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RESUMO

Em bactérias, os fatores sigma alternativos permitem a rápida adaptação da célula a
alterações no ambiente. Dentre estes, os fatores sigma ECF (função

~xtra-~itoplasmática)

caracterizam-se pelo envolvimento na resposta a sinais da região extra-citoplasmática da
célula. O sequenciamento do genoma de Caulobacter crescentus indicou a presença de 13
ORFs codificando fatores ECF. Este trabalho descreve a caracterização de cepas mutantes em
cinco genes que codificam fatores sigma ECF de C'. crescentus, sendo eles sigL, sigM, sigN,
sigU e sigF. A regulação da expressão destes genes em respostas a diferentes estresses foi
também analisada, pelo uso de fusões de transcrição de suas regiões promotoras ao gene
reporter lacZ. Todos os mutantes mostraram-se viáveis, sendo também tão resistentes quanto
a cepa parental a uma série de estresses ambientais testados, indica~do que estes genes não
são essenciais. Verificou-se, porém, que os mutantes nos genes sigL e sigM são mais sensíveis
ao choque térmico extremo (48°C). A caracterização da cepa mutante em sigF mostrou que
este gene é essencial para a resistência da célula a estresse oxidativo durante a fase
estacionária. A análise da expressão de sigF indicou um controle pós-transcricional, com o
acúmulo da proteína SigF durante esta fase do crescimento, sem um aumento na transcrição
do gene. Oito genes regulados por

<l

durante a fase estacionária foram identificados em

experimentos de ·'microarray'·. incluindo os genes de resposta a estresse oxidativo, sodA e
msrA. A análise da atividade do promotor de sigU mostrou sua indução na entrada na fase
estacionária e após estresse salino e osmótico. No entanto, o mutante nulo em sigU não se
apresentou mais sensível que a cepa parental a esses estresses. Os resultados aqui descritos
permitiram identificar a importância de alguns dos fatores ECF de C. crescentus na resposta a
estresses nesta bactéria.

IX

ABSTRACT

Alternative sigma factors permit the rapid adaptation to environmental changes in
bacteria. Among them. members of the ECF subfamily (~xtra9'toplasmic function) are
characterized by their involvement in responses to changes in the extracytoplasmic
compartment of the cell. Analysis of the complete genome sequence of Caulobacter

crescentus has led to the identification of 13 üRfs encoding putative sigma factors of the
ECF subclass. The present work describes the characterization of mutant strains in five genes
encoding ECF sigma factors from c.erescentus, named sigL, sigM, sigN, sigU and sigF. The
expression of these genes in response to distinct stress conditions was also investigated, using
transcriptional fusions of their promoter regions to the laeZ reporter gene. The five mutants
strains obtained were viable and did not show increased sensitivity. when compared to the
parental strain, to a series of environmental stress conditions, indicating that these genes are
not essential. However. the sigL and sigAI mutant strains were shown to be more sensitive to
extreme heat shock (48°C). Furthermore, the characterization of the sigF mutant strain
demonstrated that this gene is essential for oxidative stress survival during stationary phase.
Analysis of sigF expression indicated a post-transcriptional control. with an increase in the
leveis of SigF protein during this growth phase, without changes in the transcription rate of
the gene. Eight genes regulated by

cl

during stationary phase were identified in microarray

experiments. including the oxidative stress response genes sodA and msrA. Analysis of sigU
promoter activity in response to distinct stress conditions showed induction upon entry into
stationary phase and during saline and osmotic stress. Nevertheless, the sigU null mutant did
not show increased sensitivity to these stresses. The results described here identified the
importance of some of the C. crescentus ECF sigma factors in the response to stresses in this
bacterium.
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TBE - Tris Borato EDTA
TEMED - N,N,N' ,N' Tetrametiletilenodiamina
Tris - hidroxometil aminometano
UV - luz ultravioleta (254 nm)
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célula-tronco, reiniciando imediatamente um novo ciclo de divisão celular, enquanto a célula
móvel retarda este processo até se diferenciar em uma nova célula talo.
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Figura 1: O ciclo celular de ('aulo!Jucter crescentlls. I) célula móvel: 2) célula-talo; 3) célula
pré-divisional. Adaptado de Janakiraman & Brun. 1999.

Os dois tipos celulares característicos de C. crescenlus exercem papéis específicos
para a adaptação da bactéria em seu habitat natural e sua capacidade de propagação em
ambientes extremamente diluídos (Poindexter. 1981). Assim. a célula móvel, que é
quimiotaticamente competente. é importante para a dispersão da população e busca de novas
fontes de nutrientes. Por outro lado. o talo presente na célula séssil é uma extensão do
envelope celular. levando a um aumento na superfície de absorção de nutrientes sem causar
aumento no volume do citoplasma. Desta forma. a célula séssil é a forma predominante em
ambientes diluídos. e na ausência de nutrientes. este tipo celular concentra suas atividades no
alongamento do talo. que pode chegar a um comprimento até dez vezes maior que o tamanho
da célula (Poindexter. 1981; Schmidt. 1968; Schmidt & Stainer, 1966). Além disto, em
condições de laboratório. a entrada na fase estacionária induz a diferenciação das células
móveis em células sésseis. que iniciam o alongamento progressivo do talo durante a fase
estacionária tardia (Poindexter. 1981; Wortinger et aI., 1998). Assim. o alongamento do talo é
uma resposta morfogenética à queda nos níveis de nutrientes disponíveis.
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As células móveis e sésseis presentes em culturas líquidas de C. crescentus podem ser
facilmente separadas por centrifugação em gradiente de densidade. Populações contendo
apenas células móveis assim obtidas são capazes de prosseguir em sincronia ao longo do ciclo
celular. o que permite a análise das características de cada evento de diferenciação ao longo
do ciclo. Devido a estas características e à facilidade de cultivo e manipulação genética, C.
crescentus tornou-se um organismo amplamente estudado e um modelo para o estudo dos

eventos que levam à diferenciação celular.
A seqüência completa do genoma de C. crescentus foi determinada recentemente e
algumas características importantes para a fisiologia desta bactéria foram identificadas
(Nierman et aI.. 200 I). Um total de 3.763 ORFS (seqüências abertas de leitura) foi encontrado
e dentre estas. 53.9% apresentam similaridade a proteínas com funçào conhecida. Observouse que C crescenlus possui o maior número de proteínas envolvidas em transdução de sinal
(sistemas de dois componentes) dentre as bactérias cujo genoma já foi seqüenciado, o que
sugere que esta bactéria tenha desenvolvido vários mecanismos para a percepção e resposta a
alterações no ambiente.
A análise comparativa do genoma de C. crcscenllls ao de outras bactérias demonstrou
a conservação de um grande número de genes presentes em bactérias de solo. como algumas
espécies de PseudomonCls c Rhi::ohilll11. Dentre estes. destacam-se homólogos a genes
envolvidos no metabolismo intermediário e genes para a degradação de compostos aromáticos
identificados em bactérias de solo. Veritica-se também uma alta conservação na organização
estrutural destes genes entre ('. crescenlllS e essas bactérias. Estes dados sugerem a ocorrência
de transferência lateral entre estas espécies (Nierman et aI.. 200 I).
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1.2) Os Fatores Sigma Procarióticos
1.2.1) Regulação da Transcrição em Procariotos: os Fatores Sigma
A RNA polimerase é um grande complexo protéico responsável pela transcrição em
procariotos. eucariotos e arquea. Em procariotos. o cerne da RNA polimerase é composto
pelas subunidades

p. po.

(ü

e 2 subunidades a, cujas estruturas e funções são evolutivamente

conservadas em eucariotos e arquea (Ebright, 2000). O cerne da RNA polimerase é
responsável pela atividade catalítica da enzima, atuando no elongamento e término da
transcrição. não é, porém, capaz de iniciar a transcrição na ausência da subunidade cr. A
subunidade cr atua no reconhecimento específico das regiões promotoras localizadas a 5' dos
genes e na desnaturação do DNA no sitio de início da transcrição. e exerce estas funções após
sua associação ao cerne da RNA polimerase. formando a holoenzima (Burgess et aI., 1969). A
interação entre o fator cr e a RNA polimerase ocorre através de múltiplos contatos com as
subunidades
subunidade

p

e

P'

do cerne. que também estão envolvidas na catálise e, no caso da,

p', na desnaturação do DNA antes do início da transcrição (Gruber et aI., 2001;

Young et aI.. 2004).
Assim. o cerne da RNA polimcrase liga-se inespecificamente e com baixa atinidade ao
DNA na ausência do fator cr. Entretanto. a partir da formação da holoenzima. esta se torna
capaz de associar-se com alta afinidade e especificidade às regiões promotoras dos genes a
serem transcritos. O complexo assim formado. contendo a holoenzima associada ao DNA em
dupla fita é denominado complexo binário fechado. As subunidades cr e

P'

promovem então,

a desnaturação do DNA, que ocorre na região entre os nucleotídeos -li e +2 em relação ao
nucleotídeo iniciador da transcrição. denominado + I. dando origem ao complexo binário
aberto. A abertura das fitas do DNA permite que a RNA polimerase tenha acesso à fita molde
e inicie a síntese do RNA. Este complexo contendo o RNA nascente. a holoenzima e a fita
molde é denominado complexo ternário. Após a síntese de 8-10 nucleotídeos. a subunidade cr
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desliga-se da holoenzima. o que permite que o cerne. que possui alta processividade, realize o
elongamento e o término da transcrição. O complexo contendo o cerne da RNA polimerase, a
fita molde do D A e o R A nascente é denominado complexo ternário de elongamento
(revisado em Murakami & Darst 2003).
A maioria das bactérias possui um fator sigma vegetativo (também denominado sigma
principal), homólogo aos fatores a 70 de Escherichia coli e 0-'\ de Bacillus subtilis, que são
responsáveis por grande parte da transcrição em condições ótimas de crescimento. Entretanto.
as bactérias possuem também fatores sigma alternativos. que atuam em condições específicas
de crescimento. como por exemplo, durante a transição entre fases de crescimento e na
resposta a estresses. ativando a transcrição de regulons especializados. Estes fatores tornam-se
ativos e/ou tem sua concentração aumentada na célula em resposta a variações no ambiente e
competem com o tàtor sigma vegetativo pelo cerne da RNA polimerase. alterando sua
especificidade por promotores. e assim. alterando o padrão global de expressão gênica. Desta
forma. os fatores sigma alternativos permitem que a célula se adapte rapidamente a alterações
no ambiente (Gruber & Gross. 2003).
Os fatores alternativos apresentam similaridade de seqüência e estrutura ao tator a 70 de

E.co/i. sendo agrupados dentro de uma grande família denominada a

70

Esta tamília toi

subdividida em grupos de acordo com características filogenéticas. cujos membros muitas
vezes apresentam funções relacionadas (Lonetto et aI.. 1992: Wosten, 1998: Gruber & Gross,
2003). O grupo 1 é composto pelos fatores sigma vegetativos. homólogos a a 70 e a'\ e que são
essenciais ao crescimento. enquanto os demais grupos são compostos por fatores sigma
alternativos. O grupo 2 caracteriza-se por sigmas altamente similares aos membros do grupo
I, mas que se distinguem dos primeiros por não serem essenciais ao crescimento, como. por
exemplo, os reguladores da resposta geral a estresses

aS

de E.coli e

a

B

de B. subtilis. O grupo

3 é formado por tatores sigmas mais divergentes em seqüência em relação aos slgmas
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grupo de Gram-positivas com alto conteúdo de GC (Mittenhuber,

2002~

7

Studholme & Buck.

2000).

1.2.2) Estrutura dos Fatores Sigma da Família cr 70 :
A comparação entre as seqüências de vários fatores sigma da família cr 70 levou à
identificação de quatro regiões conservadas (Helmann & Chamberlin, 1988), que foram
posteriormente subdivididas em subregiões (Lonetto et aI.. 1992) (figura 2). A subregião 1.1 é
bastante \ariável e está presente apenas nos fatores sigma do grupo I, atuando como um
domínio auto-inibitório. que impede a ligação do sigma não associado ao cerne da RNA
polimerase aos promotores por ele reconhecidos. Além disto. esta região regula a formação de
um complexo aberto de transcrição estáveL podendo induzir ou inibir este processo, de acordo
com o promotor em questão (Wilson & Dombroski. 1997: Vuthoori et aI., 2001). A presença
desta região apenas nos fatores sigma vegetativos sugere que este grupo necessite de uma
regulação mais rígida. provavelmente por estarem presentes no citoplasma em concentrações
bem mais altas que os demais sigmas. Além disto. os sigmas do grupo I reconhecem um
número maior de promotores e a região 1.1 pode atuar conferindo maior flexibilidade no
reconhecimento de promotores distintos. A região 1.2 também auxilia na formação do
complexo aberto de transcrição (Wilson & Dombroski. 1997) e está presente em todos os
grupos de fatores sigma. com exceção da subtà.l11ília ECF (grupo 4) (Wosten, 1998). A região
NCR. presente entre as regiões I e 2. é bastante divergente e é encontrada apenas nos fatores
sigma do grupo I. Sua função ainda não é conhecida. embora evidências tenham sugerido que
a NCR exerça um papel na ligação ao cerne da RNA polimerase (Vassylyev et aI.. 2002).
A região 2 é a mais conservada entre grupos distintos da família cr 70 • estando presente
em todos os fatores sigma. e foi subdividida em 4 subregiões (Lonetto et aI., I992)(figura 2).
A região 2.3 atua na desnaturação do DNA durante a formação do complexo aberto de
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transcrição e a região 2.\ possui resíduos para a interação com o cerne da RNA polimerase. A
região 2.4 atua no reconhecimento de uma das sequências promotoras de procariotos, a região

-\ O. que em geral consiste em um hexâmero localizado a aproximadamente 10 nucleotídeos a
5' do nucleotídeo iniciador da transcrição. A seqüência -\0 é muitas vezes conservada entre
sigmas do mesmo grupo ou categoria funcional (no caso dos sigmas do grupo 3) em diferentes
espécies de bactéria.
A região 3 está subdividida em três subregiões e está ausente nos fatores sigma ECF
(Lonetto et aI.. \994). A região 3.0 está envolvida no reconhecimento de seqüências
promotoras localizadas a aproximadamente \4-15 nucleotídeos do início da transcrição,
denominadas regiões -\ O estendidas. As regiões 3.\ e 3.2 estão envolvidas na ligação ao
DNA e ao cerne da RNA polimerase. respectivamente (Wosten. \998).
A região 4 está presente em todos os fatores sigma da tamília

a?O

e pOSSUI um

determinante de ligação ao DNA. a subregião 4.2. que atua no reconhecimento de seqüências
promotoras localizadas a aproximadamente -35 nucleotídeos do início da transcrição. Assim
como as regiões -\0. as seqüências -35 apresentam bastante conservação entre sigmas de
mesma função em diferentes espécies. A subregião 4.\ é um sítio de interação com ativadores
durante o início da transcrição (Li et aI.. \994).
Recentemente. a estrutura do fator d\ de ThermllS aquaticus foi determinada e
verificou-se a presença de 3 domínios globulares. conectados por regiões flexíveis (figura 2)
(Campbell et aI.. 2002). O domínio a2 consiste nas regiões \.2-2.4. o domínio a3 inclui as
regiões 3.0-3.\ e o domínio a.:j. consiste nas regiões 4.\ e 4.2. A estrutura do fator sigma ECF
aI::

de E.coli também foi determinada e observou-se a ausência do domínio a3, conforme

havia sido sugerido pela análise das seqüências primárias dos fatores a desta subfamília, que
não apresentam a região 3 (Lonetto et aI.. \994. Campbell et aI.. 2003). Verificou-se porém,
que a estrutura dos domínios a2 e a4 de a[ é muito similar à descrita para os membros do
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grupo I, apesar da alta divergência entre as sequências primárias dos membros destes dois
grupos. Esta alta conservação estrutural sugere que os mecanismos de reconhecimento dos
promotores e de ligação à RNA polimerase sejam muito similares entre os membros da
família

(J7ü

(Campbell et aI.. 2003).

Ausente nos sigmas ECF
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Figura 2: Esquema representando as regiões conservadas entre os membros da família (J7ü e
os domínios determinados por análises estruturais. As regiões e subregiões identificadas pela
comparação entre a seqüência primária de diversos fatores sigma estão representadas no
esquema branco. I\s regiões 1.1 e NCR são encontradas apenas nos (J vegetativos (grupo I).
Um promotor procariótico típico está representado abaixo do esquema. com destaque para o
nucleotídeo iniciador da transcrição (+ I) e para as seqüências promotoras -\ O. -35 e -10
estendida (\ OE). Em cinza claro. acima do esquema. estão representados os domínios
determinados pela análise estrutural de (Ji\ de T aquaticlIs. Adaptado de Gruber & Gross,
2003.

1.3) A Subfamília ECF de Fatores Sigma
1.3.1) Identificação e Função dos Fatores ECF

o primeiro membro da subt~llnília ECF foi identificado em dois estudos concomitantes
de caracterização do controle transcricional do gene rpoH de E.coli. que codifica o fator de
resposta a choque térmico

(J32

(Erickson & Gross, \989: Wang & Kaguni, (989). Foi

observado que a transcrição de rpoH ocorre por 4 diferentes promotores. denominados PI, P2,
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é responsável pela transcrição a partir dos promotores P 1, P2 e P4,

porém. em temperaturas extremas (SO°C), a transcrição deste gene ocorre de forma
dependente do promotor P3 (Erickson et aI.. 1987). A holoenzima responsável pela
transcrição a partir de P3 foi então purificada e desta isolou-se a subunidade

(JE,

de 24 kDa

(Erickson & Gross. 1989; Wang & Kaguni. 1989). Verificou-se também que este fator sigma
é responsável pela regulação do gene degP (ou htrA), que codifica uma protease
periplasmática essencial para sobrevivência a altas temperaturas em E.coli, sendo responsável
pela indução deste gene durante o choque térmico (Erickson & Gross, 1989). Foi também
demonstrado o aumento na atividade de

(Jr

pela superexpressão de proteínas de membrana

externa. as OMP (Mecsas et aI.. 1993). Posteriormente. o gene que codifica

(JE

foi isolado.

sendo denominado rpoE. e sua transcrição mostrou-se aumentada após choque térmico a 42°C
(Rouviere et aI.. 1995; Raina et aI.. 1995). Estes dados demonstraram. portanto. a existência
de um segundo regulon de choque térmico em E. coli. induzido por alterações detectadas no
compartimento extracitoplasmático da célula (Mecsas et aI.. 1993).
Entretanto. a existência de um grupo distinto dentro da família

(J70.

responsável pela

regulação de funções cxtracitoplasmáticas foi verificado posteriormente. durante o estudo do
.

controle do gene dagA de Sfreptol11vces coelicolor pelo fator
estudo. foi demonstrado que o gene sigE. que codifica

r

(J .

(JI:.

(Lonetto et aI.. 1994). Neste
possui alta similaridade de

seqüência a I"poE de E.co/i e a fatores sigma presentes em outras bactérias e capazes de
regular a expressão de genes cujos produtos localizam-se na região extracitoplasmática da
célula. Assim. verificou-se a similaridade de sigE a algU de Pseudol11onas aeruginosa. que
até então havia sido identificado como um provável fator sigma capaz de regular genes
envolvidos na biossíntese de alginato. exopolissacarídeo importante para a virulência (Martin
et aI., 1993). e a carQ de Myxococcus xanthus, que havia sido identificado como um
regulador positivo da biossíntese de carotenóides de membrana em resposta a luz (McGowan
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et aI.. 1993). Além disto. outros genes com similaridade aos descritos acima e cuja função
ainda não havia sido determinada também foram encontrados na análise. Lonetto e
colaboradores (1994) também observaram uma alta divergência entre as seqüências primárias
deste grupo de fatores sigma e as de outros membros da família cr 70 • uma vez que os primeiros
não possuíam as regiões conservadas 1.2 e 3 (descritas anteriormente. no item 1.2.2). Por fim,
a análise filogenética da família cr 70 demonstrou que os fatores sigma ECF compõe uma
subfamília distinta. mais próxima filogeneticamente do fator crI-! de B.subtWs, que atua na
regulação da esporulação (Lonetto et a!.. 1994).
Desde então. fatores sigma ECF têm sido caracterizados em muitas bactérias, atuando
na resposta a vários tipos de estresses ambientais. como: choque térmico, estresse oxidativo e
tratamento com antibióticos (revisado em Helmann. 2002). A análise comparativa do número
de genes codificando fatores ECF em genomas bacterianos já seqüenciados demonstrou que
membros desta subfamília estão presentes em maior número em bactérias de vida livre e que
apresentam a capacidade de colonizar diversos ambientes. como P. aeruginosa (19 genes que
codificam ECFs). estando ausentes ou em menor número em bactérias patogênicas
(Mittenhuber. 2002). Este dado indica a importância destes fatores sigma na adaptação ao
ambiente e a alterações drásticas nas condições de crescimento.
A subfamília ECF possui também um subgrupo distinto, cUJos membros estão
envolvidos na resposta à queda nos níveis celulares de Fe. sendo homólogos ao fator Fed de

E.coli. Estes tàtores cr atuam no controle do operonfecA. que codifica os membros de um
sistema de transporte de citrato férrico do ambiente. Em E.coli. a expressão do gene

.tecl

(codifica cr Fccl ) é induzida pela queda nos níveis intracelulares de Fe. Entretanto, o fator cr

Fecl

torna-se ativo apenas na presença de citrato férrico extracelular. que induz uma cascata de
transdução de sinal (Braun. 1997).
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Apesar da maiOrIa dos membros da subtàmília ECf já caracterizados atuar na
regulação de funções extracitoplasmáticas. proteínas desta família envolvidas na resposta a
estresses citoplasmáticos já foram descritas. Trata-se dos fatores RsrA de Scoelicolor, que
regula genes de resposta à formação de pontes dissulfeto no citoplasma após estresse
oxidativo, e

ali

de .t{vcohaclerium tuherculosis, envolvido na resposta a choque térmico e

estresse oxidativo (Paget et aI.. \998; Paget et aI.. 200 \; Raman et aI.. 200 \). Os genes que
codificam estes dois fatores sigma apresentam alta similaridade de seqüência entre si.
A comparação entre promotores de genes regulados por fatores sigma ECF em
diversas espécies de bactéria demonstra uma maior conservação na região -35, que em geral
contém a sequência ";\AC' (Helmann. 2002) (Tabela \). O maior grau de divergência na
região -10 deve-se provavelmente à menor conservação da região 2.4 entre os vários fatores
ECF (Lonetto et aI., \994). Em algumas bactérias. fatores ECF distintos possuem a
capacidade de reconhecer promotores bastante similares, o que gera sobreposição entre seus
regulons. Esta sobreposição foi descrita em bactérias que contém vários fatores ECF, como
por exemplo em B.suh/ilis e ,\I fllhercu!osis. que possuem 7 e \ O fatores da família ECF,
respectivamente (Huang et aI.. 1998: Raman et aI.. 200 \). Em B. sllhri!is, demonstrou-se que
a

W

e a\ reconhecem alguns promotores em comum. embora possuam também exclusividade

no reconhecimento de outros promotores (Huang et aI.. 19(8). Verificou-se que a distinção
entre promotores dependentes de a W e a\ é determinada por variações na região -\ O. assim

a W reconhece seqüências -\0 do tipo CGac. a X apresenta especificidade por seqüências
CGTa e ambos são capazes de reconhecer promotores contendo a sequência CGTC na região
-\ O(Huang et aI.. \998; Qiu & Helmann, 200 \).
Em geral. os fatores sigma ECF regulam positivamente a expressão dos genes que os
codificam (autorregulação positiva). Além disto, tem sido demonstrado que estes genes estão
organizados em operons. sendo o primeiro gene responsável por codificar o fator sigma,
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enquanto os genes a 3' deste codificam proteínas que atuam como reguladores negativos de
sua atividade, denominados fatores anti-sigma (Helmann, 2002).

Tabela I: Exemplo de promotores consenso reconhecidos por fatores ECF em diferentes
bactérias. Os nucleotídeos representados em letras maiúsculas apresentam maior grau de
conservação entre os diversos promotores identificados. As referências bibliográficas nas
quais cada um dos consensos foi estabelecido estão indicadas abaixo da tabela. Adaptado de
Helmann. 2002.
Fator ECF

x
a

Promotor Consenso
tGtAAC (15-16) CGwC

(B.suhtilis)

aR

GGGAAT (17) cGTTg

(S.coelicofor)
a E (E.coLi)

ggAACtttt (16) tCaaa

11
C/gGGAAc ( 17)
a
(M tllberCllfosis) g/cGTTg/c

Sinais Indutores / Função
Moditicação do Envelope Celular em
Resposta a Presença de Compostos
Antimicrobianos a
Resposta a estresse por formação de pontes
h
dissulfeto no citoplasma
Resposta a choque térmico. choque
osmótico. Regulação de proteases e
chaperonas periplasmáticas c .
Resposta a choque támico e estresse
oxidativo tl

a- Huang & Helmann, 1998. b- Paget et aI., 2001. c- Rhodius. V. (Dados não publicados).
d- Manganelli et aI.. 2002.

1.3.2) Regulação da Atividade de Fatores ECF: os Fatores Anti-Sigma
A.lém da conservaçào de sequência e de especilicidade por promotores-alvo verificada

entre os membros da subfamília ECF. os mecanismos de resposta a sinais indutores
extracitoplasmáticos

têm

se

mostrado

bastante similares

nas espécies onde foram

caracterizados. Assim. os fatores ECF são regulados negativamente pela presença de fatores
anti-sigma, proteínas capazes de se associar ao sigma na ausência de sinais indutores.
impedindo sua ligação à RNA polimerase e a ativação de seus promotores-alvo. Na maioria
dos organismos nos quais esta regulação já foi elucidada, os fatores anti-sigma são proteínas
de membrana. podendo conter apenas I domínio transmembrana, como os fatores RseA de
EcoLi e MucA de P.aerllginosa (De Las Penas et aI.. 1997: Mathee et aI., 1997: Missiakas et

aI.. 1997) ou até 6 domínios transmembrana. como o fator CarR de Alxanthlls (McGowan et
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alo, 1993). Nestes casos. a porção amino-terminal dos fatores anti-sigma localiza-se no
citoplasma. sendo responsável pela associação ao fator sigma. enquanto o domínio carboxiterminal é periplasmático e atua na percepção dos sinais indutores extracitoplasmáticos
(Campbell et alo, 2003; Schobel et alo, 2004). Entretanto. um fator anti-sigma solúvel foi
descrito em S.coeLicolor (RsrA) e regula o tàtor ECF RsrA. que atua na resposta a sinais
citoplasmáticos (Kang et aI., 1999).

A estrutura do complexo (cr-anti cr) foi elucidada em E.co/i e S.coeLicolor e verificouse que a formação deste complexo envolve as regiões do fator () responsáveis pela associação
à RNA polimerase. impedindo. assim. a formação da holoenzima (Campbell et aI., 2003; Li et
aI.. 2002). Os mecanismos que levam à liberação do sigma após os sinais indutores
extracitoplasmáticos são bastante conhecidos em E.co/i (revisado em Alba & Gross. 2004).
Neste modelo. a liberação de crI: ocorre devido a proteólise seqüencial do anti-sigma. RseA,
induzida pelo acúmulo de porinas desenoveladas no periplasma. Assim. a porção carboxiterminal das porinas desnaturadas liga-se à protease de membrana OegS. induzindo-a a
degradar o domínio periplasmático do anti-sigma (Walsh et alo, 2003). A proteína RseA
degradada em sua porção carboxi-terminal torna-se substrato para outra protease de
membrana. denominada YaeL. que degrada a porção transmembranar de RseA, liberando o
domínio amino-terminal de RseA associado a cr r no citoplasma (Alba et aI., 2002: Kanehara
et aI.. 2002). O domínio citoplasmático de RseA é então degradado pela protease ClpX/P,
liberando crI: e permitindo sua associação à RNA polimerase (Flynn et aI., 2004) (Figura 3).
Um mecanismo similar foi descrito em B.Sllbli/is. no qual a ativação de cr" também depende
da degradação do anti-sigma de membrana RsiW. mediada por uma protease ortóloga a YaeL,
denominada YluC (Schobel et alo, 2004). Além disto, ortólogos aos genes que codificam cr

E
,

RseA. DegS e YaeL foram encontrados em muitos membros da sub-divisão y de
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proteobacteria, sugerindo que este mecanismo seja conservado nestas bactérias (Alba &
Gross, 2004).
AUSÊNCIA DE ESTRESSES

ESTRESSE: ACÚMULO DE OMPS E
OUTRAS PROTEÍNAS DESENOVELADAS
M.E.
OMPd
PERIP.

Ct

Nt
cr

3/
dipX/P

aE

RNAPol

1

Indução do Regulou aE
Figura 3: Esquema representativo da sinalização responsável pela regulação da atividade de
aE em E.coli (adaptado de Alba & Gross, 2004). Os eventos de proteólise seqüencial de RseA

estão indicados pelas setas 1, 2 e 3. Abreviaturas: M.E. = membrana externa; MJ.= membrana
interna; Perip. = espaço periplasmático; OMPd = OMP desnaturada.
Além da organização em operon dos genes que codificam os fatores sigma e antisigma, em muitos casos há uma sobreposição entre o códon de término de tradução do fator
sigma e o códon de início do anti-sigma, o que sugere um acoplamento traducional entre os
dois fatores, conforme já demonstrado para os fatores CarQ e CarR em Mxanthus (Missiakas
et al., 1997; Gorham et al., 1996). Foi sugerido que o acoplamento traducional seria
importante por permitir que o a recém-sintetizado se associe ao fator anti-sigma nascente
antes de sua ligação à membrana, tornando esta associação mais provável que a ligação doa à
RNA polimerase (Gorham et al., 1996).
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Além disso. a autorregulação positiva do operon contendo os genes para o fator sigma
e seu anti-sigma correspondente permite a amplificação do sinal após a ativação do sigma e,
posteriormente, o silenciamento da resposta pelo aumento nos níveis do anti-sigma presente
na célula (Helmann. 2002).

LA) A Resposta a Estresses em Bactérias e o Papel de Fatores Sigma ECF
1.4. L) Resposta a Choque Térmico
A maioria dos organismos apresenta mecanismos de resposta a aumentos drásticos na
temperatura do ambiente em que habitam. Este aumento de temperatura promove a
desnaturação de proteínas e impede o seu correto enovelamento. podendo levar à formação de
grandes agregados protéicos.
A resposta a este tipo de estresse no citoplasma bacteriano é bastante conhecida e
ocorre pela indução da síntese de um pequeno número de proteínas denominadas HSPs ("heat
shock proteins"). Estas proteínas de choque térmico atuam principalmente como chaperones
ou proteases. tendo papel fundamental também em condições fisiológicas normais. As
chaperones interagem com polipeptídeos recém-sintetizados. promovendo o seu correto
enovelamento e associam-se a proteínas a serem secretadas ou transportadas através de
membranas. garantindo o seu correto endereçamento. Além disso. estas proteínas auxiliam na
formação de complexos oligoméricos e são capazes de direcionar proteínas desnaturadas para
degradação. Desta forma. o aumento na síntese de HSPs após o choque térmico restaura o
balanço entre chaperonas e proteases e seus substratos. Em E. co li. a resposta ao choque
térmico no citoplasma é desencadeada pelo fator cr J2 . produto do gene rpoH, que regula
positivamente a expressão de um regulon que codifica as principais HSPs. como DnaK, DnaJ,
GroES e GroEL (Yura et aI., 1993).

o estudo da resposta a choque térmico em C

crescenfus mostrou a indução transitória

de cerca de 20 polipeptídeos (Gomes et aI.. 1986). Vários genes de resposta ao choque
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térmico já foram caracterizados em C. crescentus. incluindo dnaKJ. groESL e hrcA/grpE e
todos eles são regulados positivamente pelo fator cr 32 (Gomes et aI., 1990; Avedissian et aI.,
1995; Avedissian & Gomes. 1996; Roberts et a!.. 1996; Reinsenauer et aI., 1996; Wu &
Newton. 1996). Verificou-se que DnaK atua como modulador negativo da resposta ao choque
térmico em C. erescentus. por inibir a atividade de cr 32 e estimular a sua degradação (da Silva
et aI.. 2003). Além disto. o operon groESL também é regulado pela proteína repressora HrcA,
que se associa ao elemento CIRCE. repetição invertida presente na região promotora do
operon. inibindo a sua transcrição (Baldini et aI.. 1998; Roberts et aI.. 1996; Susin et aI.,
2004). Esta proteína está ausente em E.coli. sendo porém encontrada em diversas espécies de
bactéria.
Em E.coli. verificou-se porém. que o fator crI: controla um segundo regulon de resposta
a choque térmico. cuja expressão é induzida apenas em temperaturas extremas. ou seja, acima
de 45°C (Erickson & Gross. 1989; Wang & Kaguni. 1989). Em temperaturas extremas, a
síntese de proteínas restringe-se àquelas necessárias para a resposta ao estresse. O regulon de
crI: foi identificado e verificou-se que. além de induzir a expressão de rpoH. este fator sigma é
responsável pela indução de 20 genes cujos produtos estào envolvidos no enovelamento e
degradação de proteínas periplasmáticas e na biogenese e transporte de lipopolissacarídeos
(Dartigalongue et aI.. 200 I). O enovelamento de proteínas periplasmáticas depende de duas
classes principais de proteínas: as peptidil-prolil-isomerases (Ppiases). que atuam sobre
substratos que contém resíduos de prolina. e as Dsbs ("dissulfide bonds"), que facilitam a
formação de pontes dissulfeto. impol1antes para a estabilidade das proteínas secretadas para o
periplasma (Missiakas & Raina. 1997). Além destas duas classes de proteínas. o periplasma
bacteriano possui também chaperones. que apesar de atuarem de forma bastante distinta
daquelas presentes no citoplasma. também previnem agregaçào e auxiliam no enovelamento e
translocação do pilus. de lipoproteínas e de porinas (Missiakas & Raina. 1997). Dentre os
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membros do regu10n de

cl

podem ser destacados os genes que codificam as Ppiases SurA e

FkpA, a proteína DsbC e as chaperones periplasmáticas HtrA (que também atua como
protease) e Skp (Dartigalongue et aI.. 200 I).
Fatores sigma ECF são importantes na resposta a choque térmico em várias outras
bactérias. Assim. a análise do fenótipo de cepas mutantes no gene algU de P. aeruginosa,
homólogo a rpoE e que codifica o fator

d\lglJ •

demonstrou maior sensibilidade a choque

térmico extremo (50°C) (Martin et aI., 1994). A identificação do gene rpoE. que codifica um
fator ECf em Vihrio

an~llslum.

também demonstrou seu papel na resposta a choque térmico

extremo. uma vez que a cepa mutante em rpoE é bastante sensível ao tratamento a 40°C e o
gene é altamente induzido por este tratamento (Hild et aI.. 2000). Além disto. a análise do
perfil de proteínas de membrana da cepa mutante em rpoE de V angllsl1l111 demonstrou uma
grande alteração na composição do envelope em comparação com a cepa selvagem. o que
indica que este fator ECF também atua na resposta a alterações neste compartimento da célula
(Hild et aI.. 2000). Em B. slIbti/is. a cepa mutante no gene que codifica a\ apresenta maior
sensibilidade a choque térmico. porém este gene não é induzido pelo estresse de temperatura e
membros de seu regulon não estão envolvidos diretamente na resposta a choque térmico. o
que indica que o fenótipo observado seja um deito indireto relacionado a alterações na
integridade da parede celular após o tratamento (Huang et aI.. 1997: Huang & Helmann.
1998).

o

fàtor SigH de 1\t/. tllherclIlosis também está envolvido na resposta ao choque

térmico. porém ao contrário dos fatores ECF citados acima. é responsável pela regulação de
funções citoplasmáticas. atuando na indução de clpB e dnaK, membros do regulon de a

32

em

E. coli (Raman et aI.. 200 I). Da mesma forma. este fator a ECF regula a resposta citoplasmática
a estresse oxidativo nesta bactéria (Manganelli et aI.. 2002). Um fator ECF com papel na
resposta citoplasmática a choque térmico também foi identificado na bactéria Deinococcus
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radiodurans. Assim. verificou-se que a cepa de D. radiodurans mutante no gene sigl,
apresenta alta sensibilidade a choque térmico (48°C) e que este gene é necessário para a
indução de groESL e dnaKJ após este estresse (Schmid & Lidstrom, 2002).

1.4.2) Resposta a Estresse Osmótico e Salino
Em condições fisiológicas de crescimento, as células procarióticas mantêm a pressão
osmótica intracelular maior que a do ambiente, evitando a perda de água e mantendo o turgor
celular. importante para sua morfologia e fisiologia. Porém, aumentos drásticos na
osmolaridade do ambiente podem levar à morte celular por plasmólise devido ao efluxo
rápido da água do interior da célula para o meio externo. Desta forma. as bactérias
desenvolveram uma série de estratégias de resposta ao choque hiperosmótico. que se baseiam
na regulação da concentração de solutos osmoticamente ativos no citoplasma (Bremer &
Kramer. 2000).
O principal mecanismo de resposta celular ao choque hiperosmótico é o acúmulo de
solutos compatíveis. ou seja. solutos orgânicos que podem estar presentes em altas
concentrações sem afetar a fisiologia da célula. como a glicina betaína e a trealose. Este
mecanismo leva ao aumento da pressão osmótica intracelular. equilibrando-a com o ambiente
externo. O aumento da concentração destes solutos ocorre pela ativação de sistemas de
transporte de alta afinidade e pela indução de genes para a biossíntese destas moléculas
(Bremer & Kramer. 2000). Em bactérias Gram-negativas. estes solutos compatíveis precisam
ser transportados também através da membrana externa, o que ocorre através da porina
denominada OmpC. cuja expressão é bastante aumentada após choque osmótico.
Em E.cofi, a resposta a choque osmótico durante a fase exponencial de crescimento é
mediada principalmente pelo fator (Js. produto do gene 'poS, que regula a expressão de genes
que codificam as proteínas envolvidas no transporte e biossíntese dos solutos compatíveis
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(Hengge-Aronis. 1996). Entretanto. verifica-se também a indução dos regulons de a 32 e a E em
resposta a este tratamento (Bianchi & Baneyx, 1999). A indução destes dois regulons deve ser
decorrente do acúmulo de proteínas desnaturadas no citoplasma e periplasma bacterianos
durante a fase inicial do choque osmótico, período no qual ocorre um efluxo de água do
interior da célula e uma redução transiente no turgor celular. Além disto. a indução de
chaperones torna-se necessária devido ao aumento rápido na síntese de proteínas envolvidas
na resistência ao estresse. que devem ser corretamente enoveladas e transportadas (Bianchi &
Baneyx, 1999).
O papel de fatores a da subfamília ECF na resposta a choque osmótico também foi
demonstrado em outras bactérias. Em B. subtilis. parte da resposta a choque osmótico é
mediada pelo fator a 8 • regulador global da resposta a estresses nesta bactéria. Porém, o fator
ECF a

M

também se mostrou essencial para a resposta a estresse salino. Além do crescimento

muito reduzido na presença de altas concentrações de sal. a cepa mutante no gene que
codifica

a'vl

apresenta alterações drásticas em sua morfologia e um alto grau de lise celular, o

que indica um papel de a M na manutenção da integridade da membrana durante o estresse
salino (Horsburgh & ivloir. 1999). Verificou-se que a \1 c a ll possuem diferentes padrões
temporais de expressão estando presentes em maiores concentrações na fase inicial e tardia do
crescimento exponencial. respectivamente. Assim. foi sugerido que cada um deles atue na
resposta a choque osmótico em fases diferentes do crescimento da bactéria (Horsburgh &
Moir. 1999). Além disto. a expressão de a M também se mostrou induzida por outros estresses.
como etano!, choque térmico e tratamento com antibióticos que inibem a biossíntese da
parede celular. o que indica um papel deste fator na resposta a estresses que afetam a
integridade do envelope em B. subtilis (Thackray & Moir. 2003).
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As espécies 02-· e H20 2 geram danos distintos às células. uma vez que apresentam
diferente reatividade com biomoléculas. O principal efeito causado pelo ânion superóxido é a
inativação de enzimas que contém centros Fe-S, através da oxidação destes complexos. O
H20 2, por sua vez. é capaz de oxidar resíduos de metionina e cisteína em proteínas, causando
a formação de pontes dissulfeto indesejáveis e a inativação de enzimas. Além disto, H20 2
reage com íons Fe 2+ livres (reação de Fenton), gerando HO-, um potente oxidante capaz de
reagir com diferentes biomoléculas. Uma vez que o Fe 2+ livre tende a se localizar próximo aos
ácidos nucléicos. o DNA é o principal alvo de oxidação por HO-. dando origem a um grande
espectro de lesões na molécula. Além destes efeitos. as EAO causam danos a membrana
através da peroxidação de lipídeos (Storz & Imlay. 1999).
Os mecanismos de resposta às diferentes EAO também são distintos. Assim, o
acúmulo de 02-· induz os reguladores SoxR e SoxS. levando à indução de um regulon que
inclui genes como sodA. que codifica uma das superóxido-dismutases citoplasmáticas
bacterianas. enzimas que convertem o 02-· em H20 2, e genes envolvidos no ef1uxo de
compostos que geram 02-·. Da mesma forma. a resposta ao acúmulo de H20 2 é mediada pela
proteína OxyR. cujo rcgulon inclui o gene kalG. que codifica a catalase. enzima responsável
pela conversão do H20 2 em

(-{lO

(Storz & lmlay. 1999). Além disto. verificou-se que o fator

aS. importante na resposta à fase estacionária e a outros estresses. regula a expressão de vários

genes que codificam proteínas antioxidantes. Esta regulação mediada por aS leva a uma
resistência aumentada a estresse oxidativo durante a fase estacionária de crescimento em

E. co li (Hengge-Aronis. 2000).
Entretanto. fatores sigma ECF também têm sido implicados na resistência a estresse
oxidativo. A ausência de um fator ECF em V angustum leva à sensibilidade ao estresse
oxidativo (H 20 2 ) após 24 h de carência de fontes de carbono. verificando-se muitas alterações
na composição protéica do envelope nestas condições. Conforme citado anteriormente, este a
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também está envolvido na resposta a choque térmico extremo nesta bactéria (Hild et aI.,
2000). Da mesma forma. a ausência de

cl em Salmonella typhimurium causa sensibilidade a

estresse oxidativo (H20:! e compostos que geram 02-') apenas durante a fase estacionária de
crescimento. Verificou-se também a indução da expressão de a E na cepa mutante no gene
.\'Ode. que codifica uma superóxido-dismutase periplasmática. indicando um papel deste fator

na resposta a alterações no equilíbrio redox do envelope celular em Salmonella (Testerman et
aI.. 2002). Este fator a mostrou-se essencial para a virulência de Salmonella em
camundongos, devido provavelmente à sensibilidade às EAO liberadas pelo sistema imune
durante a infecção (Testerman et aI.. 2002).
A regulação da resposta a estresse oxidativo dependente fator aR em S. coelicolor já é
bem conhecida. Este a. codificado pelo gene sigR. é essencial para a resistência a compostos
que geram 02-' e a drogas como a diamida. que promovem a formação de pontes dissulfeto
indesejadas em proteínas citoplasmáticas. devido à oxidação de grupamentos tiol (Paget et aI.,
1998). Foi demonstrado que aR é responsável pela indução do operon que codifica as enzimas
tioredoxina e tioredoxina redutase UrxBA). que atuam na redução das pontes dissulfeto
geradas pelo tratamento com diamida. Este fator a é regulado por um fator anti-sigma
citoplasmático. denominado RsrA. que se associa a aR em condições redutoras. inibindo sua
atividade. O tratamento com diamida promove a formação de pontes dissulfeto em RsrA. que
assim perde a atinidade por aR. permitindo sua ligação a RNA polimerase e a ativação dos
promotores-alvo (Kang et aI.. 1999). Posteriormente. demonstrou-se que o fator aI-! de M

tubercl/losis. homólogo a aR. também está envolvido na resposta a diamida. regulando o
operon trxBA. e apresentando um mecanismo similar de regulação por um anti-sigma (RshA)
(Manganelli et aI., 2002; Song et aI., 2003). Outros fatores a importantes na resposta a
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estresse oxidativo podem ser citados. como a A1gU de P. aeruginosa e a M de B. subtilis (Martin
et aI.. 1994; Thackray & Moir. 2003).

1.4.4) Resposta à Fase Estacionária

Em seu habitat natural. as bactérias passam a malor parte de sua existência em
condições de falta de nutrientes. e por isso. crescem e se dividem muito lentamente, ou seja,
estão em fase estacionária de crescimento. A fase estacionária inicia-se quando a densidade
ótica ou o número de unidades formadoras de colônia de uma cultura bacteriana param de
aumentar. pelo esgotamento dos nutrientes disponíveis no meio externo. Assim, a carência
nutricional é o principal sinal que desencadeia a entrada na fase estacionária, marcada por
alterações no padrão global de expressão gênica. que modificam a morfologia e fisiologia
bacterianas e permitem que as células sobrevivam na ausência de nutrientes. Em algumas
bactérias. como B. suhlilis e S. coelic%r, a carência nutricional leva à formação de esporos.
Em E ('oli e outras bactérias incapazes de formar esporos. a fase estacionária induz a
resistência a uma série de estresses ambientais. como choque térmico. estresse oxidativo e
osmótico (Jenkins et aI.. 1988: 1(90). Estas respostas à entrada na fase estacionária são
mediadas por fatores sigma. que têm sua concentração aumentada pela carência nutricional.
Em Ecoli. esta resposta depende do fator aS. que também é induzido durante a fase
exponencial por alguns estresses ambientais (Hengge-Aronis. 2000). Outros reguladores
porém. devem estar envolvidos nesta resposta em outras bactérias. uma vez que, até o
momento. homólogos a aS foram encontrados apenas na subdivisão y de proteobacteria
(Hengge-Aronis. 2002).
As alterações morfológicas promovidas durante a fase estacionária em C. crescentus
foram descritas por Wortinger e cols (1998). Verificou-se que, a partir de 18 h de crescimento
em cultura. a grande maioria das células está no estágio séssil ou pré-divisional. Observou-se
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1.5) Os Fatores ECF de C. crescentus

Caulobacter crescentus está sujeita a uma série de estresses ambientais, uma vez que é
uma bactéria de vida livre, capaz de viver em ambientes oligotróficos e em altas
concentrações de oxigênio (Poindexter, 1981). Assim. esta bactéria deve ter desenvolvido
uma série de mecanismos de resposta a estresses e de captação de nutrientes do ambiente. O
estudo destes mecanismos é de grande importância para a melhor compreensão da fisiologia
desta bactéria.
O sequenciamento do genoma completo de C. crescentus demonstrou a presença de 13
genes que codificam fatores sigma da subfamília ECF nesta bactéria (Nierman et aI., 2001).
Um número maior de fatores ECF só foi encontrado em S. coelicolor (49 genes) e P.

aeruginosa (19 genes) dentre os genomas já seqüenciados (Helmann, 2002). Além disto, C.
crescenlus possui apenas 3 genes codificando outros fatores sigma, sendo eles: o fator
vegetativo

(j"70. (j"32.

de resposta a choque térmico, e

(j":i-l.

que regula os genes para biossíntese

de flagelo (Nierman et aI., 2001). A análise tilogenética dos membros da família ECF de C.

crescenlllS indica que muitos dos genes que coditicam estes fatores surgiram por duplicação
gênica (Mittenhuber. 2002). O grande número de tatores sigma da sub família ECF sugere que
esta bactéria seja capaz de responder a uma série de estímulos extracelulares e que estas
proteínas atuem como os principais reguladores da resposta a estresses ambientais em C.

crescenllls. compensando a talta de outros tatores sigma alternativos. como por exemplo,

(j"s.

Através da análise estrutural do genoma de Cau!obacler. essas proteínas podem ser
subdivididas em 3 grupos. indicados na tabela 2. O primeiro grupo contém 4 membros e é
composto por homólogos ao fator FecI de E.coli (cuja atividade é regulada por ferro). Todos
os membros deste grupo possuem um gene homólogo ao regulador de FecI, denominado
FecR, no mesmo operon. A presença de 4 fatores FecI em Caulobacter sugere que estas
proteínas exerçam outras funções além da regulação do metabolismo de ferro, uma vez que a
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maioria das bactérias estudadas apresenta apenas um cr deste grupo. O segundo grupo de
genes que codificam sigmas ECF de Caulobacter possui 2 membros, denominados sigT e

sigU, ambos localizados próximo a genes que codificam histidina-quinases. Estes dois fatores
sigma são transcritos especificamente na transição da célula móvel para célula talo e estão
envolvidos na progressão do ciclo celular. sendo os mais similares dentre os 13 ECF
encontrados (Laub et aI.. 2000). Os demais genes que codificam ECF foram agrupados em um
terceiro grupo, não apresentando características em comum. Apenas um gene que codifica um
potencial fator anti-sigma foi encontrado no genoma, localizado a 3' de sigR, em um mesmo
operon. Este fator é homólogo ao anti-sigma ChrR de Rhodobacter sphaeroides (Newman et
aI.. 2001).

Tabela 2: Os 13 ECF encontrados em Caulohacter crescentus, por similaridade de sequência.
Estes fatores estão subdivididos de acordo com características estruturais comuns (Nierman et
aI.. 2001). A nomenclatura utilizada foi fornecida por M.R.K. Alley (comunicação pessoal) e
os números em parênteses correspondem à nomenclatura TIGR (www.tigr.org). Os fatores
sigma estudados neste trabalho estão em negrito.

Previamente ao término do projeto de sequenciamento do genoma de Caulobacter,
uma análise do banco de dados que continha a sequência parcial do genoma através da
ferramenta BLAST levou à identiticação de 5 ORFs capazes de codificar proteínas com
similaridade a diversos ECF que já haviam sido descritos. Esta análise foi realizada em nosso
laboratório pela então pós-doutoranda Regina Lúcia Baldini. Estas üRFs correspondem aos
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genes sigF, sigL. sigN. sigM e sigU (nomenclatura fornecida por M.R.K. Alley, comunicação
pessoal). A similaridade entre estes genes e genes que codificam fatores ECF de função
conhecida em outras bactérias pode ser vista na Tabela 3. Além disto, a análise filogenética
das proteínas codificadas pelos cinco genes em questão está indicada na figura 4A. Durante o
trabalho realizado por R.L. Baldini. foram obtidos mutantes nulos para os genes sigF
(SG447), sigL (SG678), sigN (SGI409-1) e sigM (SGI409-2), faltando apenas a obtenção do
mutante no gene sigU. Construções contendo as regiões a 5' destes genes (potenciais
promotores) fusionadas ao gene reporter laeZ também foram obtidas.

Tabela 3: Similaridade das regiões abertas de leitura que codificam os fatores ECF de C.
crescentlls estudados neste trabalho a fatores ECf caracterizados em outros organismos. A
análise toi realizada pelo programa BLASTp do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). O
valor E cOITesponde ao "Evalue" e o número entre parênteses indica o "score", ambos
fornecidos pelo programa. (1) Wu et aI., 1997; (2) Paget et aI., 1998; (3) Chi & Bartlett, 1995;
(4) Martinez-Salazar et aI.. 1996.
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A análise estrutural das regiões contendo os genes que codificam os fatores ECF em
estudo em nosso laboratório demonstra que 4 deles estão organizados em operons que
incluem genes codificando proteínas contendo domínios transmembrana (Fig. 48). Esta
organização estrutural sugere que estes genes codificam fatores anti-sigma, que normalmente
localizam-se na membrana interna. A única exceção a esta organização é o gene sig U, que
não está em operon ou localizado próximo a genes codificando domínios transmembrana.

Introdução

30

SigL

A)

SigU
66
SigF
50
SigM
89
SigN
B)

1:7,i0effiemee--1
CC3252
6 TM

-4.111‹

4

4,

proteína histina quinase
sensora

1—~11151+1

4

hidrolase CC3309

(=>-1

4

sig L

4

4

CC3311
4 TM

1

1,

sig N

CC1647
2TM

1

CC3312

1--~~11104

>—<

>fflineweiss

CC1644 CC1645
1 TM 3 TM

CC3254
1 TM

sigF

sigU

CC2882

>---

1

4

1

*

CC1648

sig M

CC1650
2TM

Finura 4: A) Árvore filogenética não-enraizada, construída pelo método de neighboor-joining
utilizando as sequências codificadas pelos cinco genes caracterizados neste estudo. Os valores
de "bootstrap" estão indicados em cada ramo. B) Análise estrutural das regiões contendo os
genes que codificam os fatores ECF estudados neste trabalho (dados disponíveis no site da
TIGR - www.tigr.org). As setas em laranja e amarelo correspondem a genes que codificam
proteínas hipotéticas e hipotéticas conservadas, respectivamente. O número de domínios
transmembrana está indicado nas proteínas hipotéticas onde foram encontrados. As setas azuis
correspondem a genes que codificam fatores ECF. As setas em vermelho representam
homólogos a genes com função determinada.
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2) OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo analisar o papel dos cmco genes que codificam
tàtores sigma extracitoplasmáticos já isolados em nosso laboratório (sigF, sigU, sigL, sigM e
sigN) na resposta a estresses em C. crescenlus e identificar possíveis genes-alvo de regulação

por estas proteínas.
Para isso, a metodologia utilizada baseou-se na análise do fenótipo de cepas mutantes
nestes genes em diversas condições de crescimento e estresses, além da análise da expressão
destes genes nestas condições.
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3) MATERIAL E MÉTODOS
3.1) Linhagens, meios e condições de cultura.
As linhagens de C. crescentus e E.coli utilizadas estão descritas nas tabelas 4 e 5,
respectivamente.

Tabela 4: Linhagens de C. crescentus.
Linhagens de i
C. crescentus

Características

NA1000

I Sincronizável, derivada da CB 15

SG447

Mutante em sigF por inserção de cassete de
resistência a espectinomicina.
Mutante em sigL por inserção de cassete de
resistência a espectinomicina.
i Mutante em sigN por inserção de cassete de
i resistência a espectinomicina.
Mutante em sigM por inserção de cassete de
resistência a espectinomicina.
Mutante em sigU por inserção de cassete de
resistência a espectinomicina.
Mutante por deleção em fase de sigF
Mutante condicional a presença de xilose no gene
I
IsigF. Derivado da cepa SG16.
i Mutante condicional no gene clpP
I Mutante condicional no gene clpX

SG678
SG1409-1
SG1409-2
SG546
SG16
SG16C
I

! U1270
I

i U1271

Fonte ou Referência
Evinger & Agabian,
1977
R.L. Baldini
R.L. Baldini

I

R.L. Baldini
R.L. Baldini
Este trabalho
Este trabalho
I Este trabalho

I lenal et ai.,

1998
lenal et ai., 1998

Tabela 5: Linhagens de E. coli.
Linhagens de E.
I
coli

Características

f

Fonte ou
Referência

I-:--~~-----'---------------_·_----+-=-=----~--j

S17-1

: 294::RP4-2 (Tc::Mu)(Km::Tn7)

I

I

DH5a

I

: supE44 lacUl69 (80 lacZ M15)hsdR 17 recAI
~ endAII gyrA96 thi-l relAI

Simonet ai.,
1983
1
.

iHanahan, 1983.
I

As linhagens de E. coli foram cultivadas a 37 o C, em meio LB (triptona 10 g/l; extrato
de levedura 5 g/l; NaCl 10 g/l; pH 7,5). Os antibióticos utilizados para seleção foram:
ampicilina (100 Ilg/ml), canamicina (50 Ilg/ml), tetraciclina (12,5 Ilg/ml), espectinomicina (30
Ilg/ml) ou cloranfenicol (30 Ilg/ml).
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Tabela 7: Construções utilizadas.
Vetor

Construção
I

pRB73

i placZ290
i

pRB74
pRB75

I

I placZ290
I

I

Descrição

· Fragmento EcoRII BamHI (770 pb) com a potencial região
· regulatória do gene si~L (RL. Baldini)
,Fragmento de 480 pb EcoRIIXbaI com a potencial região
do gene si[?N (RL. Baldini)

I

! regulatória

I placZ290

: Fragmento EcoRII BamHI de 350 pb com a potencial região
i regulatória do gene si[?M (R.L. Baldini)

i

I

pUCBM2l

pRB80

Fragmento de 5,2 kb SacIlNcoI obtido de biblioteca parcial,
sigF e regiões que o flanqueiam (RL.
I Baldini).
i

I contendo o gene

pUCBM2l

pRB82

II

i

I pRB83

I pNPTSl38

I

I
pRB84

~ Fragmento

ApaI de l,3 kb, obtido a partir da construção

I pRB80. Contém o gene sigF e regiões que o flanqueiam (155

IPMR20

pb a 3'e 698 pb a 5'do gene) (RL. Baldini).

!

Fragmento ApaI (l,3 kb) obtido a partir da construção
: pRB82, contendo cassete n de resistência a espectinomicina
!inserido no sítio de SmaI do gene si~F (R.L. Baldini).
:Fragmento ApaI de l,3 kb obtido a partir da construção
: pRB82 (RL. Baldini).

i

I

pCM20

iPUCBM21

pCM21

I
I pNPTS138

; Fragmento contendo deleção em fase de 345 pb da região
i codificadora de si~F (este trabalho).

-

I

!

i pNPT228XNE

: Fusão de tradução de sigF ao sexto códon do gene xylX (este
:trabalho). O fragmento contendo o gene sigF foi obtido por
PCR a partir da construção pRB82.

I

pCM22

!I

!

IpRB70
pCM70

i

placZ290

i
!pJSl4
i

I
!PCM24
!

I

IpRB60

Fragmento BamHIIHindlII de 669 bp contendo a região
' regulatória de si~F (RL. Baldini)
Fragmento EcoRII KpnI de 650 pb obtido por PCR, contendo
· a região codificadora de si~F (este trabalho).
I

Fusão de tradução de sigF à seqüência que codifica cauda de
6 histidinas (este trabalho).

iPPROEXHTa

i
i

'pUCBM21
I

I
pCM61

Fragmento de deleção obtido por digestão EcoRII HindlII a
partir da construção pCM20 (este trabalho).

i

i pNPTS138
I

!
pRB72

placZ290

pCM62

pPROEXHTa

· Fragmento de 1,9 kb SacIlXbaI contendo o gene sigU e
regiões que o flanqueiam (R.L. Baldini).
,

Fragmento ApaI obtido a partir do pRB60 contendo o gene
;sigU interrompido pelo cassete n de resistência a
' espectinomicina em sítio de StuI (este trabalho).
Fragmento EcoRIlBamHI de 600 pb contendo a região
regulatória do gene si[?U (R.L. Baldini)
I

I

de tradução de sigU à sequência que codifica cauda de
' 6 histinas (este trabalho).

! Fusão
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restrição, ligação e

sequenciamento.
Os plasmídeos foram extraídos pelo método de lise alcalina. como descrito em
Sambroock cf ai. (1989). As digestões com enzimas de restrição foram realizadas conforme
especificações dos fabricantes.
Os fragmentos resultantes de digestão ou o DNA extraído (plasmidial) foram
analisados por eletroforese em gel de agarose em tampão TBE (Tris 89 mM; ácido bórico 89
mM; EDTA 2mM pH 8). após coloração com brometo de etídeo e visualização sob luz UV. O
isolamento de fragmentos de DNA foi realizado com o kit QIAquick Gel Extraction Kit
(Qiagen). As ligações de DNA foram realizadas a temperatura ambiente. com T4 DNA ligase
e tampão fornecido pelo fabricante ([nvitrogen).
O sequenciamento de DNA foi feito com o kit "BigDye Terminator v.3.1 Cycle
Sequencing Kit" e o sequenciador automático ABI PRISM 3100 Genetic Analyzer/HITACHI.

3.4) Tr'ansformação e Con.iugação
As transformações de Eco/i com plasmídeos foram realizadas por eletroporação
seguida de recuperação das células em meio

soe

(triptona 20g/l; extrato de levedura 5 g/I;

NaCl 0.5 g/I: KCI 2.5 mM; 0.35% glicose) por I h e plaqueamento em LB contendo o

antibiótico para seleção dos transtormantes. As eletroporações foram realizadas em cubetas de
0.1 ml a 1.8 kV. 25

~lF

e 200 Q.

Para o preparo de células competentes para eletroporação. culturas de E co li crescidas
por 16 hs toram diluídas 100x em meio SOB (triptona 20 g/I: extrato de levedura 5 g/l; NaCI
0,5 g/l; KCI 2.5 mM; pH 7.5) e. após crescimento até fase exponencial. foram coletadas por
centrifugação e lavadas duas vezes em glicose 10%. Após a última lavagem, o material

Material e Métodos

37

precipitado foi ressuspenso em 3 ml de glicose 10% e aliquotado. As alíquotas foram
estocadas a -80°C.
As construções de interesse foram mobilizadas para C. crescentus por conjugação,
usando a cepa doadora Ecoli S-17-1. As cepas receptora (linhagem de C. crescentus) e
doadora (S 17-1) portadora do plasmídeo a ser transferido, foram misturadas com o auxílio de
uma alça de platina em placas de PYE e incubadas por 8-16 horas a 30°C. Após esse tempo, a
seleção foi feita em placas de PYE contendo ácido nalidíxico (seleciona apenas Caplobacter,
uma vez que a linhagem de Ecoli S 17-1 apresenta sensibilidade a ácido nalidíxico) e o
antibiótico cuja marca de resistência é codificada pelo plasmídeo. Colônias isoladas são
obtidas após duas seleções consecutivas dos conjugantes.

3.5) Obtenção da Cepa Mutante por Deleção em Fase no Gene sigF (SG 16)
A deleção em fase da üRF sigF (CC3253) foi obtida pela amplificação por PCR de
suas regiões 5'e 3'. excluindo-se a região interna do gene (345 pb) e ligação dos produtos
através de um sítio de XlIo!, de forma a manter o quadro de leitura do gene. Os
oligonucleotídeos "sigF-5'"

ê

ootorward M13 (-20)" foram utilizados para amplificação da

região a 5' da deleção e a ampliticação do segmento a 3' foi obtida pelo uso dos
oo
oligonucletotídeos oosigF_Y e "'reverse M 13 (-24)". A construção pRB82 toi utilizada como
molde nas reações de PCR. Os fragmentos 5"e 3' obtidos toram digeridos com EcoRII./Yhol e
HindHI/XhoL respectivamente. e ligados no vetor pUCBM21 digerido com EcoRIIHindHL

produzindo a construção pCM20 (tabela 7), cujo inserto toi confirmado por sequenciamento
automático. O fragmento contendo a deleção foi isolado após digestão com EcoRIIHindHl e
ligado ao vetor pNPTS 138 digerido com as mesmas enzimas. A construção. denominada
pCM21. foi transferida para C. crescentus por conjugação com Ecoli S-17. Como o vetor
pNPTS138 é incapaz de se replicar autonomamente em C. crescentus. os clones selecionados
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(resistentes à canamicina) são fruto de um evento de recombinação homóloga no lócus de
sigF.

Após confirmação do evento de recombinação por "Southern blot" (Sambrook et aI.,
1989), os clones foram inoculados em PYE sem antibiótico por 3 dias consecutivos, durante
os quais alíquotas foram retiradas para plaqueamento em meio contendo 3% de sacarose.
Colônias isoladas obtidas destes plaqueamentos foram selecionadas em placas contendo
sacarose ou contendo sacarose e canamicina. O vetor pNPTS 138 possui o gene sacB, que
codifica a enzima levansucrase. capaz de transformar a sacarose adicionada ao meio em um
produto tóxico para a célula. Assim. as colônias resistentes à sacarose e sensíveis a
canamicina são aquelas que sofreram um segundo evento de recombinação homóloga,
perdendo as regiões plasmidiais e a cópia funcional do gene presente no cromossomo, sendo,
então selecionadas. O segundo evento de recombinação também foi confirmado por
"Southern-blot" (ver figura 8).

3.6) Obtenção do Mutante Condicional no Gene sigF (SG 16C)

Inicialmente. toi obtida uma construção contendo uma fusão de tradução do gene sigF
aos 6 primeiros códons do gene xy/x. no vetor pNPT228XNE. incapaz de se replicar
autonomamente em C. crescenllls. Para isso. a região que codifica sigF foi amplificada por
peR utilizando os oligonucleotídeos pXNE5' e lac447rev e a construção pRB82 como molde.
O fragmento obtido toi digerido com EcoRI (sítio inserido nos oligonucleotídeos utilizados) e
clonado no vetor pNPT228XNE digerido com a mesma enzima. Clones contendo esta
construção foram selecionados em E.coli e a sequência do inserto foi confirmada por
sequenciamento automático. A construção, denominada pCM22, foi então transferida para a
cepa mutante SG 16 por conjugação e foram selecionados os clones resistentes a canamicina e
que, portanto, continham a construção inserida no lócus xylX do cromossomo por
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recombinação homóloga. Para os testes na ausência de xilose, as culturas destas cepas foram
mantidas em meio PYE contendo 0,2% de glicose. Os ensaios na presença de xilose foram
realizados em meio PYE contendo 0.1 % de glicose e 0.1 % de xilose.

3.7) Obtenção da Cepa Mutante no Gene sigU (SG546)
O cassete de resistência a espectinomicina do vetor pHP45Q foi obtido por digestão do
vetor com a enzima de restrição SmaI e inserido em um sítio de StuI no gene sigU, na
construção pRB60. O gene assim interrompido foi transferido para o vetor pNPTS 138, após
digestão com ApaI, originando a construção pCM61. Esta construção foi transferida para
c.crescenlus por conjugação e foram selecionados clones resistentes a canamlcma e

espectinomicina. Após a confirmação do pnmelro evento de recombinação por "Southern
blot". os clones foram inoculados em PYE sem antibiótico por 3 dias consecutivos, para a
ocorrência do segundo evento de recombinação, conforme descrito acima (item 3.5). Os
clones que sofreram o segundo evento de recombinação foram selecionados pela resistência a
sacarose e espectinomicina e sensibilidade a canamicina. O segundo evento de recombinação
também foi coníirmado por ··Southern-blof'.

3.8) Marcação de sondas e hibridização
Para a obtenção de sondas radioativas. utilizadas em ensmos de hibridização de
colônias. "Southern-blof". RT-PCR semi-quantitativo. cerca de 25 ng dos fragmentos de DNA
foram marcados por incorporação de [aJ!p] dCTP (25 IlCi) utilizando o kit HighPrime
(Roche). As sondas foram purificadas pelo kit QIAquick Nucleotide Removal (Qiagen) ou
precipitadas com 10% de acetato de sódio e 2 volumes de etanol, seguindo-se de incubação de
30 min em gelo seco. Para a contagem de incorporação do isótopo radioativo, 1 111 da solução
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foi aplicada em papel 3MM e seca ao ar. Posteriormente, a radiação presente foi medida em
cintilador, pelo método Cerenkov. As sondas foram fervidas por 5 min antes de sua utilização.
Ensaios de "Southern-blot" foram realizados para a confirmação dos eventos de
recombinação homóloga durante a obtenção de cepas mutantes em C. crescentus. Para isso, o
DNA genômico dos clones selecionados foi isolado segundo descrito em Chen & Kuo (1993),
digerido com enzimas de restrição específicas e o material foi submetido à eletroforese em gel
de agarose 0,8%. Após a corrida, o gel foi tratado segundo descrito por Sambrook et aI., 1989
e o DNA transferido para membrana de náilon por sistema de pressão (Stratagene). O DNA
foi fixado à membrana pelo tratamento com luz UV (50 mJoules) usando-se o aparelho GS
Gene Linker (Bio-Rad). A pré-hibridização e hibridização das membranas foram realizadas a
60°C em solução Rapid-Hyb (Amersham Pharmacia), conforme as especificações do
fabricante.
A seleção de clones de E. coli contendo as construções de interesse foi realizada pela
metodologia de hibridização de colônia. Para isso. as colônias obtidas após transformação
foram transferidas para membranas de náilon e crescidas sobre placa contendo meio LB
sólido por 5 h a 37°C. Réplicas das colônias toram também aplicadas em placas de LB sólido.
Após o crescimento das colônias nas membranas. estas foram retiradas e submetidas a
tratamento em solução contendo 10% SDS por 3 mino para lise das colônias. Em seguida. as
membranas foram transferidas para solução de desnaturação (NaOH 0,5 M. NaCI 1,5 M) e
incubadas por 5 mino sendo então transferidas para solução de neutralização por 5 min (Tris
Base 0.5 M. NaCI 1,5 M. pH 7.5). Por fim. as membranas foram tratadas por 2 min em
solução de SSC 2:-.:. O DNA foi fixado à membrana por tratamento com U.V. e as membranas
foram pré-hibridizadas e hibridizadas conforme descrito acima (ensaios de "Southern-blot").
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3.9) Ensaios de Atividade de f3-Galactosidase
Fusões de transcrição das regiões regulatórias dos fatores ECF com o gene repórter

lacZ (obtidas por R.L. Baldini. tabela 7) no plasmídeo placZ290 foram introduzidas por
conjugação nas linhagens de interesse de C. crescentus. Para realizar o ensaio de atividade da
enzima f3-galactosidase. culturas de C. crescentus portadoras destas construções foram
crescidas por 16 h. sendo então diluídas até 00600 = 0.1 e incubadas sob agitação a 30°C,
sendo este considerado o t=O h. Alíquotas foram retiradas nos tempos de incubação desejados
e diluídas para 00::::0.1 em água MilliQ. O ensaio foi realizado de acordo com protocolo
descrito em Miller (1972) com 50 fll dessas culturas diluídas. Duplicatas de cada amostra
foram realizadas a cada ponto. Os resultados foram expressos em unidades de atividade de

13-

galactosidase (unidades Miller). sendo normalizados pela 00600 das culturas pela fórmula:

Atividade =

Onde DO

00
V x t X 00600

_ _--=::.....:::...::Lá.Io'----_
_
4/ 0

~20

x 1000

= leitura da absorbância da reação a 420 nm

DO 600 = leitura da absorbância da cultura a 600 nm
V = volume de cultura utilizado (ml)
t = tempo de incubação com o substrato (minutos)
Para ensaios de indução dos promotores pela adição de agentes causadores de estresse,
culturas estacionárias foram diluídas para 00=0.05 e. após 211s. adicionava-se o agente de
interesse.

3.10) Ensaios de Viabilidade e Curvas de Crescimento
As cepas NA I000 e os mutantes para fatores ECF utilizadas nos testes de viabilidade e
curvas de crescimento foram inoculados a partir de placas frescas e cultivados durante 16 hs

Material e Métodos

42

em PYE líquido. sem antibiótico. sob agitação. Curvas de crescimentos foram realizadas para
análise do fenótipo das cepas mutantes em condições fisiológicas (crescimento a 30°C em
PYE), durante o estresse salino e osmótico (85 mM de

1

aCl e 180 mM de sacarose) e pelo

tratamento com compostos aromáticos (5 mM de tolueno). Para as curvas de crescimento, as
culturas foram diluídas para 0060011111 de 0,05 ou 0,1 e incubadas por 2 hs a 30°C, sob agitação.
Após este período de incubação. estas foram divididas em frascos contendo ou não (no caso
do controle. em condições normais de crescimento) o agente de estresse a ser testado.
Alíquotas foram retiradas a cada duas horas ou nos tempos desejados para leitura de turbidez
em espectrofotômetro. sob comprimento de onda de 600 nm. A morfologia das células foi
monitorada em microscópio ótico. Em alguns pontos do crescimento. alíquotas foram diluídas
sucessivamente para plaqueamento em PYE ágar.
Para os testes de viabilidade. as culturas saturadas foram diluídas para 0060011111 de 0,1
e incubadas a 30°C sob agitação até atingirem a fase exponencial (aproximadamente 4 h de
crescimento) ou até 12 h ou 24 h de crescimento. Uma alíquota foi então retirada (t= Oh) e o
restante da cultura foi submetido ao estresse de interesse. Nos tempos indicados, alíquotas
foram retiradas e. após diluições seriadas. plaqueadas em PYE ágar. Os ensaios de viabilidade
a pH ácido e alcalino foram realizados segundo o protocolo descrito em Wortinger et aI.
(1998). No caso dos testes em pH ácido. 3 ml das culturas foram centrifugadas e
ressuspendidas em 3 ml de meio PYE ajustado para pH 4.0 (pela adição de HCl). As culturas
foram então incubadas a 30°C. sob agitação e alíquotas foram retiradas nos tempos desejados.
O tempo zero foi retirado antes da centrifugação das culturas. Os testes em pH alcalino foram
realizados pela centrifugação de 30

~l

de cada cultura e posterior ressuspensão das células em

3 ml de PYE ajustado para pH 9.5 (pela adição de 6.5 ml de Na 2C0 3 0.2M e 18,5 ml de
NaHC03 0.2 M em 75 ml de PYE). As amostras foram incubadas a 30°C sob agitação e
alíquotas foram retiradas nos tempos desejados. Para retirada do tempo zero. 30

~l

de cada
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então submetida à precipitação pela adição de O, I volume de acetato de sódio 3 M (pH 5,4) e
2 volumes de etanoI 100%. Após incubação por 15 minutos em gelo seco ou a -20°C durante
16 h, os tubos foram centrifugados a 12.000x g por 15 minutos (4°C), o sobrenadante foi
descartado e o precipitado lavado em etanol 70%. seco e armazenado a -SO°c. O rendimento
foi de cerca de I00

~lg

de RNA para cada 12 ml de cultura. A água MilliQ utilizada e as

soluções para lise e precipitação do RNA foram tratadas com 0,0 I% de dietilpirocarbonato
(OEPC) por 16 hs. sendo posteriormente autoclavadas.

3.11.2) Extração com Trizol
Os RNAs utilizados em ensaios de "microarray" e alguns ensaios de RT-PCR e
extensão de oligonucleotídeos foram extraídos pelo tratamento com TrizoL conforme as
instruções do fabricante (lnvitrogen). As amostras de fase exponencial e estacionária foram
obtidas a partir de culturas crescidas nas mesmas condições descritas no item 3.11.1.
As amostras assim obtidas foram centrifugadas por 45 segundos a 16.000 g a
temperatura ambiente. em microcentrífuga. O sobrenadante foi descartado e as células lisadas
imediatamente ou congeladas em gelo seco e estocadas a -SO°c. Os precipitados foram
ressuspensos em 1 ml de Trizol para cada 10 ml de cultura inicial. e incubados por 10 min a
65°C. Em seguida. adicionou-se 0.2 ml de clorofórmio para cada I ml de Trizol e a mistura foi
incubada por 5 min a temperatura ambiente. O material foi centrifugado a 4.000x g. por 15
min a 4°C e a fase aquosa contendo o RNA foi coletada. O R A foi então precipitado pela
adição de 0.5 ml de isopropanol / ml de Trizolusado inicialmente e incubação a -SO°C durante
16 h. As amostras foram então centri fugadas a 12000x g por 30 minutos (4°C). o sobrenadante
foi descartado e o precipitado lavado em etanol 70%. seco e armazenado a -70°C. O
rendimento foi de cerca de 100

~g

de RNA para cada 5 ml de cultura.

Material e Métodos

45

Para utilização dos RNAs extraídos pelos métodos descritos aCIma, estes foram
ressuspensos em água tratada com DEPC 0,01 % e incubados a 55°C por 10 min, para facilitar
a solubilização. A concentração dos RNAs foi estimada por medida da absorbância a 260 nm
e sua integridade foi analisada por eletroforese em gel de agarose 1,5% em tampão contendo
MOPS 20 mM (pH 7.0), acetato de sódio 5 mM, EDTA 0,1 mM e 3,5 % de formaldeído.
Antes de serem aplicadas no gel, as amostras de RNA foram diluídas em 3 volumes de
tampão contendo MOPS 20 mM (pH 7,0). acetato de sódio 5 mM, EDTA 0,1 mM, formam ida
50%, formaldeído 3.5%. brometo de etídeo I mg/ml e azul de bromofenol e a mistura foi
incubada a 65°C por 5 mino

3.12) Ensaios de Extensão de Oligonucleotídeo com Transcriptase Reversa
Para a determinação do início de transcrição dos genes sigF e sigU foram realizados
ensaios de extensão de oligonucleotídeos. PESigE2 e PEsigU (tabela 8), oligonucleotídeos
complementares às regiões 5' dos genes sigF e sigU. respectivamente, foram utilizados nestes
experimentos. Aproximadamente. 50 pmoles de cada oligonucleotídeo foi marcado na
extremidade 5' com [y'2 p ]ATP (30 ~lCi). utilizando-se 5 U de T4 polinucleotídeo quinase
(New England Biolabs). Os oligonucleotídeos marcados foram co-precipitados com RNA
total de C. crescenlus isolado de células nas condições de interesse. conforme descrito no item
3.11. As co-precipitações foram realizadas pela adição de 45
5.2) e 200

~Li

~l

de acetato de sódio 3 M (pH

de etanol absoluto e incubação por 30 min em gelo seco. utilizando-se cerca de

4xl0 6 cpm de oligonucleotídeo marcado e 50 ~g de RNA. em volume final de 345 ~l. Em
seguida. as amostras foram centrifugadas a 12.000 x g por 15 minutos (4°C) e submetidas à
secagem a vácuo. Os precipitados foram solubilizados em 25

~I

de tampão de hibridização,

contendo piperazine-N.N' -bis (2-ethanesulphonic acid) (PIPES) 100 mM (pH 7.0), NaCI I M
e EDTA 5 mM. fervidos por 10 minutos e incubados a 55°C (sigF) ou 4 rc (sigU) por 16
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horas. Em seguida, o material foi precipitado pela adição de 3 volumes de etanol e incubação
por 30 min em gelo seco. Após centrifugação a 12.000x g por 20 min (4°C) e lavagem com
etano I 70%, a transcrição reversa foi realizada por incubação de 90 min a 42°C, na presença
de 200 U de Superscript II Reverse Transcriptase (Invitrogen), DTT I mM, 10 U RNasin
(Invitrogen), 1 mM de cada dNTP e tampão da enzima. A seguir, o RNA foi eliminado pela
adição de 30 f.lg de RNase A e incubação a 37°C por 30 minutos. O material foi purificado por
extração com fenol :c!orofórmio (I: 1) e, em seguida, precipitado com 3 volumes de etano I
absoluto em gelo seco por 30 minutos. Após centrifugação a 12.000 x g por 15 minutos a 4°C,
lavagem com etano I 70% e secagem a vácuo. os precipitados foram solubilizados em 2 f.ll de
água e 4

~d

de tampão de amostra (formamida 95%; EDTA 20 mM; azul de bromofeno I

0,05%; xileno cianol 0.05%). As amostras foram então aquecidas a 94°C por 3 minutos e
aplicadas em gel de 7.5% de poliacrilamida-7 M uréia.
Para a determinação do tamanho do produto obtido na extensão e, conseqüentemente,
do início de transcrição de cada um dos genes, os produtos do sequenciamento do fago M 13
foram aplicados ao lado de cada uma das reações. A reação de sequenciamento do fago foi
obtida por PCR usando o oligonucleotídeo -40 e DNA simples fita do fago, conforme
protocolo do kit utilizado ("fmol DNA cycle sequencing system"-Promega). No caso do gene

sig U. foi também realizada reação de sequenciamento usando o oligonucleotídeo PEsigU e a
construção pRB60 como molde (tabela 7).

3.13) RT -peR Semi-Quantitativos

Para os ensaios de RT-PCR, 5 ug de RNA foram tratados com 5 U de DNAse I
Amplification Grade (lnvitrogen) e 5 U de inibidor de RNAse (lnvitrogen) por 15 min a
temperatura ambiente. A DNAse foi então inativada por incubação a 65°C por 15 mino Este
tratamento eliminou possíveis contaminações das amostras com DNA. A ausência de
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contaminação com DNA foi confirmada por PCR das amostras de RNA tratadas (ausência de
produto de amplificação). Os RNAs foram então igualados novamente em gel de agarose
1,5% contendo MOPS e formaldeído (descrito no item 3.11.2). Os ensaios de RT-PCR foram
realizados utilizando o kit "AccessQuick RT-PCR System" e 100 a 500 ng de RNA, conforme
indicado em cada um dos ensaios descritos. Um dos ensaios descritos foi realizado em duas
etapas (conforme indicado na legenda da figura). a 1a consistindo na síntese do cDNA com
uso da transcriptase reversa Superscript lI, conforme instruções do fabricante (Invitrogen).
Em seguida. 10% das reações de transcrição reversa foram utilizados para a amplificação do
gene de interesse.
Com o objetivo de analisar a expressão dos genes de forma semi-quantitativa, o
número de ciclos a ser utilizado foi padronizado para cada um dos genes analisados, evitando
a saturação da reação de PCR. Para isso, ensaios de padronização foram realizados com
300 ng de RNA e variando-se apenas o número de ciclos de amplificação. Os ensaios
comparativos foram então realizados com quantidades crescentes de RNA e um número fixo
de ciclos. que variou de 18-25. de acordo com o gene em questão.
Os produtos de amplificação foram analisados em gel de agarose 1,5% e, após
coloração com brometo de etídio e visualização sob luz U. V.. toram tratados e transferidos
para membranas de náilon. conforme descrito no item 3.8. As membranas foram préhibridizadas e hibridizadas por 4- I6 h a 60°C com sondas específicas para cada um dos genes,
obtidas conforme descrito no item 3.8. Em alguns experimentos. os produtos obtidos foram
analisados diretamente após a coloração com brometo de etídio, sem a realização das etapas
de transferência e hibridização (conforme indicado).
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3.14) Obtenção de Anticorpos Policlonais: anti-SigF e anti-SigU
3.14.1) Expressão e Purificação das Proteínas Recombinantes SigF e SigU em E.col;
Inicialmente. foram obtidas 2 construções contendo fusões de tradução dos genes sigU
e sigF no vetor pPROEX-Hta (Invitrogen) (tabela 7). Este vetor contém um promotor
indutível por [PTG e produz uma fusão da proteína de interesse a 6 resíduos de histidina. Os
tamanhos esperados para as proteínas recombinantes SigF e SigU são de aproximadamente
20 kOa e 22 kOa. respectivamente.
Após a obtenção das construções de Sig F e Sig U. a expressão das proteínas de fusão
em resposta à adição de [PTG foi analisada através de experimentos-piloto. Para isso, culturas
saturadas dos clones de E. coli contendo as construções de interesse foram diluídas 100 vezes
em lO ml de LB contendo ampicilina e mantidas a 37°C sob agitação até atingirem

00600nm

de 0,6. Foi então retirada uma alíquota de I ml e adicionou-se ImM de [PTG ao restante das
culturas. Após a adição de [PTG. as culturas foram mantidas por 3 hs a 3TC sob agitação e
foram retiradas alíquotas em intervalos de I h. As alíquotas foram centrifugadas a 12000x g
por 5 min e as células foram ressuspensas em solução O (Tris-HCI 62,5 mM- pH6.8; SOS
2.3%: glicerol 10%: azul de bromofenol 0.0 I%). As amostras assim obtidas foram analisadas
por SOS-PAGE (Laemmli. 1970).
Para a produção em larga escala da proteína recombinante foi utilizada a metodologia
descrita em Chataway & Barrit (1995). Culturas saturadas foram diluídas 100x em 50ml de
LB contendo ampicilina e incubadas a 37°C até a fase exponencial e então induzidas por 3 hs
com 0.6 mM de lPTG. O material foi centrifugado e ressuspenso em 2 ml de tampão de lise
(Tris-HCl lO mM pH 7.5: NaCl 100 mM. imidazol lO mM: PMSF 0,5 mM), e as bactérias
lisadas por sonicação, no aparelho Branson Sonitier 450. potência 3. com pulsos de 10-15
segundos. O lisado foi centrifugado, separando-se a fração solúvel (sobrenadante) da
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insolúvel. Amostras de cada fração foram analisadas por SOS-PAGE e verificou-se que
ambas as proteínas recombinantes encontravam-se na fração insolúvel, em corpos de inclusão.
A purificação a partir dos corpos de inclusão foi realizada segundo descrito em
Marshak et aI. (1996). O precipitado obtido após a lise das bactérias foi dissolvido em 2 ml de
tampão A (Tris-HCI SO mM pH8: EDTA O,S mM; NaCl SO mM; glicerol S%) contendo 2%
de DOC (deoxicolato) e incubado a temperatura ambiente por 10 mino A suspensão foi
centrifugada a 12.000x g por IS min a 4°C e o precipitado foi lavado mais 3 vezes com
tampão A contendo 2% de DOe. Alíquotas de SO !-lI da suspensão foram separadas em 7
tubos. sendo centrifugadas por I minuto. O sobrenadante foi descartado e o precipitado foi
dissolvido em SO

~L1

de tampão A contendo diferentes concentrações de sódio N-Iauril sarcosil

(O: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; O.S; 0.6 %). As suspensões foram incubadas por 10 min a temperatura
ambiente e centrifugadas por I minuto. O sobrenadante foi coletado e em seguida misturado a
igual volume de solução O. As amostras foram analisadas por SOS-PAGE. Com isso, foi
possível determinar a melhor concentração de sarcosil para solubilização das proteínas. A
solubilização de His-SigF foi obtida após adição de 0,3% de sarcosil e a proteína His-SigU foi
solubilizada pelo tratamento com 0.6% de sarcosi!.
Após a solubilização das amostras com tampão A contendo sarcosi!. o material foi
centrifugado e os sobrenadantes foram coletados e diluídos 10 vezes em tampão A, sendo
então dialisados contra 10 volumes de tampão A a 4°e. Ao final da purificação, as amostras
foram concentradas até cerca de S ml em Centripep 10 (Amicon). A diluição e diálise das
amostras foram realizadas para a retirada gradual do sarcosil, permitindo a renaturação das
proteínas.
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3.14.2) Imunização dos Coelhos, Extração e Teste dos Anti-Soros

Aproximadamente

500

Ilg de

cada

proteína

recombinante

foram

injetados

subcutaneamente no dorso de coelhas fêmeas de aproximadamente 3 meses de idade. Antes
da primeira injeção, foram retirados 3 ml de sangue da veia marginal da orelha dos coelhos,
para obtenção dos soros pré-imunes.
Foram realizadas 3 injeções. com intervalos de 1 mês entre cada uma delas. A primeira
injeção foi realizada pela mistura de 0,5 mI da proteína recombinante (500 Ilg) a igual volume
de adjuvante de Freund completo (Sigma Aldrich). As demais injeções foram realizadas
utilizando adjuvante incompleto (Sigma Aldrich). Aproximadamente 15 dias após a 2a e Y
injeções. foram retirados 3 ml de sangue da orelha dos animais para obtenção dos soros
imunes. Os soros imune e pré-imune foram obtidos pela incubação do sangue coletado a 37°C
por 30 minutos e, em seguida. no gelo por 30 minutos. O material foi então centrifugado a
3.000x g por 15 min a 4°C, para a separação do coágulo. Os soros foram recolhidos,
aliquotados e estocados a -20°C.
Os soros {-oram testados em experimentos de "Western-blot" nas diluições I: 100;
I:500 e I: I000 com extratos das cepas de E.co/i contendo os vetores de expressão após 3 h de
indução com IPTG e com extratos de Cerescen/us. Foram utilizados extratos da cepa parental

NAIOOO e das cepas que super-expressam sigF e sigU para os testes dos respectivos soros.
Em todos os testes o soro pré-imune toi utilizado na menor diluição, como controle. Após

os

testes com o soro obtido depois da Y injeção. {-oi realizada punção cardíaca nos animais e
retirada de 30 ml de sangue, para a obtenção de maior quantidade de soro.
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3.14.3) Purificação do Soro anti-SigU
O soro anti-SigU mostrou-se bastante inespecífico nos testes iniciais realizados, dando
origem a muitas bandas espúrias. Devido a este fato. o soro foi purificado pela incubação com
extratos protéicos da cepa mutante em sigU, imobilizados em membranas de nitrocelulose.
Inicialmente. 20 ml de uma cultura da cepa SG546 (sigU') em D.O, 6 oo nrn de 1,0 foram
centrifugados a 7.800 x g por 10 min (4°C). As células foram ressuspensas em 2 ml de TBS
(Tris-HCI 10 mM pH 8; NaCI 150 mM) e lisadas por sonicação com 10 pulsos de 10
segundos (Branson Sonifier 450. potência 3). O volume foi completado para 15 ml com
TBS-T (Tris-HCI 10mM pH 8; NaCI 150 mM; Tween 20 0,05%) e a suspensão novamente
centrifugada e o sobrenadante reservado. Quatro 1iltros de nitrocelulose de 10 x 5 cm foram
incubados dois a dois. sob agitação suave, com 7.5 ml do sobrenadante do lisado por 30
minutos a temperatura ambiente. Após a incubação. os filtros foram secos por incubação de
30 min a temperatura ambiente e. em seguida. lavados por 3 vezes por 10 minutos com TBST. Os filtros foram então incubados com TBS-Ieite 5% por 20 min e lavados 3 vezes por 10
min em TBS-T. sendo então secos sobre papel de filtro. Um dos filtros foi incubado durante a
noite a 4°C com 5 ml de soro anti-SigU diluído 1:5 em TBS-T. O soro foi então incubado
seqüencialmente por 30 min com os outros filtros a temperatura ambiente, sob agitação suave.
O soro assim purificado foi aliquotado e estocado a -20°C.

3.15) Obtenção de Extratos Totais de Proteína de C. crescelltlls e "Western-B1ots"
Alíquotas de 1 ml foram retiradas de culturas de C. crescentus nos tempos
determinados após exposição ao estresse em questão ou em tempos ao longo do crescimento
e foram centrifugadas por 5 min a 12.000x g. Os sobrenadantes foram descartados e as
células foram ressuspensas em solução O (Tris-HCI 62,5 mM- pH6,8; SDS 2,3%; glicerol
10%: azul de bromofenol 0,01 %). As alíquotas foram fervidas por 5 min e centrifugadas
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novamente por 3 min a 12.000x g. As amostras assim obtidas foram estocadas a -20°C para
sua posterior utilização. Antes da sua utilização em ensaios de "Western blot", a quantidade
de proteína dos extratos nas condições a serem comparadas foram igualadas após separação
das proteínas por SOS-PAGE e coloração dos géis com azul de Coomassie (Laemmli, 1970).
Para os ensaios de "Western-blot", as proteínas de extratos totais obtidos conforme
descrito acima foram separadas eletroforeticamente por SDS-PAGE 12% e transferidas para
filtro de nitrocelulose. A transferência foi realizada utilizando o sistema Novablot (GE
Healthcare). Após a transferência. a membrana foi corada com Ponceau S 0,1% diluído em
ácido acético 10%, para visualização das proteínas. Após descoloração com água destilada, o
filtro toi bloqueado por aproximadamente 30 minutos em TBS (Tris-HCl 10 mM pH 8: NaCI
150 mM) contendo 5% de leite desnatado. Em seguida. a membrana foi incubada com solução
TSS contendo 0.03% Triton X-I00 e 0.02% de Tween-20 e os anticorpos adicionados nas
concentrações adequadas. Os soros anti-SigF e anti-SigU foram utilizados nas diluições de
I: 1000 e l: 100. respectivamente. A membrana foi incubada por 16 h a 4°C, sob agitação
suave. Após incubação com anticorpo primário. a membrana foi lavada 4 vezes por 5 minutos
em TBS-T (TBS acrescido de 0.05% de Tween 20) e uma vez em TBS por 10 minutos.
procedendo-se então à incubação com o anticorpo secundário. conjugado com fosfatase
alcalina ou peroxidase. Após I hora de incubação. as membranas foram lavadas por 4 vezes
com TBS-T e I vez com TSS. contorme descrito acima.
Para a revelação com a tosfatase alcalina. foram utilizados BCIP (5-bromo-4-cloro-6indolil fostato: 0.3 mg/ml) e

BT (nitroblue tetrazolium: 0,15 mg/ml) em tampão Tris-HCI

10 mM (pH 9,0) contendo NaCI 100 mM e MgCb 5 mM. A revelação para o anticorpo
conjugado com peroxidase toi realizada por quimioluminescência. utilizando-se o kit ECL
(GE Healthcare), de acordo com as instruções do fabricante.
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3.16) "Microarrays"
RNAs de culturas crescidas por 12 h e 24 h em PYE foram obtidos pelo método de
Trizol (descrito no item 3.11.2), quantificados em espectrofotômetro e sua integridade foi
analisada em géis de agarose 1,5% em tampão MOPS. Os RNAs de 4 réplicas biológicas
distintas foram então enviados em gelo seco para o Laboratório da Df Lucy Shapiro, na
Universidade de Stanford, CA, EUA.
Os procedimentos para construção das lâminas. desenho dos oligonucleotídeos (50mer), marcacão dos RNAs, hibridização. captura e processamento das imagens foram
realizados por Ann Reinsenauer e Maliwan Meewan (Lab.

Ol.a

Lucy Shapiro), conforme

descrito no endereço eletrônico: \;vv.w.stanford.edu/group/caulobacter/oligoArrays/.
Os dados foram normalizados pelo método LOWESS a partir do gráfico M x A, no
qual M= log2 (SGI6/NAIOOO) e A= log2(cy3*cy5)/2, conforme descrito em Koide e
colaboradores,

(2004)

(material

suplementar,

no

endereço

eletrônico

http://verjoI9.iq.usp.br/xylella/microarray). Os valores indicados por "cy3" e "cy5" se
reterem à intensidade de cada fluoróforo para cada um dos "spots" e foram calculados pela
fórmula:

[média(sinal)-medianac·background")].

Foram

descartados

"spots"

que

apresentaram média do sinal menor que o quantil 90% do "background". "Spots"
considerados de baixa qualidade de acordo com os parâmetros do programa GenePix Pro 4.0
(contendo '·f1ags"). utilizado para aquisição das imagens, foram descartados. Para identificar
os genes significativamente diferencialmente expressos assumiu-se uma variável Normal para
os resultados de todos os "spots" referentes a um gene. e foi calculada a probabilidade deste
apresentar valor maior (ou mais negativo) que o valor do corte estabelecido. O valor de corte
determinado foi de diferenças de expressão maiores que 1.5 x (log 2 SG 16INA I000 > 0,58 ou
log2 SG 16/NA I000 < -058). A estimativa da Normal foi feita de modo robusto (mediana e
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median absolute deviation". ao invés de média e desvio padrão). Foram

considerados significativos valores de probabilidade maiores que 85%.
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4) RESULTADOS

4.1) Estudo do Papel dos Genes sigL, Me N na Resposta a Estresses em C. crescentus
Com o objetivo de identificar a função dos genes sigL, sigM e sigN em C. crescentus,
o fenótipo das cepas mutantes nestes genes foi analisado, durante o crescimento normal e após
alguns tipos de estresses ambientais. Estas cepas foram construídas pela inserção de um
cassete de resistência a espectinomicina no interior das regiões codificadoras dos genes (R.L.
Baldini. dados não publicados). As cepas mutantes. denominadas SG678 (sigL-), SG1409-2
(sigM- ) e SG 1409-1 (sigN-) , apresentaram crescimento similar à cepa parental NAlOOO em
condições fisiológicas normais. determinado através das variações na turbidez das culturas ao
longo do tempo de cultivo a 30°C (medida da absorbância a 600nm). Da mesma forma, estas
linhagens não apresentaram diferenças de morfologia, motilidade ou capacidade de formação
de colônias. Além disto. estes mutantes foram testados quanto a sua viabilidade na fase
exponencial de crescimento e durante longos períodos em cultura (10 dias), com o objetivo de
verificar se estes genes estão envolvidos na resposta à fase estacionária e nas adaptações
morfológicas que ocorrem em C. crescemus após \ários dias de crescimento (Wortinger et aI.,
1998). Nenhuma diferença foi observada.
Um possível papel destes fatores sigma na resposta a estresses durante a fase
estacionária também foi investigado. utilizando-se ensaios de viabilidade celular na presença
de altas concentrações de H 20 2 (15 mM), uma vez que C. crescenlUs é altamente resistente a
este tratamento nesta fase do crescimento (Wortinger et aI., 1998). Nenhum destes ensaios
demonstrou diferenças fenotípicas das cepas mutantes quando comparadas à cepa parental.
Ensaios de viabilidade após incubação com H20 2 (5 mM) e a pH ácido (pH 4.0) e alcalino
(pH 9.5) durante a fase exponencial de crescimento também foram realizados e não foram
observadas diferenças em comparação à cepa parentaI NAIOOO. Os fenótipos das cepas em
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resposta a estresse salino e osmótico (85 mM de NaCl e 180 mM de sacarose,
respectivamente) e a compostos aromáticos (5 mM de tolueno) foram analisados em curvas de
crescimento e, novamente, os mutantes apresentaram o mesmo perfil que a linhagem
NAlOOO.
Ensaios de viabilidade após choque térmico extremo (48°C) durante a fase exponencial
demonstraram porém, maior sensibilidade das cepas mutantes nos genes sigL (SG678) e sigM
(SG1409-2) a este tratamento, indicando um possível papel destes genes na resposta a este
estresse (figura 5). A cepa mutante em sigN não apresentou diferenças significativas de
viabilidade, quando comparada à cepa NAIOOO.
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Figura 5: As cepas mutantes em sigL e sigM são mais sensíveis a choque térmico extremo
durante a fase exponencial de crescimento. Gráfico representando ensaios de viabilidade a
choque térmico extremo (48°C). Os resultados representam média de 6 experimentos
independentes. As barras verticais representam o desvio padrão.

A expressão dos genes sigL, sigN e sigM também foi analisada, utilizando-se fusões de
transcrição de suas potenciais regiões promotoras (regiões de aproximadamente 400 pb a 5'do
códon de início da tradução) ao gene repórter lacZ, no vetor placZ290 (obtidas por R.L.
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Baldini, tabela 7). A fusão ao gene lacZ permite que a atividade do promotor de interesse seja
inferida indiretamente pela medida da atividade da enzima p-galactosidase, facilmente
determinada por ensaios colorimétricos (Miller, 1972). Assim, a atividade destes potenciais
promotores foi analisada na cepa parental, em condições fisiológicas de crescimento (30°C) e
durante o crescimento em condições de estresse salino (NaCI 85 mM). A atividade destes
promotores mostrou-se bastante reduzida na fase exponencial de crescimento, atingindo níveis
similares ao controle negativo (gene lacZ sem promotor). Da mesma forma, estes promotores
não sofreram indução após a entrada na fase estacionária ou por estresse salino (dados não
mostrados). Não foi possível realizar ensaios de atividade de p-galactosidase após choque
térmico extremo, devido à instabilidade da enzima a esta temperatura. Estes dados sugerem
que estes três fatores ECF apresentam um baixo nível de expressão em condições normais de
crescimento, sendo, provavelmente, induzidos apenas em condições muito específicas, ainda
não determinadas. É preciso notar porém, que no caso do gene sigN, a região clonada no vetor

placZ290 pode não representar o seu promotor, uma vez que este gene pode estar em operon
com as üRFs CCl644 e CC1645 (figura 4), que codificam proteínas hipotéticas, sem
homólogos no banco de dados.
Uma vez que os ensaios de viabilidade indicaram um papel de sigL durante o choque
térmico extremo em C. crescentus, a expressão deste gene em resposta a este tratamento foi
analisada em ensaios de RT-PCR semi-quantitativo. Conforme pode ser visto na figura 6, a
transcrição do gene sigL é induzida pelo tratamento a 48°C durante a fase exponencial de
crescimento. A quantificação dos produtos obtidos após a amplificação por densitometria
utilizando o programa ImageQuant mostrou um aumento de 2,8 vezes na expressão do gene
após o choque térmico. Estes dados confirmam seu papel na resposta a choque térmico
extremo. A expressão do gene sigM não foi analisada.
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Figura 7: A cepa mutante em sigF apresenta crescimento reduzido em condições fisiológicas
e é mais sensível durante a fase estacionária em C. crescentus. A) Gráfico representando as
curvas de crescimento da cepa parental (NAIOOO) e mutante em sigF (8G447) em meio
complexo a 30°C. Nos tempos indicados, alíquotas foram retiradas para a análise das
variações na turbidez do meio (00600nm)' O gráfico representa média de no mínimo 3
experimentos independentes. B) Gráfico representando ensaios de viabilidade da cepa
parental e do mutante 5G447 durante 10 dias de crescimento. Os experimentos foram
realizados em meio complexo (PYE) a 30°C. Os resultados representam média de 5
experimentos independentes.
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Com o objetivo de confirmar se o fenótipo observado na cepa 80447 é decorrente
apenas da ausência de sigF, foram realizados ensaios de complementação. Para isso, utilizouse a construção pRB84 (R.L. Baldini, dados não publicados), que contém as regiões
promotora e codificadora do gene sigF inseridas no vetor pMR20, capaz de replicar em C.
crescentus com baixo número de cópias. Esta construção foi transferida para a cepa mutante
80447 e foram realizados ensaios de viabilidade durante 10 dias de crescimento,
comparando-se com a cepa mutante contendo o vetor sem inserto. Porém, a expressão de sigF
a partir da construção pRB84 não foi suficiente para complementar o fenótipo da cepa 80447
(não mostrado).
A dificuldade na complementação da cepa 80447 sugeria que o fenótipo observado
fosse decorrente de efeitos polares da inserção do cassete de resistência a espectinomicina
sobre o gene localizado a 3' de sigF, denominado CC3252 (figura 4). Estes dois genes estão
organizados em um provável operon, uma vez que o início de tradução do gene CC3252 está
sobreposto ao códon de término de sigF. Além disto, esta organização estrutural é conservada
nos genes homólogos a sigF e CC3252 em outras bactérias, como B. melitensis e S. meliloti.
Com isso, tomou-se necessária a obtenção de uma cepa mutante por deleção em sigF,
evitando, assim, efeitos de polaridade sobre o gene CC3252. Esta cepa foi obtida pela deleção
interna de sigF, mantendo-se apenas as extremidades 5' e 3' de sua região codificadora, que
foram unidas de forma a não alterar a sua fase de leitura (deleção em fase). A deleção em fase
de sigF foi construída a partir de amplificação por PCR das regiões a 5' e 3' do segmento a
ser deletado, seguindo-se a ligação dos fragmentos obtidos no vetor pUCBM21 (figura 8).
Para a amplificação das regiões 5' (736 pb, incluindo 39 pb de região codificadora) e 3' (278
pb, contendo 123 pb de região codificadora) de sigF, a construção pRB82 foi utilizada como
molde. A ligação entre os fragmentos foi obtida por um sítio de XhoI, presente nos
oligonucleotídeos utilizados para amplificação dos fragmentos de modo a não alterar a fase de
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regiões plasmidiais: a cópia funcional, presente originalmente no cromossomo e a cópia
contendo a deleção interna no gene (figura 9). Assim, toma-se necessário a ocorrência de um
segundo evento de recombinação, no qual a cópia funcional será eliminada, juntamente com o
vetor pNPTS 138. Escolheu-se um dos clones que sofreu a recombinação na região a 3' da
deleção para a seleção da segunda recombinação (figura IOA).
Após o crescimento em meio líquido, recombinantes que perderam as regiões
plasmidiais, foram selecionados através da sensibilidade à canamicina e resistência à presença
de sacarose no meio, uma vez que o vetor pNPTS 138 possui o gene sacB, que confere
sensibilidade ao crescimento na presença de sacarose. Desta forma, 11 mutantes foram
obtidos dentre as 13 colônias selecionadas e

deles foi escolhido para análises posteriores,

sendo denominado SG16 (figura IOB).
A cepa mutante por deleção SG16 foi então caracterizada quanto à sua viabilidade e
crescimento durante períodos prolongados em cultura, comparando-se com a cepa NAlOOO e
o mutante de inserção, SG447. Conforme pode ser visto na figura li, a queda de viabilidade
observada no mutante SG447 não ocorre no mutante de deleção SGI6, que apresentou o
mesmo perfil observado para a cepa parental NAIOOO. Além disto, esta cepa não demonstrou
menor taxa de crescimento em relação à cepa parental, atingindo a fase estacionária em
00600nrn

similar à NAIOOO. Este resultado sugere, mais uma vez, que o fenótipo observado na

cepa SG447 seja decorrente de efeitos polares sobre o gene CC3252.
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Figura 9: Esquema dos eventos de recombinação que ocorreram na cepa parental NA1000
pela inserção da construção contendo a deleção do gene sigF no vetor pNPTS138. (A) As
duas possibilidades de ocorrência da primeira recombinação: a 5' (1) ou 3' (2) da deleção e o
tamanho esperado dos produtos da digestão dupla BamHI / Smal em cada caso. Estas enzimas
foram utilizadas para confirmação dos eventos de recombinação por "Southern-blot" (figura
10). As linhas pontilhadas de cor laranja indicam a região complementar ao fragmento
utilizado como sonda nos experimentos de "Southern-blot" demonstrados na figura 10. (B)
Resultado esperado após o segundo evento de recombinação. Os retângulos em vermelho e
azul indicam as cópias selvagem e mutante do gene sigF, respectivamente.

Resultados

A)

B)

13 RECOMBINAÇÃO

65

23 RECOMBINAÇÃO

#'

.~~

3kh
2kb
1,6 kb

Figura 10: Análise por "Southem blof' do DNA de colônias selecionadas para confirmação
do 10 (A) e 20 (B) eventos de recombinação durante a construção da cepa mutante em sigF. O
DNA foi digerido com BamIll e SmaI em ambos os experimentos. As figuras mostram as
autorradiografias dos experimentos de "Southem blof'. As setas em (A) e (B) indicam os
clones selecionados. Em (B), este clone representa a cepa mutante utilizada nos experimentos
descritos a seguir, denominada SG16.
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Figura 11: A cepa mutante por deleção SG16 não apresenta o mesmo fenótipo da cepa
SG447 durante o crescimento por períodos prolongados. O gráfico representa ensaios de
viabilidade durante 10 dias de crescimento (média de no mínimo 3 experimentos
independentes). As curvas referentes às cepas NAlOOO e SG447 são semelhantes às
apresentadas na figura 7. As barras verticais representam o desvio padrão.
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As duas cepas mutantes em sigF foram também caracterizadas quanto à sensibilidade
a estresses durante a fase estacionária de crescimento. A resposta à fase estacionária induz a
resistência a uma série de estresses ambientais em bactérias, inclusive em C. crescentus
(Wortinger et aI., 1998). Em E. coZi, esta resposta é mediada principalmente pelo fator aS, que
não possui homólogo em C. crescentus (Nierman et aI., 2001). Assim, toma-se importante
investigar um possível papel dos fatores sigma da subfamília ECF na regulação desta
resposta. Ensaios de viabilidade a estresse oxidativo, choque térmico e estresse ácido foram
então realizados com culturas das cepas NAI000, SG447 e SGl6 após 24 h de crescimento a
30°C.
Wortinger e colaboradores (1998) demonstraram que culturas da cepa NAlOOO
cultivadas por 24 h tomam-se mais resistentes ao choque térmico, estresse ácido e alcalino e
estresse oxidativo, quando comparadas a culturas de fase exponencial. Portanto, ensaios de
viabilidade a choque térmico foram inicialmente realizados a 48°C, temperatura utilizada nos
testes de fase exponencial. Porém, a cepa parental mostrou-se mais sensível a este tratamento
na fase estacionária, apresentando uma queda drástica em sua viabilidade nos primeiros
minutos de tratamento, o que tomou dificil a comparação dos fenótipos a esta temperatura.
Assim, os ensaios foram realizados a 45°C durante esta fase do crescimento. Da mesma
forma, a cepa NAI000 mostrou-se mais sensível a este tratamento na fase estacionária de
crescimento, em comparação a experimentos realizados durante a fase exponencial (não
mostrado). Esta diferença no perfil de sensibilidade a choque térmico durante a fase
estacionária em relação ao descrito por Wortinger e cols. (1998) pode ser decorrente de
diferenças experimentais.
Os ensaios de viabilidade a choque térmico demonstraram que a cepa mutante por
inserção SG447 é bem mais sensível a este tratamento, enquanto o mutante por deleção SG16
não apresentou sensibilidade aumentada em comparação a NAI000 (Figura 12A). A
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sensibilidade a choque térmico na cepa SG447 ocorre apenas na fase estacionária, uma vez
que testes de viabilidade foram realizados durante a fase exponencial a 45°C e a 48°C e esta
cepa apresentou o mesmo perfil que a NAI000 (não mostrado). Desta forma, este fenótipo
deve estar relacionado a alterações na expressão do gene CC3252, uma vez que só é
observado na cepa SG447, assim como a queda na viabilidade desta cepa durante períodos
prolongados em cultura.
Os mutantes em sigF foram também analisados quanto à sensibilidade a pH ácido,
pelo tratamento em meio PYE líquido a pH 4,0, segundo descrito em Wortinger e cols (1998).
Este tratamento foi similar ao realizado nos experimentos utilizando culturas de fase
exponencial. Assim como observado nos ensaios de choque térmico, não se verificou um
aumento na resistência a este estresse em culturas da cepa parental cultivadas por 24 h,
quando comparadas com culturas de fase exponencial, ao contrário do que havia sido descrito
anteriormente (Wortinger et aI., 1998). Esta diferença no perfil de viabilidade da cepa
NA 1000 durante a fase estacionária tardia em relação ao descrito por Wortinger e cols (1998)
também foi observada por Italiani e cols (2002). As cepas mutantes SG 16 e SG447 não se
mostraram mais sensíveis ao tratamento em comparação a NAI000, indicando que o gene

sigF não esteja envolvido na resposta a pH ácido nesta fase do crescimento.
Os ensaios de viabilidade a estresse oxidativo foram realizados pela adição de 15 mM
de

H202,

concentração bem maior que a utilizada nos experimentos utilizando culturas de fase

exponencial (2,5 mM). A cepa parental mostrou-se resistente a este tratamento durante a fase
estacionária, conforme havia sido descrito por Wortinger e cols (1998) (figura 12). Conforme
pode ser visto na figura 12B, os dois mutantes em sigF mostraram-se mais sensíveis ao
tratamento durante a fase estacionária tardia (24 h) quando comparados à NA 1000, sendo que
o mutante por deleção SG16 é muito mais sensível que a cepa SG447. Ensaios de viabilidade
a 2,5 e 15 mM de H20 2 durante a fase exponencial não demonstraram sensibilidade

Resultados

68

aumentada das cepas mutantes em comparação à NA1000 (dados não mostrados). Estes
resultados indicam que sigF é essencial para a resposta a estresse oxidativo durante a fase
estacionária em C. crescentus.
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Figura 12: As cepas mutantes em sigF são mais suscetíveis a estresses durante a fase
estacionária de crescimento. As cepas foram cultivadas em meio PYE por 24 h antes da
adição do estresse. A) Gráfico representando ensaios de viabilidade a choque térmico a 45°C.
Os resultados representam média de 3 experimentos independentes. B) Ensaios de viabilidade
a 15 mM de H202. Os resultados representam a média de 3 experimentos independentes. As
barras verticais representam o desvio padrão.
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As diferenças observadas entre as linhagens SG447 e SG16 poderiam ser resultantes
de efeitos polares da inserção do cassete sobre gene CC3252, que codifica uma proteína com
6 domínios transmembrana. Uma vez que o cassete de resistência a espectinomicina utilizado
para a construção da cepa SG447 possui sinais de término de transcrição em suas
extremidades, a sua inserção no interior da região codificadora de sigF poderia impedir a
transcrição de CC3252 (Prentki & Krisch, 1984). Entretanto, ensaios de RT-PCR
demonstraram que o gene é transcrito na cepa SG447, sugerindo que o efeito polar pode ser
devido a alterações quantitativas na expressão de CC3252. Os níveis de expressão do gene
foram então quantificados por meio de ensaios de RT-PCR semi-quantitativo. De acordo com
os resultados obtidos e apresentados na figura 13, a expressão deste gene está bastante
aumentada na cepa SG447 (mais de 3x), quando comparada à cepa NAlOOO. Este resultado
pode indicar que o sinal de término de transcrição do cassete não é funcional e, neste caso, a
expressão de CC3252 estaria sendo regulada também pelo promotor do cassete. Outra
possibilidade é que este gene possua um promotor próprio, que teria sua função afetada pela
inserção do cassete.
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Figura 13: Análise dos níveis de rnRNA do gene CC3252 nos mutantes em sigF, SG447 (A)
e SG16 (B) por ensaios de RT-PCR semi-quantitativo. As reações de RT-PCR foram
realizadas com 100 ng de RNA de culturas crescidas por 24 h a 30°C. Foram utilizados 22
ciclos de amplificação e temperatura de hibridização de 55°C. Os produtos foram resolvidos
em gel de agarose 1,5% e transferidos para membrana de náilon, que foi hibridizada com
sonda do gene CC3252. O fragmento usado como sonda foi obtido por PCR com os mesmos
oligonucleotídeos utilizados nas reações de RT-PCR. As figuras A e B mostram as
autorradiografias obtidas. Reações na ausência de transcriptase reversa também foram
realizadas (não mostrado). Os valores abaixo das figuras indicam a intensidade relativa das
bandas, determinada por densitometria usando o programa lmageQuant.

A análise descrita acima confirma a ocorrência de efeitos de polaridade sobre o gene a
3' de sigF na cepa SG447 e, portanto, demos preferência à utilização da cepa SGl6 nos
experimentos subseqüentes.
Assim, foram realizados ensaios de viabilidade a 15 mM de H20 Z com culturas da
cepa SG16 em fase estacionária precoce, ou seja, após 12 h de crescimento a 30°C (a
estabilização no crescimento das culturas, medida através da D06OO1nJb ocorre após 10 h de
cultivo, aproximadamente). O objetivo foi verificar se a cepa parenta1 já apresenta resistência
aumentada a H 20 Z nesta fase de crescimento e se já se observam diferenças na resposta ao
tratamento entre a cepa NAI000 e a SG16. A cepa parental ainda não apresenta resistência
aumentada ao estresse oxidativo no início da fase estacionária, demonstrando um perfil de
sensibilidade similar ao observado durante a fase exponencial (figura 14, comparar com figura
12B). A cepa SG16, porém, é bem mais sensível a este tratamento na fase estacionária
precoce, o que não ocorre na fase exponencial (figura 14). Desta forma, sigF parece exercer
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um papel importante na resposta a estresse oxidativo pela entrada na fase estacionária de
crescimento, mesmo no período anterior à aquisição de alta resistência a este estresse pela
cepa parentaI.
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Figura 14: A cepa mutante em sigF é mais sensível a estresse oxidativo na fase estacionária
precoce de crescimento. O gráfico representa ensaios de viabilidade a 15 mM de H202
utilizando culturas de 12 h de crescimento (linhas contínuas) e de fase exponencial (linhas
pontilhadas). Os resultados de 12 h representam a média de 3 experimentos independentes. As
barras verticais representam o desvio padrão.

Uma cepa mutante condicional no gene sigF foi também construída, pela inserção de
uma cópia funcional de sigF no lócus do gene xylX do cromossomo da cepa SG 16. O produto
do gene xylX atua na degradação de xilose presente no meio de cultura e possui um promotor
induzido por xilose (Meisenzahl et aI., 1997). Com isso, a expressão do gene sigF nesta cepa
é dependente da adição de xilose ao meio de cultura, podendo ser induzida ou inibida em
condições específicas de nosso interesse.
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Inicialmente, foi obtida uma fusão de tradução do gene sigF aos 6 primeiros códons de

xyZX, no vetor pNPT228XNE, que possui também um fragmento de aproximadamente 2,3 kb
da região a 5' de xyZx. Esta construção, denominada pCM22, foi transferida para a cepa SG16
e foram selecionadas colônias resistentes a canamicina, característica conferida pelo vetor.
Este vetor é incapaz de replicar em C. crescentus, portanto, as colônias selecionadas possuem
a construção pCM22 inserida no lócus xylX do cromossomo, por um evento de recombinação
homóloga. O clone selecionado para os experimentos subseqüentes foi denominado SG16C.
A regulação da expressão de sigF pela presença de xilose nesta cepa foi confirmada por meio
de ensaios de RT-PCR e "Western-blot", utilizando soro policlonal anti-sigF (obtido durante
este trabalho) (figura 15A). Os resultados destes ensaios demonstraram que não há expressão
residual de sigF na ausência de xilose, confirmando que a cepa é mutante neste gene na
ausência do indutor. Os ensaios de "Westem blot" demonstraram a presença de altos níveis da
proteína SigF a partir de 15 min após a adição de xilose durante a fase exponencial (da mesma
forma, os níveis do RNAm de sigF já estão muito elevados nesta condição). Verificou-se
também um aumento gradual nos níveis da proteína nos tempos subseqüentes de crescimento
na presença do indutor (figura 15A).
Ensaios de complementação foram realizados utilizando a cepa SG16C, com o
objetivo de demonstrar que o fenótipo observado na linhagem SG16 é decorrente apenas da
ausência de sigF. A viabilidade após adição de H20 2 foi determinada comparando-se culturas
tratadas com glicose àquelas nas quais adicionou-se xilose ao meio de cultura, ambas
cultivadas por 24 h antes da adição do açúcar. Conforme pode ser visto na figura 15B, a
adição de xilose ao meio de cultura antes do tratamento com H20 2 é capaz de restaurar a
viabilidade da cepa SG16C a este agente, enquanto o tratamento com glicose não causa
efeitos. Este resultado confirma os dados anteriores, demonstrando que sigF é essencial na
resposta a este estresse em C. crescentus. A complementação não foi completa, uma vez que a
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cepa SGl6Cpré-tratada com xilose ainda é um pouco mais sensível que a NAI000. Este fato
pode ser devido a diferenças na regulação do gene, uma vez que sigF está sendo expresso a
partir de um outro promotor e em outro lócus no cromossomo.
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Figura 15: Complementação do fenótipo da cepa mutante por deleção em sigF. A) Análise
por "Westem-blot" dos níveis da proteína SigF na cepa mutante condicional SGI6C, usando
anticorpo policIonal anti-sigF. Culturas da cepa SG16C foram cultivadas até a fase
exponencial antes da adição de 0,1% de xilose. Alíquotas de células foram retiradas antes e
em intervalos após a adição do indutor para o preparo de extratos protéicos. O ensaio foi
revelado pelo uso de anticorpo secundário conjugado a peroxidase, utilizando o kit ECL. B)
Curvas de viabilidade após a adição de 15 mM de H20 2 na fase estacionária. As cepas foram
cultivadas por 24 h na ausência de xilose antes da adição de 0,2% de glicose (controle) ou
xilose + glicose (0,1% de cada). Após incubação por 150 min a 30°C, adicionou-se H202 na
concentração desejada. Os resultados representam média de 3 experimentos independentes.
As barras verticais representam o desvio padrão.
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4.2.2) Análise da Expressão de sigF
4.2.2.1) Regulação da Expressão de sigF na Resposta a Choque Térmico

A expressão de sigF durante o crescimento a 30°C e em resposta a alguns estresses foi
analisada utilizando a construção pRB70, que contém uma fusão de transcrição da região
promotora do gene sigF (670pb de região a 5' do gene, a partir do códon de início de
tradução) ao gene repórter lacZ (tabela 7). A atividade promotora de sigF apresentou um nível
muito baixo durante a fase exponencial, determinada por ensaios de

~-galactosidase,

atingindo níveis similares aos do controle negativo (vetor contendo o gene lacZ sem
promotor). Além disto, não houve indução na atividade do promotor durante estresse salino
(85 mM de NaCI por até 6 h) ou após choque térmico a 40°C por 2 h (não mostrado).
Entretanto, ensaios de RT-PCR semi-quantitativo mostraram a indução de mais de 2,5
vezes na expressão do gene sigF após choque térmico extremo (48°C) durante a fase
exponencial de crescimento, determinado por densitometria das bandas usando o programa
ImageQuant (figura 16A). Este ensaio também mostrou que o gene sigF é expresso em níveis
muito baixos na fase exponencial em condições fisiológicas e não é induzido por estresse
salino, o que confirmou os resultados obtidos por ensaios de

~-galactosidase.

O início de transcrição de sigF foi então determinado em ensaios de extensão de

oligonucleotídeo pela transcriptase reversa, fazendo uso dos altos níveis de expressão do gene
após o tratamento a 48°C durante a fase exponencial de crescimento. Não havia sido possível
detectar o transcrito de sigF em ensaios anteriores nos quais utilizou-se RNA da cepa
NAIOOO extraído de células em condições fisiológicas normais. Conforme apresentado na
figura 16B, a banda correspondente ao início de transcrição de sigF só foi detectada após o
choque térmico, o que confirma a indução do gene por este tratamento. Este resultado também
é consistente com os dados de ensaios de RT-PCR e de

~-galactosidase,

que indicam um nível

muito baixo na expressão do gene durante o crescimento a 30°C. A banda corresponde a um

Resultados

76

A
300 pb
200pb

B
ACGT

NA1000
SG16 SG447
30 48 30 48 30 48

:4---52 pb

-35
-10
CGAlGTAACijATCGTGGCCTCGCACGqGAAC]AGGGGCT
+1---.,

GGCGTGACGGACACCGAGACCCGATTGAAGGCGCTGATG
SD

CTACGCGGCCTGGA
Figura 16: Expressão de sigF em resposta a choque térmico extremo na fase exponencial de
crescimento e determinação do início de transcrição. A) Análise da Expressão de sigF durante
a fase exponencial por RT-PCR semi-quantitativo. As reações foram realizadas com 500 ng
de RNA, 25 ciclos de amplificação e temperatura de hibridização de 60°C. O produto de
tamanho molecular esperado (290 pb) foi visualizado em gel de agarose 1,5% corado com
brometo de etídio e está indicado pela seta. Os RNAs foram obtidos de culturas de fase
exponencial tratadas ou não a 48°C por 15 min ou com 85 mM de NaCI por 1 h. A canaleta
indicada por (-RT) se refere à reação controle, sem adição de transcriptase reversa. M.=
marcador de tamanho molecular (100 pb DNA ladder - GE Healthcare). B) Determinação do
início de transcrição de sigF por ensaios de extensão de oligonucleotídeo. Os RNAs foram
extraídos de culturas das cepas NAIOOO, SG447 e SG16 em fase exponencial, tratadas ou não
a 48°C por 15 mino A reação de seqüenciamento de DNA do fago M13 (utilizando o
oligonucleotídeo --40) foi utilizada como padrão de tamanho de fragmento e está mostrada à
esquerda da figura. O produto de extensão de 52 nt obtido está indicado pela seta. A
seqüência da região a 5'de sigF está apresentada abaixo da figura. O códon iniciador da
tradução está indicado em cinza na região sublinhada, que representa a seqüência
complementar ao oligonucleotídeo utilizado. O nucleotídeo iniciador da transcrição está
indicado como "+ 1". As regiões -10 e -35 estão indicadas por retângulos. O códon de início
de tradução sugerido pela TIGR está em itálico. A seqüência Shine-Dalgarno está em cinza a
5' do códon iniciador (SD).
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A indução da expressão de sigF por choque térmico foi também analisada em nível
pós-transcricional, através de ensaios de "Westem-blot" usando anticorpo policIonal antiSigF. Entretanto, não foi possível detectar aumento nos níveis da proteína pelo tratamento a
48°C. O tratamento a 48°C é bastante drástico, levando a uma queda acentuada na viabilidade
da cepa parental, em um período curto de tempo. Desta forma, a célula pode não ter tempo
suficiente para apresentar um acúmulo da proteína em níveis detectáveis por "Westem-blot".

4.2.2.2) Regulação da Expressão de sigF na Resposta a Fase Estacionária e Estresse
Oxidativo
Uma vez que sigF mostrou-se essencial na resposta a estresse oxidativo durante a fase
estacionária em C. crescentus, sua expressão foi analisada nestas condições, em nível
transcricional e pós-transcricionaI.
A transcrição de sigF foi analisada por ensaIOS de RT-PCR e atividade de

~

galactosidase (usando a construção pRB70). Não foi detectado aumento na transcrição do
gene durante a fase estacionária de crescimento por nenhuma das duas metodologias (figura
17A). A expressão de sigF após o tratamento com concentrações distintas de H202 foi
analisada durante a fase exponencial e estacionária de crescimento. Para os ensaios de

~

galactosidase durante a fase exponencial, foram testadas as concentrações de 60 e 150 IlM de

H202 e não foi possível verificar indução significativa na atividade do promotor de sigF. Em

C. crescentus, a adição de 60 IlM de H20 2 durante a fase exponencial é suficiente para
promover um aumento de 17x na expressão do gene katG, que codifica a enzima catalase,
responsável pela eliminação de H20 2 (Steinman et aI., 1997). As concentrações testadas nos
ensaios durante a fase estacionária variaram de 0,5 a 15 mM de H20 2 (0,5; 1; 5; 10 e 15 mM)
e também não houve indução na atividade do promotor de sigF (não mostrado). Da mesma
forma, não ocorreu indução da expressão do gene evidenciada por meio de ensaios de RT-
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PCR utilizando RNAs tratados com 60 IlM de H20 2 na fase exponencial e 120 IlM de H202 na
fase estacionária tardia (não mostrado).
Para investigar os níveis da proteína SigF em diversas condições de crescimento foi
obtido durante este trabalho um anticorpo policlonal anti-sigF. A banda correspondente a SigF
possui massa molecular aparente de 25 kDa e foi identificada como a única banda ausente em
extratos protéicos das cepas mutantes em sigF, SG16 e SG447. Como descrito anteriormente
para outros fatores sigma, a massa molecular aparente de SigF em géis SDS-PAGE é maior
que a prevista pela sua seqüência de aminoácidos, de aproximadamente 19 kDa (Haldenwang,
1995).

o acúmulo de

Sig F em resposta a H20 2, durante a fase exponencial e após 24 h de

crescimento foi então analisado em ensaios de "Westem blot". Utilizou-se inicialmente a
concentração de 150 IlM de H20 2 por até 60 min e não foi observado aumento nos níveis da
proteína em nenhuma das duas fases do crescimento com o tratamento. Em células de 24 h de
crescimento, foi também testada a exposição a concentrações mais altas de H202, uma vez
que a cepa parental é bastante resistente a este tratamento. Porém, também não foi verificado
aumento nos níveis da proteína pelo tratamento com 15 mM de H202 por até 120 min (dados
não mostrados).
Entretanto, a análise dos níveis de Sig F em função das fases de crescimento
demonstrou um aumento de mais de 2x nos níveis da proteína no início da fase estacionária
(12 h de crescimento), permanecendo em níveis elevados após 24 h de crescimento (Figura
17). Este resultado demonstra que sigF é regulado pós-transcricionalmente em resposta à
entrada na fase estacionária de crescimento, mesmo período em que a cepa mutante neste
gene apresenta um fenótipo de sensibilidade a estresse oxidativo (Figura 14).
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Figura 17: A proteína SigF, mas não o mRNA correspondente, tem seus níveis aumentados
em células da fase estacionária de crescimento. A) Análise dos níveis do mRNA de sigF por
RT-PCR semi-quantitativo. As reações de transcrição reversa e amplificação foram realizadas
separadamente. RNA total de culturas da cepa NA1000 foram extraídos após 4 (fase
exponencial) e 24h de crescimento. Foram utilizados 500 ng de cada RNA e a enzima
"Superscript lI" (Invitrogen) para a transcrição reversa. A amplificação dos cDNAs foi
realizada com 10% de cada reação de transcrição reversa, utilizando-se 30 ciclos de
amplificação e temperatura de anelamento de 60°C. O produto do tamanho esperado,
visualizado em gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídio, está indicado pela seta. B)
Análise dos níveis de SigF em fases distintas de crescimento por "Western-blot". Extratos
proteicos da cepa NA 1000 foram obtidos de uma mesma cultura inicial após o crescimento
por 4, 12 e 24 h a 30°C. Extratos proteicos da cepa SG16 cultivada por 4 h foram obtidos e
utilizados como controle negativo. O anticorpo primário foi utilizado no título 1: 1000. O
ensaio foi revelado pelo uso de anticorpo secundário conjugado com peroxidase. C)
Densitometria das bandas em (B).
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Vale ressaltar ainda que durante a fase estacionária o aumento nos níveis da proteína
SigF não se reflete em um aumento na transcrição do gene, indicando que, nestas condições o
gene não está sendo autorregulado positivamente. Este resultado sugere um controle
transcricional distinto durante a fase estacionária em comparação à fase exponencial.
A regulação pós-transcricional de sigF pode ocorrer pelo aumento na taxa de tradução
da proteína ou por inibição da sua degradação durante a fase estacionária, o que aumentaria a
sua estabilidade. Em E.coli, foi demonstrado que o fator sigma de fase estacionária, crs, está
presente em baixos níveis durante a fase exponencial de crescimento devido à sua degradação
pela protease ClpXP (Lange & Hengge-Aronis, 1994; Schweder et aI., 1996). Além disso,
verificou-se que ocorre um acúmulo desta proteína durante a fase estacionária e após
determinados estresses devido a uma maior resistência de crS a degradação por ClpXP nestas
condições (Schweder et aI., 1996). Com o objetivo de verificar se SigF é degradado por
ClpXP durante a fase exponencial, os níveis da proteína foram analisados através de ensaios
de "Westem blot" em cepas mutantes condicionais em clpX e clpP, gentilmente cedidas pelo
Dr. Urs Jenal (Universidade de Basel, Suíça) (Jenal & Fuchs, 1998). Estas linhagens só
expressam os genes clpX ou clpP após a adição de xilose ao meio de cultura. Entretanto, não
foram verificadas diferenças nos níveis da proteína SigF quando foram comparadas culturas
crescidas na presença e ausência de xilose, o que indica que a regulação pós-transcricional de
sigF não é mediada por ClpXP (dados não mostrados).

4.2.2.3) Análise da Super-expressão de sigF
Os efeitos da super-expressão de sigF foram analisados pelo uso da construção
pCM70, que contém a região codificadora de sigF sob controle de um promotor constitutivo
no vetor pJSI4, capaz de se replicar com alto número de cópias em C. crescentus. Esta
construção foi transferida para a cepa NA 1000 por conjugação e a expressão aumentada de
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sigF foi confirmada por RT-PCR e "Westem-blot", usando soro policlonal anti-sigF.

Verificou-se que a super-expressão de sigF não afetou o crescimento e a viabilidade das
culturas em condições fisiológicas normais.
Esta cepa foi utilizada para a análise da autorregulação positiva na expressão de sigF,
que havia sido sugerida a partir dos resultados de ensaios de extensão de oligonucleotídeo.
Assim, pretendia-se verificar se a super-expressão de sigF promove um aumento na atividade
de seu promotor. Para isso, a construção pRB70 (fusão de transcrição do promotor de sigF ao
gene lacZ) foi transferida para a cepa superexpressando sigF, denominada NAI000/pCM30, e
foram realizados ensaios de atividade de p-galactosidase. Conforme mostra a figura 18, a
superexpressão de sigF promove um aumento de mais de 2x na atividade do seu promotor,
indicando mais uma vez que SigF é capaz de autorregular positivamente a sua expressão.
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Figura 18: Efeito da super-expressão de sigF na atividade de seu promotor. O gráfico
representa a atividade de p-galactosidase determinada utilizando a construção pRB70 na
linhagem NAIOOO. A cepa indicada por NAIOOO/pRB70/pjsI4 (barras cinzas) corresponde a
cepa parental contendo o vetor utilizado para super-expressão de sigF sem o inserto e foi
utilizada como controle (não super-expressa sigF). As barras brancas correspondem aos
valores de atividade da enzima obtidos na cepa super-expressando sigF. Os resultados
representam média de 3 experimentos independentes. As barras verticais representam o
desvio padrão.

4.2.3) Identificação de Genes Regulados por SigF: Análise do Perfil Global de Expressão

Gênica da Cepa SG16 por Microarranjos de DNA ("Microarrays")
Um dos objetivos propostos durante o trabalho foi a identificação de genes regulados
por sigF. Inicialmente, foram realizados alguns géis bidimensionais comparando o perfil de
proteínas sintetizadas na cepa parental NAIOOO e na cepa mutante SG447 durante o início da
fase estacionária de crescimento. Comparações entre a cepa superexpressando sigF e a
NAIOOO também foram realizadas por meio de géis bidimensionais. Entretanto, diferenças
muitos sutis foram observadas e a maioria das proteínas diferencialmente expressas nas cepas
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estavam presentes em baixos níveis, não sendo detectadas pela coloração com prata, o que
dificultaria a identificação destas proteínas.
Surgiu então a possibilidade da realização de experimentos de microarranjos de DNA
("Microarray"), a partir de uma colaboração com a Dra. Lucy Shapiro (Universidade de
Stanford, Califórnia, EUA), que possui "chips" de DNA onde estão aplicados 3761
oligonucleotídeos, representando 99,9 % das üRFs de C. crescentus (3763 üRFs).
Uma vez que os resultados de caracterização da expressão de sigF e dos fenótipos da
cepa mutante demonstraram um papel deste gene na resposta a fase estacionária, os
experimentos de "microarray" foram realizados comparando-se as cepas NA 1000 e SG16
nesta fase do crescimento. Utilizou-se RNAs extraídos de culturas crescidas por 12 e 24 h a
30°C, representando a fase estacionária precoce e tardia, respectivamente. Estes RNAs foram
enviados ao laboratório da Dra. Lucy Shapiro, onde foram realizados os experimentos. Foram
realizados 4 experimentos para cada uma das condições, utilizando-se culturas independentes
em cada um deles (réplicas biológicas). A análise dos dados mostrou oito genes cuja
expressão apresentou uma redução maior que 1,5x na cepa mutante SG16 em pelo menos um
dos tempos de crescimento analisados (tabela 9). Este resultado indica que sigF regula um
grupo reduzido de genes em condições específicas de crescimento e, de certo modo, confirma
os dados obtidos pela caracterização do fenótipo da cepa SG16, que demonstraram que sigF
não é essencial nas fases exponencial e estacionária de crescimento. Além disto, nenhum gene
sofreu aumento significativo em sua expressão na cepa mutante SG16, indicando que não há
indução na transcrição de genes capazes de compensar a falta de sigF.
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Tabela 9: Genes que apresentam redução significativa de expressão na cepa mutante em sigF
SG16 em experimentos de "microarray".
Anotaçãol
Tempos de
log2 SG16INAI000
IOg2 SG 16/N AI 000
ll
b
Função
Crescimento
12 h
24h
msrA
24h
(-0,46; 19,7%)
CC1039
-0,93
PH
12 h
CC1775
(-0,33 ; 29,6%)
-1,28
sodA
12 h
(-0,35 ; 21%)
CC1777
-1,3
PHC
12 h
(0,32; 0,7%)
CC1839
-0,75
PHC
12 h e 24 h
CC2906
-1,64
-2,31
PHC
12 h e 24 h
CC3255
-3,71
-2,41
PHC
12 h e 24 h
CC3257
-2,42
-1,14
anidrase
12he24h
-1,10
CC3572
-1,16
carbônica
Nestes ensaIOS o padrão global de expressão gênica da cepa SG16 foi comparado ao da
NAI000 usando culturas de 12 h e 24 h de crescimento. As diferenças de expressão entre as
duas cepas estão representadas pelo log2 da razão normalizada SG16INAI000 (mediana de 4
experimentos independentes) (duas últimas colunas). Foram selecionados os genes que
apresentaram probabilidade maior de 85% de possuírem queda de expressão maior que 1,5x
na cepa SG16 (lOg2 {SGI6/1000} menor que -0,58). Para os genes que apresentaram
diferenças significativas de expressão entre as cepas em apenas um dos tempos de
crescimento analisados, a diferença de expressão que não foi considerada significativa está
indicada entre parênteses, juntamente com a probabilidade desta razão ser menor que -0,58.
a- PH = proteína hipotética; PHC = proteína hipotética conservada
b- esta coluna indica os tempos de crescimento nos quais houve variação significativa na
expressão de cada um dos genes.
Gene

A partir da análise dos dados obtidos nos experimentos de "microarray", alguns genes
foram selecionados para a confirmação de suas variações de expressão, em ensaios de RTPCR semi-quantitativo. Estes ensaios foram realizados usando RNAs de uma mesma cultura
cultivada por 4 (fase exponencial), 12 e 24 h. Pretendia-se, portanto, verificar também se o
gene em questão apresenta indução pela entrada na fase estacionária e se sua regulação
também é dependente de sigF durante a fase exponencial. O gene sigL foi utilizado como
controle, uma vez que os dados de "microarray" indicaram que este gene não apresenta
variações de expressão na cepa mutante SG16. Conforme pode ser visto na figura 19A, este
gene não apresentou variações significativas em sua expressão na comparação entre as duas
cepas nos tempos de interesse, indicando também que as quantidades de RNA utilizadas
estavam bem igualadas.

Figura 19: Análise da expressão de sigL e do gene CC3255 em ensaios de RT-PCR semiquantitativo. Os níveis de expressão dos genes sigL (A) e CC3255 (B) foram comparados
entre as cepas NA I000 e SG 16 nos tempos de 4. 12 e 24 h de crescimento a 30°C. A) As
reações foram realizadas com 200 ng de RNA, 21 ciclos de amplificação e temperatura de
hibridização de 55°C. B) Utilizou-se 100 ng de RNA, 19 ciclos de amplificação e temperatura
de hibridização de 50°C. Nos dois experimentos, os produtos foram aplicados em gel de
agarose 1,5% e, após eletroforese, o DNA foi transferido para membrana de náilon, que foi
hibridizada com sonda específica para cada um dos genes. Os fragmentos usados como sonda
foram obtidos por PCR com os mesmos oligonucleotídeos utilizados nas reações de RT-PCR.
Reações na ausência de transcriptase reversa foram realizadas concomitantemente e aplicadas
no mesmo gel (não mostrado). Utilizou-se RNA obtido de amostras biológicas distintas das
usadas para os ensaios de "microarray". Os gráficos abaixo dos autorradiogramas mostram a
densitometria das bandas observadas em cada um dos experimentos, realizada pelo programa
ImageQuant. Os valores estão expressos em intensidade relativa à banda de maior
intensidade.
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Durante a análise dos dados de "microarray", procurou-se, dentre os genes com queda
de expressão na cepa SG16, aqueles envolvidos na resposta a estresse oxidativo e a fase
estacionária de crescimento, com o objetivo de explicar o fenótipo da cepa SG16.
Assim, observou-se a redução de 1,9 x na expressão do gene msrA (CCI039) na cepa
SG16 após 24 h de crescimento. Este gene codifica a proteína metionina-sulfóxido-redutase
(MsrA), uma enzima antioxidante, que atua no reparo de resíduos de metionina sulfóxido
[Met(O)] em proteínas, resultantes da oxidação de metioninas por EAü (Weissbach et aI.,
2002). Várias evidências indicam um papel de MsrA na defesa contra o estresse oxidativo.
Verificou-se que cepas de E. coli mutantes em msrA são altamente sensíveis a H20 2 e a
espécies ativas de nitrogênio (Moskovitz et aI., 1995; S1. 1000 et aI., 2001). Da mesma forma,
a sensibilidade de cepas mutantes em msrA a H20 2 também foi observada em leveduras e em
Staphylococcus aureus (Moskovitz et aI., 1997; Singh et aI., 2001). Além disto, a expressão

de msrA é induzida pela entrada na fase estacionária em E. coli (Moskovitz et aI., 1995).
Desta forma, este gene foi selecionado para a confirmação dos resultados de
"microarray" por meio de RT-PCR semi-quantitativo. Esta análise indicou que o gene msrA
não é induzido pela entrada na fase estacionária de crescimento (figura 20A). Além disso, os
resultados obtidos mostraram que a expressão de msrA é regulada por sigF em todas as fases
do crescimento testadas, uma vez que há uma queda de aproximadamente 2 x na sua
expressão na cepa SG16 em todos os tempos analisados (figura 20A). Por outro lado, os dados
de "microarray" usando amostras de 12 h foram distintos dos obtidos a partir do RT-semiquantitativo, uma vez que a queda na expressão do gene na cepa SG16 não foi considerada
significativa após a análise estatística dos dados (tabela 9). Este resultado pode ser decorrente
da maior variabilidade entre as réplicas biológicas no caso dos ensaios de "microarray".
O gene CC1777 (sodA), que apresentou queda de expressão na cepa mutante SG16
após 12 h de crescimento (mediana log2 SG16/NAI000

=

-1,3, resultando em expressão 2,5x
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menor na cepa SGI6) também foi selecionado para a realização de ensaios de RT-PCR semi

quantitativo, devido ao seu papel na resposta a estresse oxidativo em várias bactérias. O gen

sodA codifica a enzima (Mn2+)-superóxido dismutase, importante para a detoxificação de 02-Além disto, verificou-se que cepas mutantes em sodA apresentam sensibilidade aumentada

H202 em várias bactérias, como E. colí, Streptococcus gordonii e Streptococcus agalactia
(Irnlay & Linn, 1987; Jakubovics et aI., 2002; Poyart et aI., 2001).

A análise da expressão do gene em função do tempo de incubação das cultura

mostrou uma queda drástica nos níveis de mRNA de sodA durante a fase estacionária, após 1

e 24 h de crescimento (figura 20B), o que indica que a proteína SodA deve ter um papel mai

importante durante a fase exponencial de crescimento. Além disto, foi possível confirmar o
dados de "microarray" através dos ensaios de RT-PCR semi-quantitativo, uma vez que
expressão do gene está bastante reduzida na cepa SG16 após 12 h de crescimento, voltando

apresentar níveis similares à NAI000 após 24 h a 30°C. Este resultado sugere que sigF atu

na regulação da expressão de sodA no início da fase estacionária, não sendo essencial par
esta função durante a fase exponencial e após 24 h de crescimento.

O gene CC3572, que codifica a anidrase carbônica, também apresentou queda d

expressão na cepa SG16 após 12 h de crescimento em experimentos de "microarray" (tabel

9). Esta enzima catalisa a interconversão do C02 (dióxido de carbono) em HC03- (ânio

bicarbonato). O gene can, que codifica uma das anidrases carbônicas de E. colí, é essencia

para o crescimento e é induzido pela entrada na fase estacionária e após choque térmico

(Merlin et aI., 2003). Este gene também foi selecionado para a confirmação através de ensaio

de RT-PCR, porém, não foi possível confirmar a diferença de expressão entre as cepas po
esta análise (não mostrado).

Figura 20: Os genes de resposta a estresse oxidativo msrA e sodA apresentam queda d
expressão na cepa mutante SGI6. A comparação dos níveis de expressão dos genes CCI03
(msrA) e CC1777 (sodA) entre as cepas NAlOOO e SG16 foi realizada em ensaios de RT-PC
semi-quantitativo. Utilizou-se as mesmas amostras de RNA dos ensaios descritos na figur
19. A) O gene I11srA apresenta queda de expressão na cepa SG 16 em todos os tempos d
crescimento analisados. As reações foram realizadas com 100 ng de RNA, 19 ciclos d
amplificação e temperatura de hibridização de 55°C. B) O gene sodA apresenta expressã
dependente de SigF após 12 h de crescimento. Utilizou-se 200 ng de RNA, 19 ciclos d
amplificação e temperatura de hibridização de 50°C. Após as amplificações, os experimento
foram realizados conforme descrito na figura 19. Os gráficos abaixo dos autorradiograma
mostram a densitometria das bandas observadas em cada um dos experimentos (program
ImageQuant). Os valores estão expressos em intensidade relativa à banda de maio
intensidade.
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4.2.4) Análise dos Níveis de KatG na cepa SG16

Em E.coli, a maior resistência ao tratamento com H 20 2 ocorre em parte devido ao
aumento nos níveis de katG e katE, que codificam duas catalases, responsáveis pel

decomposição do H 20 2 em H20 e 02 (revisado em Schellhorn, 1994). O gene homólogo a

katG foi caracterizado em C. crescentus (codifica a única catalase nesta bactéria) e observou

se que sua expressão é altamente induzida durante a fase estacionária, sendo essencial para a

viabilidade das culturas nesta fase do crescimento (Steinrnan et aI., 1997). Desta forma

consideramos importante analisar os níveis desta proteína na cepa mutante em sigF, SG16

com o objetivo de verificar se uma possível queda na expressão de KatG seria responsáve

pela maior sensibilidade a H 2 0 2 observada nesta cepa na fase estacionária. Esta análise fo

realizada através de "Western-blot" usando o anti-soro policlonal anti-katG de C. crescentus

(gentilmente cedido por V. Italiani e M.V. Marques, rCB - USP). Conforme pode se

observado na figura 21, os níveis da proteína KatG aumentam bastante a partir de 12 h de

crescimento e este acúmulo é ainda maior em culturas de 24 h. Entretanto, não se verificou

queda nos níveis de KatG na cepa SG 16, observando-se inclusive, um aumento nos níveis da

proteína nesta cepa. Estes resultados descartam, portanto, um papel de KatG no fenótipo
observado na cepa SG 16.

NAI000
4

12

SG16
24

4

12

24

tempo (h) a 30°C
~78kDa

Figura 21: Análise dos níveis da proteína KatG nas cepas NAI000 e SG 16 durante o
crescimento a 30°C. Ensaio de "Western-blot" utilizando anti-soro policlonal anti-katG
(diluição 1:500). Extratos protéicos das cepas NA 1000 e SG16 foram obtidos a partir de
alíquotas retiradas após 4, 12 e 24 h de crescimento em PYE a 30°C, de acordo com o
indicado em cada canaleta. O ensaio foi revelado por quimioluminescência usando o kit ECL
após incubação com anticorpo secundário conjugado à peroxidase. A banda correspondente à
proteína KatG está indicada pela seta.
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4.3) Caracterização do gene sigU
4.3.1) Análise da Regulação Transcricional de sigU na Resposta a Estresses

Inicialmente, a expressão de sigU durante o crescimento e em resposta a alguns
estresses foi analisada pelo uso da construção pRB72, que consiste em uma fusão de
transcrição da região promotora de sigU (600 pb a 5'do gene) ao gene repórter lacZ (obtida
por R.L. Baldini).
Ensaios de l3-galactosidase realizados com a linhagem NAl 000 contendo a construção
pRB72 durante o crescimento a 30°C em meio complexo (PYE) mostraram um aumento de 3x
na atividade do promotor de sigU a partir do início da fase estacionária (figura 22). Este
resultado indica que, além de sigF, o gene sigU também deve possuir um papel na resposta a
esta fase do crescimento.
A expressão de sigU em resposta a estresse salino ou osmótico foi também analisada
durante o crescimento a 30°C, pelo tratamento com 85 mM de NaCI ou 150 mM de sacarose.
Conforme apresentado na figura 22, o promotor de sigU é altamente induzido pelos dois
tratamentos e a atividade do promotor aumenta progressivamente durante a incubação na
presença dos agentes testados. Da mesma forma, ensaios de RT-PCR semi-quantitativo
também demonstraram indução de 2x na expressão de sigU após o tratamento com 85mM de
NaCI por Ih durante a fase exponencial (figura 23A).
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Figura 22: O gene sigU é induzido em resposta à fase estacionária e a estresse salino e
osmótico. A linhagem NAI000 carregando a fusão de transcrição sigU-lacZ (pRB72) foi
submetida a diferentes condições de crescimento e a atividade de p-galactosidase foi
determinada. A) Atividade do promotor de sigU em função do crescimento em condições
fisiológicas. As barras cinzas representam os valores de atividade de p-galactosidase e a curva
demonstra o crescimento das culturas. Os resultados representam a média de no mínimo 2
experimentos independentes (as barras verticais representam o desvio padrão). B) Atividade
do promotor de sigU em resposta a estresse salino e osmótico. Culturas cultivadas por 16 h
foram diluídas para Dü600nm de 0,05 e após 2 h, adicionou-se o agente a ser testado. Os
resultados indicam a razão (atividade do promotor na cultura tratada dividida pela não tratada)
e representam a média de 3 experimentos independentes. ü desvio padrão está indicado pelas
barras verticais.
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~-galactosidase,

comparando-se culturas de NAIOOO/pRB72 não tratadas a culturas submetidas à temperatura
de 40°C por I h, durante a fase exponencial de crescimento. Não se verificou indução na
atividade do promotor por este tratamento (não mostrado). A resposta a choque térmico
térmico extremo (48°C) durante a fase exponencial também foi analisada, através de ensaios
de RT-PCR semi-quantitativo. Os resultados obtidos demonstraram uma alta indução na
expressão do gene nesta condição (indução de 4,4x, conforme determinado por densitometria
usando o programa ImageQuant), apresentando níveis maiores que os observados após
choque osmótico (figura 23A).
Foram também realizados ensaios de extensão de oligonucleotídeo, com o objetivo de
determinar o início de transcrição de sigU e investigar a presença de seqüências similares a
consensos já estabelecidos de reconhecimento por

(/0,

cr32 ou cr ECF nas regiões -10 e -35.

Uma vez que o gene sigU é regulado por uma série de condições distintas, os ensaios foram
realizados utilizando RNAs obtidos após diferentes tratamentos, tomando possível investigar
a presença de diferentes promotores responsáveis pela regulação do gene em resposta a
estresses específicos. Verificou-se a presença de apenas um produto de extensão de 174 pb na
fase exponencial e após choque osmótico e choque térmico, identificando o início de
transcrição em uma citosina localizada a 158 nucleotídeos do códon de início da tradução
(figura 23B). Este resultado indica que o gene sigU é transcrito a partir de um mesmo
promotor em todas estas condições (Pl) (figura 23B). Ensaios realizados porém com RNA de
células na fase estacionária mostraram a presença de dois produtos de extensão, um deles
similar ao encontrado nas demais condições de crescimento e outro de 181 nucleotídeos, que
determina um início de transcrição secundário localizado em uma timina a 165 nucleotídeos
do ATG que codifica a metionina iniciadora. Este resultado sugere a presença de um segundo
promotor para a transcrição de sigU durante a fase estacionária de crescimento (P2).
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genes por ele regulados. Desta forma, observou-se a presença de uma seqüência com
similaridade ao consenso reconhecido pelo regulador de resposta CpxR (figura 23B). Esta
proteína faz parte de um sistema de dois componentes Guntamente com CpxA) que atua como
regulador de transcrição na resposta a estresses no envelope bacteriano (Raivio & Silhavy,
2001). A análise de promotores reconhecidos por CpxR em E. coZi levou à identificação de um
consenso altamente conservado (descrito na figura 23C) e que normalmente localiza-se
próximo à região promotora -35 (Pogliano et aI., 1997). Além disto, a regulação da expressão
de fatores sigma ECF por CpxR já foi demonstrada (Miticka et aI., 2003; de Wulf et aI.,
2002). Estes resultados sugerem que CpxR possa estar envolvido na ativação da transcrição
de sigU por estresse osmótico, choque térmico e pela entrada na fase estacionária.
A atividade do promotor de sigU foi também analisada na cepa mutante em sigF,
SG16, com o objetivo de confirmar os resultados obtidos nos ensaios de extensão de
oligonucleotídeo. Entretanto, não foram verificadas diferenças na atividade deste promotor
em nenhuma das fases do crescimento na cepa SG16 (dados não mostrados). Verifica-se pelos
resultados dos ensaios de extensão de oligonucleotídeo que o sinal correspondente à
transcrição possivelmente mediada por sigF (P2) é menos intenso em relação ao sinal
dependente de Pl. Além disto, observa-se um aumento na transcrição a partir de Pl na cepa
mutante SG16 durante a fase estacionária. Assim, a regulação mediada por sigF pode ser
bastante sutil e estar sendo de certa forma compensada pelo aumento na atividade do
promotor Pl, o que justificaria a dificuldade em se observar as variações na atividade de

p-

galactosidase na cepa SG16, uma vez que este ensaio é indireto e menos sensível que o ensaio
de extensão de oligonucleotídeo.

Figura 23: Indução de sigU em resposta a estresse salino e choque térmico extremo e
determinação do sítio de início de transcrição do gene. A) Análise dos níveis de mRNA de
sigU na fase exponencial e em resposta a NaCI e choque térmico extremo em ensaios de RTPCR semi-quantitativo. Amostras de RNA foram obtidas de culturas de fase exponencial
antes e após os tratamentos a 48°C por 15 min ou adição de 85 mM de NaCI por Ih. As
reações foram realizadas com 500 ng de RNA, 25 ciclos de amplificação e com temperatura
de hibridização de 68°C. As reações foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 1,5%
sendo posteriormente corado com brometo de etídio para visualização das bandas sob luz UV.
A banda correspondente ao produto de 400 pb está indicada pela seta. A canaleta indicada por
"-RT" se refere à reação realizada na ausência de transcriptase reversa. B) Ensaios de
extensão de oligonucleotídeo para a determinação do início de transcrição de sigU. Amostras
de RNA foram obtidas de culturas das cepas NAIOOO e SGl6 durante a fase exponencial (4 h
de crescimento) e estacionária (24 h). As amostras de RNA da cepa NAIOOO submetida a
choque térmico extremo e estresse salino foram obtidas conforme descrito em (A). As bandas
correspondentes aos 2 inícios de transcrição estão indicadas por "PI" e "P2". EXP = amostras
de fase exponencial; CT = tratamento a 48° por 15 min; OSM = tratamento com 85 mM de
NaCI por Ih.; EST = amostras de fase estacionária. O oligonucleotídeo usado na reação de
extensão é complementar à seqüência sublinhada. Reações de sequenciamento usando o DNA
do fago M 13 como molde e o oligonucleotídeo universal -40 foram utilizadas como padrão
de tamanho do fragmento de extensão e estão apresentadas à esquerda da figura. Abaixo da
figura está representada a seqüência da região a 5' de sigU. O códon de início de tradução e a
seqüência "Shine-Dalgarno" (SD) estão indicados em cinza e itálico. Os potenciais sítios de
ligação de CpxR estão circulados e o potencial promotor P2, do tipo cl, está indicado por
retângulos. O promotor do tipo (370 (PI) está sublinhado e em negrito. C) Alinhamento das
potenciais regiões regulatórias encontradas a 5'do início de transcrição de sigU com os
consensos conhecidos. CpxRcon: consenso de ligação de CpxR em E.coli; S = C ou G; N =
qualquer nucleotídeo; W = A ou T. Os nucleotídeos idênticos aos consensos estão em negrito.
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A atividade do promotor de sigU durante o crescimento e em resposta a choque
hiperosmótico também foi analisada nas cepas mutantes nos genes sigL, sigM e sigN,
comparando-se aos resultados obtidos na cepa NAI000. Não foram observadas diferenças na
atividade do promotor e em sua indução por choque osmótico e pela entrada na fase
estacionária em nenhuma das cepas testadas.

4.3.2) Obtenção e Caracterização da Cepa Mutante em sigU
Com o estudo da regulação transcricional de sigU durante o crescimento e em resposta
a estresses observou-se várias características interessantes, sugerindo que este gene exerça
funções importantes para a fisiologia de C. crescentus. Assim, tomou-se fundamental a
obtenção de um mutante neste gene, o que nos possibilitaria investigar melhor o seu papel.
Este mutante foi obtido pela inserção de um cassete de resistência a espectinomicina
no interior da região codificadora de sigU. Neste caso, não haveria possibilidade da
ocorrência de efeitos de polaridade, uma vez que o gene não está organizado em operon com
outros genes (figura 4). Assim, foi obtida a construção pCM61, contendo o cassete de
resistência a espectinomicina inserido em um sítio de StuI no interior do gene no vetor
pNTPSI38. O plasmídio pCM61 foi transferido para C. crescentus e os clones que sofreram a
primeira recombinação, contendo a cópia interrompida do gene e o plasmídio pNPTS
integrados no cromossomo, foram selecionados (resistentes a canamicina e espectinomicina).
A primeira recombinação foi confirmada por "Southem-blot" e todos os clones obtidos
sofreram a recombinação a 5' do cassete de espectinomicina (Figuras 24 e 25).
Em seguida, foi selecionado o segundo evento de recombinação, que leva à perda das
regiões plasmidiais e da cópia funcional do gene sigU do cromossomo (figura 24). Os
recombinantes foram selecionados pela resistência a espectinomicina e a sacarose (perda do
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gene sacB) e sensibilidade a canamicina. Desta forma, 3 clones mutantes foram obtidos e 1
deles foi selecionado para análises posteriores, sendo denominado SG546 (figura 25).
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Figura 24: Esquema dos eventos de recombinação que ocorreram na cepa NAIOOO após a
transferência da construção pCM61. A) O esquema descreve as duas possibilidades de
ocorrência da primeira recombinação: a 3' (l) ou 5' (2) do sítio de inserção do cassete. O
tamanho esperado dos produtos da digestão ApaI/AatIl, enzimas utilizadas para a confirmação
dos eventos de recombinação por "Southem-blot", estão indicados para cada caso. A linha
pontilhada verde indica a região complementar à sonda utilizada para os experimentos de
"Southem-blot" demonstrados na figura 25. B) Produto esperado após o segundo evento de
recombinação, confirmado por "Southem-blot" utilizando as enzimas XbaI / SphI.
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Figura 25: Análise por "Southern-blot" do DNA genômico de colônias selecionadas para a
confirmação do 1° (A) e 2° (B) eventos de recombinação e obtenção da cepa mutante em sigU.
As amostras de DNA foram digeridas com ApaI/AatII em (A) e XbaI/SphI em (B) e
submetidas a eletroforese em gel de agarose 0,8%. As setas à esquerda das figuras mostram o
tamanho dos produtos de interesse. Os clones selecionados estão indicados por setas acima da
canaleta. Em (B), os tamanhos dos fragmentos do marcador de tamanho molecular utilizado
("1 kb DNA ladder" - Invitrogen) estão indicados à direita da figura.

Esta linhagem mutante foi analisada quanto ao crescimento em condições fisiológicas
e não foram observadas diferenças em sua morfologia, taxa de crescimento (D0600nm) ou
viabilidade a 30°C quando comparada à cepa NAI000. Esta cepa também foi caracterizada
quanto à adaptação ao cultivo por períodos prolongados a 30°C (até 15 dias) e apresentou as
mesmas características da cepa parental. Testes de viabilidade a alguns estresses ambientais
também foram realizados e não foram verificadas diferenças quanto à resposta a choque
térmico extremo (48°C), estresse oxidativo (2,5 mM de H20 2 na fase exponencial e 15 mM na
fase estacionária), pH ácido (4,0) e alcalino (9,5), na comparação a cepa NAI000. Da mesma
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Com o objetivo de testar se o gene sigU é autorregulado positivamente, a construção
pRB72 (fusão de transcrição do promotor de sigU ao gene lacZ) foi transferida para a cepa
SG546 e ensaios de

~-galactosidase

foram realizados, comparando-se com a atividade do

promotor na cepa NAlOOO. Não foram observadas diferenças na atividade do promotor
durante a fase exponencial e em sua indução pela entrada na fase estacionária, indicando que
não há autorregulação na expressão de sigU (não mostrado).

4.3.3) Análise dos Níveis da Proteína SigU
Com o objetivo de analisar se o aumento na atividade transcricional de sigU verificada
em várias condições se reflete em um aumento nos níveis da proteína, um anticorpo policlonal
anti-SigU foi obtido. Para isso, foi feita inicialmente a construção pCM62, contendo uma
fusão de tradução da região codificadora de sigU a uma cauda de 6 histidinas no vetor de
expressão pPROEX. A expressão da proteína foi induzida em E.coli e, após a análise dos
extratos, verificou-se que a proteína de fusão encontra-se na fração insolúvel, em corpos de
inclusão. O mesmo ocorreu durante a expressão da proteína SigF para a obtenção de
anticorpos e parece ser uma característica comum a fatores sigma procarióticos, uma vez que
tem sido descrito em vários casos, inclusive para outros fatores ECF (Marshak et aI., 1996;
Browning et aI., 2003).
O anti-soro obtido foi então testado em extratos de proteína total das cepas NAlOOO e
SG546. Não foi possível detectar a presença da proteína durante a fase exponencial na
ausência de estresses específicos, desta forma, os testes do anti-soro foram realizados em
condições que poderiam levar a um aumento nos níveis da proteína, por promoverem a
indução da transcrição do gene. Assim, utilizou-se extratos de culturas tratadas com NaCI e
culturas de fase estacionária e a banda correspondente a SigU foi identificada por estar
ausente na cepa SG546. A massa molecular aparente da banda identificada é de
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aproximadamente 20 kDa (figura 27), bastante próxima à predita por sua seqüência de
aminoácidos (21 kDa). Os níveis da proteína SigU durante o crescimento exponencial e o seu
acúmulo em resposta à fase estacionária, choque osmótico e choque térmico foram então
analisados através de ensaios de "Westem-blot".
Os resultados obtidos demonstram um aumento nos níveis de SigU em resposta a
estresse osmótico pela adição de NaCI ou sacarose, porém, a resposta aos dois agentes foi
distinta, sendo também diferente da resposta em nível transcricional. Assim, o acúmulo de
SigU já pode ser observado a partir de 2 h de tratamento na presença de NaCI, porém, os
níveis da proteína permanecem estáveis nos tempos subseqüentes de tratamento, não havendo
um acúmulo progressivo em tempos prolongados (figura 27A), diferentemente do observado
pela atividade do promotor do gene nos ensaios de p-galactosidase (figura 22B). Além disto,
um aumento dos níveis de SigU pela presença de sacarose começa a ser observado de forma
muito sutil apenas a partir de 4 h, porém, ocorre um aumento muito drástico no intervalo entre
4 e 6 h de crescimento (figura 27B). Estes resultados sugerem que a expressão de sigU possa
apresentar também uma regulação pós-transcricional em resposta a estresse osmótico e este
mecanismo parece ser distinto entre os dois tratamentos testados (NaCI e sacarose).
A análise dos níveis de SigU em função do crescimento da cultura demonstraram um
perfil bastante similar ao observado pela análise da atividade do promotor do gene sigU
(figura 22A). Assim, os resultados apresentados na figura 27C mostram um aumento nos
níveis da proteína após 12 h de crescimento, níveis estes que seguem aumentando até 24 h.
Esta alta correlação entre a atividade transcricional e os níveis da proteína indica que a
regulação da expressão de sigU em resposta à fase estacionária deve ocorrer principalmente
em nível transcricional na linhagem NA1000.
Uma vez que os resultados de ensaios de determinação do início de transcrição
sugeriram um papel de SigF na regulação da expressão de sigU, os níveis da proteína também
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foram analisados durante a fase estacionária nas cepas mutantes em sigF, SG16 e SG477. Os
resultados obtidos mostram uma queda drástica nos níveis de SigU nas cepas mutantes em
sigF após 24 h de crescimento, sem afetar os níveis de SigU nas células de 12 h (figura 27C).

A ausência da proteína SigU nas células de 24 h não está de acordo com os dados de início de
transcrição no mutante em sigF, onde não se observou queda nos níveis do transcrito a partir
de PI.
Foi possível também verificar um aumento nos níveis de SigU em resposta a choque
térmico extremo. Os níveis de SigU estão aumentados já aos 5 minutos de choque térmico a
48°C e permanecem altos mesmo após 45 minutos nesta temperatura (figura 270).

Resultados

A)

2h

4h

6h
+11

2h

B)

+ 1I

4h
+

+1

6h
11

+

104

SG546
+Na

SG546
+Na
20kDa

C)

4

NA1000
12 24

SG16
12 24

SG447 SG546
12 24 12h

-

.-20kDa

D)

Figura 27: Análise dos níveis da proteína SigU em condições que induzem a transcrição do
gene por ensaios de "Western-blot". A) Aumento dos níveis de SigU em resposta a estresse
salino. Extratos proteicos da cepa NAI000 foram obtidos a paltir de alíquotas retiradas nos
tempos indicados de crescimento na presença (+) ou ausência (-) de 85 mM de NaCI. B)
Análise dos níveis de SigU durante o crescimento na ausência (-) ou presença (+) de 150 mM
de sacarose. C) Extratos protéicos da cepa NAI000 foram obtidos após 4, 12 e 24 h de
crescimento, conforme indicado acima de cada canaleta. Simultaneamente, foram obtidos
extratos das cepas mutantes em sigF, SG16 e SG447, após o crescimento por 12 e 24 h a
30°C, para a comparação dos níveis de SigU em relação à cepa parental NAI000. D)
Determinação dos níveis de SigU em resposta a choque térmico extremo. Culturas da cepa
parental em fase exponencial foram incubadas a 48°C e alíquotas foram retiradas para o
preparo dos extratos protéicos nos tempos indicados. Nos experimentos das figuras (A), (B) e
(C), extratos da cepa mutante em sigU, SG546, foram utilizados como controle negativo,
conforme indicado em cada figura. A seta indica a banda correspondente a SigU em cada uma
das figuras.
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5) DISCUSSÃO

5.1) Caracterização de Cepas Mutantes em Fatores ECF: Sobreposição Funcional
Este trabalho descreve o estudo de cinco genes que codificam homólogos a fatores
sigma ECF em C. crescenlus. O objetivo inicial foi identificar a função destes genes a partir
da análise dos fenótipos das cepas mutantes e da identificação de condições que promovem
aumento na expressão destes genes. Desta forma, foi realizada uma caracterização exaustiva
das cepas mutantes em cada um dos cinco fatores ECF em estudo, a partir do tratamento com
uma série de estresses ambientais e os resultados obtidos demonstraram fenótipos sutis ou em
condições muitos específicas para os mutantes em sigL, sigM e sigF. Além disto, os mutantes
em sigN e sigU não apresentaram fenótipos distintos em comparação à cepa parental nas
condições testadas. Esta dificuldade na identificação de fenótipos resultantes da ausência dos
fatores sigma pode indicar uma redundância funcional entre os fatores ECF em C. crescentus.
Assim, a ausência de um fator sigma poderia estar sendo compensada por algum dos outros
ECF. Alternativamente. estes fatores sigma podem atuar apenas em condições muito
específicas. regulando um grupo limitado de genes. como verificado para o fator

<l, que se

mostrou essencial apenas durante o estresse oxidativo gerado por altas concentrações de H202
e durante fase estacionária.
A presença de alterações fenotípicas sutis resultantes de mutações em fatores sigma
ECF também foi verificada em B. subtilis. que possui 7 proteínas desta família, e a
caracterização destes fatores tem se baseado principalmente na busca em larga escala de
potenciais genes-alvo. utilizando seqüências consenso por eles reconhecidas (revisado em
Helmann. 2002). Através destas análises verificou-se a ocorrência de sobreposição entre
regulons de fatores ECF distintos, uma vez que muitos promotores são reconhecidos por mais
de um fator ECF. Este tipo de sobreposição foi verificado entre os regulons de

(Jx, (Jw

e

(JM
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(Huang et aI., 1998; Thackray & Moir, 2003). No caso de cr X e cr w, verificou-se que há uma

diferença temporal na regulação por estes fatores, assim, cr X atua na fase exponencial tardia,

enquanto a expressão gênica dependente de cr W ocorre durante o início da fase estacionária

(Huang et aI., 1998; Huang & Helmann, 1998). Além disso, os dois regulons respondem a

sinais distintos havendo. porém. alguma sobreposição. Assim. ambos são ativados por
antibióticos

que

atingem

a parede celular.

porém.

antibióticos

distintos

induzem

preferencialmente um dos dois regulons. enquanto outros induzem os dois igualmente. Estes

resultados ilustram de forma bastante clara o papel de fatores ECF em condições muito

específicas de crescimento e sugerem que, apesar da sobreposição de funções, não há uma

redundância funcional completa. Entretanto. a caracterização dos regulons de cr X e cr W

também indica a ocorrência de sinalização cruzada entre os dois. Assim, verificou-se que a

expressão de sigW é induzida na cepa mutante em sigX durante a fase exponencial tardia e,

além disto. a expressão de genes dependentes de cr X está aumentada na cepa mutante em sigW

(Huang et aI., 1998; Huang & Helmann. 1998). Este tipo de regulação poderia também
compensar a falta de um dos genes pelo aumento na expressão do outro.

A sobreposição entre regulons de fatores ECF distintos também foi observada durante

a caracterização de cepas 111utantes em sigH e sigE em M.tuberculosis. Assim. verificou-se
que ambos estão envolvidos na regulação do fator de resposta global a estresses cr

S

(Manganelli e aI., 2001. 2002; Raman et ai 2001). Assim como observado em B. subtilis, estes

dois fatores sobrepõem-se na regulação de sigB em resposta a estresse oxidativo. possuindo,

porém. algumas funções exclusivas. Assim. cr E é responsável pela expressão de sigB em
H

condições fisiológicas e após estresses na superfície celular. enquanto cr induz a transcrição
de sigB após o choque térmico (Manganelli et aL 2002). Uma vez que o genoma de M

tuberculosis também possui um grande número de genes codificando fatores ECF (10 no
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Figura 28: Alinhamento entre as sequências de proteínas codificadas pelos genes sigU
(CC2883) e sigT (CC3475). As regiões conservadas características dos fatores da família (j70
estão realçadas em cinza e sublinhadas. Estas regiões foram estabelecidas a partir de um
alinhamento entre a seqüência de SigU e do fator (jE de E.coli, cujas regiões conservadas
foram determinadas de acordo com Lonetto et aI., 1994.

A análise do papel dos cinco fatores ECF em estudo na resposta a choque térmico
extremo demonstrou que quatro deles apresentam indução de sua expressão e/ou importância
na resistência a este estresse (sigF, sigL, sigM e sigU). Este resultado sugere que a resposta a
este estresse depende da atividade de vários destes fatores sigma alternativos, que,
possivelmente regulam alguns genes em comum, além de possuírem algumas funções
específicas. Da mesma forma, foi demonstrado que pelo menos 3 fatores sigma da família
SigB atuam na resposta a estresse osmótico em S. coelicolor, apresentando sobreposição entre
seus regulons (Viollier et aI., 2003). Resultados de nosso laboratório também indicam um
papel de

(j32

na resposta a choque térmico extremo, uma vez que se verificou uma

sensibilidade bastante aumentada a este tratamento em uma cepa mutante em clpB, que
codifica uma chaperona citoplasmática que faz parte do regulon de

(j32

(R.C.O. Simão et aI.,

em preparação). Assim, conforme sugerido em E.coli, os fatores ECF de C. crescentus devem
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estar envolvidos na regulação de funções extracitoplasmáticas em resposta a este estresse,
enquanto o fator cr 32 seria responsável pela resposta citoplasmática (Erickson & Gross, 1989;
Wang & Kaguni, 1989).

5.2) Papel de SigF na Regulação da Expressão Cênica durante a Fase Estacionária

A caracterização de cepas mutantes em sigF mostrou um fenótipo exacerbado durante
a fase estacionária na cepa mutante por inserção de um cassete de resistência a antibiótico,
SG447, não verificado na cepa mutante por deleção, SGI6. Foi possível demonstrar um efeito
polar sobre o gene localizado a 3' de sigF (CC3252) pela inserção do cassete, uma vez que
houve um aumento bastante significativo na expressão deste gene nesta cepa. Este aumento
pode ser decorrente da expressão do gene CC3252 a partir de um promotor contido no
cassete, e, neste caso. o sinal de terminação de transcrição do cassete não estaria sendo
funcional. O gene CC3252 codifica uma proteína de membrana citoplasmática (6 domínios
transmembrana)

conservada em outras a-proteobactérias, nas quais o gene homólogo a

CC3252 também se encontra em um possível operon com um fator ECF homólogo a sigF.
Estas características sugerem fortemente que este gene codifique o fator anti-sigma envolvido
na regulação da atividade de sigF. Este gene não apresenta similaridade significativa aos
fatores anti-sigma MucA e RseA de P aerllginosa e E.co/i, respectivamente, porém, não foi
verificada uma alta conservação entre fatores anti-sigma ECF de bactérias mais distantes
filogeneticamente. não sendo encontrados domínios característicos destes fatores. Assim,
verificou-se que o fator anti-sigma ECF CarR de M xanthus não apresenta similaridade de
seqüência ao tàtor MucA de P. aeruginosa (Schurr et aI., 1996). Desta forma, os resultados
sugerem que a superexpressão do provável fator anti-sigma codificado por CC3252 pode
promover uma associação indesejada ou desregulada deste anti-sigma a outro fator ECF de C.
crescentus. Esta associação causaria a inativação do fator sigma em questão, o que estaria
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dando origem aos fenótipos de sensibilidade a longos períodos em cultura e a choque térmico
durante a fase estacionária observados apenas na cepa SG447. Um efeito similar foi descrito
por Takano e cols (2003) durante a caracterização do fator aI-! de Streptomyces griseus.
Verificou-se que a superexpressão do fator anti-sigma RshA dá origem a fenótipos mais
exacerbados em comparação àqueles observados na cepa mutante no fator aI-!, por ele
regulado. Foi demonstrado através de ensaios de duplo híbrido que este fator anti-sigma
também é capaz de se associar a dois outros da mesma família de aI-! (a L e ar) em S. griseus,
o que estaria causando fenótipos distintos após a superexpressão deste anti-sigma (Takano et
ai.. 2003).
Por outro lado, os resultados obtidos demonstram que a ausência de sigF promove
uma sensibilidade aumentada ao tratamento com altas concentrações de H202 durante a fase
estacionária de crescimento. A análise da expressão do gene em resposta a estresse oxidativo,
porém, não demonstrou indução em nível transcricional ou pós-transcricional, enquanto
verificou-se um aumento nos níveis da proteína pela entrada na fase estacionária. Um
resultado semelhante foi obtido por Testerman e cols (2002), durante a caracterização de a E
de S. typhimurium. Nesta bactéria, a ausência de a E é responsável por uma grande
sensibilidade a vários agentes causadores de estresse oxidativo durante a fase estacionária e
verificou-se uma indução nos níveis do RNAm que codifica este fator a em resposta a entrada
nesta fase do crescimento. não havendo indução por estresse oxidativo (Testerman et al.,
2002). Assim, os resultados obtidos indicam que a expressão aumentada de sigF é uma das
respostas de C. crescentus à entrada na fase estacionária.
A resposta à fase estacionária de crescimento em bactérias caracteriza-se pela indução
de uma série de genes envolvidos na resistência a estresses (Jenkins et ai.. 1988; HenggeAronis, 2000; Nystrom, 2004). Entretanto, tem sido sugerido que o principal estresse causado
pela entrada na fase estacionária é o acúmulo de proteínas oxidadas e que um número
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significativo de genes e regulons induzidos nesta fase do crescimento está envolvido na defesa
contra estresse oxidativo (Nystrom, 2004). Neste sentido, foi demonstrado que a morte celular
de culturas de E. coli durante os primeiros 10 dias em cultura pode ser completamente evitada
pela omissão do oxigênio (Dukan & Nystrom, 1999). Estudos recentes sugerem que o
aumento nos níveis de proteínas oxidadas durante a fase estacionária está relacionado a uma
maior taxa de erros na tradução das proteínas durante esta fase, decorrente da falta de tRNAs
carregados durante a carência nutricional (Nystrom, 2004). Estas proteínas aberrantes são
mais suscetíveis à oxidação, possivelmente devido à exposição de sítios mais sensíveis pelo
seu enovelamento incorreto (Nystrom. 2004).
Desta forma, a indução de

<l em

resposta à fase estacionária pode ser explicada pelo

seu papel na regulação de genes de defesa a estresse oxidativo, demonstrado através do
fenótipo da cepa mutante em sigF e dos resultados de ensaios de "microarray". Dois genes
envolvidos na resposta a estresse oxidativo durante a fase estacionária na cepa mutante em

sigF foram identificados neste trabalho, sendo eles msrA e sodA.
O gene sodA codifica a enzima (Mn 2 +)-superóxido dismutase, impol1ante para a
resposta ao acúmulo de 02·'. Esta enzima também está envolvida na resposta a H20 2, uma
vez que o acúmulo de radical 02·' promove um aumento nos níveis de íons Fe livres, que
reagem com H20 2 na reação de Fenton. dando origem ao radical hidroxila, altamente reativo
com macromoléculas (Imlay & Linn. 1987; Jakubovics et aI., 2002; Poyart et aI., 2001;
Touati. 2000). Em E.coli os níveis de SodA são bastante aumentados após a entrada na fase
estacionária e o mutante duplo em sodA e sodB, que codifica a outra superóxido dismutase
citoplasmática (dependente de Fe), apresenta um nível bastante aumentado de proteínas
oxidadas nesta fase do crescimento (Dukan & Nystrom, 1999). Da mesma forma, a cepa
mutante no gene sodA de S. aureus apresenta sensibilidade aumentada a agentes geradores de
ânion superóxido apenas durante a fase estacionária (Clements et aI., 1999). Entretanto, a
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análise realizada neste trabalho mostra que o gene sodA de C. crescentus tem sua expressã

bastante reduzida durante a fase estacionária, ao contrário de seu homólogo em E.coli. Assim

a atividade desta enzima deve ser mais importante durante a fase exponencial de cresciment

Verificou-se também que a regulação de sodA é dependente de sigF apenas durante a entrad
na fase estacionária (12 h), não havendo diferenças de expressão após 24 h de crescimento.

expressão aumentada deste gene na cepa mutante após 24 h deve ser decorrente de um

regulação mediada por outro fator a , que pode ter sua atividade aumentada devido a efeito

diretos ou secundários da ausência de a F. Este tipo de regulação temporal diferencial f
verificada durante a identificação do regulon de

aR

de S. coelicofor (Paget et ai., 2001

Assim. a expressão reduzida de sodA pode ser uma das causas da maior sensibilidade a H20

da cepa SG 16 após 12 h de crescimento. mas não parece ser a principal, uma vez que es
cepa também é mais sensível a este tratamento após 24 h de crescimento. fase em que
expressão deste gene não está afetada.

A sensibilidade aumentada a H20 2 da cepa mutante em sigF deve ser decorren

principalmente da queda na expressão de msrA (CC 1039). que codifica a enzima metionina

sulfóxido-redutase. responsável pelo reparo de resíduos de metionina oxidados em proteína

Conforme citado anteriormente. este gene está envolvido na resistência a H202 em vário

organismos. como E.coli, leveduras e S. aureus (Moskovitz et aI.. 1995; Moskovitz et aI

1997; Singh et aI.. 2001; St. 10hn et aI.. 2001). Entretanto, este gene também tem su

expressão afetada na cepa SG 16 durante a fase exponencial, período no qual esta cepa nã

apresenta sensibilidade aumentada ao estresse oxidativo. C. crescentus possui outro gene qu

codifica a proteína MsrA, denominado CC0994 (possui 41% de similaridade ao gen
CCI039). Assim, a proteína codificada pelo gene CC0994 poderia ser importante para

resposta a este estresse durante a fase exponencial, enquanto o gene CC 1039 seria essenci

durante a tàse estacionária. Apesar disto. os resultados obtidos não demonstraram indução n
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expressão deste gene em nível transcricional durante a fase estacionária. Alternativamente, os
outros genes identificados em nossa análise, que codificam proteínas com funções não
determinadas até o momento podem também ser importantes para a viabilidade da célula
frente ao estresse oxidativo durante a fase estacionária, juntamente com msrA.
O gene CC3255 mostrou uma alta queda de expressão na cepa SG 16 nos tempos de 12
e 24 h de crescimento por ensaios de "microarray". Porém. a variação em 12 h de crescimento
não se confirmou em ensaios de RT-PCR semiquantitativo, apesar de ter sido observada nos
tempos de 4 e 24 h de crescimento. Este gene apresenta alta identidade de seqüência com o
gene CC2906 (58,3% de identidade na seqüência de nucleotídeos e 44% de identidade na
seqüência de aminoácidos). que também apresentou queda de expressão na cepa SG16 em 12
e 24 h de crescimento em experimentos de "microarray". Uma das possibilidades para
explicar esta discrepância seria a ocorrência de hibridização cruzada entre os cDNAs e os
oligonucleotídeos específicos para cada um dos genes durante os ensaios de "microarray". A
análise da seqüência do oligonucleotídeo utilizado no "chip" de DNA para o gene CC3255
mostra que há a hibridização perfeita de 29 dos 50 nucleotídeos do oligo com a sequência do
gene CC2906. Da mesma forma. o oligo usado para o gene CC2906 possui identidade de 60%
com a seqüência do gene CC3255. Assim. uma hibridização cruzada poderia dificultar a
análise dos resultados. Por outro lado. existe a possibilidade de variações na réplica biológica
de 12 h utilizada para o RT-PCR semiquantitativo. que foi distinta da usada nos ensaios de
"microarray". De qualquer forma. os resultados utilizando culturas de 4 e 24 h de crescimento
demonstram claramente que o gene é regulado por sigF.
Os resultados de "microarrai' de DNA mostraram queda na expressão de oito genes
na cepa SG 16, três deles confirmados por RT-PCR. Este resultado reflete o papel dos fatores
ECF na regulação de pequenos regulons e em condições muito específicas, conforme sugerido
anteriormente. Por outro lado.

cl

pode estar envolvido na regulação de outros genes não

Discussão

114

identificados neste trabalho devido à condição escolhida para a realização dos ensaios. Além
disto, os resultados de "microarray" e de RT-PCR semi-quantitativo mostraram que a
ausência de sigF não leva à perda total da expressão dos genes analisados, o que indica que
estes genes também são regulados por outros fatores (J, capazes de reconhecer outros
promotores ou o mesmo promotor reconhecido por (JF. Este efeito limitado da ausência de um
fator sigma ECF sobre a expressão gênica também foi verificado durante a identificação dos
regulons de (JR de S. coelicolor e (Jx de B. subtilis (Paget et aI., 2001; Huang & Helmann,
1998). Assim, muitos genes regulados por (JF podem apresentar variações sutis de expressão,
que não seriam detectadas nos ensaios de "microarray".
Uma vez que fatores sigma ECF estão envolvidos na regulação de genes cUJos
produtos atuam no compartimento extracitoplasmático da célula, foi realizada uma análise da
presença de domínios transmembrana nas proteínas codificadas pelos genes regulados por
sigF e de suas prováveis localizações celulares, utilizando o programa PSORT (http://

psort.nibb.ac.jp). Dentre os oito genes identificados nos ensaios de "microarray" de DNA, três
deles codificam proteínas que possivelmente estão localizadas no espaço periplasmático,
devido à identificação de seqüências sinais em suas regiões amino-terminais. sendo eles os
genes de resposta a estresse oxidativo msrA e sodA e o gene CC1775. Além disso, os genes
CC3257 e CC3572 codificam proteínas com potenciais domínios transmembrana, o que
indica que estas proteínas localizem-se na membrana interna. Apenas os produtos dos genes
CC3255. CC2906 e CC 1839 apresentaram maior possibilidade de localização citoplasmática.
Estes dados sugerem que (JF está envolvido principalmente na regulação de funções
extracitoplasmáticas, conforme tem sido descrito para a maioria dos fatores ECF já
caracterizados.
Com o objetivo de identificar um promotor consenso nos genes regulados por (JF, foi
realizada uma busca por seqüências similares à região -35 encontrada no promotor de sigF,
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é capaz de autorregular positivamente sua expressão.

Utilizou-se o programa FrNOPATTERNS (pacote de programas GCG) para a análise da
seqüência localizada a uma distância de até 400 pb a 5' do início de tradução dos genes,
permitindo-se uma variação de até 2 bases na sequência -35 encontrada no promotor de sigF.
Seqüências similares à região -35 de sigF foram identificadas nas prováveis regiões
promotoras de alguns dos genes e em alguns casos foi possível também encontrar regiões com
similaridade à seqüência -10 (figura 29), sendo possível sugerir um consenso para o
reconhecimento por

el.

Em alguns casos, porém. estas seqüências estão bastante distantes do

início de tradução. Assim, esta análise é bastante preliminar e, para que um consenso seja
determinado com maior confiabilidade seria necessário identificar o início de transcrição de
alguns destes genes.

[~iii~ii~:ltQJinc~çgr~~:iiJ·j~.:i",~(q~~~~
si~F

msrA
sodA
CC2906
CC3255
CC3572

sigU
consenso

GTAACC-17-GAACT
GTAACC-17-TATCT (-57)
GTCACC-18-GCCCT (-273)
GGAACG-18-GTCGT (-147)
GCAACG-14-TACCT (-341)
GTCACC-15-GCCCT (-372)
CTAACG-17-TCGCT (-80)
GTCACC-16-AGGCT (-273)
GCTACC-16-GGACT (-188)
ATGACC-15-CTGCT (-180)
CAAACA-16-TAACT (-207)
G/CTAACC/G-( 15-18) G/TNNCT

Figura 29: Alinhamento de regiões com similaridade ao promotor de sigF nas potenciais
regiões regulatórias dos genes identificados como controlados por este fator sigma em ensaios
de "microarray". Os números em parênteses indicam a posição do primeiro nucleotídeo da
seqüência em relação ao códon iniciador da tradução inferido pela anotação TIGR. Abaixo do
alinhamento está indicada a seqüência consenso sugerida. As letras maiores representam os
nucleotídeos conservados em todas as seqüências encontradas. Os nucleotídeos idênticos em
relação à seqüência de sigF estão em negrito.
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5.3) Regulação da Expressão de sigF

Durante o trabalho foi possível também analisar a regulação da expressão de sigF e
algumas características interessantes foram verificadas. Foi observado que a indução do gene
após choque térmico extremo ocorre por autorregulação positiva de sua expressão, e
verificou-se também que a super-expressão de sigF promove a indução da atividade de seu
promotor, o que confirma sua autorregulação. Uma vez que este promotor apresenta níveis
basais de expressão na cepa parental em condições fisiológicas. não foi possível analisar a
queda na sua atividade nas cepas mutantes em sigF. Entretanto, os resultados obtidos mostram
que a autorregulação positiva de sigF não ocorre durante a fase estacionária. pois o aumento
nos níveis da proteína não se reflete em uma indução da transcrição do gene nesta fase do
crescimento.
Este resultado sugere uma seletividade distinta do promotor de sigF na fase
estacionária. o que pode ocorrer devido a variações na topologia do DNA. na concentração de
sais ou na presença de outros ativadores ou repressores, que podem favorecer ou inibir a
associação de uma determinada forma da holoenzima ao promotor. O efeito positivo ou
negativo destes vários agentes varia de acordo com o contexto de cada promotor e tem sido
bastante estudado em promotores dependentes de aS. que muitas vezes também podem ser
reconhecidos por a 70 . Assim. foi demonstrado que a presença de altas concentrações de sais
de glutamato favorece a transcrição de alguns destes promotores por aS. em detrimento de a 70
(Kim et aI.. 2004). Além disto. proteínas "histone-like", como

H-NS e Lrp, podem ter um

efeito repressor ou ativador da transcrição mediada por aS. dependendo do promotor em
questão (Hengge-Aronis. 2002). Assim. variações em algumas destas condições pela transição
entre as fases de crescimento podem reduzir a capacidade de ar de induzir sua transcrição na
fase estacionária. Um mecanismo similar foi observado para o fator aR de S. ambofaciens, que
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é capaz de autorregular positivamente sua expressão apenas durante a fase estacionária de
crescimento (Roth et aI., 2004). Este mecanismo seria benéfico durante a fase estacionária,
por impedir o aumento dos níveis do anti-sigma, que possivelmente é codificado pelo gene
CC3252. localizado provavelmente no mesmo operon de sigF, o que levaria ao silenciamento
da resposta.
Os resultados obtidos mostram também que o fator

<l

é regulado em nível pós-

transcricional durante a fase estacionária, pelo aumento em sua taxa de tradução ou na maior
estabilidade da proteína. Da mesma forma, o aumento nos níveis de

(Js

durante a fase

estacionária em E. coli ocorre principalmente por mecanismos pós-transcricionais de
regulação. havendo um aumento na taxa de tradução na fase exponencial tardia e a
estabilização da proteína durante a fase estacionária (Hengge-Aronis, 2000). Um mecanismo
similar ainda não foi descrito para fatores sigma ECF, que. em geral, são autorregulados em
nível transcricional e têm sua atividade regulada pelo fator anti-sigma. Entretanto, em B.
subtilis. observou-se um aumento em vários promotores dependentes de
na proteasefisH devido ao aumento nos níveis de

(Jw

(J \V

na cepa mutante

(Zellmeier et aI.. 2003). No entanto, um

efeito direto de FtsH sobre a estabilidade de a W não foi demonstrado. FtsH é uma protease de
membrana interna. responsável pela degradação de

(J32

em C. crescentus e cepas mutantes

nesta protease apresentam sensibilidade a choque térmico. sal e viabilidade reduzida durante a
fase estacionária (Fischer et aI.. 2002). Seria importante analisar, portanto. os níveis de

(JF

durante a fase exponencial em cepas mutantes em FtsH e outras proteases, como ClpA/P. O
aumento nos níveis de

(JF

via inibição de sua degradação seria importante na fase estacionária

por não necessitar da síntese de proteínas. que é bastante reduzida nesta fase do crescimento.
Alternativamente, a indução pós-transcricional de sigF pode ocorrer por um aumento
na taxa de tradução da proteína durante a entrada na fase estacionária, devido a
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desestabilização de estruturas secundárias que reduziriam a tradução durante a fase
exponencial, conforme o modelo sugerido para a regulação de rpoS (Hengge-Aronis, 2000).

5.4) Regulação da Expressão de sigU
Este trabalho descreve também a caracterização da expressão do gene sigU, em nível
transcricional e pós-transcricional. Os resultados obtidos demonstram a indução na transcrição
do gene em resposta a várias das condições testadas, sendo elas: a entrada na fase
estacionária, estresse salino e osmótico e choque térmico extremo.
A análise das regiões promotoras de sigU sugere a presença de um promotor
dependente de a 70 • responsável pela indução da transcrição do gene em todas estas condições.
Este resultado implica na presença de proteínas regulatórias. capazes de promover o aumento
na expressão do gene nas condições específicas. Em Ecoli, além da regulação por a E, a
resposta a estresses no envelope é mediada por duas vias de transdução de sinal, que
consistem em sistemas de dois componentes: CpxA/R e BaeRJS (Raivio & Silhavy, 2001;
Raffa & Raivio. 2002). Uma sequência com similaridade ao consenso reconhecido pelo
regulador de resposta CpxR toi encontrada na região promotora de sigU. Em E coli, o
sistema CpxA/R é ativado durante a fase estacionária e pode ter efeitos positivos ou negativos
nos promotores por ele regulados (de Wulf et aI.. 1999). Foi descrita a regulação de rpoE de
Ecoli e S. lyphimllrillm pelo sistema CpxA/R, porém. em ambos os casos há um efeito

repressor sobre a atividade dos genes (Miticka et aI.. 2003; de Wulf et aI.. 1999). Entretanto, a
presença de CpxA/R em C. crescentus não pode ser confirmada, uma vez que apenas
reguladores de resposta com baixa similaridade a CpxR de E.coli são encontrados no genoma
desta bactéria (o gene com maior similaridade, denominado CC0237, apresenta 49,35% de
similaridade e 39,4% de identidade com o gene cpxR). Assim, o gene sigU pode ser regulado
por um sistema similar a CpxA/R. através do sítio encontrado em seu promotor. ou por outro
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dos vários sistemas de dois componentes identificados em C. crescentus, capazes d
transmitir sinais provenientes do envelope celular e do melO externo. Neste sentido,

importante destacar a presença de um gene que codifica uma proteína histidina-quinas

sensora (estas proteínas atuam como sensores de sistemas de dois componentes) a 3' de sigU
no cromossomo (figura 4).

A análise da atividade do promotor de sigU na cepa mutante demonstrou que este gen
não é autorregulado positivamente. Até o momento, o fator

(JE

de M tuberculosis parece ser

único fator ECF descrito que não demonstrou uma autorregulação positiva em sua expressã

(Manganelli et ai., 2001). Nesse caso, observou-se que a expressão de sigE é dependente d
(JH.

outro fator ECF de M. lubercllfosis~ porém. foi sugerido que este efeito seja indireto, um

vez que não foi encontrado um promotor dependente de

(JH

a 5'de sigE (Manganelli et ai.

2002).
Um possível promotor dependente de

(Jf

e responsável por uma pequena parte d

transcrição de sigU na fase estacionária foi encontrado na região regulatória do gene (P2)

Entretanto. os resultados obtidos indicam que a ausência de sigF não promove redução

significativa nos níveis de transcrição de sigU. Por outro lado. os níveis da proteína codificad

por sigU estão muito reduzidos nas cepas mutantes em sigF após 24 h de crescimento. Est

resultado indica um efeito da mutação em sigF na expressão de sigU em nível pós
transcricional e deverá ser melhor investigado.

Devido ao modo de vida de C. crescentus. esta espécie deve ter desenvolvido muito

mecanismos de adaptação à ausência de nutrientes e a estresse oxidativo. Em E. coli, part
desta reposta é dependente do fator

(Js,

ausente em C. crescentus e nas demais a

proteobactérias estudadas até o momento. Assim. em C. crescentus os fatores ECF parecem

exercer parte desta função, uma vez que foi demonstrado neste trabalho que ao menos doi
deles estão envolvidos,

(Jf

e

(Ju.

Entretanto, estas funções devem ser dependentes de outro
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membros desta família em C. crescentus, uma vez que cepas mutantes nos genes sigU e sig

não apresentam yiabilidade reduzida na fase estacionária, ao contrário do observado n
mutante de rpoS em E.coli (Lange & Hengge-Aronis, 1991).

Conclusões

6) CONCLUSÕES

Este trabalho permitiu um maior entendimento do papel dos fatores ECF na fisiolo

de C. crescentus e dos mecanismos de regulação destes fatores sigma, especialmente no ca
do fatores

<l e (Ju.

Até este trabalho nenhum fator sigma ECF havia sido caracterizado ne

bactéria. As principais conclusões obtidas estão listadas a seguir:

~

As proteínas codificadas por sigL e sigM atuam na resposta a choque térmico extre

~

A proteína codificada por sigF é essencial para a resposta a estresse oxidativo dura
a fase estacionária. A análise por "microarray" indicou que

(JF

é responsável p

regulação de pelo menos oito genes na fase estacionária. Dentre estes, confirmou
por RT-PCR a regulação de msrA. sodA e CC3255.

,. O gene sigF é induzido em resposta a choque térmico extremo (48°C), sen
autorregulado positivamente em resposta a este estresse. Foi possível encontrar

promotor putativo com similaridade aos promotores reconhecidos por fatores ECF
região 5' não traduzida de sigF.

,.. sigF é regulado pós-transcricionalmente durante a fase estacionária. não apresentan
autorregulação positiva nesta fase do crescimento.

.,. O gene sigU é induzido em resposta a choque térmico extremo (48°C), estresse sal

e osmótico e pela entrada na fase estacionária. porém. o gene não parece ser essenc
para a resistência a estes estresses.

-,. A regulação de sigU em resposta a choque térmico extremo e à entrada na f
estacionária

parece

ocorrer

em

nível

transcricionaL

enquanto,

mecamsm

transcricionais e pós-transcricionais parecem estar envolvidos em sua regulaç
durante a resposta a choque salino e osmótico.

Conclusões

~

12

O gene sigU não é autorregulado positivamente. A análise de sua região regulatár

demonstrou a presença de um promotor putativo com similaridade ao consens
estabelecido para o reconhecimento por

(J73,

fator sigma principal de C. crescentu

Este promotor é responsável pela indução na transcrição de sigU em resposta a

choque térmico, estresse salino e fase estacionária. Além disto, um promoto
provavelmente reconhecido por

(JF

também foi encontrado, atuando durante a fas

estacionária. Entretanto, este promotor não se mostrou essencial para a expressão d
sigU.
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