e similaridades entre os degradossomos de C. crescentus e E. coli é um 

ponto culminante na força de evolução convergente no recrutamento da atividade RNA helicase à 

maquinaria do metabolismo de RNA (VOSS et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 



39 
 

RhlB

(CC1847)
Sítio de ligação de 

RhlB

(1-274)

Aconitase

(CC3667)

RNase D

(CC1704)

PNPase

(CC0034)

(83-145)

Domínio de
inserção S1

(675-725)

Sítio de ligação

Aconitase

(760-803)

Sítio de ligação

RNase D

(888-898)

Sítio de ligação

PNPase

Degradossomo RNA em C. crescentus

Degradossomo RNA em E. coli

Hélice anfipática de 

ligação à membrana

(565-585

RhlB
Enolase

PNPase

(698-762)

Sítio de ligação

RhlB

(833-850)

Sítio de ligação

Enolase

(1021-1061)

Sítio de ligação

PNPase

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 -  Representação esquemática do degradossomo de RNA em Caulobacter crescentus em 

comparação com o degradossomo de Escherichia coli.  (A) Degradossomo em C. 

crescentus. O domínio N-terminal da RNase E é mostrado com os sítios de ligação para a RNA 

helicase RhlB e o domínio de inserção S1. O domínio C-terminal é mostrado como uma linha 

ondulada fina azul, com os sítios de interação para aconitase, RNase D e PNPase. (B) 

Degradossomo de E. coli. São mostrados os domínios de ligação à: membrana, RNA helicase 

RhlB, enolase e PNPase. Fonte: Voss et al 2014. 
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1.6 A participação das RNA helicases DEAD-box é importante na formação de biofilme  

 

A formação de biofilme é um comportamento cooperativo em grupo que envolve a 

população bacteriana vivendo encerrada em uma matriz extracelular produzida por elas mesmas 

(SOLANO et al., 2014). Na bactéria Gram positiva Staphylococcus aureus a inserção do 

transposon mini-Mu no gene que codifica a RNA helicase DEAD-box CshA produz uma redução na 

formação de biofilme a 37°C (OUN et al., 2013). Isto ocorre devido a um aumento na estabilidade 

do RNA mensageiro de agrBDCA, induzindo a síntese do RNAIII regulatório, e produzindo uma 

diminuição na formação de biofilme. Entretanto na presença da RNA helicase CshA o 

degradossomo de RNA pode degradar uma boa parte dos mRNAs agrBDCA, levando a que o 

sistema de quorum sensing trabalhe corretamente e somente poucas quantidades de RNAIII sejam 

produzidas, levando a uma formação normal de biofilme (OUN et al., 2013).  Análises de expressão 

gênica neste mutante mostrou que outros genes tiveram expressão alterada, mas em pequeno 

número (BERNSTEIN et al., 2004; GIRAUD et al., 2015). 

Em C. crescentus foi demonstrado que a estrutura mais importante para a adesão a várias 

superfícies é a adesina encontrada na ponta do talo (BODENMILLER et al., 2004; COLE et al., 

2003; ENTCHEVA-DIMITROV; SPORMANN, 2004; SMITH et al., 2003). Através de um ensaio de 

fixação estática, foi demonstrado que a adesão é dependente do ciclo celular (BODENMILLER, et 

al., 2004; ENTCHEVA-DIMITROV; SPORMANN, 2004;). As células de C. crescentus formam dois 

diferentes tipos fundamentais de biofilmes: um biofilme em monocapa e um biofilme contendo 

estruturas em forma de cogumelo densamente empacotadas. Nestas condições de biofilme a 

substância adesiva é a estrutura mais importante para a adesão. Também os pili tipo IV foram 

fundamentais para a construção e manutenção da estrutura em forma de cogumelo no biofilme 

(ENTCHEVA-DIMITROV; SPORMANN, 2004). Um componente importante do adesivo é o 

polissacarídeo contendo N-acetilglucosamina (BODENMILLER et al., 2004; MERKER; SMIT, 

1988;). Não se conhece o efeito das RNA helicases sobre este processo em C. crescentus. 

 

1.7 As RNA helicases DEAD-box em Caulobacter crescentus 

 

O genoma de C. crescentus codifica 3 helicases da família DEAD-box (CC0835, CC1478 e 

CC1847) e uma helicase da família DEAH (CC2040), além de outras helicases de ácidos nucleicos. 

Como já descrito anteriormente, a RNA helicase codificada por CC1847 (RhlB) teve sua função 
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melhor caracterizada, e é a principal enzima participando do degradossomo de RNA (HARDWICK 

et al., 2011). 

A fim de identificar os genes importantes para a resistência notável de C. crescentus ao 

congelamento, foi feita uma busca em uma biblioteca de transposição contendo 5700 clones por 

mutantes sensíveis ao congelamento a -80 °C. Dois dos mutantes (12-9E e 30-10H) mostraram 

uma redução severa nos índices de sobrevivência, e estavam interrompidos nos genes que 

codificava uma DNA helicase da família AddA (CC3538) e uma RNA helicase da família 

DEAD/DEAH (CC0835) (MAZZON et al., 2008). Em C. crescentus a RNA helicase RhlE, codificada 

por CC0835, foi proposta como sendo uma enzima importante para o fitness celular e sua 

expressão é induzida quando a temperatura diminui de 30°C a 15°C (AGUIRRE et al., 2017; 

CHRISTEN et al., 2011). O sitio de início da transcrição de rhlE foi predito a 186 pb a montante do 

códon inicial (MCGRATH et al., 2007). Foi determinado que a máxima expressão de rhlE é 

dependente de sua longa região 5´UTR e RhlE é regulada por mecanismos pós-transcricionais 

(AGUIRRE et al., 2017). Os resultados indicam que RhlE poderia regular seus próprios níveis de 

mRNA por estabilização mediada pela região 5´UTR e/ou por aumento da tradução (AGUIRRE et 

al., 2017). 

Resultados utilizando Western blotting permitiram demonstrar que a proteína RhlE acumula 

em baixa temperatura e sua concentração não variou quando foi analisada por 48 horas durante a 

fase estacionária e nas diferentes fases do ciclo celular (VICENTE, 2017). A análise 

transcriptômica de C. crescentus NA1000 submetida ao estresse frio identificou que o gene 

CC0835 foi induzido, assim como os outros genes codificando RNA helicases DEAD-box CC1478 

e CC1847. Foram identificados possíveis mRNAs que se ligaram a RhlE pela técnica HITS-CLIP, 

resultado importante para ter um conhecimento melhor da função desta enzima na regulação da 

estabilidade dos mRNAs (VICENTE, 2017). 

Em trabalho anterior, foi mostrado que o gene CC2040 é regulado por LexA e induzido na 

resposta SOS (ROCHA et al., 2008), sugerindo que seu produto tenha papel na resposta a danos 

no DNA. A análise funcional de alguns genes regulados por a resposta SOS em C. crescentus 

mostrou que a helicase CC2040 tem uma função importante colaborando com a via de reparo por 

excisão de nucleotídeos (NER), no reparo de lesões induzidas ao DNA por agentes químicos como 

H2O2. Além disso, também foi mostrada a participação desta enzima no reparo de lesões induzidas 

quando a bactéria e submetida ao agente mitomicina C (MMC) (LOPES, 2014). Condizente com 

esta função, CC2040 é co-transcrito com o gene CC2041, que codifica uma metalofosfoesterase 

associada à DNA ligase, com possível papel no reparo de DNA (SCHRADER et al., 2014).  

Recentemente, demonstramos que em C. crescentus a RNA helicase RhlE (codificada por 

CC0835) está associada ao degradossomo de RNA em baixa temperatura, conjuntamente com 

várias outras proteínas, como a RNA helicase DEAD-box CC1478, o terminador da transcrição Rho 
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e a proteína ribossomal S1, os quais podem ter papeis acessórios na degradação do RNA em 

baixa temperatura (AGUIRRE et al., 2017). Os resultados mostraram que RhlE está associada com 

o degradossomo de RNA, não somente a 15 °C, mas também a 30 °C. Entretanto, a proteína RhlB 

não é substituída pela presença de RhlE, sugerindo que RhlE pode-se ligar à RNase E em sítio 

diferente de RhlB, ou que sua interação seja mediada indiretamente por outra proteína.  Não 

obstante, a ligação de RhlE não é dependente da presença de RhlB (AGUIRRE et al., 2017). 
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2 OBJETIVOS 

 

Este trabalho propõe caracterizar fenotipicamente as linhagens mutantes das RNA 

helicases DEAD-box de Caulobacter crescentus para definir o papel celular de cada enzima em 

condições de baixa temperatura. Para isso, foram utilizadas as seguintes estratégias: 

 

 Comparação de sequências de aminoácidos entre as RNA helicases DEAD-box em C. 

crescentus e E. coli. 

 Construção de linhagens mutantes duplas. 

 Ensaios de crescimento e viabilidade das linhagens mutantes a 30°C e a 15 °C. 

 Ensaios de complementação cruzada entre os genes para determinar uma redundância 

funcional. 

 Ensaios de formação de biofilme na linhagem CC0835::miniTn5. 

 Ensaios de expressão gênica em baixa temperatura 

 Análise dos perfis ribossomais das linhagens mutantes a 30°C e 15 °C. 

 Tentativa de determinação da eficiência dos degradossomos de RNA nos mutantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Linhagens bacterianas e condições de crescimento 

 

AS cepas de Caulobacter foram cultivadas aerobicamente sob agitação nas temperaturas 

de 30°C e 15 °C, em meio PYE (peptona 2 g/L; extrato de levedura 1 g/L;  MgSO4 0,2 g/L; CaCl2 

0,5 mM). Quando foi preciso os meios de cultura foram suplementados com os antibióticos 

gentamicina (15 µg/mL), ácido nalixídico (50 µg/mL), canamicina (5 µg/mL), cloranfenicol (100 

µg/mL). Quando necessário o composto aromático vanilato foi adicionado no meio a uma 

concentração de 500 µM. 

As cepas de Escherichia coli foram cultivadas aerobicamente sob agitação a 37°C em meio 

LB (Luria-Bertani) (triptona 10 g/L; extrato de levedura 5 g/L; NaCl 10 g/L; pH 7,5). Quando foi 

preciso os meios de cultura foram suplementados com os antibióticos gentamicina (15 µg/mL), ou 

ampicilina (100 µg/mL).  

Caulobacter crescentus NA1000,  Evinger and Agabian (1977), foi utilizada neste trabalho 

como cepa parental. Os genes codificando as RNA helicases CC1847 (rhlB), CC0835 (rhlE), 

CC1478 e CC2040, foram deletados por dupla recombinação homóloga utilizando o plasmídeo  

pNPTS138 pelo Dr. Ricardo Mazzon e a aluna Daniela Alvelos. O mutante da RNA helicase 

CC0835 foi identificado de uma biblioteca de mutantes gerados com o transposon miniTn5, o qual 

carrega um gene marcador de resistência ao antibiótico canamicina (Kan
R
) (MAZZON et al., 2008). 

As linhagens de C. crescentus e E. coli utilizadas neste trabalho encontram-se listadas nas 

Tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1 - Linhagens de Caulobacter crescentus utilizadas neste trabalho. 

 

Linhagens Genótipo Referência 

NA1000 Linhagem parental EVINGER e AGABIAN, 1977 

MM24 NA1000 (CC0835::miniTn5) MAZZON et al., 2008 

MM49 NA1000 (∆CC1478) Ricardo Mazzon e Daniela Alvelos 

MM50 NA1000 (∆CC1847) Ricardo Mazzon e Daniela Alvelos 

MM51 NA1000 (∆CC2040) Ricardo Mazzon e Daniela Alvelos 

MM81 NA1000(∆1478/CC0835::miniTn5) Este trabalho 

MM82 NA1000(∆1847/CC0835::miniTn5) Este trabalho 

MM83 NA1000(∆2040/CC0835::miniTn5) Este trabalho 

 NA1000(pBV) Este trabalho 

 NA1000 (pBV-1847) Este trabalho 

 NA1000 (pBV-0835) Este trabalho 

 NA1000 (pBV-1478) Este trabalho 

 MM24 (pBV) Este trabalho 

 MM24( pBV-0835) Este trabalho 

 MM24 (pBV-1847) Este trabalho 

 MM24 (pBV-1478) Este trabalho 

 MM50 (pBV) Este trabalho 

 MM50 (pBV-1847) Este trabalho 

 MM50 (pBV-0835) Este trabalho 

 MM50 (pBV-1478) Este trabalho 

 MM49 (pBV) Este trabalho 

 MM49 (pBV-1478) Este trabalho 

 MM49 (pBV-1847) Este trabalho 

 MM49 (pBV-0835) Este trabalho 

CB15 Linhagem sincronizável ATCC 19089 

MM95 CB15 (CC0835::miniTn5) Este trabalho 

 CB15 (pBV) Este trabalho 

 MM95 (pBV) Este trabalho 

 MM95 (pBV-0835) Este trabalho 
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Tabela 2 -  Linhagens de Escherichia coli utilizadas neste trabalho. 

 

Linhagens Genótipo Referência 

DH5α supE44 lacU169 (80 lacZ M15) hsdR 17 recA 1 endA 11 

gyrA 96 thi-1 relA 1 

HANAHAN, 1983 

S17-1 294::RP4-2(Tc::Mu)(Km::Tn7) SIMON; PRIEFER; 

PUHLER, 1983 

DH10-β F-mcrA∆(mrr-hsdRMS-mcrBC)Փ80lacZ∆M15∆lacX74 

recA1 endA1 

HANAHAN, 1983 

 

 

3.2 Construção das linhagens mutantes duplas e obtenção de linhagem MM95  

Os mutantes duplos foram gerados por transdução generalizada, utilizando o bacteriófago 

de transdução ΦCR30 isolado por (ELY; JHONSON, 1977).  

A mutação 0835::miniTn5 do clone 30-10H (MAZZON et al., 2008) foi transduzida com o 

fago ΦCR30, para as linhagens mutantes dos genes que codificam as RNA helicases CC1847, 

CC1478, CC2040 a linhagem parental NA1000 e a linhagem parental não sincronizável CB15. 

Inicialmente, 400 µL da cultura da linhagem MM24 em uma (DO600) 0,8 foi infectada com 200 µL do 

bacteriófago ΦCR30. Posteriormente foram utilizados 200 µL deste lisado para infectar 500 µL das 

culturas MM49, MM50, MM51 e CB15, as quais foram incubadas por 4 horas sob agitação a uma 

temperatura de 30 °C, e a seguir estas misturas foram semeadas em placas de PYE 

suplementadas com os antibióticos ácido nalixídico (20 µg/mL) e canamicina (Kan
R
) (5 µg/mL). As 

placas foram incubadas a 30°C por 4 dias até que fosse possível visualizar colônias que foram 

selecionadas, obtendo os mutantes duplos MM82 (1847/0835::miniTn5), MM81 

(1478/0835::miniTn5) e MM83 (2040/0835::miniTn5) e os mutantes simples NA1000 

(0835::miniTn5) e MM95 (CB15 0835::miniTn5). 

  

3.3  Construção de plasmídeos de expressão controlada  

Foram construídos vetores plasmidiais, clonando a sequência codificadora dos genes das 

RNA helicases CC0835, CC1847 e CC1478 no vetor pBVMCS-4 (THANBICHLER et al., 2007), 
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onde os genes estão sob controle do promotor de utilização de vanilato; este plasmídeo tem uma 

marca de resistência ao antibiótico gentamicina (Gen
R
). 

Para obter a complementações das mutações as regiões codificadoras de cada gene 

foram clonadas inicialmente nos plasmídeos pET15 e pET DUET respectivamente, pelo Dr. Steven 

Hardwick, da Universidade de Cambridge e gentilmente disponibilizadas. Como os plasmídeos 

pET15 e pET DUET contendo as regiões codificadoras dos genes estavam dentro de E. coli, foi 

feita a extração dos plasmídeos com o kit de extração de plasmídeos PureYield
TM

 Plasmid Miniprep 

System (Promega Co., Madison, WI, E.U.A). Posteriormente os plasmídeos foram clivados com as 

enzimas de restrição NdeI/BamHI (CC0835) e NdeI/XhoI (CC1847).  Para inativar as enzimas de 

restrição antes de fazer as ligações, as digestões foram tratadas deixando-as em uma temperatura 

de 80°C por 20 minutos. 

   As ligações de cada uma das regiões codificadoras dos genes ao vetor pBVMCS-4 foram 

realizadas utilizando-se 10 µL de cada digestão pET15-0835 e pET DUET-1847, para 2 µL da 

digestão do vetor pBVMCS-4, usando 1,5 U de T4 DNA ligase em tampão apropriado, em um 

volume final de 30 µL para cada reação. A ligação foi incubada por 24 horas a 16 °C. 

Na complementação da deleção do gene CC1478, foi feita inicialmente a extração do DNA 

cromossômico das células da cepa parental C. crescentus NA1000 utilizando o protocolo descrito 

por Chen e Kuo (1993). Culturas da cepa NA1000 foram incubadas aerobicamente sob agitação 

em meio PYE a 30°C durante 24 horas. Posteriormente 1,5 mL da cultura foram transferidos para 

um microtubo, e centrifugado por 3 minutos a 12.000 rpm; o pellet foi ressuspendido pipetando 

vigorosamente em 200 µL de tampão de lise (Tris-acetato 40 mM pH 7,8; Acetato de sódio 20 mM; 

EDTA 1 mM e SDS 1%), e em seguida foi adicionado 66 µL de uma solução de NaCl 5 M. Esta 

mistura foi centrifugada por 10 minutos a 12.000 rpm em uma temperatura de 4 °C. O 

sobrenadante foi transferido para um microtubo novo, adicionando um volume igual de clorofórmio, 

e foi feita a centrifugação por 3 minutos a 12.000 rpm a 4°C e o sobrenadante transferido para 

outro microtubo, no qual foi adicionado um volume igual de uma solução de fenol:clorofórmio (1:1). 

O DNA foi precipitado com etanol, lavado duas vezes com etanol 70%, seco e ressuspendido em 

50 µL de TE com RNAse 20 mg/ml. 

A região codificante do gene da RNA helicase CC1478, foi inicialmente amplificada 

utilizando 1 µL do DNA cromossomico, 2,5 µL dos oligonucleotideos (10 pmol) ; 0,5 µL dos dNTPs 

(10 mM), 0,25 µl MgCl2 (50 mM), 1 µL da DNA Polimerase 2 U/µL de alta fidelidade Phusion 

(Thermo Fisher Scientific Brasil, São Paulo, SP, Brasil) e 5 µL de  tampão 5 X GC fornecido pelo 

fabricante.  A reação foi aplicada em gel de agarose 1,5 % para o isolamento do fragmento em 

tampão TBE (Tris 89 mM; ácido bórico 89 mM; EDTA 2 mM pH 8). Após a corrida, o fragmento foi 

corado com SYBR® Safe (Thermo Fisher Scientific Brasil, São Paulo, SP, Brasil) e visualizado sob 

iluminação UV.  Posteriormente o fragmento foi purificado com o kit de purificação e extração PCR 
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clean-up, gel extraction (Sigma-Aldrich Brasil, São Paulo, SP, Brasil). O fragmento purificado e o 

plasmídeo pBVMCS-4 foram clivados com as enzimas de restrição NdeI e BamHI. Para inativar as 

enzimas antes de fazer a ligação, a digestão foi tratada deixando-a em uma temperatura de 80°C 

por 20 minutos. A tabela 3 lista os oligonucleotídeos utilizados no processo de amplificação. 

 

Tabela 3 - Oligonucleotídeos utilizados no processo de amplificação da região codificante do gene 

da RNA helicase CC1478 

 

Oligonucleotídeo Sequência (5´ → 3´) 

CC_1478 (F) AAA ACATATGTTGTGTGCGCGGTCGCAGAC 

CC_1478 (R) AAA AGAATTCCTACTTCTTCTTGAACGGCT 

 

   A ligação da região codificadora do gene ao vetor pBVMCS-4 foi realizada utilizando-se 2 

µL de cada digestão (fragmento 1478 e vetor pBVMCS-4), usando 1,5 U de T4 DNA ligase em 

tampão apropriado, em um volume final de 30 µL. A ligação foi feita por 24 horas a 16 °C. 

 

3.4 Obtenção de linhagens para complementação 

 As culturas de Escherichia coli DH5α e DH10-B foram utilizadas para a transformação 

com as construções pBV-0835, pBV-1847 e pBV-1478 respectivamente, e para a conjugação com 

Caulobacter foi utilizada a linhagem conjugativa de E. coli S17-1. As células competentes foram 

preparadas a partir de culturas crescidas aerobicamente em agitação por 24 horas a 37°C em 2 mL 

de meio LB. A seguir as culturas foram diluídas em 240 mL de meio LB, incubadas até atingir uma 

DO600nm 0.5-0.6 e resfriadas a 4°C por 15 minutos. As culturas foram centrifugadas por 10 minutos 

a 5.500 rpm a 4 °C, e a seguir os pellets foram lavados com água milli Q gelada, por três vezes. O 

último lavado foi feito com glicerol 10%, e finalmente os pellets foram ressuspendidos em glicerol 

10% e distribuindo 60 µL em microtubos os quais foram congelados a -80°C até o uso. As culturas 

eletrocompetentes DH5α e DH10-B foram transformadas por eletroporação com 2 µL das ligações 

(pBV-0835), (pBV-1847) e (pBV-1478) respectivamente, usando os parâmetros 200 Ω, 25 µF e 1,8 

kV para 60 µL da cultura. As células foram recuperadas em 1 mL de meio LB por 1 hora a 37°C em 

agitação. A seguir foram distribuídas em placas de meio LB com o antibiótico gentamicina (Gen
R
) 

(15 µg/mL), as quais permaneceram incubadas a 37°C por 16 horas para selecionar as colônias 

resistentes ao antibiótico.  Os plasmídeos foram extraídos usando o kit de extração de plasmídeos 

PureYield
TM

 Plasmid Miniprep System (Promega Co., Madison, WI, E.U.A). Posteriormente todos o 

plasmídeos foram clivados com as enzimas de restrição NdeI/BamHI (CC0835), (CC1478) e 
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NdeI/XhoI (CC1847) e as reações foram aplicadas em gel de agarose 1,5% o qual foi corado com 

SYBR® Safe (Thermo Fisher Scientific Brasil, São Paulo, SP, Brasil) e visualizado sob iluminação 

UV, selecionando os clones que apresentaram o plasmídeo  pBVMCS-4 com os insertos (CC0835), 

(CC1478), (CC1847). 

Das construções anteriores que foram confirmadas (pBV-0835), (pBV-1847) e (pBV-1478), 

2 µL foram usados para a transformação por eletroporação da linhagem conjugativa de E. coli S17-

1, com os parâmetros 200 Ω, 25 µF e 1,8 Kv para 60 µL da cultura, selecionando as colônias 

positivas resistentes ao antibiótico gentamicina (Gen
R
).  

Os plasmídeos foram transferidos para C. crescentus NA1000, e nos mutantes simples 

MM24, MM50 e MM49, assim como na linhagem parental não sincronizável CB15 (somente o pBV-

0835). Para introduzir os plasmídeos pBVMCS-4 nas linhagens de C. crescentus, culturas das 

células doadoras E. coli S17-1 com os plasmídeos foram misturadas com as linhagens de C. 

crescentus aproximadamente em uma proporção de células doadoras:células receptoras de 1:4. 

Esta mistura foi feita em placas de meio de cultura PYE, as quais foram incubadas por 24 horas a 

30 °C. Para obter colônias isoladas a mistura foi transferida para placas de PYE contendo os 

antibióticos ácido nalixídico (50 µg/mL) e gentamicina (15 µg/mL) incubando-as por dois dias a 30 

°C. Este procedimento permitiu a seleção e obtenção das linhagens usadas nos ensaios de 

complementação e as linhagens CB15 (pBV), CB15 0835::miniTn5 (pBV) e CB15 0835::miniTn5 

(pBV-0835) que foram usadas para o ensaio de formação de biofilme. 

 

3.5  Experimentos de análise fenotípica 

 

3.5.1   Análise do crescimento em baixa temperatura  

As linhagens parental foram cultivadas sob agitação a 30°C por 16 horas, em meio rico 

PYE até atingirem a fase estacionária, quando então foram diluídas em meio liquido PYE para uma 

densidade óptica (DO600nm) 0,1. Dois mililitros das culturas foram inoculados em triplicata biológica 

usando microplacas de poliestireno de 12 poços, as quais foram incubadas sob agitação em 

temperatura ótima de crescimento 30°C por 16 horas e em baixa temperatura 15°C por 74 horas, 

para realizar os ensaios de cinética de crescimento no sistema SpectraMax
®
Paradigm

®
  (Molecular 

Devices). 

 Como o sistema SpectraMax
®
Paradigm

® 
não permitia medir em forma contínua as 

absorbâncias a 600 nm na temperatura de 15 °C, as culturas foram incubadas nas microplacas a 

15°C sob agitação, e retiradas rapidamente em diferentes tempos, medindo manualmente as 

absorbâncias no SpectraMax
®
Paradigm

®
 até completar as 74 horas do experimento.  
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Ensaios de diluições seriadas em triplicatas biológicas foram feitos para determinar a 

viabilidade celular dos mutantes simples e duplos nas temperaturas de 30°C e 15 °C. As linhagens 

foram inoculadas em meio liquido PYE e incubadas por 16 horas a 30°C e posteriormente diluídas 

para a densidade óptica (DO600nm) 0,1. Quando alíquotas de 10 µL foram tomadas para diluições 

seriadas até 10
-5

, cada uma das diluições foi semeada em placas de meio PYE, as quais foram 

incubadas a 30°C por 3 dias para os mutantes simples e duplos e a 15°C por 5 dias para os 

mutantes simples e 8 dias para os mutantes duplos. 

 

3.5.2   Ensaios de complementação do crescimento em baixa temperatura 

As linhagens para complementação obtidas (Tabela 1) foram cultivadas em triplicata 

biológica sob agitação a 30°C por 16 horas, em meio rico PYE suplementado com o antibiótico 

gentamicina (15 µg/mL). Quando todas as culturas atingiram a fase estacionária, foram diluídas 

para uma densidade óptica (DO600nm) 0,1 em meio liquido PYE suplementado só com o antibiótico 

gentamicina 15 µg/mL). Em outro ensaio, foi feito diluindo as mesmas linhagens, mas usando o 

meio PYE suplementado com o antibiótico gentamicina (15 µg/mL) e vanilato (500 µM). 

  A determinação do perfil de crescimento e a análise de complementação foram realizadas 

como descrito acima. 

 

3.5.3 Ensaio de formação de biofilme 

As linhagens: CB15 (pBV) (parental não sincronizável de C.crescentus CB15 carregando o 

plasmídeo pBVMCS-4 vazio), CB15 0835::miniTn5-pBV (mutante da RNA helicase CC0835 

carregando o plasmídeo pBVMCS-4 vazio), CB15 0835::miniTn5 (pBV-0835) (mutante da RNA 

helicase CC0835 carregando o plasmídeo pBVMCS-4 com uma cópia do gene da RNA helicase 

CC0835) e a cepa parental NA1000 carregando o plasmídeo pBVMCS-4 vazio, foram cultivadas 

em triplicata biológica sob agitação em meio PYE suplementado com o antibiótico  gentamicina (15 

µg/mL) por 16 horas a 30 °C, quando então foram diluídas para a densidade óptica (DO600nm) de 

0,1, incubadas até uma (DO600nm) de 0,65 e diluídas novamente até uma (DO600nm) de 0,1.   

Dois mL das culturas diluídas foram distribuídos em microplacas de poliestireno de 12 

poços, as quais foram incubadas em agitação a 30°C por 8 horas, NA1000 (pBV); CB 15(pBV) e 16 

horas CB15 0835::miniTn5-pBV, assim que atingiram uma (DO600nm) de 0,30, as culturas foram 

removidas e os poços lavados duas vezes com meio PYE para eliminar as células não aderidas à 

superfície; as células aderidas foram coradas com 1,5 mL de cristal violeta 1% (peso/volume) e 

incubadas sob agitação por 30 minutos. Os poços foram lavados quatro vezes com agua destilada 

estéril para remover o excesso de cristal violeta; este corante foi solubilizado adicionando em cada 
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poço 1 mL de uma mistura de etanol-acetona (80-20) e as placas foram incubadas em agitação a 

30°C por 10 minutos.  A solução final de cristal violeta foi diluída 2 X em agua destilada estéril e a 

intensidade da cor foi medida a uma densidade óptica (DO589nm) em espectrofotômetro. 

 

3.5.4  Microscopia 

As culturas foram inoculadas em meio PYE a 30°C por 16 horas e posteriormente diluídas 

em meio PYE para uma densidade óptica (DO600nm) 0,1, e incubadas a 30°C ou 15°C em agitação 

até atingirem a densidade óptica (DO600nm) 0,5. Alíquotas foram retiradas e colocadas entre a 

lamínula e um tapete de agarose (1% de agarose em solução tampão de fosfato salino, PBS).  As 

lâminas foram visualizadas em microscópio Nikon E800, equipado com interferência diferencial de 

contraste 100X (Nikon Instruments, Inc., Melville, NY, E.U.A), as imagens foram capturadas usando 

uma camera Nikon DS-Ril e analisadas utilizando-se o programa UVP Doc-ItLS (Lifesciences 

Software). 

 

3.6 Análise da expressão gênica das RNA helicases de C. crescentus NA1000 exposta ao       

estresse frio 

 

3.6.1    Extração de RNA total e síntese de cDNAs  

As culturas das linhagens parental NA1000 e dos mutantes simples das RNA helicases 

NA1000 (0835::miniTn5),  NA1000 (∆CC1847), NA1000 (∆CC1478), NA1000 (∆CC2040), foram 

cultivadas em duplicata biológica sob agitação em meio PYE a 30°C por 16 horas, até uma 

densidade óptica (DO600nm) 0,5. Uma alíquota foi retirada neste ponto de (DO600nm) 0,5 e foi 

considerada como o ponto de 30 °C. As culturas foram divididas e continuaram sendo incubadas 

sob agitação por 3 horas a 15 °C, gerando os pontos de 15 °C. Em seguida foram centrifugados 10 

mL das culturas por 20 minutos a 5.500 rpm e os precipitados foram lisados em 1 mL de Trizol (Life 

Technologies Brasil, São Paulo, SP, Brasil), sendo incubados a 65°C por 10 minutos e tratados 

com clorofórmio. As misturas foram centrifugadas a 4°C por 15 minutos a 12.000 rpm; a fase 

aquosa foi coletada e os RNAs precipitados com 0,5 mL de isopropanol por 1 hora a -80 °C. Os 

tubos foram centrifugados a 4°C por 20 minutos a 12.000 rpm e os precipitados lavados em etanol 

75%. Os precipitados foram secos por 60 minutos à temperatura ambiente e solubilizados em 50 

µL de água MilliQ tratada com DEPC e armazenados a -80 °C. 

A concentração e pureza dos RNAs foi estimada a DO260nm/DO280nm em NanoDrop 2000 

UV-Vis spectrophotometer (Thermo Fischer Scientific Inc., MD, E.U.A), e sua integridade foi 
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analisada por eletroforese em gel de agarose 1,2% e tampão desnaturante (MOPS 1 X, 

formaldeído 6,5%) a 100 V por 1 hora.  Os RNAs (12 µg) foram tratados com 5 U de DNase I 

(Thermo Fischer Scientific Inc., MD, E.U.A), 20 U de inibidor de RNase RNase OUT (Thermo 

Fischer Scientific Inc., MD, E.U.A) usando o tampão próprio da enzima, e 20 µL no total de cada 

uma destas reações foram incubados a 37°C por 40 minutos; a DNase I foi inativada adicionando 

aos RNAs tratados 2,5 µL de EDTA 25 mM e incubando-os a 65°C por 10 minutos. 

Os RNAs livres de contaminação foram utilizados nas reações de transcrição reversa com 

o kit SuperScript III First-Strand Synthesis for RT-PCR (Invitrogen). Para a primeira etapa de 

desnaturação foram usados 3 µg dos RNAs, 50 ng de oligonucleotídeos randômicos e uma mistura 

dos dNTPs 10 mM em uma reação total de 10 µL, a qual foi aquecida a 65°C por 5 minutos e 

resfriada a 4°C por 1 minuto; a transcrição reversa foi realizada acrescentando ao RNA tampão 

apropriado 10 X, MgCl2 25 mM, DTT 100 mM, 40 U de RNase OUT e 200 U de SuperScript III, para 

um volume final de reação de 10 µL, e foram incubados a 25°C por 10 minutos. A síntese dos 

cDNAs foi feita a 50°C por 50 minutos e as reações foram terminadas inativando a transcriptase 

reversa a 85°C por 5 minutos; para remover o restante de molde dos RNAs foi adicionado 1 µL de 

2 U de RNase H incubando as reações a 37°C por 20 minutos. A verificação da eficiência na 

síntese dos cDNAs foi feita mediante PCR (Thermo Fisher Scientific Brasil, São Paulo, SP, Brasil), 

usando 250 ng dos cDNAs, as reações foram aplicadas em gel de agarose 1,5% em tampão TBE 

(Tris 89 mM; ácido bórico 89 mM; EDTA 2 mM pH 8). A seguir os fragmentos foram corados com 

SYBR® Safe (Thermo Fisher Scientific Brasil, São Paulo, SP, Brasil) e visualizados sob iluminação 

UV.   

 

3.6.2   PCR quantitativa em tempo real 

A avaliação da expressão relativa dos genes foi feita com o kit Platinum SYBR Green 

qPCR SuperMix UDG (Thermo Fisher Scientific Brasil, São Paulo, SP, Brasil), onde foram 

utilizados oligonucleotídeos sintetizados na região codificante dos genes das RNA helicases 

CC1847, CC1478, CC0835 e CC2040; como normalizador oligonucleotídeo para o gene CC3546 e 

como controle do choque frio, oligonucleotídeo para o gene da proteína de choque-frio CspA. A 

Tabela 4 lista os oligonucleotídeos utilizados nos processos de amplificação. 
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Tabela 4 – Oligonucleotídeos utilizados no método de (RT-PCR) 

 

Oligonucleotídeo Sequência (5´→ 3’) 

CC_1847(F) TGATGACCGGCGTGCAGTTCCTC 

CC_1847(R) GCTTCTTGGGCGGCGTCATCTTG 

CC_0835(F) AACTGGCGACGCAAATCG 

CC_0835(R) CATCTGCGGGCCGTACTTC 

CC_1478(F) CGTCGGCACGCCCGGCCGTC 

CC_1478(R) TCCTCGCGGAAGCCCATGTCC 

CC_2040(F) ACCCTGGCGCCGAGAAGTCC 

CC_2040(R) CGCGCAGCGGAGCATCAGGTGG 

CC_2903-CSPA(F) ATGGCGACTGGAACCGTGAAG 

CC_2903-CSPA(R) GCGCTCAACGGCCGAGA 

CC_3546(F) TTCACTACCACATGCCCGACCA 

CC_3546(R) AGCTCCTTGGCCAGAAATCCA 

 

 

Inicialmente os cDNAs foram quantificados a DO260nm/DO280nm em NanoDrop 2000 UV-Vis 

spectrophotometer (Thermo Fischer Scientific Inc., MD, E.U.A) e determinada a eficiência dos 

oligonucleotídeos ou eficiência da amplificação para cada gene alvo e o gene de referência, 

usando como molde 10 ng de cada cDNA, 0,1 µM de cada oligonucleotídeo, 12,5 µL  do 

Sybergreen  Mix (SYBR Green I; 60 U/mL de HotStar Platinum Taq DNA Polimerase; 400 µM de 

cada desoxinucleotídeo; 40 mM de Tris-HCl pH 8,4; 100 mM de KCl; 6 mM de MgCl2; 40 U / mL 

UNG e estabilizantes e 0,5 µL do corante de referência ROX), em um volume final de reação de 20 

µL. Na avaliação da expressão relativa dos genes das RNA helicases, o gene normalizador e o 

gene de controle a 15°C em relação a 30°C foram usados.  

Todas as reações de RT-PCR foram feitas em um ciclo de 50°C por 2 minutos, seguida de 

2 minutos a 95 °C. A seguir foram realizados 40 ciclos de 15 segundos a 95°C (desnaturação) e 1 

minuto a 60°C (anelamento e extensão). As curvas de dissociação foram analisadas para confirmar 
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a ausência de dímeros de oligonucleotídeos e produtos inespecíficos. A análise do PCR em tempo 

real foi realizada pelo programa 7500 System SDS Software V 1.1.2. (Life Technologies Brasil, São 

Paulo, SP, Brasil). 

 

3.7   Análise do perfil ribossomal dos mutantes das RNA helicases DEAD-box  

 

3.7.1    Obtenção dos extratos ou lisados celulares 

As linhagens NA1000 e os mutantes simples das RNA helicases foram cultivadas em 

triplicata biológica sob agitação em meio PYE por 16 horas a 30°C até atingirem a fase 

estacionária. Este inóculo foi adicionado a dois frascos com 800 mL de meio PYE cada, para uma 

densidade óptica DO60nm 0,0001, incubando-as separadamente nas temperaturas de 30°C e 15 °C. 

Assim que as culturas atingiram uma densidade óptica DO600nm de 0,6 foi adicionado o antibiótico 

Cloranfenicol até uma concentração final de 100 µg/mL, e as culturas permaneceram incubadas 

sob agitação durante 5 minutos nas temperaturas de 30°C e 15°C respectivamente. As culturas 

foram rapidamente esfriadas e coletadas por centrifugação a 4°C por 20 minutos a 5.500 rpm e 

ressuspendidas em 1 mL de tampão TM (Tris-HCl 20 mM, pH 7,5; MgCl2 15 mM; 1 mg/mL de 

(PMSF) fenilmetilsulfonil fluoreto (Sigma-Aldrich Brasil, São Paulo, SP, Brasil); 1 tablete de 

coquetel inibidor de protease livre de EDTA (Sigma-Aldrich Brasil, São Paulo, SP, Brasil). As 

células foram lisadas adicionando-se 20 mg/mL de lisozima (Sigma-Aldrich Brasil, São Paulo, SP, 

Brasil), preparada no tampão TM, a mistura foi incubada por 10 minutos a temperatura ambiente. A 

Integridade dos esferoplastos foi verificada por visualização em microscópio Nikon E800, equipado 

com interferência diferencial de contraste 100 X (Nikon Instruments, Inc., Melville, NY, E.U.A). Os 

esferoplastos foram centrifugados a 4°C por 10 minutos a 8,000 rpm e ressuspendidos em 1 mL de 

tampão TM. Depois de três ciclos de congelamento-descongelamento foi adicionada uma solução 

contendo 10% de ácido deoxicólico (Sigma-Aldrich Brasil, São Paulo, SP, Brasil) e 5 U DNase I 

(Thermo Fischer Scientific Inc., MD, E.U.A) em tampão TM.  A mistura foi incubada em gelo por 20 

minutos e o lisado foi clarificado por centrifugação a 4°C por 20 minutos a 8000 rpm. A 

concentração dos extratos foi determinada pela leitura da densidade óptica DO260nm usando cubeta 

de quartzo de 1,7 mL. 

 

3.7.2    Preparação dos gradientes de sacarose 15-45% 

As soluções estéreis de sacarose 15% e 45% foram preparadas em tampão E (Tris-HCl 10 

mM, pH 7,5; MgCl2 10 mM; NH4Cl 100 mM; ᵦ-mercaptoetanol 3 mM; Ditiotreitol, DTT 1 mM), 

resfriadas e mantidas em gelo. A seguir, 6 mL das soluções de sacarose 15% foram pipetadas em 
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tubos para ultracentrífuga, tendo em conta um tubo para cada linhagem e para o branco. A seguir, 

usando uma seringa com injetor a solução de sacarose 45% foi depositada lentamente sobre a 

solução anterior, evitando assim sua mistura; os tubos foram fechados e o gradiente preparado por 

meio de utilização do instrumento Gradient Master (Biocomp).  

 

3.7.3    Sedimentação dos componentes dos lisados e separação das subunidades ribossomais e 

polissomos 

Após a preparação dos gradientes, estes foram equilibrados tirando da superfície volumes 

pequenos. A seguir o volume correspondente a cinco unidades de DO600nm dos extratos de cada 

linhagem foram pipetados sobre o gradiente e os tubos foram colocados no rotor Beckman SW 41 

Ti previamente esfriado a 4 °C, e centrifugados a 41.000 rpm por 3 horas a 4°C usando a 

ultracentrifuga Beckman L-100XP. 

Cada gradiente correspondente às linhagens foi fracionado usando o sistema de 

cromatografia (Biorad); controlando o fluxo das frações cada 1 minuto e coletando-las no coletor de 

frações 731-8122EDU (Biorad). O monitoramento da densidade óptica DO280nm das frações foi feito 

através de espectrofotômetro usando cubeta de quartzo de 1,7 mL. 

 

3.8   Alinhamento e comparação das sequências de aminoácidos entre as RNA helicases de    

Caulobacter crescentus e Escherichia coli 

Os alinhamentos das sequências de aminoácidos entre as RNA helicases em C. 

crescentus e E. coli foram realizados fazendo-se uso da ferramenta Clustal Omega (SIEVERS; 

WILM; DINEEN; GIBSON; KARPLUS; LI; LOPEZ; McWILLIAM; REMMERT; SÖDING; 

THOMPSON; HIGGINS, 2011). European Bioinformatics Institute.  

 

3.9   Analise da participação das RNAs helicases DEAD-box CC0835, CC1478 e CC1847 

como parte do degradossomo no processamento do rRNA 9S. 

 

3.9.1    Extração e quantificação do DNA cromossomal de C. crescentus 

Para extrair o DNA cromossomal das linhagens NA1000 e os mutantes 0835::miniTn5, 

∆CC1478 e ∆CC1847, foi utilizado o protocolo descrito por Chen e Kuo (1993). As culturas foram 

incubadas em meio PYE a 30°C em agitação durante 16 horas. Posteriormente 1,5 mL destas 

culturas foram centrifugadas por 3 minutos a 12000 rpm e resuspendidas em 200 µL de tampão de 
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lise (Tris-acetato 40 mM pH 7,8; acetato de sódio 20 mM; EDTA 1 mM; SDS 1%). Em seguida 

foram adicionados 66 µL de uma solução de NaCl 5 M; a mistura foi agitada até ficar viscosa e 

centrifugada a 4°C a 12000 rpm durante 10 minutos. No sobrenadante foi adicionada uma mistura 

de fenol e clorofórmio (1 : 1) e centrifugada por 3 minutos a 12000 rpm. Na fase sobrenadante foi 

adicionado o dobro de volume de etanol e centrifugado por 10 minutos a 12000 rpm. O DNA 

cromossomal foi lavado com etanol 70 % duas vezes, secado e ressuspendido em 50 µL de TE. 

Os DNAs extraidos foram quantificados em NanoDrop (Thermo Scientific Inc., MD, E.U.A), e 

diluídos para uma concentração de 400 ng/µL. 

 

3.9.2      Reações de transcrição in vitro e síntese dos rRNAs 5S e 9S, na linhagem NA1000 

Os RNAs ribossomais rRNA 5S e rRNA 9S foram sintetizados por transcrição in vitro, 

amplificando a região de interesse utilizando os oligonucleotídeos listados na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Oligonucleotídeos utilizados nas reações de transcrição 

Oligonucleotídeo Sequência (5´ → 3´) 

CC_9sT7 (F) GGGGCCCCTAATACGACTCACTATAGGGAGA 

CC_5sT7 (F) GGGGCCCCTAATACGACTCACTATAGGGAGAGA 

CC_9s/5ST7 (R) GACCTGGCGGCGACCTACTCTCCCGCGCCTTGAGACGAAGTA 

  

As reações de transcrição foram realizadas utilizando 20 µl de Buffer de transcrição 10 X o 

qual foi preparado com: 400 mM de Tris-HCl pH 8,0; 250 mM de MgCl2 e 20 Mm de Spermidine 

(Sigma). 

Para cada reação foi utilizado 10 µL de DNA genômico; 40 µL de rNTPs (10 mM); 5 µL de 

T7 RNA polimerase; 5 µL de RNase OUT; 20 µL de DDT (100 mM); 100 µL de H2O livre de RNase; 

em um volume final de reação de 200 µL. As condições da transcrição foram 98°C por 30 

segundos, seguidos de 35 ciclos de 98°C por 5 segundos, 72°C por 5 segundos e 72°C por 30 

segundos. Após os 35 ciclos as reações permaneceram a 72°C por 1 minuto e foram mantidas a 4 

°C. Os rRNAs ribossomais 5S e 9S foram quantificados em NanoDrop (Thermo Scientific Inc., MD, 

E.U.A). Para verificar a eficiência da transcrição e confirmar a presença do rRNAs 5S e 9S as 

reações foram aplicadas em gel de acrilamida 8%, em tampão TBE (Tris 89 mM; ácido bórico 89 

mM; EDTA 2 mM pH 8). 
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3.9.3     Purificação do complexo do degradossomo RNA na linhagem NA1000 e os mutantes 

simples das RNA helicases de C. crescentus  

 

A cepa de C. crescentus carregando a proteína RNase E com um epítopo FLAG amino-

terminal (FLAG-RNase E), (HARDWICK et al., 2011), foi utilizada para co-purificar o 

degradossomo, a cepa foi incubada por 16 horas em 800 mL de meio PYE, até uma DO600nm 0,5 

centrifugadas e resuspendidas em 30 mL de tampão de lise (20 mM de Na3PO4 pH 8,0). Após os 

precipitados foram suplementados com 5 mM de EDTA e uma 1 tablete de coquetel inibidor de 

protease (Sigma-Aldrich Brasil, São Paulo, SP, Brasil).  Seguinte foi feita a lise celular por 

sonicação. A suspensão celular foi centrifugada durante 30 minutos a 30000 rpm e o sobrenadante 

foi incubado junto com a proteína A sepharose, anti-RNase E (CRDDSGDEDDTPIRSRR) (2 horas, 

4 °C). O complexo foi lavado 3 vezes com tampão de lise suplementado com 100 mM de NaCl.  A 

eluição foi feita incubando a mistura com 30 µL de peptídeo antigênico anti-RNase E diluído em 

tampão de lise a uma concentração de 1 mg/mL, durante 30 minutos a 4 °C. Seguidamente o 

degradossomo foi coletado por centrifugação. 

 

3.9.4      Ensaios do processamento do rRNA 9S 

Neste ensaio todas as soluções e material devem estar livres de contaminação por 

RNases. A reação de processamento do rRNA 9S deve ser feita utilizando uma solução 2 µM de 

RNA a qual deve ser diluída em água livre de RNase até uma concentração de 0,2 µM. A solução 

contendo o degradossomo deve ser preparada a uma concentração de 1 µM e diluída em tampão 

de reação 2X (50 mM de Tris pH 7,5; 100 mM de NaCl; 100 mM de KCl2; 20 mM de MgCl2; 2,5 mM 

de DTT; 1 U/µL de RNase OUT), até uma concentração final de 0,05 µM. Assumindo que a massa 

do degradossomo é 2 mega Daltons. As reações foram realizadas com 25 µL de tampão de 

reação, 5 µL de degradossomo, 15 µL de água, para começar a reação foram adicionados 5 µL do 

RNA em diferentes tempos: 0, 10, 20, 40 minutos e mantidas na temperatura de 37 °C. Para parar 

as reações foram adicionados 10 µL de proteinase K preparada em tampão apropriado (200 mM 

de Tris pH 7,5; 25 mM de EDTA; 300 mM de NaCl; SDS 2%), seguidamente as reações foram 

incubadas a 50°C por 30 minutos. Para confirmar a eficiência do processamento do rRNA 9S para 

5S as reações foram aplicadas em gel de acrilamida 8%, em tampão TBE (Tris 89 mM; ácido 

bórico 89 mM; EDTA 2 mM pH 8). O gel foi corado com SYBR® Safe (Thermo Fisher Scientific 

Brasil, São Paulo, SP, Brasil) e visualizados sob iluminação UV.   

 

3.10   Análise estatística 
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O programa Minitab
®
 17 foi utilizado para a análise dos resultados dos tempos de geração 

obtidos nos ensaios de crescimento dos mutantes simples e duplos das RNA helicases DEAD-box 

e nos ensaios de complementação, além disso na capacidade de formação de biofilme da 

linhagem mutante CB15 (0835::miniTn5) e a expressão gênica das RNA helicases da cepa 

NA1000 exposta ao frio 15 °C. Para este análise foram utilizadas ferramentas da estatística 

descritiva e inferencial. 

Na parte descritiva foram calculadas medidas de tendência central e dispersão como a 

média e o desvio padrão. Para a parte inferencial foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk para avaliar a 

normalidade dos dados. O teste de Bartlett permitiu avaliar a igualdade das variâncias. A 

comparação dos tempos de geração, capacidade de formação de biofilme e expressão dos genes 

das RNA helicases DEAD-box em baixa temperatura foi feita utilizando a ANOVA de uma via. 

Quando foram verificadas diferenças estatisticamente significativas (valor-p<0,05), foi utilizado o 

procedimento de Bonferroni nas comparações múltiplas.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÂO 

 

Os resultados deste trabalho estão divididos da seguinte maneira:  

A primeira parte faz uma análise de similaridade entre as DEAD-box helicases de 

Caulobacter crescentus e Escherichia coli. Na segunda parte é analisado o crescimento dos 

mutantes simples e duplos das RNA helicases DEAD-box de Caulobacter crescentus em reposta 

ao estresse frio, avaliando sua morfologia e estudando se o fenótipo de alguns mutantes simples 

crescendo em baixa temperatura, 15°C pode ser complementado pela expressão de uma das 

outras RNA helicases; alguns destes resultados são contemplados em um manuscrito que se 

encontra aprovado para publicação. Além disso, foi avaliado se a linhagem mutante CC0835::Tn5 

mostra alteração na formação de biofilme.  Na terceira parte, foi feita uma análise se a mudança na 

temperatura de 30°C para 15°C na cepa selvagem NA1000 influi na expressão relativa dos genes 

das quatro RNA helicases DEAD-box. Na quarta parte foi estudado se a ausência de alguma das 

RNA helicases afeta a biogênese do ribossomo a 30°C e em estresse frio 15 °C.  E finalmente na 

quinta parte apresenta-se uma tentativa de análise do papel das RNA helicases estudadas na 

eficiência do degradossomo de RNA. 

 

 

4.1   Análise de similaridade entre as RNA helicases de C. crescentus e E.  coli 

 

A fim de identificar os domínios funcionais que pudessem fornecer indícios de homologia e 

predizer a possível função por comparação entre as RNA helicases de C. crescentus e E. coli, 

foram feitos alinhamentos utilizando as sequências completas de aminoácidos. Inicialmente foi feita 

uma busca pela sequência de maior similaridade pelo programa BLAST dentre as proteínas de E. 

coli, para cada uma das quatro sequências de C. crescentus.  
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Tabela 6 - Porcentagens de identidade e similaridade entre as RNA helicases DEAD-box CC0835,  

CC1847 de Caulobacter crescentus e RhlE, SrmB, CsdA/DeaD, DbpA e RhlB de Escherichia coli. Os 

asteriscos indicam as RNA helicases com maior porcentagem de identidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RNA helicases  C. crescentus / RNA 

helicases  E. coli 

Identidade Similaridade 

CC0835 / RhlE  * 45,7% 62,5% 

CC0835 / SrmB 33,9% 49,3% 

CC0835 / CsdA ou DeaD 31,4% 45,4% 

CC0835 / DbpA 32,9% 47,1% 

CC0835 / RhlB 32,4% 46,0% 

 

CC1847 / RhlE * 37,6% 50,5% 

CC1847 / SrmB 31,5% 44,2% 

CC1847 / CsdA ou DeaD 33,0% 48,7% 

CC1847 / DbpA 29,6% 43,5% 

CC1847 / RhlB 32,0% 43,5% 
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Tabela 7 -  Porcentagens de identidade e similaridade entre as RNA helicases DEAD-box CC1478,  CC2040 

de Caulobacter crescentus e RhlE, SrmB, CsdA/DeaD, DbpA e RhlB de Escherichia coli. Os 

asteriscos indicam as RNA helicases com maior porcentagem de identidade 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo os alinhamentos as RNA helicases CC0835 e CC1847 de C. crescentus 

apresentaram homologia com a RNA helicase RhlE de E. coli com maior porcentagem de 

similaridade (Figuras 5, 6 e tabela 6). A RNA helicase CC1478 apresentou homologia com a RNA 

helicase DeaD de E.coli com uma porcentagem de similaridade de 34,3% (Figura 7 e tabela 7). 

Entretanto, ela possui um domínio DbpA, o que a colocaria como uma RNA helicase equivalente a 

DbpA, mas as alterações na sequencia primária fornecem uma porcentagem de similaridade e 

identidade com DbpA de E. coli um pouco menor. 

RNA helicases  C. crescentus / RNA 

helicases  E. coli 

Identidade Similaridade 

CC1478 / RhlE 21,4% 30,7% 

CC1478 / SrmB 20,2% 29,6% 

CC1478 / CsdA ou DeaD * 24,8% 34,3% 

CC1478 / DbpA 21,7% 31,6% 

CC1478 / RhlB 19,3% 28,9% 

 

CC2040 / RhlE 23,8% 34,6% 

CC2040 / SrmB 21,5% 34,2% 

CC2040 / CsdA ou DeaD 22,9% 35,3% 

CC2040 / DbpA 12,8% 20,2% 

CC2040 / RhlB * 21,5% 35,6% 

CC2040 / Lhr 16,4% 24,8% 
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A RNA helicase CC2040 mostrou homologia com a RNA helicase RhlB de E. coli mas a 

porcentagem de similaridade foi de 35,6% e ela não possui a sequência DEAD, e sim DEAH 

(Figura 8 e tabela 7). No entanto a RNA helicase CC2040 também mostrou nos alinhamentos uma 

porcentagem de similaridade de 24,8% com a proteína Lhr de E. coli (Figura 9 e tabela 7). 

Homólogos de Lhr têm sido encontrados em bactérias representantes de oito diferentes filos, 

sendo especialmente prevalentes em Actinobacteria (incluindo M. tuberculosis) e Proteobacteria 

(ORDONEZ; SHUMAN, 2013). Lhr de E. coli é uma proteína grande, de 1538 aminoácidos. Não 

obstante seu tamanho, a proteína Lhr não é essencial para o crescimento de E. coli em uma 

variedade de condições e não tem sido encontrado um fenótipo associado com a mutação de lhr 

(REUVEN et al., 1995).  

A comparação da sequência da proteína Lhr com a sequência de aminoácidos de 

proteínas nas bases de dados mostrou que a região N-terminal tem uma similaridade 

estatisticamente significativa com um número de helicases da família DEAD preditas e 

caracterizadas bioquimicamente (GORBALENYA et al., 1989; REUVEN et al., 1995; SCHMID et 

al., 1992). A mutação lhr::kan não aumentou a sensibilidade de E. coli à morte por radiação 

ultravioleta ou peróxido, e não teve um fenótipo de crescimento quando em condições de 

laboratório (REUVEN et al., 1995). As atividades ATPase, DNA translocase e helicase RNA::DNA 

de Lhr de micobactérias estão incluídas dentro de um fragmento N-terminal de 856 aminoácidos no 

polipeptídeo de 1507 aminoácidos (ORDONEZ; SHUMAN, 2013), que é a região de maior 

homologia a CC2040. Em Mycobacterium smegmatis foi mostrado que LhrR possui uma atividade 

DNA:RNA helicase, e foi proposto que esta poderia ser necessária durante condições de dano ao 

DNA ou parada da forquilha de replicação, já que o gene é induzido por UV e mitomicina C 

(BOSHOFF et al., 2003; ORDONEZ; SHUMAN, 2013; RAND et al., 2003). O fato interessante é 

que CC2040 de C. crescentus também é induzido nestas condições (ver adiante). 
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CC0835             1 MTQFSDLGLAKPLLKALAEKGYKEPTPIQAQAIPVVLQGKDLLGIAQTGT     50 

                      ..|..|||:..:|:|:||:||:||||||.||||.||:|:||:..||||| 

RhlE               1 -MSFDSLGLSPDILRAVAEQGYREPTPIQQQAIPAVLEGRDLMASAQTGT     49 

 

 

CC0835            51 GKTAAFALPILQRLAEDRKP--APRRGCRCLVLSPTRELATQIAENFKAY     98 

                     ||||.|.||:||.|. .|:|  ..||..|.|:|:||||||.||.||.:.| 

RhlE              50 GKTAGFTLPLLQHLI-TRQPHAKGRRPVRALILTPTRELAAQIGENVRDY     98 

 

 

 

CC0835            99 AVHMGLSVHTIYGGVKYGPQMKALAGGIDVLVATPGRLMDHMAEKSAIVS    148 

                     :.::.:....::|||...|||..|.||:||||||||||:|...:.:..:. 

RhlE              99 SKYLNIRSLVVFGGVSINPQMMKLRGGVDVLVATPGRLLDLEHQNAVKLD    148 

 

 

CC0835           149 GTEIFVLDEADQMLDLGFVVPIRKIAAQLTKNRQNLFFSATMPSEIGKLA    198 

                     ..||.||||||:|||:||:..||::..:|...||||.||||...:|..|| 

RhlE             149 QVEILVLDEADRMLDMGFIHDIRRVLTKLPAKRQNLLFSATFSDDIKALA    198 

 

 

CC0835           199 GELLNNPVQVSVAPQATTVERIDQRVLFIEAQRKRPLLAELFADTSFSRT    248 

                     .:||:||:::.||.:.|..:::.|.|.|::.:|||.||:.:....::.:. 

RhlE             199 EKLLHNPLEIEVARRNTASDQVTQHVHFVDKKRKRELLSHMIGKGNWQQV    248 

 

 

CC0835           249 IVFTRTKRGADRVAKYLNAAGIEAASIHGDKTQGQRERALAAFKAGEMRA    298 

                     :||||||.||:.:|:.||..||.:|:|||:|:||.|.||||.||:|::|. 

RhlE             249 LVFTRTKHGANHLAEQLNKDGIRSAAIHGNKSQGARTRALADFKSGDIRV    298 

 

 

CC0835           299 LVATDIAARGIDVNDVSHVINYELPNVPEAYVHRIGRTARKGKDGIAISF    348 

                     ||||||||||:|:.::.||:|||||||||.||||||||.|....|.|:|. 

RhlE             299 LVATDIAARGLDIEELPHVVNYELPNVPEDYVHRIGRTGRAAATGEALSL    348 

 

 

CC0835           349 CADDERNLLKDIQKATRQTIPSFDRRNDKQLAAAAAVADKLVPAEKYVDP    398 

                     ...||..||:||:|..::.||..                 .:|..: .|| 

RhlE             349 VCVDEHKLLRDIEKLLKKEIPRI-----------------AIPGYE-PDP    380 

 

 

CC0835           399 R-KADPRNNVPSELRRKRNRNGGGGGGGRAEGAQKAQGRGPGQGK-AGAK    446 

                     . ||:|..|      .::.|.|||.|.|...|.|:.: ||.|..| |.|| 

RhlE             381 SIKAEPIQN------GRQQRGGGGRGQGGGRGQQQPR-RGEGGAKSASAK    423 

 

 

CC0835           447 PGQK-------AGP-GQNEFRGPKRQSATAEKRWSPID    476 

                     |.:|       |.| |:.:.|...|:.|.|:        

RhlE             424 PAEKPSRRLGDAKPAGEQQRRRRPRKPAAAQ-------    454 

 

Figura 5 - Alinhamento das sequências das RNA helicases CC0835 de Caulobacter crescentus e RhlE 

de Escherichia coli.  As proteínas foram alinhadas de modo a determinar sua homologia. As 

letras em negrito correspondem aos resíduos idênticos de aminoácidos. A identidade entre as 

sequências foi de 45,7% e a similaridade de 62,5% os gaps 9,4%.  
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CC1847             1 MTEFTDLGLSPTTLQAVADTGYTTATPIQAQAIPVALAGQDVLGIAQTGT     50 

                      ..|..|||||..|:|||:.||...||||.||||..|.|:|::..||||| 

RhlE               1 -MSFDSLGLSPDILRAVAEQGYREPTPIQQQAIPAVLEGRDLMASAQTGT     49 

 

 

CC1847            51 GKTAAFTLPLIDRL--QSGRAKARMP-RALVIAPTRELADQVAASFEKYA     97 

                     ||||.|||||:..|  :...||.|.| |||::.||||||.|:..:...|: 

RhlE              50 GKTAGFTLPLLQHLITRQPHAKGRRPVRALILTPTRELAAQIGENVRDYS     99 

 

 

CC1847            98 KGTKLSWALLIGGVSFGDQEKKLDRGVDVLIATPGRLLDHFERGKLLMTG    147 

                     |...:...::.||||...|..||..|||||:||||||||...:..:.:.. 

RhlE             100 KYLNIRSLVVFGGVSINPQMMKLRGGVDVLVATPGRLLDLEHQNAVKLDQ    149 

 

 

CC1847           148 VQFLVVDEADRMLDMGFIPDIERIFKMTPPKKQTLFFSATMPPEITRLTK    197 

                     |:.||:||||||||||||.||.|:....|.|:|.|.||||...:|..|.: 

RhlE             150 VEILVLDEADRMLDMGFIHDIRRVLTKLPAKRQNLLFSATFSDDIKALAE    199 

 

 

CC1847           198 QFLRDPVRIEVARPATTNANITQLLVKVPSSDPKAKRLALRALIEKAGIE    247 

                     :.|.:|:.|||||..|.:..:||   .|...|.|.||..|..:|.|...: 

RhlE             200 KLLHNPLEIEVARRNTASDQVTQ---HVHFVDKKRKRELLSHMIGKGNWQ    246 

 

 

CC1847           248 TGIVFCNRKTEVDIVAKSLKVHGYDAAPIHGDLDQTQRMKTLADFRSGAL    297 

                     ..:||...|...:.:|:.|...|..:|.|||:..|..|.:.||||:||.: 

RhlE             247 QVLVFTRTKHGANHLAEQLNKDGIRSAAIHGNKSQGARTRALADFKSGDI    296 

 

 

CC1847           298 KILVASDVAARGLDIPAVSHVFNYDVPHHADDYVHRIGRTGRAGRTGITY    347 

                     ::|||:|:|||||||..:.||.||::|:..:||||||||||||..||... 

RhlE             297 RVLVATDIAARGLDIEELPHVVNYELPNVPEDYVHRIGRTGRAAATGEAL    346 

 

 

CC1847           348 MLVTPADDKGFDKVIKLI----------GSTPDEEKLDLDYSNAVTVKRE    387 

                     .||...:.|....:.||:          |..||.           ::|.| 

RhlE             347 SLVCVDEHKLLRDIEKLLKKEIPRIAIPGYEPDP-----------SIKAE    385 

 

 

CC1847           388 ----GDRKRGGRDRDRGERGERSERPARGRGRGRERAEETVEAPAEAVAE    433 

                         |.::|||..|.:| .|...::|.||.|..:..:.:..|.|:.     

RhlE             386 PIQNGRQQRGGGGRGQG-GGRGQQQPRRGEGGAKSASAKPAEKPSR----    430 

 

 

CC1847           434 IVDTPAMAEERPARE-RRPRREREPKAAAPAPTAVEAERPARAERPERPV    482 

                          .:.:.:||.| :|.||.|:|.||.                      

RhlE             431 -----RLGDAKPAGEQQRRRRPRKPAAAQ---------------------    454 

 

 

CC1847           483 RGVQPVRDRDDDDRRVVGFGSDVPAFLARPPRGAK    517 

                                                         

RhlE             455 -----------------------------------    454 

 

Figura 6 - Alinhamento das sequências das RNA helicases CC1847 de Caulobacter crescentus e RhlE 

de Escherichia coli.  As proteínas foram alinhadas de modo a determinar sua homologia. As 
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letras em negrito correspondem aos resíduos idênticos de aminoácidos. A identidade entre as 

sequências foi de 37,6% e a similaridade de 50,5% os gaps 18,5%. 

 

CC1478             1 -------------------------MPFPASHPALERALAAQGYAEPTPV     25 

                                              .......|.|| ||...||.:|:|: 

DeaD               1 MMSYVDWPPLILRHTYYMAEFETTFADLGLKAPILE-ALNDLGYEKPSPI     49 

 

CC1478            26 QAAVLAADAADRDLLVSAQTGSGKTVAFGLAAAPTLLGDAETFGQAAEPL     75 

                     ||..:......||:|..||||||||.||.|.....|  |.|    ...|. 

DeaD              50 QAECIPHLLNGRDVLGMAQTGSGKTAAFSLPLLQNL--DPE----LKAPQ     93 

 

 

CC1478            76 ALVIAPTRELAMQVNRELGWLYAEAK---------AAVINCVGGMDARRE    116 

                     .||:|||||||:||        |||.         ..|:...||.....: 

DeaD              94 ILVLAPTRELAVQV--------AEAMTDFSKHMRGVNVVALYGGQRYDVQ    135 

 

 

CC1478           117 QRALNYGAHIVVGTPGRLRDHIERGHLDLSKLKVAVLDEADEMLDMGFRE    166 

                     .|||..|..|||||||||.||::||.||||||...|||||||||.|||.| 

DeaD             136 LRALRQGPQIVVGTPGRLLDHLKRGTLDLSKLSGLVLDEADEMLRMGFIE    185 

 

 

CC1478           167 DLEFILDAAPAERRTLLFSATLARDIVELAKRYQND--AVRIDTIGRNEP    214 

                     |:|.|:...|...:|.|||||:...|..:.:|:..:  .|||.:.....| 

DeaD             186 DVETIMAQIPEGHQTALFSATMPEAIRRITRRFMKEPQEVRIQSSVTTRP    235 

 

 

CC1478           215 HRDIEYRAV-RVAPNEVEHAVVNLLRFFEA---PGALVFANTRESVRSMH    260 

                     .....|..| .:..||.      |:||.||   ..|::|..|:.:...:. 

DeaD             236 DISQSYWTVWGMRKNEA------LVRFLEAEDFDAAIIFVRTKNATLEVA    279 

 

 

CC1478           261 AKLRERGFAVVGLSGELSQRERADALQALRDGHARVCVATDVAARGLDLP    310 

                     ..|...|:....|:|:::|..|...|:.|:||...:.:||||||||||:. 

DeaD             280 EALERNGYNSAALNGDMNQALREQTLERLKDGRLDILIATDVAARGLDVE    329 

 

 

CC1478           311 DLGLVIHAELPINKATLLHRSGRTGRAGKKGVSALVVPYTRRRKAEQL--    358 

                     .:.||::.::|::..:.:||.|||||||:.|.:.|.|....||....:   

DeaD             330 RISLVVNYDIPMDSESYVHRIGRTGRAGRAGRALLFVENRERRLLRNIER    379 

 

 

CC1478           359 ---LYAAGVE---ADWGGAPSADSIREKDQERLLEDPIFSEASTEEDVAL    402 

                        |....||   |:..|....:....|.|::|       |:|   |:.. 

DeaD             380 TMKLTIPEVELPNAELLGKRRLEKFAAKVQQQL-------ESS---DLDQ    419 

 

 

CC1478           403 AEAMLAKRTPV---------EIAAALIRT---RRAKLPSPEDIYDDP---    437 

                     ..|:|:|..|.         .:||||::.   .|..:..|    |.|    

DeaD             420 YRALLSKIQPTAEGEELDLETLAAALLKMAQGERTLIVPP----DGPMRP    465 

 

 

CC1478           438 ----RHGADPGPRSREPREPR-EFGERPEREPRVSMEGSEWFRISVGRRG    482 

                         |...|.|||.|..|.|| :..:||.||.| .:...:.:||.|||.. 

DeaD             466 KREFRDRDDRGPRDRNDRGPRGDREDRPRRERR-DVGDMQLYRIEVGRDD    514 

 

 

CC1478           483 NADPKWLIPMICRLGHITKKDIGAIRIFDYDTKFEISNEAAVK----FGA    528 

                     ..:.:.::..|...|.|:.:.||.|::|...:..|:.....||    ..| 

DeaD             515 GVEVRHIVGAIANEGDISSRYIGNIKLFASHSTIELPKVCRVKCCNTLRA    564 
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CC1478           529 AVQTTVREDVSITPTTAPAAREAGPRRDFTPRPPRGDNDGPREYKPRPPR    578 

                     ...:|.|                                            

DeaD             565 LAFSTSR-------------------------------------------    571 

 

CC1478           579 DRDDSPRSPRANAPGSRDHTPRPSSFGDDGFSNAKPYGRGEEPKGDYKPR    628 

                                                                        

DeaD             572 --------------------------------------------------    571 

 

CC1478           629 RAPRDNDAPRPYSPQDSEGAPKRAFKPRHEATGDAPREYKPRAPRADGDA    678 

                                                                        

DeaD             572 --------------------------------------------------    571 

 

CC1478           679 PKKPFKKAFSDNAAGPKPYAKPYAGKRDGDGPAKPFKGPKPFKAKSFDAK    728 

                                                                        

DeaD             572 --------------------------------------------------    571 

 

CC1478           729 PGGKPAGKPFKKK    741 

                                   

DeaD             572 -------------    571 

 

Figura 7 - Alinhamento das sequências das RNA helicases CC1478 de Caulobacter crescentus e DeaD 

de Escherichia coli.  As proteínas foram alinhadas de modo a determinar sua homologia. As 

letras em negrito correspondem aos resíduos idênticos de aminoácidos. A identidade entre as 

sequências foi de 24,8% e a similaridade de 34,3% os gaps 38,6%.  
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CC2040             6 ALPPQFQAWFAKRGW---TPRDHQLAMLDKARAGRGALLIAPTGGGKTLA     52 

                     ||.|:......|:|:   ||  .|...|....|||.....|.||.|||:| 

RhlB              15 ALHPKVVEALEKKGFHNCTP--IQALALPLTLAGRDVAGQAQTGTGKTMA     62 

 

 

CC2040            53 GFLPSLIE-------LAERPPRNTPAGVHTLYISPLKALAVDVERNLLTP     95 

                      ||.|...       :|:|.. |.|   ..|.::|.:.|||.:..: ..| 

RhlB              63 -FLTSTFHYLLSHPAIADRKV-NQP---RALIMAPTRELAVQIHAD-AEP    106 

 

 

CC2040            96 IRE-----MGLPIVAESRTGDTGESRKARQKVRPPDILLTTPEQLALFCA    140 

                     :.|     :||..      |..|..::.:......|||:.|..:|..:.. 

RhlB             107 LAEATGLKLGLAY------GGDGYDKQLKVLESGVDILIGTTGRLIDYAK    150 

 

 

CC2040           141 WE----GAREYFSDLRCVIIDEAHAIWPSKRGDLLALGLSR-----LQQF    181 

                     ..    ||      ::.|::|||..::.        ||..:     .::. 

RhlB             151 QNHINLGA------IQVVVLDEADRMYD--------LGFIKDIRWLFRRM    186 

 

 

CC2040           182 APNMRRVGL--SATVDDPDLVRKWLGVNRVENPPPRAGEVSAEPTEGAST    229 

                     .|..:|:.:  |||:.  ..||: |...::.|    |..:..||.:     

RhlB             187 PPANQRLNMLFSATLS--YRVRE-LAFEQMNN----AEYIEVEPEQ----    225 

 

 

CC2040           230 ADLQLALSGPPGHLPRAQGRICEPDIDLVLGAGGAQPVVEVLVSGGRVPW    279 

                              ..||  |.:..:..|                           

RhlB             226 ---------KTGH--RIKEELFYP--------------------------    238 

 

 

CC2040           280 AGHTAEHAMAEVYDIIKA--AKTALVFVNTRFQAEFAFQRLW-ELNDEGL    326 

                        :.|..|..:..:|:.  ...|::|.||:.:.|    .:| .|..:|. 

RhlB             239 ---SNEEKMRLLQTLIEEEWPDRAIIFANTKHRCE----EIWGHLAADGH    281 

 

 

CC2040           327 PIALHHGSLSAEQRRKVEAAMARGELRAVVCTSTLDMGIDWGDVDLVIQL    376 

                     .:.|..|.::.::|.::.....||:|..:|.|.....|:....|..|... 

RhlB             282 RVGLLTGDVAQKKRLRILDEFTRGDLDILVATDVAARGLHIPAVTHVFNY    331 

 

 

CC2040           377 AAPKGASRMVQRIGRA---------------NHRLDEPSRAIF----VPA    407 

                     ..|......|.||||.               .:.|:.|:...:    :|. 

RhlB             332 DLPDDCEDYVHRIGRTGRAGASGHSISLACEEYALNLPAIETYIGHSIPV    381 

 

 

CC2040           408 SRFEMLECRAAADAILEN----------HLDGEPPRTGA    436 

                     |::.       .||::.:          .....|.|||| 

RhlB             382 SKYN-------PDALMTDLPKPLRLTRPRTGNGPRRTGA    413 

 

Figura 8 - Alinhamento das sequências das RNA helicases CC2040 de Caulobacter crescentus e RhlB 

de Escherichia coli.  As proteínas foram alinhadas de modo a determinar sua homologia. As 

letras em negrito correspondem aos resíduos idênticos de aminoácidos. A identidade entre as 

sequências foi de 21,5% e a similaridade de 35,6% os gaps 30,3%. A caixa azul indica a 

sequência DEA(D/H). 
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CC2040             1 --------MLAANALPPQFQAWFAKRGWTPRDHQLAMLDKARAGRGALLI     42 

                             .|..:...|..:.||.:....|...|......|.....||:| 

Lhr                1 MADNPDPSSLLPDVFSPATRDWFLRAFKQPTAVQPQTWHVAARSEHALVI     50 

 

 

CC2040            43 APTGGGKTLAGFLPSLIEL--------AERPPRNTPAGVHTLYISPLKAL     84 

                     ||||.|||||.||.:|..|        .|...|.|.   ..|||||:||| 

Lhr               51 APTGSGKTLAAFLYALDRLFREGGEDTREAHKRKTS---RILYISPIKAL     97 

 

 

CC2040            85 AVDVERNLLTPIR----------EMGLPIVAESRTGDTGESRKARQKVRP    124 

                     ..||:|||..|::          |..:.:....|||||....:::....| 

Lhr               98 GTDVQRNLQIPLKGIADERRRRGETEVNLRVGIRTGDTPAQERSKLTRNP    147 

 

 

CC2040           125 PDILLTTPEQLALFCAWEGAREYFSDLRCVIIDEAHAIWPSKRGDLLALG    174 

                     ||||:||||.|.|... ..|||....:..|||||.||:..||||..|||. 

Lhr              148 PDILITTPESLYLMLT-SRARETLRGVETVIIDEVHAVAGSKRGAHLALS    196 

 

 

CC2040           175 LSRLQQFA-PNMRRVGLSATVDDPDLVRKWLGVNR---VENPPPRAGEVS    220 

                     |.||.... .:.:|:||||||.....|..:||.:|   |.|||        

Lhr              197 LERLDALLHTSAQRIGLSATVRSASDVAAFLGGDRPVTVVNPP-------    239 

 

 

CC2040           221 AEPTEGASTADLQLALSGPPGHLPRAQGRICEPDIDLVLGAGGAQPVVEV    270 

                                                 .:..|.|.:|:.......|..| 

Lhr              240 ----------------------------AMRHPQIRIVVPVANMDDVSSV    261 

 

 

CC2040           271 LVSGGRVPWAGHTAE---HAMAEVYDIIKAAKTALVFVNTRFQAEFAFQR    317 

                     ....|....||....   :....:.|.:...::.:||.|:|..||....| 

Lhr              262 ASGTGEDSHAGREGSIWPYIETGILDEVLRHRSTIVFTNSRGLAEKLTAR    311 

 

 

CC2040           318 LWELNDEGL----PIAL--------------------------HHGSLSA    337 

                     |.||....|    .||:                          ||||:|. 

Lhr              312 LNELYAARLQRSPSIAVDAAHFESTSGATSNRVQSSDVFIARSHHGSVSK    361 

 

 

CC2040           338 EQRRKVEAAMARGELRAVVCTSTLDMGIDWGDVDLVIQLAAPKGASRMVQ    387 

                     |||...|.|:..||||.||.||:|::|||.|.||||||:|.|...:..:| 

Lhr              362 EQRAITEQALKSGELRCVVATSSLELGIDMGAVDLVIQVATPLSVASGLQ    411 

 

 

CC2040           388 RIGRANHRLDEPSRAIFVPASRFEMLECRAAADAILENHLDGEPPRTGAL    437 

                     |||||.|::...|:.:|.|.:|.::::.....:.:....|:...|....| 

Lhr              412 RIGRAGHQVGGVSKGLFFPRTRRDLVDSAVIVECMFAGRLENLTPPHNPL    461 

 

 

CC2040           438 DVLAQHIMGCACSEPFKPTDLYDEVRSAGPYAELTWEDFEAVVDFVSTGG    487 

                     |||||..:..|..:..:..:.|..||.|.|:.:|....|:|.:|.:| |. 

Lhr              462 DVLAQQTVAAAAMDALQVDEWYSRVRRAAPWKDLPRRVFDATLDMLS-GR    510 

 

 

CC2040           488 YALRTYDKFR-RIVQIAD-GLRTARNAQARQQHRMNVGAIISPAMINIRI    535 

                     |....:..|| ::|...: |:.|||.. |:.....:.|.|....|.::.: 
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Lhr              511 YPSGDFSAFRPKLVWNRETGILTARPG-AQLLAVTSGGTIPDRGMYSVLL    559 

 

 

CC2040           536 GGGRKPVGGRKIGEAEEGYFEQLTPGDTFVFAGQVWRYNSLVGADAYVSP    585 

                     ..|.:..|.|:.||.:|....:....|........||...:......|:| 

Lhr              560 PEGEEKAGSRRGGELDEEMVYESRVNDIITLGATSWRIQQITRDQVIVTP    609 

 

CC2040           586 APNDDPKMPSWGGSKFPLSTYLAERVRQMMHDEREWSALPGDVQEWLSWQ    635 

                     ||....::|.|.|........|.|.:...:|...:.:...|.:..||:.: 

Lhr              610 APGRSARLPFWRGEGNGRPAELGEMIGDFLHLLADGAFFSGTIPPWLAEE    659 

 

 

CC2040           636 KI-----------RSA---IPAEGEMLLETFPRGK----RFHMVCYPFDG    667 

                     ..           |:|   :|....::||   |.:    .:.::.:...| 

Lhr              660 NTIANIQGLIEEQRNATGIVPGSRHLVLE---RCRDEIGDWRIILHSPYG    706 

 

 

CC2040           668 RLAHTTLAMLLTRRLDRLGVGPLGFVCNDYALNLWSLRPMDDLD--LDE-    714 

                     |..|...|:.:..|:..|.......|.:|..:    :..:.|.|  |.:  

Lhr              707 RRVHEPWAVAIAGRIHALWGADASVVASDDGI----VARIPDTDGKLPDA    752 

 

 

CC2040           715 ---LFAQDMLGDDLEAWLDESFMMKRSFKHCALIAGLIERRHPGAEKSGR    761 

                        ||..:.|...:...:..|.:....|:.||..|.|:..|.||...... 

Lhr              753 AIFLFEPEKLLQIVREAVGSSALFAARFRECAARALLMPGRTPGHRTPLW    802 

 

 

CC2040           762 QVTFSTDLIYDVLRKHQPDHLMLRCARLDAATGLLDIARLGDMLTRVRG-    810 

                     |.......:.::.:.: ||..::.....:....:.|:..|..::.|:.|  

Lhr              803 QQRLRASQLLEIAQGY-PDFPVILETLRECLQDVYDLPALERLMRRLNGG    851 

 

 

CC2040           811 --RIRHVALDRVSPFAVPMML------------EIGRERA----------    836 

                       :|..|.....||||..::.            .:...||           

Lhr              852 EIQISDVTTTTPSPFATSLLFGYVAEFMYQSDAPLAERRASVLSLDSELL    901 

 

 

CC2040           837 --------PGDAAGEMILAEAEADL--IAEARP-----------------    859 

                             ||:.....::.:.|.:|  :|..|.                  

Lhr              902 RNLLGQVDPGELLDPQVIRQVEEELQRLAPGRRAKGEEGLFDLLRELGPM    951 

 

 

CC2040           860 --------------------------------------------------    859 

                                                                        

Lhr              952 TVEDLAQRHTGSSEEVASYLENLLAVKRIFPAMISGQERLACMDDAARLR   1001 

 

 

CC2040           860 --------------------------------------------------    859 

                                                                        

Lhr             1002 DALGVRLPESLPEIYLHRVSYPLRDLFLRYLRAHALVTAEQLAHEFSLGI   1051 

 

 

CC2040           860 --------------------------------------------------    859 

                                                                        

Lhr             1052 AIVEEQLQQLREQGLVMNLQQDIWVSDEVFRRLRLRSLQAAREATRPVAA   1101 

 

 

CC2040           860 --------------------------------------------------    859 

                                                                        

Lhr             1102 TTYARLLLERQGVLPATDGSPALFASTSPGVYEGVDGVMRVIEQLAGVGL   1151 

 

 

CC2040           860 --------------------------------------------------    859 
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Lhr             1152 PASLWESQILPARVRDYSSEMLDELLATGAVIWSGQKKLGEDDGLVALHL   1201 

 

 

 

 

CC2040           860 --------------------------------------------------    859 

                                                                        

Lhr             1202 QEYAAESFTPAEADQANRSALQQAIVAVLADGGAWFAQQISQRIRDKIGE   1251 

 

 

CC2040           860 --------------------------------------------------    859 

                                                                        

Lhr             1252 SVDLSALQEALWALVWQGVITSDIWAPLRALTRSSSNARTSTRRSHRARR   1301 

 

 

CC2040           860 --------------------------------------------------    859 

                                                                        

Lhr             1302 GRPVYAQPVSPRVSYNTPNLAGRWSLLQVEPLNDTERMLALAENMLDRYG   1351 

 

 

CC2040           860 --------------------------------------------------    859 

                                                                        

Lhr             1352 IISRQAVIAENIPGGFPSMQTLCRSMEDSGRIMRGRFVEGLGGAQFAERL   1401 

 

 

CC2040           860 --------------------------------------------------    859 

                                                                        

Lhr             1402 TIDRLRDLATQATQTRHYTPVALSANDPANVWGNLLPWPAHPATLVPTRR   1451 

 

 

CC2040           860 --------------------------------------------------    859 

                                                                        

Lhr             1452 AGALVVVSGGKLLLYLAQGGKKMLVWQEKEELLAPEVFHALTTALRREPR   1501 

 

 

CC2040           860 -------------------------------------    859 

                                                           

Lhr             1502 LRFTLTEVNDLPVRQTPMFTLLREAGFSSSPQGLDWG   1538 

 

 

Figura 9 - Alinhamento das sequências das helicases CC2040 de Caulobacter crescentus e Lhr de  

Escherichia coli.  As proteínas foram alinhadas de modo a determinar sua homologia. As letras 

em negrito correspondem aos resíduos idênticos de aminoácidos. A identidade entre as 

sequências foi de 16,4% e a similaridade de 24,8% os gaps 49,0%. A caixa azul indica a 

sequência DExH. 
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4.2 Determinação da importância das RNA helicases DEAD-box no crescimento de C. 

crescentus em baixa temperatura 

 

A Indução da expressão de RNA helicases por frio foi constatada em uma variedade de 

bactérias, desde espécies Gram-negativas psicrotolerantes e hipertermófilicas até espécies Gram-

positivas e arqueas (OWTTRIM, 2013). É geralmente assumido que a atividade de RNA helicase é 

importante para resolverem-se estruturas secundárias do RNA que são termodinamicamente 

estabilizadas em baixa temperatura (CHAROLLAIS et al., 2003; TAMURA et al., 2012). Em 

bactérias, as RNA helicases da família DEAD-box têm sido mais bem estudadas em E. coli (IOST 

et al., 2006, 2013). 

Uma primeira abordagem para caracterizar a importância das RNA helicases DEAD-box na 

fisiologia de C. crescentus foi feita realizando ensaios de cinética de crescimento dos mutantes 

simples e duplos das RNA helicases nas temperaturas ótima de crescimento, 30°C e em baixa 

temperatura, 15 °C. Dois parâmetros, tempo de geração e índice de crescimento, foram 

determinados para distinguir o impacto das RNA helicases no crescimento e adaptação de C. 

crescentus ao estresse frio. 

  A cinética de crescimento durante 16 horas na temperatura ótima, 30°C dos mutantes 

simples comparados com a cepa parental NA1000 mostra que as cepas mutantes ∆CC1847, 

∆CC1478 e ∆CC2040 cresceram com um tempo de geração similar ao da cepa selvagem NA1000 

(Figura 10A e tabela 8). Entretanto, o mutante ∆CC0835 teve um tempo de geração prolongado em 

1.2 X; e portanto um menor índice de crescimento quando foi comparado com a cepa parental 

NA1000 (Tabela 8). Este resultado indica que a RNA helicase CC0835, ortóloga da RNA helicase 

RhlE de E. coli, tem alguma função importante para o crescimento de C. crescentus a 30 °C.  

Por outro lado, nos ensaios de diluições em meio sólido a diferença no tempo de geração e 

perda de viabilidade celular entre o mutante ∆CC0835 e a cepa parental NA1000 a 30°C não foi 

tão evidente, apenas mostrando colônias menores (Figura 11). 

  É importante ter em conta que já foi demonstrado que a RNA helicase CC1847 faz parte 

do degradossomo de RNA (HARDWICK et al., 2011), e seria esperado que o mutante tivesse uma 

deficiência de crescimento já a 30 °C, mas isso não foi observado. Do mesmo modo, em E. coli, a 

análise dos mutantes ∆rhlE e ∆rhlB mostrou um tempo de geração a 37°C igual à cepa selvagem 

(JAGESSAR; JAIN, 2010), mesmo sendo a RNA helicase RhlB um componente essencial no 

degradossomo de E . coli (IOST et al., 2013; MICZAK et al., 1996; PY et al., 1996). 
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Em C. crescentus só a mutação na RNA helicase CC0835 produz uma diminuição no 

índice de crescimento na temperatura de 30 °C. A bactéria patógena Gram-positiva Listeria 

monocytogenes tem 4 RNA helicases. Interessantemente, somente a ausência da RNA helicase 

Lmo1450 produz uma diminuição no índice de crescimento a 37 °C, com um tempo de geração 

que foi prolongado em 1.5 X quando comparada com a cepa selvagem (BÄRECLEV et al., 2014). 

Bacillus subtilis contem quatro enzimas RNA helicases: CshA, CshB, DeaD, e YfmL, mas somente 

o crescimento do mutante ∆cshA foi ligeiramente reduzido na temperatura de 37°C, enquanto 

CshA e CshB foi menor que na cepa selvagem quando as bactérias cresceram nas temperaturas 

de 37 °C, 42°C e 45°C (LEHNIK-HABRINK et al., 2013; PANDIANI et al., 2011).  

Em todas as análises estatísticas seguintes o procedimento de comparações múltiplas de 

Bonferroni, permitiu garantir maior controle do erro do tipo I, mantendo o nível de significância em 

0,05. 

 

Tabela 8 - Medidas do tempo de geração dos mutantes simples das RNA helicases em Caulobacter 

crescentus. Os resultados representam as médias de triplicatas biológicas e o desvio padrão. Os 

asteriscos indicam as diferenças significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temperatura de 30°C a linhagem NA1000 quando comparada com as cepas 

0835::miniTn5 e ∆CC1478 apresentaram diferenças estatisticamente significativas nos tempos de 

geração, com valores (p= 0,001 respetivamente), no entanto nos ensaios de viabilidade e 

crescimento estas diferenças não foram evidentes (Figuras 10A e 11).  

Medidas do índice de crescimento similares foram feitas na temperatura de 15°C para 

testar o fenótipo de crescimento em baixa temperatura. As medidas mostraram um fenótipo 

Cepas 

Tempo de duplicação em minutos 

30°C 15°C 

NA1000 149,5 ± 0,7*  598,4 ± 1,4* 

0835::miniTn5 180,15 ± 0,2*  900,4 ± 2,7* 

∆CC1847 150,55 ± 0,3  720,2 ± 2,4* 

∆CC1478 160,7 ± 1,8*    1080,3 ± 4,9* 

∆CC2040 150,3 ± 0,5 600,0 ± 4,4 
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sensível ao frio, com uma redução importante no índice de crescimento dos mutantes 

0835::miniTn5 , ∆CC1478 e ∆CC1847, os quais tiveram um tempo de geração prolongado em 1,5 

X; 1,8 X e 1,2 X, respectivamente, com relação à cepa selvagem NA1000 (Figura 10B e tabela 8), 

Este resultado indica que estas três RNA helicases realizam funções importantes para o 

crescimento de C. crescentus em baixa temperatura. É importante notar que o mutante simples 

∆CC2040 apresentou um tempo de geração e, portanto um índice de crescimento similar ao da 

cepa parental a 15°C (Figura 10 B e tabela 8). De acordo com este resultado, a helicase CC2040 

provavelmente não participa na adaptação e crescimento de C. crescentus em baixa temperatura. 

As diferenças nos tempos de geração entre a linhagem parental NA1000 e os mutantes simples 

0835::miniTn5, ∆CC1478 e ∆CC1847 crescendo a 15°C, foram significativas com valores (p= 0,001 

nas três comparações respetivamente) (Tabela 8). No entanto quando comparado NA1000 com a 

cepa mutante ∆CC2040, o valor p foi igual a 1,000; p > 0,05 confirmando os resultados obtidos nos 

crescimentos e os ensaios de viabilidade (Figuras 10B e 11). 

 Os ensaios de diluições e crescimento em meio sólido confirmaram que as RNA helicases 

CC0835, CC1478 e CC1847 têm funções importantes para a adaptação e crescimento no frio de 

C. crescentus, já que na ausência destas enzimas os fenótipos de sensibilidade ao frio foram 

acentuados, indicando a perda de viabilidade celular nestes mutantes (Figuras 11 e 12). 

Observando que o mutante ∆CC1478 foi o que apresentou a sensibilidade mais acentuada no 

estresse frio, seguido do mutante ∆CC0835, é possível estabelecer a seguinte ordem de 

importância das RNA helicases no crescimento de C. crescentus em baixa temperatura: CC1478 > 

CC0835 > CC1847. 

Em E. coli, somente o mutante da RNA helicase CsdA mostrou um tempo de geração 

prolongado em 0,9 X; quando comparado à cepa selvagem, quando a bactéria cresceu na 

temperatura ótima de crescimento (37°C), e uma significativa redução no índice de crescimento em 

baixa temperatura, 25°C, enquanto o mutante ∆srmB só apresentou uma pequena redução no 

índice de crescimento (JAGESSAR; JAIN, 2010). Entretanto, em C. crescentus os mutantes das 

RNA helicases CC1847 e CC0835, ortólogas da RNA helicase RhlE de E. coli, mostraram uma 

taxa de crescimento muito baixa quando comparado com a cepa selvagem (Figura 11 e tabela 8). 

Em C. crescentus o mutante da RNA helicase CC1478 teve um tempo de geração igual à cepa 

parental quando cresceu a 30°C, indicando que os papeis das RNA helicases CC0835 e CC1478 

em C. crescentus a 30°C é distinto do de suas correspondentes respectivas em E. coli.  

Não obstante, a 15°C o mutante da RNA helicase CC1478 em C. crescentus apresentou o 

fenótipo de sensibilidade mais acentuado e seu tempo de geração foi o mais prolongado; em 1,8 X 

quando comparado com a linhagem parental. Jagessar e Jain (2010) demonstraram que em E. coli 

o mutante mais afetado no estresse frio a 25°C foi ∆csdA, que teve um tempo de geração 

prolongado em 1,8 X quando comparado com a cepa selvagem. Nesta bactéria a ausência de duas 
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proteínas DEAD-box, CsdA ou SrmB, causa defeitos progressivos no crescimento à baixa 

temperatura (CHAROLLAIS et al., 2003, 2004; JAIN, 2008). Isto poderia ser explicado pela 

ativação da tradução do RNA mensageiro de rpoS, que codifica o fator sigma de fase estacionária, 

que é feita pelo pequeno RNA DsrA a 25°C (KABERDIN et al., 2013; REPOILA et al., 2003; 

SLEDJESKI et al., 1996). CsdA foi identificada como um fator auxiliar necessário em baixa 

temperatura para a ativação da síntese de RpoS por Hfq/DsrA (KABERDIN et al., 2013; RESCH et 

al., 2010). 

Em L. monocytogenes os mutantes simples das RNA helicases Lmo1722, Lmo0866 e 

Lmo1450 mostraram um tempo de geração prolongado em 2 X, 3 X e 3 X respectivamente 

comparado à cepa selvagem quando a bactéria cresceu na temperatura de 16 °C. Porém, a 25°C 

os tempos de geração foram prolongados em 1 X, 1,2 X e 1,7 X, indicando que a RNA helicase 

Lmo1450 é a mais importante para o crescimento da bactéria no estresse frio (BÄRECLEV et al., 

2014).  

Em B. cereus três das cinco RNA helicases CshA, CshB e CshC foram necessárias para o 

crescimento em baixa temperatura a 12°C (PANDIANI et al., 2011). Também três das cinco RNA 

helicases, CshA, CshB e YfmL, foram importantes para o crescimento da bactéria B. subtilis a 16°C 

(LEHNIK-HABRINK et al., 2013). O genoma da bactéria Gram-positiva S. aureus codifica duas 

RNA helicases DEAD-box, SA1885 e SA1387, as quais são homólogas às RNA helicases CshA 

(YdbR) e CshB (YqfR) de B. subtilis, respectivamente. Os resultados mostraram uma inibição 

parcial do crescimento a 30°C e uma completa inibição do crescimento do mutante cshA na 

temperatura de 20 ̊C (OUN et al., 2013). 

Observa-se que embora as bactérias possuam mais de uma DEAD-box RNA helicase, a 

falta de algumas destas leva a um fenótipo de baixo crescimento em baixa temperatura, enquanto 

outras não, provavelmente é um reflexo de que suas funções fisiológicas são distintas. Em geral os 

papéis das RNA helicases são cruciais para o crescimento e resposta ao estresse, indicando sua 

importância na sobrevivência bacteriana em meios ambientes muito competitivos (KHEMICI; 

LINDER, 2016). Tem sido reportada sua importante participação na resposta bacteriana a outros 

estresses abióticos como, por exemplo, o estresse oxidativo, aumento de temperatura, estresse 

osmótico, estresse por mudanças no pH, estresse produzido por substâncias químicas como etanol 

(OWTTRIM, 2013). Entretanto, devido a seu papel importante em processos fisiológicos centrais, o 

efeito de mutações nestes genes pode ser pleiotrópico.   
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Figura 10 - Crescimento em baixa temperatura dos mutantes simples das RNA helicases DEAD-box em 

Caulobacter crescentus. As culturas foram incubadas em meio PYE monitorando o crescimento 

por densidade óptica. (A) Crescimento a 30°C durante 16 horas. (B) Crescimento a 15°C durante 

74 horas. Os resultados das curvas representam as médias de triplicatas biológicas. As barras 

pretas representam o desvio padrão. 
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Figura 11 - Viabilidade celular dos mutantes simples das RNA helicases DEAD-box em Caulobacter 

crescentus crescendo em baixa temperatura. Diluições seriadas das culturas em uma DO
600

 

= 0,1 foram semeadas em placas de PYE. As placas foram incubadas nas temperaturas 

indicadas.    

30 °C 15 °C 
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Figura 12 - Ensaio de crescimento em meio sólido a 15 °C.  As linhagens estão indicadas: (1) linhagem 

parental NA1000, (2) ∆CC1847, (3) CC0835::Tn5, (4) ∆CC1478, (5) ∆CC2040. 

 

 

A fim de verificar o efeito de uma dupla mutação sobre o fenótipo de crescimento, o 

transposon miniTn5 foi transduzido com o fago Cr30 para as linhagens mutantes das outras 

helicases, gerando os mutantes duplos ∆1847/0835::miniTn5, ∆1478/0835::miniTn5 e 

∆2040/0835::miniTn5 (chamaremos a mutação do gene CC0835::miniTn5 simplificadamente de 

0835). A resposta ao estresse frio e o crescimento a 30°C da cepa parental NA1000 foi comparada 

com a resposta e o crescimento dos mutantes duplos. 

A cinética de crescimento a 30°C por 16 horas de incubação indica que os três mutantes 

duplos apresentam uma pronunciada redução no índice de crescimento, com aumentos 

consideráveis nos tempos de geração. O mutante com ausência simultânea das RNA helicases 

CC0835 e CC1847 mostrou a mais severa redução no índice de crescimento, e o tempo de 

geração (540,4 minutos) foi mais prolongado, aumentado em cerca de 3,6 X quando comparado 

com a cepa NA1000 (149,5 minutos). Os outros dois mutantes duplos tiveram tempos de geração 

igualmente mais longos: 3.3 X para ∆1478/0835 e 2.8 X para ∆2040/0835 (Figura 13A e tabela 9). 

É interessante que no mutante duplo ∆2040/0835 a 30°C houve uma queda pronunciada na taxa 

de crescimento, diferente do mutante simples ∆CC2040 que teve uma taxa de crescimento igual à 

linhagem parental NA1000. Os ensaios de viabilidade por diluições seriadas em placas de PYE-

ágar confirmaram o baixo índice de crescimento, com uma perda de viabilidade celular nos três 
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mutantes duplos, porém no mutante ∆1847/0835, a perda de viabilidade e a redução no 

crescimento foram maiores, indicando o efeito deletério no crescimento e viabilidade celular da 

ausência de duas RNA helicases na temperatura normal de crescimento (Figura 14). 

Estes resultados sugerem que as RNA helicases CC0835, CC1478 e CC1847 têm funções 

importantes para o crescimento de C. crescentus a 30 °C, porém só o mutante simples 0835 

apresentou um defeito no crescimento nesta temperatura, enquanto as deleções nos genes 

CC1847, CC1478 e CC2040 não comprometeram o índice de crescimento. Entretanto, quando a 

mutação 0835 foi combinada com as outras mutações as cepas mostraram um aumento no tempo 

de geração, indicando que a diminuição severa no índice de crescimento a 30°C dos três mutantes 

duplos foi em um amplo grau devida à carência da RNA helicase CC0835, e que estas helicases 

realizam provavelmente funções biológicas diferentes que são importantes para o crescimento. 

Similarmente, Jagessar e Jain (2010) determinaram que em E. coli o mutante ∆deaD/srmB 

crescendo a 37°C teve um crescimento mais lento que a cepa selvagem, com um tempo de 

geração prolongado em 1.3 X. Em B. subtilis a 37°C um mutante quadruple das RNA helicases 

DEAD-box mostrou uma diminuição tão considerável no índice de crescimento quando comparado 

com a cepa parental (LEHNIK-HABRINK et al., 2013). 

Em Listeria monocytogenes o índice de crescimento do duplo mutante ∆1246∆1722 a 37°C 

foi igual à cepa selvagem; enquanto os mutantes duplos restantes ∆0866∆1722, ∆1450∆1722 e 

∆1450∆1246 apresentaram um tempo de geração prolongado em 1.2 X, 1.5 X e 1.4 X 

respectivamente quando comparados com a cepa selvagem (BÄRECLEV et al., 2014). 

No entanto em C. crescentus os mutantes duplos ∆1478/0835 e ∆1847/0835, crescendo a 

30°C tiveram tempos de geração que foram prolongados significativamente em 3.2 X e 3.6 X 

quando comparados com NA1000. Estes resultados parecem indicar a diferença nos papéis que 

podem ter estas helicases em várias bactérias, mas também são reflexo do tempo de geração 

intrínseco da cada espécie, e entre uma bactéria de vida livre não patogênica e um patógeno, 

tendo em conta que os patógenos produzem toxinas e outros fatores de virulência. 

 O monitoramento do crescimento dos mutantes duplos a 15°C mostrou uma grande 

redução no crescimento e perda de viabilidade principalmente no mutante ∆1847/0835, que teve 

uma completa inibição do crescimento, com um tempo de geração muito prolongado (4.1 X), 30 

horas a mais que a cepa NA1000 (598 minutos).  Os outros dois mutantes duplos também tiveram 

um fenótipo de sensibilidade ao frio acentuado, o qual foi determinado com mais precisão pela 

medida dos tempos de geração: 2400 minutos (40 horas) para a linhagem ∆1478/0835, e 1079 

minutos (18 horas) para a linhagem ∆2040/0835. Estes aumentos consideráveis nos tempos de 

geração indicam uma diminuição grande no índice de crescimento, acompanhado de uma 

importante perda de viabilidade (Figuras 13B, 14 e Tabela 9).  Estes resultados sugerem que as 
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RNA helicases em C. crescentus executam diferentes funções celulares, importantes em resposta 

a mudanças na temperatura de crescimento e que a ausência da RNA helicase CC0835 é 

fundamentalmente responsável do defeito severo no crescimento no mutante duplo ∆2040/0835 

crescendo a 15 °C. É importante considerar que os mutantes simples ∆CC1478 e ∆CC1847 

tiveram um fenótipo de sensibilidade ao frio, que foi mais acentuado no mutante da RNA helicase 

CC1478; no entanto o mutante duplo ∆1847/0835 teve um defeito mais severo no crescimento que 

o mutante duplo ∆1478/0835, resultado que indica que estas duas RNA helicases são muito 

importantes não só para o crescimento e adaptação de C. crescentus no estresse frio mas também 

na temperatura ótima de crescimento 30 °C. Estes resultados são similares ao descrito para B. 

subtilis, onde a dupla deleção de cshA e cshB não foi possível, sendo letal mesmo à temperatura 

ótima de crescimento (HUNGER et al., 2006). 

Similarmente, os mutantes duplos ∆csdA∆rhlE e ∆srmB∆rhlE de E. coli apresentaram um 

índice de crescimento mais baixo que o mutante ∆srmB e que a cepa selvagem a 16°C (JAIN, 

2008). No estresse frio 25°C o mutante duplo ∆csdA∆srmB crescendo em meio rico, mostrou um 

tempo de geração que foi prolongado em 69 minutos quando comparado com a cepa parental 

(JAGESSAR; JAIN, 2010).  

Em L. monocytogenes as cepas mutantes de duas RNA helicases ∆1246∆1722; 

∆0866∆1722; ∆1450∆1722; ∆1450∆1246 crescendo em meio liquido a 16°C tiveram um aumento 

nos tempos de geração quando comparado com a cepa selvagem de 2.8 X, 3.8 X, 2.7 X e 3 X 

respectivamente e só uma cepa mutante para as quatro RNA helicases teve pouca viabilidade em 

todas as temperaturas 37 °C, 25°C e 16 °C, mostrando um tempo de geração mais prolongado em 

aproximadamente 3.2 X quando foi comparada com a cepa selvagem (BÄRECLEV et al., 2014). 

Mesmo assim, o mutante duplo mais afetado em L. monocytogenes ∆0866∆1722 não teve um 

tempo de geração tão significativamente prolongado como o mutante ∆1847/0835 de C. crescentus 

a 15°C (Tabela 9). 

O fenótipo de diminuição drástica no crescimento do mutante duplo ∆1847/0835 a 30°C e 

15°C pode ser explicado (como analisaremos à frente com mais detalhe neste trabalho) pelo 

possível envolvimento destas duas RNA helicases na biogênese do ribossomo. Foi mostrado por 

Hardwick et al. (2011) que a RNA helicase CC1847 é a principal RNA helicase do degradossomo 

RNA, e como foi demonstrado no trabalho de Aguirre et al. (2017) a RNA helicase RhlE (CC0835) 

está associada com o degradossomo de RNA, não somente a 15°C mas também a 30 °C. O 

envolvimento de ambas as helicases nestes processos basais da célula pode explicar seu fenótipo 

severo de crescimento tanto a 30°C como a 15°C (Figuras 13, 14 e tabela 9). 
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Tabela 9 - Médias do tempo de geração dos mutantes duplos das RNA helicases em Caulobacter crescentus. 

Os resultados representam as médias de triplicatas biológicas e o desvio padrão. Os asteriscos 

indicam as diferenças significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O teste de Bonferroni permitiu identificar que todos os mutantes duplos crescendo nas 

temperaturas de 30°C e 15 °C, apresentaram diferenças significativas nos tempos de geração 

quando comparados com a cepa NA1000, com todos os valores p = 0,001, valores p < 0,05 

(Tabela 9). Resultado que é confirmado pelos ensaios de viabilidade e crescimento (Figuras 13 e 

14). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Linhagens 

Tempo de duplicação em minutos 

30 °C 15 °C 

NA1000 149,5 ± 0,7* 598,45 ± 1,4* 

∆1847/0835::miniTn5 540,4 ± 1,77* 2459,9 ± 4,9* 

∆1478/0835::miniTn5 479,8 ± 2,1* 2400,4 ± 7,1* 

∆2040/0835::miniTn5 419,9 ± 2,0* 1079,9 ± 5,0* 
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Figura 13 - Crescimento em baixa temperatura dos mutantes duplos das RNA helicases DEAD-box 

em Caulobacter crescentus. As culturas foram incubadas em meio PYE monitorando o 

crescimento por densidade óptica. (A) Crescimento a 30 °C durante 16 horas. (B) Crescimento 

a 15 °C durante 74 horas. Os resultados das curvas representam as médias de triplicatas 

biológicas. As barras pretas representam o desvio padrão. 
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4.2.1.   Relação funcional entre as RNA helicases na adaptação e crescimento de C. crescentus 

em baixa temperatura 

 

Através de ensaios de complementação cruzada, podemos inferir se ocorre sobreposição 

funcional entre as RNA helicases. Assim, verificamos se o fenótipo de algumas linhagens mutantes 

simples das RNA helicases pode ser complementado pela expressão ou superexpressão de uma 

das outras helicases. 

Para analisar se ocorre complementação cruzada entre as RNA helicases, uma cópia de 

cada um dos genes das RNA helicases CC0835, CC1478 e CC1847 foi clonada em trans no 

plasmídeo pBVMCS-4, onde os genes estavam sob controle de um promotor induzido por vanilato 

(Figura 15). 
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Figura 14 - Viabilidade celular dos mutantes duplos das RNA helicases DEAD-box em Caulobacter 

crescentus, crescendo em baixa temperatura. Diluições seriadas das culturas em uma 

DO
600

 0,1 foram semeadas em placas de PYE. As placas foram incubadas nas temperaturas 

indicadas.    

30 °C 15 °C 
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Embora o vetor escolhido fosse adequado para induzir a expressão das proteínas, foi 

verificado que a expressão derivada apenas do número de cópias aumentado de cada gene foi 

suficiente para permitir a complementação mesmo sem adição de vanilato. Os ensaios de cinética 

de crescimento a 15 °C, das linhagens contendo o vetor de complementação pBV carregando uma 

cópia dos genes das RNA helicases foram comparados com as linhagens com o vetor vazio como 

controle. 

A linhagem 0835::miniTn5 carregando o vetor pBV com uma cópia do mesmo gene 

mostrou um fenótipo de complementação com restauração do índice de crescimento; no entanto o 

crescimento deste mutante simples não foi restaurado por uma cópia do gene da RNA helicase 

CC1847 ou do gene CC1478 clonados no mesmo vetor (Figura 16). Estes resultados foram 

determinados mais precisamente medindo os tempos de geração (Tabela 10). A viabilidade celular 

foi determinada por ensaios de diluições e crescimento, os quais foram feitos em placas de agar 

PYE com o antibiótico gentamicina (Gen
R
) (15 µg/mL) (Figura 17). A linhagem 0835::miniTn5(pBV-

0835) mostrou um tempo de geração de 600 minutos, praticamente igual ao da linhagem parental 

NA1000 (pBV), (599 minutos).  Por outro lado, as cópias dos genes das RNA helicases CC1847 e 

CC1478 não complementaram a deficiência no crescimento do mutante (Figuras 16, 17 e 18 e 

Tabela 10).  

Figura 15 - Clonagem das regiões codificadoras dos genes CC1847, CC1478 e CC0835 no plasmídeo 

pBVMCS-4.  Eletroforese em gel de agarose 1% das digestões de cada vetor com enzimas de 

restrição. As digestões foram feitas com as enzimas de restrição NdeI/BamHI (CC0835), 

(CC1478) e NdeI/XhoI (CC1847). O vetor e cada inserto estão indicados.  
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Tabela 10 - Medidas do tempo de geração do mutante 0835::miniTn5 em baixa temperatura. As linhagens 

carregando o vetor pBV vazio (pBV) ou contendo uma cópia do gene indicado. Os resultados 

representam as médias de triplicatas biológicas e o desvio padrão. Os asteriscos indicam as 

diferenças significativas nos tempos de geração com valores (p = 0,001 respectivamente), 

confirmando que as cópias dos genes cc0835, cc1847 e cc1478 clonadas no vetor pBV não 

complementaram a deficiência no crescimento do mutante 0835::miniTn5pBV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linhagens 

Tempo de duplicação em minutos 

15 °C 

NA1000 (pBV) 599,4 ± 5,2* 

0835::miniTn5 (pBV) 1140,13 ± 4,3* 

0835::miniTn5 (pBV-0835) 600,05 ± 1,9 

0835::miniTn5 (pBV-1847) 1132,34 ± 3,3* 

0835::miniTn5 (pBV-1478) 1136,03 ± 1,4* 
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Figura 16 - Complementação da deficiência no crescimento do mutante 0835::miniTn5 em baixa 

temperatura. As culturas foram incubadas em meio PYE suplementado com o antibiótico 

gentamicina (15 µg/mL), monitorando o crescimento por densidade óptica. Crescimento das 

linhagens mutantes com o vetor  pBV-MCS4 vazio ou carregando cópias dos genes 

indicados, crescendo a 15 °C durante 74 horas. Os resultados das curvas representam as 

médias de triplicatas biológicas. As barras pretas representam o desvio padrão. 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
-1

 10
-2

 10
-3

 10
-4

 10
-5

 10
-6

 

Figura 17 - Viabilidade celular do mutante CC0835::miniTn5 crescendo em baixa temperatura. 

Diluições seriadas das culturas em uma DO
600

 0,1 foram semeadas em placas de PYE 

suplementados com o antibiótico gentamicina (15 µg/mL), e incubadas a 15 °C por 5 dias. 

Linhagens com o vetor  pBV vazio (pBV) ou carregando copias dos genes indicados. 

   

15 °C – 5 dias 
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Figura 18 - Ensaio de crescimento a baixa temperatura 15°C das linhagens de Caulobacter crescentus.  

(1) ∆0835::miniTn5pBV-0835, (2) ∆1847pBVMCS-4-0835, (3) ∆0835::miniTn5pBV, (4) ∆1847pBV 

e (5) ∆0835::miniTn5pBV-1847 

 

 

Em experimentos com as duas outras linhagens, foi observado inicialmente que a cópia 

do mesmo gene complementou a deficiência no crescimento a 15°C dos mutantes ∆CC1847 e 

∆CC1478 (Figuras 19A e 19B). O plasmídeo pBV expressando o gene da RNA helicase CC0835 

(pBV-0835) ou CC1478 (pBV-1478), também complementou a mutação no gene da RNA helicase 

CC1847 (Figuras 18 e 19A); além disso, o fenótipo de sensibilidade ao frio do mutante ∆CC1478 

foi restaurado por uma cópia do gene da RNA helicase CC0835; igualmente a cópia em trans do 

gene da RNA helicase CC1847 melhorou o crescimento deste mutante (Figura 19B). 

Os fenótipos de complementação do crescimento descritos acima foram confirmados por 

ensaios de viabilidade (Figuras 20 e 21). As medidas dos tempos de geração verificaram as 

complementações anteriores, já que as linhagens nas quais as cópias dos genes introduzidas no 

plasmídeo pBV melhoraram a taxa de crescimento os valores dos tempos de geração foram quase 

iguais aos valores da linhagem parental carregando o plasmídeo vazio NA1000pBV (599 minutos) 

(Tabelas 11 e 12). 

Os resultados anteriores mostraram que a cópia do gene da RNA helicase CC0835 

clonada no vetor pBV e introduzida nos mutantes ∆CC1847 e ∆CC1478 restaurou o crescimento 

destes em baixa temperatura, 15°C sugerindo que o produto do gene CC0835 pode realizar 

15 °C 
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suficientemente as mesmas funções biológicas dos produtos de CC1847 e CC1478. No entanto 

experimentos em separado com as cópias dos genes CC1847 e CC1478 clonadas no vetor pBV e 

introduzidas no mutante CC0835::miniTn5, não conseguiram restaurar o crescimento deste 

mutante em baixa temperatura; estes resultados indicam que a RNA helicase CC0835 tem funções 

biológicas pelo menos parcialmente sobrepostas àquelas das RNA helicases CC1847 e CC1478. 

Estas três RNA helicases têm papel relevante na adaptação de C. crescentus ao estresse frio, e 

podem atuar na resposta de maneira diferencial. Os resultados também mostraram que a RNA 

helicase CC0835 tem uma função muito importante também para crescimento de C. crescentus em 

temperatura normal, sendo uma proteína necessária para o bom funcionamento (fitness) desta 

bactéria (AGUIRRE et al 2017). 

A supressão de fenótipos por superexpressão de genes entre as RNA helicases já foi 

reportada anteriormente. Na bactéria E. coli o conhecimento da RNA helicase RhIB como parte do 

degradossomo e sua importância no processamento dos RNAs já foi bem definida.  No entanto foi 

mostrado que outras enzimas, como a RNA helicase de estresse frio CsdA, participam do 

degradossomo em baixa temperatura e pode substituir a RhIB em ensaios in vitro. Outras RNA 

helicases como SrmB e RhIE utilizam um sítio de união específico no degradossomo diferente ao 

da helicase RhlB (KHEMICI et al., 2004). De maneira interessante, o gene da RNA helicase RhIE 

clonado no vetor pACYC184, melhora o defeito no crescimento do mutante CJ1825∆deaD em 

baixa temperatura diminuindo o tempo de geração; por outro lado, foi notável que a cópia do gene 

RhIE teve um efeito deletério no crescimento do mutante MG1655∆srmB nas mesmas condições 

apresentando um tempo de geração que foi prolongado.  Em síntese, a superexpressão de RhIE 

de E. coli tem efeito oposto no crescimento das cepas ∆deaD e ∆srmB em baixa temperatura 

(JAIN, 2008).  

Na bactéria patogênica B. cereus, experimentos prévios de complementação nos mutantes 

∆cshB e ∆cshC com uma cópia do gene da RNA helicase CshA mostraram que a superexpressão 

de cshA conseguiu restaurar o fenótipo da cepa selvagem no mutante ∆cshB e não no mutante 

∆cshC em baixa temperatura 12°C (PANDIANI et al., 2010; PANDIANI et al., 2011). Estes 

experimentos sugeriram que CshA e CshB podem ter funções superpostas, e que CshC pode ter 

funções complementares a CshA (PANDIANI et al., 2011). 

Em L. monocytogenes altos níveis da RNA helicase Lmol 450 podem ajudar nas funções 

de outras helicases e restabelecer o crescimento do mutante quádruplo nas temperaturas de 26°C 

e 37 °C. Na temperatura de 16 °C, a superexpressão de Lmol 450 restabeleceu só parcialmente o 

baixo crescimento do mutante quadruplo, indicando que outras RNA helicases tem funções 

especificas em baixas temperaturas (BÄRECLEV et al., 2014).  

Resumindo, pode-se concluir que em C. crescentus no estresse frio, a diferença de E. coli 

a expressão do gene CC0835 (RhlE) in trans melhora significativamente os índices de crescimento 
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dos mutantes das RNA helicases CC1847 (RhlB) e CC1478 (DbpA), a expressão de DbpA melhora 

a taxa de crescimento do mutante rhlB e a expressão do gene RhlB melhora o crescimento do 

mutante dbpA. Importante, nem RhlB nem DbpA quando expressos do plasmídeo foram capazes 

de complementar os defeitos de crescimento do mutante rhlE, sugerindo que seu papel fisiológico 

seja exclusivo.  
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Figura 19 - Complementação da deficiência no crescimento dos mutantes ∆CC1847 e ∆CC1478 de 

Caulobacter crescentus em baixa temperatura. As culturas foram incubadas em meio PYE 

suplementado com o antibiótico gentamicina (15 µg/mL), monitorando o crescimento por 

densidade óptica.  (A) e (B)  crescimento das linhagens mutantes com o vetor  pBV-MCS4 

vazio ou carregando cópias dos genes indicados, crescendo a 15 °C durante 74 horas. Os 

resultados das curvas representam as médias de triplicatas biológicas. As barras pretas 

representam o desvio padrão. 
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Figure 20 - Viabilidade celular do mutante da RNA helicase DEAD-box CC1847 em Caulobacter 

crescentus, crescendo em baixa temperatura. Diluições seriadas das culturas em uma 

DO
600 

0,1, foram semeadas em placas de PYE suplementados com o antibiótico gentamicina 

(15 µg/mL), e  incubadas a 15 °C por 5 dias. Linhagens com o vetor  pBV-MCS4 vazio (pBV) 

ou carregando copias dos genes indicados. 

   

15 °C – 5 dias 
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Figura 21 - Viabilidade celular do mutante da RNA helicase DEAD-box CC1478 em Caulobacter 

crescentus, crescendo em baixa temperatura. Diluições seriadas das culturas em uma DO
600 

0,1, foram semeadas em placas de PYE suplementados com o antibiótico gentamicina (15 

µg/mL), e  incubadas a 15 °C por 5 dias. Linhagens com o vetor  pBV-MCS4 vazio (pBV) ou 

carregando copias dos genes indicados. 

 

15 °C – 5 dias 
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Tabela 11 - Medidas do tempo de geração do mutante ∆CC1847 em baixa temperatura. As linhagens 

carregando o vetor pBV vazio (pBV) ou contendo uma cópia do gene indicado. Os resultados 

representam as médias de triplicatas biológicas e o desvio padrão. Os asteriscos indicam a 

diferença significativa no tempo de geração com um valor (p = 0,001). No entanto quando 

comparados os tempos de geração da linhagem NA1000 (pBV) com os tempos de geração das 

cepas ∆CC1847 (pBV-0835), ∆CC1847 (pBV-1847) e ∆CC1847 (pBV-1478) os valores p foram 

(p = 1,000; p = 0,739; p = 1,000 respectivamente) p > 0,05, indicando que as cópias dos genes 

cc0835, cc1847 e cc1478 clonadas no vetor pBV, complementaram o defeito no crescimento do 

mutante ∆CC1847 a 15 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cepas 

Tempo de duplicação em minutos 

15 °C 

NA1000 (pBV) 599,4 ± 5,2* 

∆CC1847 (pBV) 943,8 ± 4,1* 

 ∆CC1847(pBV-0835) 594,76 ± 4,3 

∆CC1847 (pBV-1847) 591,16 ± 2,7 

∆CC1847 (pBV-1478) 595,19 ± 5,5 
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Tabela 12 - Medidas do tempo de geração do mutante ∆CC1478 em baixa temperatura. As linhagens 

carregando o vetor pBV vazio (pBV) ou contendo uma cópia do gene indicado. Os resultados 

representam as médias de triplicatas biológicas e o desvio padrão. Os asteriscos indicam a 

diferença significativa no tempo de geração com um valor (p = 0,001). No entanto quando 

comparados os tempos de geração da linhagem NA1000 (pBV) com os tempos de geração das 

cepas ∆CC1478 (pBV-0835), ∆CC1478 (pBV-1847) e ∆CC1478(pBV-1478) os valores p foram 

(p = 1,000 respectivamente) p > 0,05, indicando que as cópias dos genes cc0835, cc1847 e 

cc1478 clonadas no vetor pBV, complementaram o defeito no crescimento do mutante 

∆CC1478 a 15 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir, estudamos o efeito da maior expressão de cada helicase na linhagem selvagem. 

Na linhagem parental NA1000, quando carregando o plasmídeo pBV contendo os genes das RNA 

helicases CC1847,CC1478 ou CC0835, ocorre um aumento significativo no índice de crescimento 

e uma diminuição importante no tempo de geração das linhagens NA1000 (pBV-1847) e NA1000 

(pBV-1478), NA1000 (pBV-0835) a 15 °C. Nestas linhagens, não foi necessária a presença de 500 

µM de vanilato no meio de cultura para que a taxa de crescimento da linhagem parental fosse 

alterada (Figura 22 e Tabela 13). O índice de crescimento aumentou significativamente, diminuindo 

os tempos de geração em 0.64 X para a linhagem NA1000 (pBV-0835), 0.64 X em NA1000 (pBV-

1847) e 0.53 X em NA1000 (pBV-1478) a 30 °C. Na condição de choque frio a melhora na taxa de 

crescimento foi também estatisticamente significante, com tempos de geração que diminuíram em 

0.52 X na linhagem NA1000 (pBV-0835), 0,41 X para NA1000 (pBV-1847) e 0.52 X para NA1000 

(pBV-1478) quando comparados os resultados com a linhagem selvagem carregando o plasmídeo 

vazio, NA1000 (pBV). 

Cepas 

Tempo de duplicação em minutos 

15 °C 

NA1000 (pBV) 599,4 ± 5,2* 

∆CC1478 (pBV) 1396,4 ± 3,1* 

 ∆CC1478 (pBV-0835) 600,3 ± 0,7 

∆CC1478 (pBV-1847) 603,2 ± 3,8 

∆CC1478 (pBV-1478) 600,8 ± 1,2 
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Quando as linhagens anteriores foram testadas a 30 °C, o aumento de cópias dos genes 

das RNA helicases CC0835, CC1847 e CC1478 melhorou a taxa de crescimento da cepa parental 

e não foi necessária a presença de 500 µM de vanilato no meio de cultura, da mesma maneira que 

quando as cepas foram testadas no estresse frio. Além disso a taxa de crescimento das linhagens 

NA1000 (pBV-0835) e NA1000 (pBV-1847) foi praticamente igual. É importante considerar que em 

condições de choque frio a linhagem que obteve a melhor taxa de crescimento foi NA1000 (pBV-

1478), enquanto em ótimas condições de temperatura, 30 °C, a linhagem com melhor índice de 

crescimento foi NA1000 (pBV-1847) (Figuras 22, 23 A, 23B e Tabela 13). 

Jain, (2008) demonstrara que quando a linhagem selvagem de E. coli MG1655 foi 

transformada com o plasmídeo pCJ1078 carregando uma cópia do gene da RNA helicase RhlE, há 

um aumento no tempo de geração de 1.2 X e 1.3 X nas temperaturas de 20°C e 16°C 

respectivamente, quando comparada com a linhagem selvagem carregando o plasmídeo vazio. 

Este resultado pode refletir uma consequência não especifica devida ao incremento na produção 

de RhlE, que produz um efeito negativo no crescimento da cepa selvagem. Ainda não foram 

reportados outros trabalhos que demonstrem se a superexpressão dos genes das outras quatro 

RNA helicases de E. coli puderam melhorar o índice de crescimento da linhagem selvagem. 
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Figura 22 - Crescimento a 15 °C da linhagem parental NA1000 carregando copias extras dos genes 

das helicases CC1847, CC0835 e CC1478. As culturas foram incubadas em meio PYE 

suplementado com o antibiótico gentamicina (15 µg/mL), monitorando o crescimento por 

densidade óptica. Crescimento da linhagem NA1000 com o vetor pBV-MCS4 vazio ou 

carregando cópias dos genes indicados, crescendo a 15 °C sem adição de 500 µm de 

vanilato no meio de cultura. Os resultados das curvas representam as médias de triplicatas 

biológicas. As barras pretas representam o desvio padrão. 

15 °C 
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Figura 23 - Crescimento a 30 °C da linhagem parental NA1000 carregando copias extras dos 

genes das helicases CC1847, CC0835 e CC1478. As culturas foram incubadas em meio 

PYE suplementado com o antibiótico gentamicina (15 µg/mL), monitorando o crescimento 

por densidade óptica.  (A) e (B) crescimento da linhagem NA1000 com o vetor  pBV-MCS4 

vazio ou carregando cópias dos genes indicados, crescendo  a 30° C durante 14 horas sem 

adição de 500 µm de vanilato no meio de cultura. Os resultados das curvas representam as 

médias de triplicatas biológicas. As barras pretas representam o desvio padrão. 

A 30 °C 

B 30 °C 
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Tabela 13 - Medidas do tempo de geração da linhagem parental complementada com uma cópia dos genes 

das RNAs helicases CC0835, CC1847 e CC1478 crescendo nas temperaturas de 30°C e 15°C 

com e sem adição de vanilato no meio de cultura. A linhagem NA1000 carregando o vetor pBV 

vazio (pBV) ou contendo uma cópia do gene indicado. Os resultados representam as médias de 

triplicatas biológicas e o desvio padrão. Os asteriscos indicam a diferença significativa no tempo 

de geração com valores (p = 0,001). No entanto quando comparados os tempos de geração das 

linhagens NA1000 (pBV-0835) e a linhagem NA1000 (pBV-1847) crescendo a 30 °C, os valores 

(p = 1,000) p > 0,05, indicando que o índice de crescimento nestas linhagens foi igual. 

 

 

 

4.2.2 A linhagem mutante 0835::miniTn5 tem redução na formação de biofilme 

 

O estilo de vida natural de C. crescentus intrinsecamente envolve adesão a superfícies, por 

ter uma fase do ciclo de vida séssil. C. crescentus CB15 forma um biofilme bifásico densamente 

empacotado com uma estrutura em forma de cogumelo (ENTCHEVA-DIMITROV et al., 2004). A 

adesão estável em uma superfície é o primeiro passo na formação de biofilme (GOTTING et al., 

2010; GRANATO et al., 2016). Em C. crescentus a estrutura mais importante na adesão a uma 

variedade de superfícies, incluindo vidro, é o talo, que possui em sua extremidade um 

polissacarídeo adesivo, o holdfast (BODENMILLER et al., 2004; COLE et al., 2003; ENTCHEVA-

DIMITROV et al., 2004; SMITH et al., 2003;). Além disso, em um ensaio de união estática foi 

demonstrado que o processo de adesão é dependente do ciclo celular (BODENMILLER et al., 

2004). A adesão inicial é predominantemente dependente do holdfast, com um papel menor para o 

flagelo, na formação de microcolônias, enquanto que a estrutura de cogumelo depende em um 

segundo momento dos pili tipo IV (ENTCHEVA-DIMITROV et al., 2004). 

Cepas 

Tempo de duplicação em minutos 

30°C (Com 

vanilato) 

30°C (Sem 
vanilato) 

15°C (Com 
vanilato) 

15°C (Sem 
vanilato) 

NA1000 (pBV) 132,3 ± 2,4* 129,8 ± 3,1* 583,04 ± 3,5*  594,1 ± 3,4* 

NA1000 (pBV-0835) 84,65 ± 2,1* 78,90 ± 4,0* 302,90 ± 4,9* 308,6 ± 4,5* 

NA1000 (pBV-1847) 84,30 ± 1,9* 
80,22 ± 3,6* 239,12 ± 2,3* 243,2 ± 6,1* 

NA1000 (pBV-1478) 70,70 ± 2,9* 
68,8 ± 4,2* 305,57 ± 4,0* 310,9 ± 2,5* 
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Foi reportado em trabalho anterior (OUN et al., 2013) que o mutante da RNA helicase cshA 

de Staphylococcus aureus mostrou uma redução na formação de biofilme em comparação à cepa 

selvagem, e a complementação da mutação com uma cópia do gene da helicase cshA restaurou a 

formação de biofilme. De forma a verificar se a RNA helicase DEAD-box CC0835 participa na 

formação de biofilme em C. crescentus foi realizado um ensaio inicial por triplicata biológica onde 

as linhagens utilizadas estavam a uma DO600nm de 0,30. Utilizou-se uma cepa na qual a mutação 

por inserção do miniTn5 em CC0835 foi movida por transdução com o fago Cr30 para a linhagem 

CB15, que tem a capacidade de adesão a superfícies formando biofilme que permite coloração 

robusta quando é medida no ensaio do cristal violeta; ao contrário NA1000 tem uma adesão 

insignificante e não faz biofilme por não possuir a adesina no talo. Este experimento só foi 

realizado com a linhagem CC0835::miniTn5 devido à facilidade de transduzir a marca de seleção 

para a linhagem CB15. Observou-se que a mutação no gene da helicase CC0835 na linhagem 

CB15 produz uma redução na formação de biofilme de ao menos 20% em comparação à linhagem 

parental; e a complementação com uma cópia do gene da helicase CC0835 clonada no vetor pBV 

restaurou a formação de biofilme. Neste experimento utilizamos como controle positivo a linhagem 

CB15 a qual tem a capacidade de aderir-se a superfícies e desenvolver biofilmes ao contrário do 

controle negativo, a linhagem NA1000 que não consegue formar biofilmes (Figura 24).  

Em Staphylococcus aureus a inserção do transposon mini-Mu no gene da RNA helicase 

CshA, produz uma cepa que apresentou uma redução na formação de biofilme em 

aproximadamente 30% quando comparado com a cepa selvagem. A complementação com uma 

cópia do gene cshA restaurou a formação de biofilme, enquanto a complementação com uma 

cópia do gene cshA-K52A mutado no motivo I e que impede a hidrólise de ATP não restaurou a 

formação de biofilme. Estes resultados mostraram que a atividade enzimática foi necessária para 

que a bactéria formasse biofilme. S. aureus utiliza o sistema de quorum-sensing agr para regular o 

comportamento de adesão ou dispersão (OUN et al., 2013; SRIVASTAVA et al., 2011). Em 

ausência de CshA, foi proposto que o degradossomo de RNA não realiza a degradação correta do 

mRNA agrBDCA, o que leva a altos níveis do RNA regulatório RNAIII, que inibe a produção dos 

componentes que participam na formação de biofilme (OUN et al., 2013). A RNA helicase CshA de 

S. aureus é homóloga à RNA helicase RhlB de E. coli (OWTTRIM, 2013; ROUX et al., 2011;). No 

entanto em C. crescentus a RNA helicase CC0835 é homologa da RNA helicase RhlE de E. coli, 

mas foi mostrado que RhlE (CC0835) em C. crescentus está associada com o degradossomo RNA 

não somente a 15 °C, mas também a 30°C (AGUIRRE et al., 2017). 

Este ensaio de formação de biofilme em C. crescentus foi feito na temperatura ótima de 

crescimento, na qual a cinética de crescimento do mutante simples CB15 (0835::miniTn5-pBV) não 

é quase afetada. A alteração na formação de biofilme poderia ser devida a alterações na 

expressão de genes importantes para este processo, caso a função de helicase de RNA seja 

necessária para a expressão ou função dos mRNAs destes genes. Também poderia interferir na 



100 
 

ação de RNAs regulatórios, em sua estabilidade ou pareamento aos mRNAs-alvos. Estes aspectos 

serão mais discutidos ao final do trabalho. 
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Figura 24 - A mutação no gene da RNA helicase CC0835 leva a uma diminuição na formação de 

biofilme na linhagem parental CB15. A formação de biofilme foi medida por coloração das 

células aderidas aos poços com cristal violeta, e leitura da absorbância a 589 nm. (A) São 

mostrados os valores da média e os desvios padrão de três experimentos independentes. As 

diferenças entre as linhagens CB15(pBV) e CB15(0835::miniTn5-pBV); CB15(pBV) e 

CB15(0835::miniTn5-pBV-0835), foram significativas com valores p < 0,05. 

p = 0,584 

p = 0,001

 
 P = 0,584 

p = 0,000

 
 P = 0,584 
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4.2.3.  Análise da morfologia das linhagens mutantes das RNA helicases de C. crescentus em 

baixa temperatura 

 

A análise por microscopia das culturas em fase exponencial de crescimento mostrou que 

os mutantes individuais não tinham um fenótipo muito diferente da linhagem parental nas 

temperaturas de 30°C e 15°C (Figura 25). Um ligeiro aumento no comprimento das células do 

mutante CC0835::miniTn5 foi observado, mas não foram realizadas medidas precisas para 

confirmar este efeito. Entretanto, as células do duplo mutante ∆1847/0835 tornaram-se 

filamentosas a 15 °C, o que indica um defeito severo na divisão celular (Figura 26). Este resultado 

é consistente com a perda de viabilidade desta linhagem (Figura 14). A formação de células 

filamentosas é causada por problemas na divisão celular, e pode ser devido a mudanças na 

expressão gênica e de proteínas (BEREKSI et al., 2002; JONES et al., 2013; KIEBOOM et al., 

2006; MARGOLIN, 2000). 

O mutante duplo ∆1478/0835 a 15°C possui morfologia ainda mais aberrante, 

apresentando células em forma de ferradura que tiveram uma severa redução no tamanho; 

resultado que foi sustentado por uma perda importante na viabilidade (Figuras 14 e 26).  Em 

contraste, a linhagem ∆2040/0835 na mesma temperatura teve uma morfologia parecida à de 

∆1478/0835, no entanto a perda de viabilidade não foi tão considerável (Figuras 14 e 26). 

Considerando que o mutante simples ∆CC2040, não teve um defeito no crescimento mesmo a 15 

°C, provavelmente a alteração da morfologia do duplo mutante na temperatura de 15°C é uma 

soma de efeitos das duas mutações. A RNA helicase DEAD-box RhlE (CC0835) é essencial para o 

fitness celular de C. crescentus a 30°C (CHRISTEN et al., 2011), e em baixa temperatura 

(AGUIRRE et al., 2017) e é induzida nesta condição. CC2040 é induzido em condição de dano ao 

DNA (ROCHA et al., 2008), indicando que possa ser importante também a 30 °C, mas não há 

evidência de que seja mais necessário a 15 °C. 

Em E. coli o mutante da RNA helicase CsdA, depois de 96 horas de crescimento em baixa 

temperatura 15 °C, apresentou células filamentosas enquanto a cepa selvagem teve uma 

morfologia normal, indicando a importância da RNA helicase CsdA para a divisão celular em baixa 

temperatura (JONES et al., 1996). Em B. cereus as observações no microscópio de contraste de 

fase mostraram que depois do crescimento em baixa temperatura 12°C e 15 °C, as morfologias de 

três mutantes das RNA helicases sensíveis ao frio foram afetadas quando comparadas com a cepa 

selvagem (PANDIANI et al., 2010). As células do mutante ∆cshA se tornaram longas e curvadas no 
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polo, e formaram grandes agregados, do mutante ∆cshB formaram filamentos e do mutante ∆cshC 

eram curtas e muito pequenas. A coloração das células no mutante ∆cshB com corante de 

membrana FM 4-64, mostraram áreas fluorescentes vermelhas que confirmaram a presença de 

septos na membrana dentro das células filamentosas. Quando foram observadas por microscopia 

eletrônica de transmissão, a estrutura celular dos três mutantes foi fortemente modificada em 

crescimento em baixa temperatura, mostrando membranas mais grossas e divisão incompleta, mas 

sua viabilidade não foi afetada (PANDIANI et al., 2010).  
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Figura 25 - Morfologia da cepa parental e os mutantes simples das RNA helicases crescendo nas 

temperaturas de 30 °C e 15 °C em médio PYE. As culturas em fase exponencial foram 

observadas em microscópio de luz em aumento de 1000 X. As barras pretas indicam 2 µM. 

30 °C 15 °C 
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Figura 26 - Morfologia da cepa parental e os mutantes duplos das RNA helicases crescendo nas 

temperaturas de 30 °C e 15 °C em médio PYE. As culturas em fase exponencial foram 

observadas em microscópio de luz em aumento de 1000 X. As barras pretas indicam 2 µM. 

30 °C 15 °C 
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4.3     Expressão relativa dos genes das RNA helicases de C. crescentus em resposta à baixa 

temperatura 

 

A indução da expressão das RNA helicases em resposta a uma redução na temperatura 

de crescimento indica que sua atividade RNA helicase é necessária para o crescimento normal nas 

temperaturas abaixo da ótima. Enquanto a natureza bioquímica exata deste requisito não é 

conhecida, no geral a atividade helicase promove a abertura de estruturas secundárias do RNA, as 

quais são termodinamicamente estabilizadas em baixa temperatura (CHAROLLAIS et al., 2003). 

A expressão relativa dos genes das quatro RNA helicases DEAD-box foi determinada na 

cepa selvagem NA1000 submetida à mudança na temperatura de 30°C para 15°C durante a fase 

logarítmica de crescimento. Os resultados demonstraram um aumento na expressão dos genes 

CC0835, CC1847 e CC1478 a 15 °C, em contraste com a diminuição da expressão do gene da 

helicase CC2040, quando estes resultados foram comparados com a expressão a 30°C (Figura 

29). Como controle positivo, foi medida a expressão após 2 horas de estresse frio do gene que 

codifica a chaperone de RNA CspA, altamente induzida nestas condições (MAZZON et al., 2012). 

Estes dados também foram confirmados por análise transcriptômica por RNAseq de genes 

induzidos em baixa temperatura (VICENTE, 2017), e CC0835 também por fusão traducional ao 

gene repórter lacZ (AGUIRRE et al., 2017). A baixa expressão do gene da RNA helicase CC2040 

indica que esta enzima provavelmente não tem participação na resposta da bactéria a uma 

redução na temperatura de crescimento (Figura 27). 

O resultado sugere a participação das RNA helicases CC0835, CC1847 e CC1478 na 

resposta de C. crescentus a baixa temperatura, e poderiam trabalhar junto com CspA e CspB para 

permitir a adaptação da bactéria ao estresse frio. Na bactéria Gram positiva Bacillus subtilis, foi 

demonstrado que as RNA helicases CshA e CshB induzidas no frio, 15 °C, trabalham junto com as 

chaperones de estresse ao frio CSPs para permitir a adaptação da bactéria nesta condição, 

aumentando a iniciação apropriada da tradução (HUNGER et al., 2006). Um resultado interessante 

do trabalho de Mestrado de Alexandre Vicente mostrou que na cepa mutante ∆rhlE (∆CC0835), em 

fase logarítmica de crescimento a expressão de cspA foi muito menor que na linhagem selvagem 

NA1000 nas mesmas condições (2 horas de exposição a 10 °C) (VICENTE, 2017). 

Vicente (2017), demonstrou por Western blotting um expressivo aumento no nível da RNA 

helicase de C. crescentus RhlE (CC0835) em baixa temperatura e também observou um pequeno 

aumento no acúmulo da proteína em outras condições de estresse como por exemplo quando as 

células foram submetidas a estresse osmótico por NaCl e Sacarose. Além disso, uma análise da 

expressão desta helicase utilizando o ensaio de beta-galactosidase na presença ou ausência da 

região 5´-UTR mostrou a importância desta região na indução da RNA helicase RhlE em baixa 
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temperatura, indicando que esta RNA helicase tem uma regulação pós-transcricional dependente 

de sua região 5´-UTR (VICENTE, 2017). 

Ademais é importante ter em conta que a indução da expressão das RNA helicases em 

resposta ao frio foi observada numa variedade de bactérias, as quais incluem espécies Gram-

negativas, Gram-positivas e arqueas (OWTTRIM, 2013). Em E. coli a expressão do gene deaD, 

que codifica a RNA helicase CsdA é induzida em resposta a uma redução na temperatura de 

crescimento, aumentando sua expressão a 15°C em comparação com 37°C (JONES et al., 1996).  

Por exemplo, na bactéria patogênica Gram-positiva Listeria monocytogenes, a expressão 

do gene da RNA helicase DExD-box lmol1722 é induzida durante o crescimento em frio, mostrando 

um incremento nos níveis da proteína Lmol1722 a 16°C comparado a 37°C (NETTERLING et al., 

2012). Também foi demonstrada a importância da RNA helicase DExD-box Lmol 0866 chamada 

CshA na expressão de fatores de virulência e infecção em L. monocytogenes (NETTERLING et al., 

2016). 

Em Bacillus cereus a expressão dos cinco genes das RNA helicases csh, cshA, cshB, 

cshC, cshD e cshE, foi avaliada nas temperaturas de 37°C e 10 °C, mostrando que os cinco genes 

foram mais expressos de 2,7 até 9,2 vezes a 10°C quando comparado com a expressão a 37 °C. 

Os mais altos níveis de expressão foram determinados para o gene cshA quando a bactéria 

cresceu em ambas as temperaturas, sugerindo um importante papel desta RNA helicase em 

qualquer temperatura. Os genes csh foram expressos em mais altos níveis na fase inicial de 

crescimento mais que em outras fases, exceto o gene cshC cuja expressão foi constante ao longo 

do tempo. Estes resultados sugerem um possível papel dos cinco genes csh no crescimento de B. 

cereus a 10°C (PANDIANI et al., 2010). 
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Figura 27 - Expressão relativa dos genes das RNA helicases DEAD-box na cepa parental 

NA1000 de Caulobacter crescentus, exposta ao estresse frio. (A) São 

mostrados os valores médios e os desvios padrão de dois experimentos 

independentes. As medidas são relativas à expressão de cada gene a 30 °C.  

Como gene de referência foi utilizado o gene CC3546. O procedimento de 

Bonferroni mostrou as diferenças significativas entre os niveis de expressão 

relativa dos genes das RNA helicases DEAD-box com valores p < 0,05. 

p = 0,035 

p = 0,042 

p = 0,049 
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4.4 Avaliação da participação das RNA helicases DEAD-box de C. crescentus na biogênese 

do ribossomo 

   

A montagem e biogênese do ribossomo é um processo complexo e altamente coordenado. 

O processo de montagem do ribossomo precisa de sequências alternadas de mudanças na 

estrutura do RNA e eventos de união de proteínas, por meio dos quais o RNA obtém seu arranjo 

correto permitindo a união das proteínas ribossomais o qual aumenta a estabilidade do RNA até 

alcançar sua estrutura final (SHAJANI et al., 2011).  

A função molecular precisa das proteínas DEAD-box na biogênese do ribossomo 

permanece não muito bem entendida. A dificuldade é devida à intrínseca complexidade no 

processo de biogênese do ribossomo, junto com o fato de que as RNA helicases podem possuir 

muitas atividades como helicase, chaperone ou remodeladora (resolução ou dissociação das 

interações RNA-proteína). O papel das proteínas DEAD-box na biogênese do ribossomo foi 

principalmente estudado no organismo modelo E. coli. Entre as cinco proteínas RNA helicases 

DEAD-box codificadas no genoma de E. coli, quatro estão ligadas com a biogênese do ribossomo 

(REDDER et al., 2015).  

A fim de determinar a participação das RNA helicases DEAD-box de C. crescentus na 

biogênese do ribossomo, foram analisados perfis ribossomais por ultracentrifugação em gradientes 

de sacarose das linhagens NA1000 e dos mutantes simples 0835::miniTn5, ∆CC1847, ∆CC1478 e 

∆CC2040 incubados nas temperaturas de 30°C e 15 °C.  

 

4.4.1 Análise do envolvimento da RNA helicase RhlE (CC0835) na biogênese do ribossomo em C. 

crescentus 

 

Analisando o perfil ribossomal da linhagem parental NA1000 nas temperaturas de 30°C e 

15 °C, podem-se observar altas quantidades de polissomos (múltiplos ribossomos ligados ao 

mRNA) e ribossomos 70S (mistura de monossomos e ribossomos livres) e as subunidades 

ribossomais 30S e 50S (Figura 28 A e B). Em contraste, nas mesmas temperaturas a linhagem 

0835::miniTn5 mostrou uma considerável diminuição na proporção de subunidades ribossomais, 

ribossomos 70S e polissomos (Figura 29 A e B). Além disso, quando foram comparados os perfis 

ribossomais do mutante 0835::miniTn5 em ambas temperaturas observou-se uma diminuição 

sensível da quantidade do complexo 70S a 15 °C, bem como dos picos correspondentes a cada 

subunidade. Este resultado pode ser devido ao fato de que em baixa temperatura as estruturas 

secundárias dos RNAs ribossômicos são estabilizadas e com a ausência da RNA helicase CC0835 
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a montagem das subunidades 50S e, 30S seria mais afetada, fazendo com que o pico 

correspondente à fração 70S (mistura das subunidades 30S e 50S) seja menor que na temperatura 

de 30°C (Figura 29 A e B).  Outra evidência desta participação foi obtida por Vicente (2017), que 

detectou por ensaio de Western blotting a RNA helicase RhlE (CC0835) em algumas frações 

ribossomais utilizando uma linhagem FLAG-RhlE; este resultado confirma a associação aos 

ribossomos com a RNA helicase RhlE (CC0835). 

Em E. coli a RNA helicase RhIE age no começo do processo de montagem do ribossomo 

assistindo às outras RNA helicases DeaD e SrmB na via correta da biogênese do ribossomo. 

Também ocorre associação da RNA helicase RhIE com as subunidades 50S, 30S e os ribossomos 

70S, mas a inativação do gene rhlE não produz um defeito no crescimento ou na biogênese do 

ribossomo a 37°C ou em baixa temperatura (JAIN, 2008; REDDER, 2015). Em C. crescentus a 

inativação do gene da RNA helicase CC0835, ortóloga de RhlE de E. coli, produz um defeito na 

biogênese de ribossomo, evidente não só na temperatura ótima de crescimento, mas também a 15 

°C, resultado que indica que esta enzima pode estar participando mais ativamente na montagem 

do ribossomo. 

Qual pode ser a função exata de RhIE na montagem da subunidade 50S? Foi proposto 

que a concentração de RhIE regula a maturação dos precursores nos ribossomos 50S por duas 

vias independentes, nas quais níveis altos e baixos de RhIE favorecem a maturação da 

subunidade 50S dependente das RNA helicases SrmB ou DeaD, respectivamente. Jain (2008) 

propôs um modelo no qual RhIE participa em uma etapa tardia: esta enzima promove a 

interconversão de duas conformações diferentes no precursor rRNA 23S, o qual pode ser 

processado em duas vias diferentes que precisam de uma ou outra das RNA helicases DeaD e 

SrmB (ver Figura 3). A superexpressão de RhIE pode mudar o equilíbrio em direção a uma 

conformação do rRNA 23S que precisa da RNA helicase SrmB; de maneira contrária, a ausência 

de RhIE pode ter um efeito oposto e ativar a via de processamento que precisa da RNA helicase 

DeaD (IOST et al., 2013; JAIN, 2008). O mecanismo de regulação dos níveis de expressão ou 

como RhIE interage ou dirige a atividade das outras RNA helicases não é conhecido. Estas 

observações indicam que as interações funcionais entre estas RNA helicases são complexas e 

precisam de mais investigação (OWTTRIM, 2013). 

A RNA helicase RhIE de C. crescentus quando é superexpressa melhora o defeito no 

crescimento em baixa temperatura dos mutantes simples da RNA helicase CC1847 e CC1478, 

mas não sabemos se este efeito envolve a biogênese do ribossomo. No entanto em E. coli a 

superexpressão de RhIE melhora o fenótipo de sensibilidade ao frio no mutante ∆deaD, mas piora 

a sensibilidade ao frio no mutante ∆srmB (OWTTRING, 2013).  

Em L. monocytogenes a mutação dos genes das RNA helicases afeta a biogênese do 

ribossomo só quando a bactéria se encontra crescendo em baixa temperatura 20°C (BÄRECLEV 
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et al., 2014).  Foi demonstrado que uma cepa com ausência da RNA helicase Lmo 1722 teve uma 

fração reduzida de subunidades ribossomais 50S a 20 °C, mas a 37°C a fração correspondente às 

subunidades 50S foi igual quando comparadas com a cepa selvagem (BÄRECLEV et al., 2014; 

NETTERLING et al 2012). A carência de Lmo 0866 produz uma diminuição na quantidade das 

subunidades 50S e os ribossomos 70S principalmente a 20 °C. A ausência de Lmo 1450 produz 

um nível aumentado de subunidades 50S e uma diminuição dos ribossomos 70S também na 

temperatura de 20°C (BÄRECLEV et al., 2014). No entanto em C. crescentus a mutação do gene 

CC0835 levou a uma diminuição importante das frações correspondentes as subunidades 50S, 

30S e os ribossomos 70S não somente no estresse frio, mas também na temperatura ótima. 

Utilizando analise de extensão de primers foi determinado em L. monocytogenes que as 

cepas mutantes das RNA helicases que apresentaram alteração nos perfis ribossomais também 

mostraram um aumento nos níveis de precursores rRNA imaturos (BÄRECLEV et al., 2014). Em E. 

coli, foram encontrados na cepa mutante ∆rhlE, baixos níveis do rRNA 23S não processado, igual 

que na cepa selvagem crescendo a 22°C (JAIN, 2008). Ainda que estes resultados pareçam 

indicar que RhlE não participa no processamento do rRNA, é possível que os defeitos possam ser 

sutis e precisam de análises mais sensíveis. Em C. crescentus é preciso fazer este tipo de análise 

para estabelecer quais RNA helicases estão implicadas na maturação dos RNAs ribossomais. 
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Figura 28 - Perfil ribossomal da linhagem parental NA1000 nas temperaturas de 30 °C e 15 °C. 

Culturas incubadas a 30 °C (A) e 15 °C (B) mostrando altas quantidades de polissomos, 

ribossomos 70S e subunidades ribossomais 30S e 50S. As culturas foram incubadas em 

meio PYE, os lisados celulares foram fracionados por ultracentrifugação em gradientes 

de sacarose 15%-45% e os perfis ribossomais foram gerados a partir das médias de 

triplicatas biológicas de densidades ópticas a (280nm). Os números abaixo dos valores 

de sedimentação correspondem a 21 frações.  
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Figura 29 - A ausência do gene que codifica a RNA helicase CC0835 leva a uma diminuição de 

subunidades ribossomais e polissomos nas temperaturas de 30 °C e 15 °C. Culturas 

do mutante simples CC0835::miniTn5. As culturas foram incubadas em meio PYE a 30 °C 

(A) ou a 15 °C (B) e os lisados celulares foram fracionados por ultracentrifugação em 

gradientes de sacarose 15%-45% e os perfis ribossomais gerados a partir das médias de 

triplicatas biológicas de densidades ópticas a (280nm). Os números abaixo dos valores de 

sedimentação correspondem a 21 frações. A designação dos picos 30S, 50S e 70S foi 

feita por analise de ultracentrifugação em paralelo com a cepa parental NA1000 onde foi 

obtida uma boa separação. 
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4.4.2 Análise do envolvimento da RNA helicase RhlB (CC1847) na biogênese do ribossomo em C. 

crescentus  

 

 O mutante da RNA helicase CC1847, mostrou um perfil ribossomal alterado quando foi 

comparado com a linhagem parental NA1000, mostrando uma redução severa nos ribossomos 

maduros 70S e nas subunidades ribossomais 30S e 50S nas temperaturas de 30°C e 15 °C, assim 

como no mutante 0835::miniTn5.  No entanto, o mutante ∆CC1847 mostrou uma quantidade de 

polissomos equivalente quando foi comparado com a linhagem NA1000 nas duas temperaturas 

(Figuras 28 e 30). Este fenótipo de alteração no perfil ribossomal não foi descrito até momento em 

nenhum dos mutantes das RNA helicases em E. coli. 

Utilizando co-imunopurificação foi demonstrado que a RNA helicase CC1847 é um 

componente do degradossomo de RNA em C. crescentus (HARDWICK et al., 2011). O 

degradossomo participa na degradação dos RNAs em bactéria e também é necessário para a 

maturação do rRNA, e portanto é muito importante na regulação da expressão gênica e na 

coordenação das respostas adaptativas às mudanças no ambiente, como por exemplo a carência 

nutricional e estresse ambiental em geral (NEWMAN et al., 2012).  Além disso, foi mostrado que a 

RNA helicase CC1847 de C. crescentus tem uma localização diferente no degradossomo em 

comparação com a RNA helicase RhlB de E. coli, o que indica uma divergência entre os dois 

complexos proteicos (VOSS et al., 2014). 

Assim, como consequência da mutação do gene CC1847, pode estar ocorrendo acúmulo 

de mRNAs na célula por deficiência da atividade do degradossomo de RNA, e os ribossomos se 

ligam aos mRNAs acumulados, levando a uma acumulação de polissomos. Além disso, pode estar 

ocorrendo uma diminuição da velocidade de maturação dos ribossomos, o que leva a que estes 

sejam mais recrutados pelos mRNAs (Figura 30); ou pode ocorrer que a diminuição importante na 

concentração das subunidades a 30°C e 15°C cause um atraso no início da tradução nos mRNAs.   

Em C. crescentus não podemos descartar a hipótese de que a RNA helicase CC1847, 

além de fazer parte do degradossomo, poderia participar também na biogênese do ribossomo. 

Neste trabalho também foi demonstrado que cópias extras do gene da RNA helicase CC0835 

podem melhorar o crescimento do mutante ∆CC1847 em baixa temperatura, levando em 

consideração que ambas as RNA helicases CC1847 e CC0835 de C. crescentus são homólogas a 

helicase RhlE de E. coli.  É importante ter em conta que a RNA helicase CC1847 de C. crescentus, 

assim como CC0835, possui maior homologia à RNA helicase RhlE de E. coli, mas funcionalmente 

equivale à RhlB que faz parte do degradossomo em E. coli (HARDWICK et al., 2011). Entretanto, 

RhlB em E. coli não está associada com a biogênese do ribossomo, já que até momento só foi 
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reportado que quatro das cinco RNA helicases codificadas no genoma desta bactéria participam na 

biogênese do ribossomo e são RhlE, SrmB, CsdA e DbpA (OWTTRIM, 2006). Ainda que as RNA 

helicases tenham funções importantes em vias conservadas em bactérias, não é possível deduzir 

por homologia os papeis desempenhados por cada uma delas nos processos especializados.  

Em B. subtilis a carência da RNA helicase CshA tem como resultado uma forte 

diminuição nas quantidades dos ribossomos maduros 70S a 20 °C, sugerindo que a RNA helicase 

CshA está envolvida na montagem dos ribossomos 70S por redução da subunidade 50S. O perfil 

da cepa mutante ∆cshB mostrou que também está envolvida na formação apropriada das 

partículas ribossomais maduras 70S (LEHNIK-HABRINK et al., 2013). Em B. subtilis a deleção do 

gene da RNA helicase YfmL produz uma quantidade menor de subunidades 50S quando 

comparadas com a quantidade das subunidades 30S e os ribossomos 70S estavam em menor 

quantidade que as subunidades 30S. Este experimento mostrou que a RNA helicase YfmL está 

envolvida na formação das subunidades 50S (LEHNIK-HABRINK et al., 2013). Este perfil 

ribossomal é muito parecido com os obtidos nos mutantes de C. crescentus ∆CC0835 crescendo a 

15°C e ∆CC1847 crescendo a 30°C e 15 °C, o qual parece indicar que as RNA helicases CC0835 

e CC1847 estão envolvidas na biogênese do ribossomo, provavelmente na formação apropriada 

da subunidade 50S como em B. subtilis. 
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Figura 30 - A ausência do gene que codifica a RNA helicase CC1847 leva a uma diminuição de 

subunidades ribossomais nas temperaturas de 30 °C e 15 °C. (A) e (B) Culturas do 

mutante simples CC1847,  incubadas a 30 °C ou a 15 °C. As culturas foram incubadas 

em meio PYE, os lisados celulares foram fracionados por ultracentrifugação em gradientes 

de sacarose 15%-45% e os perfis ribossomais gerados a partir das médias de triplicatas 

biológicas de densidades ópticas a (280nm). Os números abaixo dos valores de 

sedimentação correspondem a 26 frações (A) e 24 frações (B). A designação dos picos 

30S, 50S e 70S foi feita arbitrariamente por analise de ultracentrifugação em paralelo com 

a cepa parental NA1000 onde foi obtida uma boa separação. 
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4.4.3 Análise do envolvimento da RNA helicase CC1478 na biogênese do ribossomo em C. 

crescentus  

 

No mutante da RNA helicase CC1478, assim como no mutante CC0835, foi observada 

uma alteração nos picos dos polissomos a 30°C e 15°C e os ribossomos 70S a 15 °C. Por outro 

lado nestes experimentos a concentração dos extratos obtidos em triplicata biológica foi mais baixa 

que a concentração dos extratos dos outros dois mutantes, devido possivelmente à importância 

desta enzima para o crescimento e viabilidade celular. Não está claro porque estes extratos são 

menos concentrados, já que se partiu de culturas com DO600nm similares (0,6), e além disso a 

linhagem 0835::miniTn5, embora mostrando menor quantidade de ribossomos permitiu obter 

quantidades iniciais de extratos similares à selvagem. A linhagem ∆CC1478 apresentou também 

um menor número de polissomos. Este resultado não é definitivo, já que os picos obtidos nas três 

réplicas feitas em experimentos separados não mostraram uma ótima resolução principalmente em 

baixa temperatura 15°C (Figura 31). É importante ter em conta que o mutante ∆CC1478 

apresentou um defeito severo no crescimento quando em baixa temperatura.  

É conhecido que o mutante csdA em E. coli tem um defeito severo no crescimento 

correlacionado com a acumulação de formas aberrantes da subunidade ribossomal 50S, que 

sedimentam como 40S, em menor proporção a 37 °C, porém mais pronunciado em baixa 

temperatura (16°C) (JAGESSAR et al., 2010). A cepa mutante ∆csdA também acumula 

precursores processados impropriamente dos RNA ribossomais 23S e 16S, mas não do RNA 

ribossomal 5S (CHAROLLAIS et al., 2003, CHAROLLAIS et al., 2004, JAIN et al., 2008). É possível 

que CsdA execute duas funções independentes envolvendo o arranjo de estruturas tanto de RNAs 

mensageiros como do RNA ribossomal 16S durante a iniciação da tradução em baixa temperatura 

(OWTTRIM, 2013). Outras análises parecem indicar que podem existir defeitos no perfil ribossomal 

na cepa mutante ∆csdA crescendo a 37 °C, ainda que menos pronunciados que em baixa 

temperatura (JAGESSAR; JAIN, 2010; PEIL et al., 2008; REDDER et al., 2015). No mutante 

∆csdA∆rhlE crescendo a 22°C e 16°C os níveis do rRNA 23S não processado não foram 

significativamente diferentes do mutante ∆csdA. Na cepa ∆csdA, as partículas 40S e subunidades 

50S estavam quase nas mesmas quantidades; mas as quantidades das partículas 40S 

aumentaram consideravelmente no mutante ∆csdA∆rhlE (JAIN, 2008).  

Em C. crescentus o mutante da RNA helicase CC1478 apresentou também uma alteração 

no acúmulo de polissomos e diminuição dos ribossomos 70S principalmente em baixa temperatura. 

No entanto, diferente de E. coli não foi possível observar se existem partículas 40S 

correspondentes a precursores imaturos da subunidade 50S. Como em E. coli, os picos 

correspondentes à subunidade 30S parecem iguais quando comparados com o perfil ribossomal 

da linhagem NA1000 crescendo a 30°C e 15 °C. A alteração nos picos dos ribossomos 70S no 
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mutante ∆CC1478 somente a 15°C pode aparentemente indicar que como em ∆CC0835 e 

∆CC1847 a montagem inicial dos ribossomos 70S no mRNA poderia estar afetada a 15°C; esta 

hipótese leva em conta o trabalho de Bäreclev, et al (2014), onde sugere que a quantidade 

alterada dos ribossomos 70S pode ser devida a uma alteração na montagem inicial dos 

ribossomos no mRNA. Interessantemente nos perfis ribossomais dos mutantes das RNA helicases 

em B. subtilis não foram observadas partículas 40S como nos perfis ribossomais dos mutantes de 

E. coli (LEHNIK-HABRINK et al., 2013), e alguns perfis foram similares aos obtidos com os 

mutantes de C. crescentus.  Igualmente Bäreclev et al (2014) não detectaram intermediários das 

subunidades ribossomais como partículas 40S, nas diferentes cepas mutantes das RNA helicases., 

resultados que coincidem com os perfis ribossomais obtidos para os mutantes das RNA helicases 

em C. crescentus. 

Em C. crescentus os mutantes duplos ∆1478/0835 e ∆1847/0835 foram significativamente 

afetados na taxa de crescimento não só no estresse frio, mas também na temperatura ótima, o que 

torna difíceis as análises dos perfis ribossomais. No entanto, poderiam gerar resultados que 

permitiriam um melhor entendimento da participação das RNA helicases CC0835, CC1478 e 

CC1847 na biogênese do ribossomo, e devem ser realizados em futuro próximo. 
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Figura 31 - A ausência do gene que codifica a RNA helicase CC1478 leva a uma diminuição 

das subunidades e dos polissomos nas temperaturas de 30 °C e 15 °C. (A) e (B) 

Culturas do mutante simples ∆CC1478, incubadas a 30 °C ou a 15 °C. As culturas foram 

incubadas em meio PYE, os lisados celulares fracionados por ultracentrifugação em 

gradientes de sacarose 15%-45% e os perfis ribossomais gerados a partir das médias de 

triplicatas biológicas de densidades ópticas a (280nm). Os números abaixo dos valores 

de sedimentação correspondem a 22 frações (A) e 21 frações (B). A designação dos 

picos 30S, 50S e 70S foi feita arbitrariamente por analise de ultracentrifugação em 

paralelo com a cepa parental NA1000 onde foi obtida uma boa separação. 

Topo 
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4.4.4 A RNA helicase CC2040 provavelmente não participa na biogênese do ribossomo em C. 

crescentus 

 

O perfil do ribossomo no mutante ∆CC2040 não mostrou diferenças com o perfil da 

linhagem parental NA1000, o que indica que esta helicase provavelmente não se encontra 

implicada na biogênese do ribossomo em C. crescentus (Figuras 28 e 32). Este resultado concorda 

com a hipótese de que esta helicase poderia estar associada à adaptação bacteriana a outros 

estresses ambientais ou possui outras funções em vias bioquímicas distintas. Além disso, a 

helicase CC2040 mostra variação no motivo DEAD; nela o aspartato (D) do motivo e substituído 

por uma histidina (H), obtendo como resultado um domínio DEAH, diferente das outras três 

helicases em C. crescentus CC0835, CC1847 e CC1478 e das DEAD-box RNA helicases de E. 

coli.  

As proteínas DEAH-box de bactéria têm sido estudadas experimentalmente, por exemplo, 

os três ortólogos da helicase HrpA codificada na ilha genômica O de E. coli O157:H7 que estão 

envolvidas em várias vias bioquímicas relacionadas com a virulência bacteriana (REDDER et al., 

2015). A RNA helicase HrpA em E. coli é necessária para a clivagem do transcrito daa, o qual 

codifica genes do sistema de adesão fimbrial (KOO et al., 2004; REDDER et al., 2015). Ainda não 

é claro por que HrpA é necessária para esta clivagem específica, que pode ser dependente ou não 

da RNaseIII ou RNase E (BILGE et al., 1993; REDDER et al., 2015). Em bactérias, as RNA 

helicases DEAH-box só estão envolvidas no processamento do RNA (KOO et al., 2004; REDDER 

et al., 2015). 

 A RNA helicase CC2040 mostrou nos alinhamentos a maior porcentagem de similaridade 

com a RNA helicase RhlB de E. coli, que faz parte do degradossomo (Figura. 8 e tabela 5), e só 

tem uma porcentagem de similaridade de 21,1% com a RNA helicase DEAH-box HrpA de E . coli. 

A RNA helicase CC2040 de C. crescentus também foi comparada com a helicase Lhr de 

Mycobacterium smegmatis mostrando uma porcentagem de similaridade de 24,8% (Figura 9 e 

tabela 5). Lhr é um exemplar de uma nova clade da superfamília II de DNA helicases que tem 

importante papel na replicação, recombinação e reparação do DNA (ORDONEZ; SHUMAN, 2013).   

Como descrito anteriormente, o gene CC2040 regulado por LexA e induzido na resposta 

SOS (ROCHA et al., 2008). No trabalho de mestrado de Carina Oliveira Lopes (LOPES, 2014), foi 

demonstrado que o gene CC2040 de C. crescentus é importante para o reparo de lesões induzidas 

no DNA por agentes como mitomicina C (MMC) e peróxido de hidrogênio (H2O2). López-Ramírez e 

colaboradores (2011) realizaram uma extensa análise filogenética das RNA helicases, analisando 

a variação no número de genes por genoma que codificam proteínas DEAD-box. , Sua análise 
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indicou que a espécie Caulobacter sp. K31, só tem três genes em seu genoma que codificam RNA 

helicases da família DEAD-box, não considerando que o gene Caul_1454 (ortólogo de CC2040) 

codifique uma RNA helicase desta família.  

  Estes experimentos sobre o envolvimento das RNA helicases DEAD-box de C. 

crescentus na biogênese do ribossomo sugerem que CC0835, CC1847 e provavelmente CC1478 

estão envolvidas na montagem dos ribossomos nas duas temperaturas 30°C e 15 °C. Entretanto, 

os perfis ribossomais dos mutantes destas enzimas mostram diferenças que indicam que exercem 

funções distintas na formação apropriada dos ribossomos. 
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Figura 32 - A ausência do gene que codifica a RNA helicase CC2040 não causa nenhum defeito no 

perfil ribossomal nas temperaturas de 30 °C e 15 °C. (A) e (B) Culturas do mutante 

simples CC2040 incubadas a 30 °C ou a 15 °C. As culturas foram incubadas em meio PYE, 

os lisados celulares fracionados por ultracentrifugação em gradientes de sacarose 15%-45% 

e os perfis ribossomais gerados a partir das médias de triplicatas biológicas de densidades 

ópticas a (280nm). Os números abaixo dos valores de sedimentação correspondem a 21 

frações (A) e (B) começando no pico da subunidade ribossomal 30S e terminando nos picos 

dos polissomos. A designação dos picos 30S, 50S e 70S foi feita arbitrariamente por analise 

de ultracentrifugação em paralelo com a cepa parental NA1000 onde foi obtida uma boa 

separação. 
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4.5    Analise do papel das RNA helicases DEAD-box na eficiência do degradossomo de RNA 

de C. crescentus 

 

Mediante ensaios de co-imunopurificação foram identificados os componentes do 

complexo degradossomo RNA em C. crescentus a RNase E, a RNA helicase DEAD-box CC1847, 

a Polinucleotídeo fosforilase PNPase e aconitase (HARDWICK et al., 2011). 

Recentemente foi demonstrado que a RNA helicase RhlE de C. crescentus se encontra 

asocciada ao degradossomo RNA em baixa temperatura, junto como outras proteínas como outra 

segunda RNA helicase DEAD-box, o fator terminar de transcrição Rho e a proteína ribossomal S1, 

todos estes componentes podem ter funções acessórias na degradação do RNA em baixa 

temperatura (AGUIRRE et al., 2017).  

Os resultados anteriores indicam que a cooperação entre os componentes do 

degradossomo facilita suas funções, mostrando que é um complexo muito flexível (BANDYRA et 

al., 2013). Além disso foi demonstrado que é um complexo muito diferente entre espécies 

bacterianas (VOSS et al., 2014). Devido ao papel tão importante que tem as RNA helicases como 

componentes do degradossomo foi feita uma tentativa para compreender melhor as funções 

destas enzimas como componentes importantes deste complexo. 

As reações de transcrição in vitro foram feitas observando-se as bandas correspondentes 

aos fragmentos dos rRNA 9S e 5S (Figura 33). No entanto após de fazer o ensaio de 

processamento do rRNA 9S, os RNAs foram degradados tal vez por a presença de RNases 

contaminantes. O qual indica que o protocolo deve ser melhorado. 
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Figura 33 - Transcrição in vitro e síntese dos rRNAs 9S e 5S. Eletroforese em gel de acrilamida 8% 

que mostrou a eficiência da transcrição, confirmando a presença dos rRNAs 9S e 5S. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho permitiu analisar a importância das proteínas DEAD-box para o crescimento 

e adaptação de C. crescentus em estresse frio, o qual indica que as funções destas enzimas são 

muito importantes para uma bactéria de vida livre que interage em ambientes competitivos e de 

baixa disponibilidade de nutrientes . Todos os resultados permitiram a obtenção das seguintes 

conclusões: 

 

As porcentagens de identidade entre as RNA helicases de C. crescentus e E. coli, 

permitiram determinar que as enzimas CC0835 e CC1847 são homólogas da RNA helicase RhlE 

de E. coli. Além disso a RNA helicase C1478 mostrou homologia com DeaD/CsdA 

respectivamente. No entanto os alinhamentos, parecem indicar que a enzima CC2040 é importante 

no reparo de lesões induzidas no DNA por alguns agentes químicos. 

 

Na temperatura ótima de crescimento 30°C só o mutante CC0835::miniTn5, apresentou 

uma diminuição no índice de crescimento. No entanto no estresse frio 15°C os mutantes 

CC0835::miniTn5, ∆CC1478 e ∆CC1847, mostraram uma redução importante na taxa de 

crescimento, resultado que indica as funções cruciais que tem estas três enzimas na adaptação de 

C. crescentus nestas condições de estresse. 

 

Os duplos mutantes ∆1478/0835::miniTn5 e ∆1847/0835::miniTn5, mostraram um fenótipo 

de diminuição de crescimento severo o qual foi mais acentuado no mutante ∆1847/0835::miniTn5, 

não só na temperatura ótima 30 °C, mais também em estresse frio 15 °C, já que como foi 

demonstrado no trabalho de Aguirre et al. (2017) a RNA helicase RhlE (CC0835) faz parte do 

degradossomo a 15°C e 30 °C, e a RNA helicase RhlB (CC1847) faz parte também do 

degradossomo RNA  (HARDWICK et al., 2011), além disso foi demonstrado neste trabalho que 

ambas RNA helicases participam na biogênese do ribossomo. Porém o mutante duplo 

∆2040/0835::miniTn5 apresentou uma redução no crescimento nas temperaturas de 30°C e 15°C a 

diferença do mutante simples ∆CC2040 que mostrou uma taxa de crescimento igual com a cepa 

parental NA1000 quando cresceu em ambas as temperaturas. 
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A deleção no gene da RNA helicase CC1847 que faz parte do degradossomo e que produz 

deficiência no crescimento de C. crescentus no estresse frio (15 °C), foi complementada por uma 

nova cópia do gene CC0835 clonada em trans no vetor pBV, de maneira similar a superexpressão 

do gene CC1478 também conseguiu complementar o defeito no crescimento em baixa temperatura 

do mutante ∆CC1847; estes resultados indicam que existe superposição funcional entre estas três 

enzimas. Interessantemente o plasmídeo pBV carregando uma cópia do gene CC1847 clonada em 

trans não complementou a deficiência no crescimento em estresse frio, 15°C do mutante 

CC0835::miniTn5, da mesma maneira quando o gene CC1478 foi superexpresso a mutação no 

gene CC0835 não foi complementada. Estes resultados sugerem que a RNA helicase CC0835, 

pode substituir as funções de CC1847 e CC1478 em baixa temperatura. No entanto o papel de 

CC0835 para o crescimento em baixa temperatura não pode ser executado por as RNA helicases 

CC1847 ou CC1478. 

 

A superexpressão dos genes das RNA helicases RhlE (CC0835), RhlB (CC1847) e 

CC1478 aumentou significativamente o índice de crescimento na linhagem parental NA1000 

submetida ao estresse frio (15 °C), e na temperatura ótima de crescimento (30 °C). 

 

O mutante da RNA helicases RhlE (CC0835), tem deficiência na formação de biofilme 

aproximadamente em um 20% quando comparado com a linhagem selvagem CB15; no entanto 

quando a mutação no gene rhlE foi complementada por uma nova cópia do gene CC0835 clonada 

em trans no vetor pBV, a formação de biofilme foi restabelecida indicando a participação desta 

enzima neste processo.   

  

A expressão relativa das RNA helicases em C. crescentus NA1000 submetida a estresse 

frio, mostrou a indução das RNA helicases RhlE (CC0835), RhlB (CC1847) e CC1478; resultado 

que indica a participação destas três enzimas na adaptação da bactéria a uma diminuição na 

temperatura ótima de crescimento. Em contraste com o baixo índice de expressão do gene que 

codifica a enzima CC2040, demonstrando que esta proteína não participa na resposta da bactéria 

a mudanças na temperatura de crescimento. 

 

Os perfis ribossomais mostraram que as RNA helicases RhlE (CC0835), RhlB (CC1847) e 

CC1478 participam na biogênese do ribossomo nas temperaturas de 30°C e 15 °C. Em contraste a 
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helicase CC2040 mostrou um perfil ribossomal igual com NA1000 nas duas temperaturas. Este 

resultado indica que esta proteína pode estar participando em outros processos celulares 

diferentes com a biogênese do ribossomo em C. crescentus. 
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