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RESUMO 
 

Valencia, EY. Estudo do sistema BlaR/BlaI e de dois operons codificando sistemas de efluxo 
RND em Caulobacter crescentus. [Tese (Doutorado em Biotecnologia)] São Paulo: Instituto 
de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, 2012. 
                 
                           

O presente trabalho tem como objetivo caracterizar três agrupamentos de genes da alfa 

proteobactéria Caulobacter crescentus envolvidos na resposta a metais e antibióticos. 

Analisamos o agrupamento composto pelos genes CC1637-CC1640, que contém um sistema 

BlaR/BlaI de transdução de sinal, e realizamos uma análise comparativa de dois sistemas de 

efluxo da família RND (resistência, nodulação e divisão celular)  composto pelos genes 

CC2720-CC2725 e CC2388-CC2390 que estariam envolvidos na resposta a metais cádmio e 

zinco. Mutantes simples e duplos com deleção em fase foram obtidos, e o estudo da atividade 

promotora foi realizado através de ensaio de β-galactosidase utilizando gene repórter lacZ .  

Ensaios de RT-PCR e atividade -galactosidase mostraram que o gene CC1638 

provavelmente não possui promotor próprio e que os genes CC1637- CC1640 podem 

consituir um operon. A atividade promotora do gene CC1640 não responde a H2O2, Cd2+ e 

Zn2+, mas a linhagem ∆CC1640 apresentou baixa viabilidade na presença de Cd2+. As 

linhagens ∆CC1637 e ΔCC1638 mostraram sensibilidade a t-butil-hidroperóxido. A linhagem 

∆CC1640 mostrou-se sensível aos antibióticos cefotaxima e piperacilina + Tazobactam, e 

ensaios de -galactosidase em placa e em meio liquido mostraram indução da expressão pelos 

antibióticos cefotaxima e cefalexina. Observamos uma auto-regulação do operon pela proteína 

codificada pelo gene CC1640 (BlaI), confirmado por ensaios de EMSA. A presença de BlaR 

inibe a ligação da proteína BlaI ao promotor, sugerindo que ambas BlaI/BlaR regulem em 

conjunto o promotor do gene CC1640. Análise in silico do consenso TTACGNNCGTAA 

localizado no promotor de CC1640 identificou esta sequência na região promotora de outros 

genes. A análise da expressão relativa sugere que os genes CC1568, CC1230 e CC2661 são 

regulados pela proteína BlaI, sugerindo que BlaI regula a expressão de outros genes 

possivelmente envolvidos na resposta a antibióticos β-lactâmicos. 

Ensaios de atividade -galactosidase da região intergênica CC2720-CC2721 

mostraram que esta não possui atividade promotora, e análise por RT-PCR confirmou que os 

genes CC2720-CC2721 são co-transcritos e que fazem parte do operon CC2720-CC2725. A 

expressão do operon mostrou indução significativa na presença de Cd2+ 10 µM (2,6 vezes em 

24 h); Zn2+ 100 µM (1,7 vezes  em 24 h); Co2+ 175 µM (2,3 vezes  em 24 h); Ni2+ 100 µM (1,5 

vezes em 24 h, mas não foi induzido em 48 horas). A expressão do operon CC2388-CC2390 é 



altamente induzida na presença de cobalto 100 µM (2,7 vezes induzido em 24 h) e Níquel 100 

µM (3,3 vezes  em 24 h); pouco induzido por Zinco 100 µM (1,5 vezes em 24 h), pero não é 

induzida por cádmio (10 e 25 µM). A linhagem  ΔCC2724 não é sensível a zinco, cobalto ou 

níquel. A linhagem ΔCC2390 é sensível a cobalto, pouco sensível a níquel e não sensível a 

zinco, e ambas as linhagens foram sensíveis a cádmio. A obtenção do duplo mutante, assim 

como sua complementação, foram realizadas, e os resultados sugerem que se trata de dois 

sistemas de efluxo com diferentes respostas a metal. 

 
 
Palavras-chave: Caulobacter crescentus. Metais. Antibióticos. Cádmio. Estresse. Regulação gênica. 
Genômica funcional. 



ABSTRACT 

Valencia, EY. Study of the BlaR/BlaI system and two operons encoding RND efflux systems 
from Caulobacter crescentus. [Ph.D. thesis (Biotechnology)] São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade de São Paulo,  2012. 
 
 
 The aim of this work is to characterize three clusters of genes from the alpha 

proteobacterium Caulobacter crescentus involved in metal and antibiotics response. We 

analyzed the cluster comprising genes CC1637-CC1640, which contains a BlaR/BlaI signal 

transduction system, and we performed a comparative analysis with two RND (Resistance-

Nodulation and Cell Division) efflux systems consisting on genes CC2720-CC2725 and 

CC2388-CC2390, which are probably involved in cadmium and zinc response. Mutant strains 

for one or two of these genes were obtained, and the study of promoter activity was performed 

by β-galactosidase activity assays using lacZ as reporter gene. 

 RT-PCR and β-galactosidase activity assays revealed that the CC1638 gene probably 

does not possess an exclusive promoter, and that the genes CC1637-CC1640 may constitute 

an operon. The promoter of CC1640 does not respond to H2O2, Cd2+ and Zn2+, but the 

∆CC1640 strain presented low viability in the presence of Cd2+. The ∆CC1637 and ∆CC1638 

strains showed sensitivity to t-butyl-hydroperoxide. The ∆CC1640 strain showed sensitivity 

to the antibiotics cefotaxime and piperacillim + Tazobactam, and β-galactosidase activity 

assays performed both on plates and liquid medium showed induction of the expression by the 

presence of antibiotics cefotaxime and cephalexin. We observed auto-regulation of the operon 

by the protein encoded by the CC1640 gene (BlaI), which was confirmed by EMSA assays. 

The presence of BlaR inhibits the binding of the BlaI protein to the promoter, suggesting that 

both BlaI/BlaR regulate the CC1640 gene promoter. In silico analyses for the 

TTACGNNCGTAA consensus, located on CC1640 promoter, identified this sequence in 

promoter regions of other genes. Relative expression analyses indicate that the genes CC1568, 

CC1230 and CC2661 are regulated by the BlaI protein, suggesting that BlaI regulates the 

expression of other genes, possibly involved in β-lactamic antibiotics response. 

 β-galactosidase activity assays of the intergenic region CC2720-CC2721 showed that 

it does not possess promoter activity, and a RT-PCR analysis confirmed that the genes 

CC2720-CC2721 are co-transcribed and belong to the CC2720-CC2725 operon. The 

expression of the operon showed significant induction in the presence of  10 µM Cd2+ (2.6 

fold in 24 h); 100 µM Zn2+ (1.7-fold in 24 h); 175 µM Co2+ (2.3-fold  in 24 h); 100 µM Ni2+ 

(1.5-fold in 24 h) but it was not induced in 48 hours. The expression of the CC2388-CC2390 



operon showed that it is highly induced in the presence of 100 µM Co2+ (2.7-fold induction in 

24 h) and 100 µM Ni2+ (3.3 fold in 24 h); slightly induced  100 µM Zn2+ (1.5 fold in 24 h), but 

it is not induced in the presence of 10 and 25 µM Cd2 +. The ΔCC2724 strain is not sensitive 

to zinc, cobalt or nickel. The ΔCC2390 strain is sensitive to cobalt, slightly sensitive to nickel 

and not sensitive to zinc, and both strains are sensitive to cadmium. A double mutant was 

constructed, as well as a complemented strain, and results suggest that these are two efflux 

systems with distinct metal responses. 

 

Key words: Caulobacter crescentus. Metal. Antibiotics. Cadmium. Stress. Gene regulation. 

Functional genomics. 
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1 INTRODUÇÂO 

Os microorganismos de vida livre estão expostos às mudanças do seu habitat causadas 

por fatores bióticos, abióticos ou antropogênicos, o que motiva um constante processo de 

adaptação para manter sua sobrevivência. Desde o início da vida os seres vivos têm se 

adaptado e desenvolvido na presença de metais, e a partir da década de 1940 a contaminação 

do meio ambiente com antibióticos tem constituído um novo mecanismo de pressão seletiva. 

Assim, os microrganismos têm desenvolvido uma sofisticada e dedicada maquinaria genética 

e metabólica para adquirir, utilizar, neutralizar, transportar, detoxificar e administrar a 

concentração intra e extracelular dos diversos tipos de íons de metais e antibióticos presentes 

no seu meio ambiente, dando origem à aparição de cepas bacterianas resistentes a estes 

produtos. O conhecimento dos eventos moleculares relacionados à resposta e resistência a 

antibióticos e metais são importantes para se estabelecer seu efeito sobre o metabolismo 

celular, e o sistema celular de manutenção da homeostase, o que permite explorar a 

capacidade metabólica dos organismos em resposta a estes produtos. 

Nosso laboratório utiliza como organismo modelo a bactéria oligotrófica Caulobacter 

crescentus, encontrada em praticamente todos os ambientes aquáticos (marinho e de água 

doce) e em muitos tipos de solo. Em C. crescentus têm sido identificados genes envolvidos na 

resposta a metais (cromo, cádmio, selênio, urânio e zinco) (Hu, et al 2005; Braz e Marques 

2005; Hillson et al 2007; Braz et al 2010) e antibióticos (β-lactâmicos) (Simm et al., 2001; 

Docquier et al., 2002), porém existe pouca informação sobre os mecanismos celulares de 

resposta e resistência à presença de antibióticos e metais nesta bactéria. 

Nossa proposta consiste em caracterizar em nível molecular um agrupamento de genes 

(CC1637-CC1640) envolvido na resistência a metais (Cd2+ e Zn2+), antibióticos e estresse 

oxidativo e comparar dois sistemas de efluxo da família RND (resistance-nodulation-cell 

division) (codificados pelos genes CC2721/ CC2722/ CC2724 e CC2388/ CC2389/ CC2390), 

envolvidos na resistência a Cd2+ e Zn2+. 
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1.1 Bactérias e Metais 

 Os metais são componentes naturais de nosso planeta, estão naturalmente presentes na 

constituição de solos e rochas e desde o início da vida os seres vivos têm se desenvolvido na 

presença de metais. A origem da vida pode estar associada ao metal mais abundante na terra: 

o Ferro (Fe). A redução de Fe3+ a Fe2+ é considerada a forma inicial de respiração microbiana 

e tem sido conservada através da evolução (Barton et al., 2007).   

 Do ponto de vista fisiológico, os metais podem ser agrupados em: (i) essenciais e não 

tóxicos (por exemplo, sódio, potássio, cálcio e magnésio); (ii) essenciais, porém perigosos em 

altas concentrações (por exemplo, ferro, manganês, zinco, cobre, cobalto, níquel e 

molibdênio); e (iii) tóxicos não essenciais (por exemplo, prata, ouro, alumínio, chumbo, 

mercúrio e cádmio) (Bruins et al., 2000; Valls et al., 2002).  Doze metais são conhecidos por 

ser essenciais aos seres vivos: sódio (Na), magnésio (Mg), potássio (K), cálcio (Ca), cromo 

(Cr), manganês (Mn), ferro (Fe), cobalto (Co), cobre (Cu), zinco (Zn), selênio (Se) e 

molibdênio (Mo). Dos metais não essenciais, mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cádmio (Cd) e 

arsênio (As), são reconhecidos como perigosos à saúde humana (Silveira et al., 2003). 

Desde a revolução industrial (século XVIII), a elevação dos teores de metais no meio 

ambiente vem sendo associada ao uso intensivo de produtos agrícolas (fertilizantes) e aos 

resíduos da indústria e mineração (Fernandez et al., 2007). Os metais, diferente dos poluentes 

orgânicos, não podem ser biodegradados e permanecem no meio ambiente de forma livre ou 

em complexos, sendo acumulados principalmente no solo e água (de rios, lagos e 

mananciais), podendo atingir até o lençol freático (Hsieh et al., 2007). No solo, os metais 

podem ser adsorvidos por meio de reações de adsorção específica e/ou não específica e entre 

os componentes que retêm metais destacam-se os óxidos de Fe e a matéria orgânica. Em 

solução, os metais encontram-se como íons livres e/ou formam complexos ligantes orgânicos 

e inorgânicos. As espécies livres são mais importantes em estudos de poluição ambiental, pois 

correspondem às formas prontamente biodisponíveis para os seres vivos (Silveira et al., 

2003), por isso o meio aquático é o mais suscetível ao efeito tóxico da poluição por metais, o 

que torna os organismos aquáticos um bom modelo para o estudo da resposta à exposição a 

estes íons. 

  O estudo da composição dos seres vivos tem mostrado a existência de um metaloma 

(conteúdo de metais na célula), constituído pelos metais essenciais requeridos em grandes ou 

pequenas quantidades para a atividade celular (Barton et al., 2007), como processos redox, 

estabilização de moléculas, manutenção da pressão osmótica ou como parte da estrutura de 
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diversas proteínas e no centro ativo de muitas enzimas. Alguns metais não tem valor para a 

célula (metais não essenciais), e são potencialmente tóxicos.  

 Porém, em alta concentração, os metais essenciais e não essenciais podem ser nocivos 

à célula, prejudicando a membrana celular, diversas funções celulares, a estrutura do DNA ou 

alterando a especificidade das enzimas (Bruins et al., 2000). Assim, os microorganismos têm 

desenvolvido um sistema de homeostase adaptado à presença de metais essenciais e não 

essenciais, com a finalidade de manter a ótima concentração do metal intracelular. Isto é feito 

controlando os processos de transporte, tráfico intracelular, efluxo e conservação, garantindo 

sua biodisponibilidade para os processos celulares e evitando prejuízo aos componentes 

celulares (Ma et al., 2009).  

 O mecanismo de homeostase está constituído por diferentes tipos de proteínas: (i) 

transportadores de metal, que transportam íons ou pequenas moléculas quelantes através das 

barreiras impermeáveis, e geralmente são proteínas de membrana; (ii) metalochaperonas, que 

transportam o metal entre os diferentes compartimentos celulares (periplasma, citosol) e (iii) 

sensores de metal ou metaloreguladores, que controlam a expressão de genes que codificam 

as proteínas envolvidas na homeostase em resposta a condições de carência ou aumento de 

um metal (Ma et al., 2009). 

 Assim, os microrganismos têm desenvolvido uma maquinaria para administrar a 

concentração intracelular dos diversos tipos de íons de metais presentes no seu meio ambiente 

(Figura 1) (Giedroc et al., 2007; Haferburg et al., 2007). Desta forma, as bactérias respondem 

à presença de metais no seu meio, através de uma série de processos, que podem ser 

biotecnologicamente explorados (Valls et al., 2002; Ivask et al., 2004; Majewska et al., 2007): 

 a- Bioadsorção- ligação de metais a componentes da superfície celular (por exemplo, 

grupos carboxil, amino, imidazol, fosfato, sulfato e hidroxila); b- Precipitação do metal- 

capacidade de reduzir o metal, gerando uma forma menos ativa; c- Transformação 

enzimática- através da atividade de enzimas (oxidação, redução, metilação e alquilação), que 

levam à imobilização ou precipitação do metal; d- Bioacumulação- capacidade de transportar 

e acumular o metal no interior celular; e- Produção de biosurfactantes- produção de 

biopolímeros que poderiam participar na solubilização e desabsorção dos metais; f- 

Biosensor- o organismo é sensível a presença de metais e podem ser utilizados como 

indicadores. 

Assim, é de grande interesse o conhecimento de todos os processos acima 

mencionados, para determinar o efeito biológico dos metais, os mecanismos moleculares da 
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resposta celular e o potencial de aproveitamento destes microorganismos em processos como 

bioremediação.  

 
Figura 1 - Mecanismos gerais de resistência microbiana a metais\ (X)-Interação de constituintes 

celulares com íons metais, (M)-Metais. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Haferburg, et al., 2007. 

 

De forma geral, todas as bactérias apresentam genes para resistência a íons de metais, 

entre os quais temos: Ag+, AsO2-, AsO4
3-, Cd2+, Co2+, CrO4

2-, Cu2+, Hg2+, Ni2+, TeO3
2-, Tl+ e 

Zn2+. Estes grandes grupos de sistemas de resistência funcionam através de mecanismos de 

efluxo, reações enzimáticas de transformação (oxidação, redução, metilação e demetilação), 

ou proteínas que ligam metais (por exemplo, metalotioneina SmtA, chaperona CopZ e 

proteína periplásmica SilE que liga prata). Alguns dos sistemas de efluxo são dependentes de 

ATPase e outros são trocadores quimiosmóticos íon/próton (Silver, 1996a; Silver et al., 1996 

b; Valls et al ., 2002; Silver et al., 2005). Por outro lado, as bactérias podem também 

sequestrar metais e elementos radioativos (por exemplo, urânio e tório) através de 

mecanismos de absorção passiva que envolve componentes com carga elétrica da superfície 

celular (bioabsorção) ou por processos de transporte ao interior celular (bioacumulação) 

(Lovley, 2003).  

Entre os mecanismos de resistência a metais mais bem descritos em bactérias, temos 

os sistemas (Silver et al., 1994): 

a. mer, pelo qual o mercúrio e compostos organomercuriais são detoxificados 

enzimaticamente. 
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b. ars, pelo qual o arseniato é reduzido enzimaticamente a arsenito. Arsenito é 

bombeado para fora da célula por uma proteína de membrana ou um sistema de ATPase.  

c. cadA, pelo qual o cádmio (e zinco) é bombeado para fora da célula por um sistema 

ATPase tipo P. 

d. cop, que confere resistência a cobre em Pseudomonas e E. coli. Em E. coli a 

resistência a cobre é devida a bioacumulação e ligação por proteínas de superfície.  

e. czc, pelo qual o cádmio, zinco, e cobalto são bombeados pra fora da célula por um 

complexo de membrana de três componentes. O sistema cnr bombeia cobalto e níquel para 

fora da célula utilizando um complexo proteico acoplado à membrana. 

6. chr, no qual a resistência a cromo é devida à redução do transporte celular.  

Os mecanismos de resistência a qualquer metal consistem muitas vezes na ação 

conjunta de alguns sistemas de efluxo (Nies, 2003) (Figura 2). A primeira linha de resistência 

a metais é constituída pela família de proteínas RND envolvidas em resistência a metais 

pesados (R. metallidurans), nodulação (Mesorhizobium loti) e divisão celular (E. coli). O 

sistema RND é constituído por três proteínas que formam um complexo sistema de efluxo, 

que exporta substratos da membrana citoplasmática ao periplasma e deste ao exterior celular. 

A segunda linha de defesa é constituído pelo sistema facilitador de difusão de cátions (CDF), 

uma família de sistemas de transportadores secundários ligados a membrana que realizam o 

efluxo de metais cátions de transição como, Zn2+, Co2+, Fe2+, Cd2+, Ni2+, ou Mn2+, desde o 

citoplasma ao exterior celular ou a espaço periplásmico. A maioria de proteínas CDF 

apresentam seis putativos domínios transmembrana (TMDs) com N- e C-terminal 

citoplasmático, sendo os mais conservados os TMDs I, II, V e VI, os quais estão envolvidos 

no transporte do metal (Nies, 2003; Montanini et al., 2007; Von Rozycki et al., 2009). A 

terceira linha de defesa é constituída pelo sistema ATPase tipo P que consiste em uma 

proteína com segmentos transmembrânicos que bombeia íons contra o gradiente 

eletroquímico com gasto de ATP, sendo utilizada para o transporte específico de metais bi e 

monovalentes (Wu et al., 2006). Um exemplo desta ação conjunta ocorre em bactérias Gram 

negativas e consistem de dois eventos, um que atua no citoplasma e outro no espaço 

periplasmático; inicialmente as proteínas ATPase tipo P e CDF transportam seu substrato 

através da membrana interna para o periplasma e em um segundo evento o sistema RND 

transporta o substrato através da membrana externa para fora da célula (Nies, 2003; Kim et 

al., 2011). 

Em bactérias Gram negativas o sistema RND confere resistência a antibióticos e 

metais (Nies, 2003; Baker-Austin et al., 2006). O sistema RND esta composto por três 
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proteínas que são: (i) proteína RND de membrana interna que tem o motivo de 

reconhecimento ao metal, (ii) proteína de fusão de membrana (MFP) e (iii) proteína que 

efetua o efluxo através da membrana externa (OMF) (Nies, 2003). O sistema RND é dividido 

segundo sua especificidade de substrato em duas subclasses: (i) efluxo de antibióticos ou 

compostos hidrofóbicos/anfifílicos (HAE), e (ii) efluxo de metais pesados (HME) que 

transporta íons (cátions monovalentes ou divalentes), por exemplo, o sistema Czc de 

Ralstonia metallidurans (De Angelis et al., 2010). Perrin et al (2010) estudaram o sistema de 

efluxo HME e HAE presentes em bactérias do gênero Burkholderia, identificando genes 

pertencente a proteína RND no genoma de 21 espécies. O alinhamento múltiplo de 39 

proteínas RND identificou a sequencia G403XXXD407 XXXXXXE414 (posição referente à 

proteína MexB de P. aeruginosa) no domínio transmembrana  TM4 em ambos os sistemas 

HME e HAE, sugerindo que estes resíduos podem desempenhar um papel importante na 

translocação de prótons. Cinco resíduos de aminoácidos foram conservados em HAE: D407-

D408 (localizados no domínio TM4) e K940, R971 e T978 (localizados no domínio TM10) 

na posição referente à proteína AcrB de E. coli. Destes 5 aminoácidos, somente D407,  R971 

e T978 encontram se no sistema HME e o aminoácido K940 se encontra em todos os sistemas 

HAE1 e não em sistemas HME. A análise de 63 genomas procariotos de arqueas e bactérias 

(Nies, 2003) permitiu identificar e agrupar proteinas RND de acordo com seu substrato, 

comparando com a proteína CzcA  de Ralstonia metallidurans. Assim, temos: HME1 

(substrato: Zn2+, Co2+, Cd2+), HM2 (substrato: Co2+, Ni2+), HM3a (cátions divalentes), 

HME3b (cátions monovalentes), HM4 (Cu+ ou Ag+) e HME5 (Ni2+), sendo os motivos de 

reconhecimento ao substrato localizados no domínio TM4. Por exemplo, em HME1 e HME2 

foi identificado o motivo DFG-DGA-VEM, presente na proteína CzcA (HME1) ou CnrA e 

NccA (HME2) (Nies, 203). 
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Figura 2 - Modelo molecular de efluxo de cádmio por uma ATPase tipo-P (A) e um antiporter 

quimiosmótico RND (B)/ A figura mostra o mecanismo de resistência a cádmio empregado 

os sistemas: ATPase tipo-P CadA (A)  ou  efluxo RND CzcCBA (B). CadA é uma proteína 

inserida na membrana interna que bombea cádmio ao periplasma ou ao meio externo, 

utilizando energia proveniente da hidrolises de ATP. O complexo quimiosmótico CzcCBA 

RND é constituído por três polipetídeos: CzcA inserido na membrana interna, CzcB 

localizado no periplasma e CzcC proteína inserida na membrana externa, estas proteínas 

formam um canal que utiliza prótons para liberação de íons cádmio fora da célula, em 

alguns casos estes sistemas também bombeiam íons cádmio  periplasmáticos para o 

exterior celular. 

 

Membrana 
externa

Periplasma

Membrana 
interna

P= fosforilacão

N= Ligação de  nucleotídeo 

A= Ativador e fosfatase

A B

 
Fonte: Silver et al., 2005.   
 

Um mecanismo para tolerar o efeito tóxico dos íons de metais em geral, consiste na 

diminuição do influxo dos íons, para o qual se deve reprimir a expressão do gene 

transportador (Zhao et al., 1996) ou ativar a proteólise da proteína transportadora (Liu et al., 

1999).  

Os mecanismos que controlam a resistência e a homeostase a metais são 

cuidadosamente regulados pela célula ao nível de expressão gênica e sistemas de transdução  
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de sinal, entre outros.  Reguladores de transcrição dependentes de metal (metaloregulador) 

são um dos principais mecanismos que a célula tem para responder a metais. Portanto, é 

crucial entender como estes metaloreguladores são capazes de reconhecer e distinguir entre os 

diferentes metais gerando uma resposta transcricional de operons que codificam sistemas de 

efluxo, transportadores ligados à membrana, e proteínas que seqüestram metais. Há algumas 

famílias de metaloreguladores em que os mecanismos de resposta a metais tóxicos foram bem 

estudados, como é o caso das famílias de reguladores de transcrição MerR e SmtB/ArsR 

(Pennella et al., 2005). 

Proteínas da família MerR, são repressores de transcrição de operons relacionados a 

resposta de estresse induzido por íons de metais pesados. A ativação do operon acontece 

quando o metal se liga na proteína e provoca a distorção do DNA, de modo que libera o 

promotor para a transcrição de genes que codificam proteínas de efluxo em resposta a metal. 

São membros desta família o sistema MerR (mercúrio) de P. aeruginosa, ZntR (zinco) e 

CueR (cobre) de E. coli, CoaR (cobalto) de Synechocystis e PbrR (chumbo) de R. 

metallidurans (Outten et al., 2000; Busenlehner et al., 2003).  Por outro lado, membros da 

família SmtB/ArsR são exclusivamente repressores da transcrição dos genes que codificam 

proteínas de efluxo de metal ligando-se como homodímeros na seqüência operador/promotor 

(O/P) destes genes. A desrepressão do gene ocorre quando o metal que deve ser eliminado da 

célula se liga ao repressor provocando uma mudança na conformação da proteína de forma 

que o repressor perde a afinidade de ligação ao O/P liberando assim a transcrição. São 

membros desta família SmtB (zinco) de Synechoccus PCC7942, ArsR (arsênio) de E. coli, 

NmtR (níquel e cobalto) de M. tuberculosis, CzrA ou ZntR (zinco e cobalto) e CadC (cádmio, 

chumbo, bismuto e zinco) de S. aureus (Busenlehner et al., 2003; Rensing, 2005). 

Na análise do genoma de Pseudomonas putida KT2440 foram identificados: dois 

sistemas de resistência a arsênio (arsRBCH), um para cromo (chrA), quatro a seis sistemas 

para cátions divalentes (dois cadA e dois a quatro czc), dois sistemas para cátions 

monovalentes (pacS, cusCBA), dois operons que quelam íons de Cu (copAB), uma 

metalotioneína, um sistema para metilação de Te/Se (tpmT) e quatro transportadores ABC 

para Zn, Mn, Mo e Ni (um nikABCDE, dois znuACB e um mobABC) (Canovas et al., 2003), 

demonstrando a capacidade de resistência a metais desta bactéria. Uma análise genética 

realizada com 62 bactérias, entre Gram-positivas e Gram-negativas mostram que, 28,8% 

apresentam resistência múltipla à combinação dos seguintes metais: As, Cd, Cr, Zn, Hg, Pb, 

Co, Cu e Ni (Abou-Shanab et al., 2007). Esta múltipla resistência pode ser devida à 
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transferência horizontal de genes (HGT) entre cepas de bactérias, por exemplo, do sistema 

ATPase tipo P (Martinez et al., 2006).  

Os maiores problemas de contaminação são atribuídos aos metais pesados (mercúrio, 

arsênio, chumbo e cádmio), que podem contaminar plantas e outros componentes da cadeia 

alimentar, colocando em sério risco a saúde humana (Silveira et al., 2003; Sun et al., 2006). 

Dentre eles, os íons de cádmio são considerados altamente tóxicos a todos os organismos 

devido a seu meio-tempo de vida biológico (permanece de 20 a 30 anos no organismo 

humano), baixa taxa de excreção (eliminação de 1 a 2 mg/dia) e armazenamento em tecidos 

brandos, como fígado e rim; em humanos há indícios de que mesmo baixas concentrações de 

cádmio são carcinogênicas (Tully et al., 2000, Deckert, 2005).  

Em bactérias, íons de cádmio inativam ou desnaturam proteínas através da ligação a 

grupos tiol (Nies, 2003); inibe o sistema “mismatch”, um dos sistemas de reparo de DNA (Jin 

et al., 2003); provocam danos ao DNA simples fita e interrompem a síntese de ácido nucleico 

e proteínas (Mitra, 1984; Mitra e Bernstein, 1978); substituem outros íons metálicos em uma 

variedade de proteínas, nas quais tais íons têm papel de cofator (enzimas) ou estrutural 

(fatores de transcrição). Como cádmio não é um metal redox ativo, como é o caso do 

mercúrio e arsênio que são oxidados/reduzidos, tem se mostrado que íons de cádmio podem 

substituir ferro e zinco de metaloproteínas, e estes íons livres podem catalisar a geração de 

espécies reativas de oxigênio (ROS induzido por metais) que podem produzir peroxidação 

lipídica e induzir uma resposta a estresse oxidativo (Nzengue et al., 2011).  

Devido à sua alta toxicidade, diversos trabalhos têm abordado os mecanismos de 

resistência a íons cádmio. Como é um metal tóxico e não essencial, em E. coli cádmio age 

como um inibidor competitivo no transporte de zinco (Laddaga, et al., 1985) e em 

Staphylococcus aureus e B. subtilis entra pelo transporte de manganês (Weiss et al., 1978; 

Laddaga, et al., 1985). A resistência microbiana a cádmio é devida a três sistemas: antiporter 

quimiotático tipo CBA, ATPase tipo P e facilitador de difusão de cátions (CDF) (Rosen, 

2002; Hu et al., 2007). 

Diversas bactérias têm sido identificadas como tendo habilidade de resistência a 

cádmio. Em S. aureus, a resistência a cádmio é dada pelo operon cad que codificas as 

proteínas CadC e CadA. CadC é o repressor transcricional do operon cad e CadA é uma 

ATPase tipo P (Busenlehner et al., 2006). Genes para resistência a cádmio e outros metais têm 

sido identificados em diversas bactérias, entre as quais temos: Pseudomonas putida (genes 

czcCBA1, cadA2R e colRS) (Hu et al., 2007); Helicobacter  pylori (genes cznC, cznB e cznA) 

(Stahler et al., 2006); Ralstonia metallidurans (genes czcCBA, czcD, czcS, czcR and the czcE) 
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(Legatzki et al., 2003; Grosse et al., 2004); e Streptococcus thermophilus genes cadC e cadA 

(Schirawski et al., 2002), entre outros.  

Metodologias abrangentes, como microarranjos de DNA e eletroforese bidimensional 

de proteínas, foram realizadas com o objetivo de identificar e analisar a resposta a cádmio em 

algumas bactérias, como E. coli (Wang et al., 2005); B. subtilis (Moore et al., 2005) e C. 

crescentus (Hu, et al., 2005). Nestes trabalhos foi visto que a exposição a cádmio, além de 

aumentar a expressão de genes específicos do sistema de efluxo de metais, altera também a 

expressão de alguns genes que pertencem a outros sistemas de resposta a estresses, tais como: 

choque térmico, choque frio, SOS, estresse oxidativo, osmótico, ácido, antibióticos entre 

outros. Contudo, também foram observadas alterações na expressão de genes envolvidos no 

metabolismo, e em proteínas envolvidas na montagem do ribossomo (VanBogelen, et al., 

1987; Ferianc, et al., 1998). Em uma proporção menor, este efeito de resposta ao estresse 

geral também foi observado através da estratégia de mutagênese por inserção aleatória de 

transposon na construção de uma biblioteca de linhagens mutantes de P. fluorescens e C. 

crescentus (Rossbach et al., 2000; Braz e Marques., 2005).  

 

1.2 Bactérias e resistência a antibióticos 

 No complexo sistema de interação dos microorganismos no meio ambiente, a luta pelo 

espaço e nutrientes se realiza de diferentes formas, uma das quais é a produção de uma 

substância que mata, inibe ou prejudica o desenvolvimento de outro microorganismo. Estas 

substâncias conhecidas como antibióticos têm sido utilizadas desde a década de 1940 (com a 

penicilina como primeiro representante) para o tratamento terapêutico de doenças infecciosas. 

Porèm, a emergente e rápida disseminação de bactérias resistentes a antibióticos, nos últimos 

anos, expõe nossa falta de conhecimento sobre os processos ecológicos, evolutivos e 

metabólicos que permitem às bactérias desenvolver mecanismos de resistência contra a 

presença de antibióticos no seu meio ambiente ou pela intervenção humana (Aminov, 2009).  

 A resistência a antibióticos podem ser uma propriedade intrínseca ou uma capacidade 

adquirida (Kaye et al., 2004). A resistência intrínseca (resistência natural) ocorre devido à 

ausência do alvo para ação do antibiótico, por exemplo, na relação entre antibióticos que 

inibem a síntese da parede celular (penicilina e outros) e os micoplasmas. Micoplasmas não 

apresentam parede celular, logo penicilinas não encontram alvo para sua ação. Esta 

característica fenotípica é transferida de geração a geração. A resistência adquirida ocorre 

quando uma alteração genética na bactéria diminui a eficiência ou efeito do antibiótico, 

resultando em uma resistência clínica. As bactérias podem utilizar um ou vários mecanismos  
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de resistência contra uma classe de antibióticos, ou um mesmo mecanismo pode proporcionar 

resistência a vários antibióticos relacionados ou não.  

 A partir de 1940, diversas classes de antibióticos têm sido identificadas, produzidas e 

introduzidas como parte de uma terapia de tratamento a doenças infecciosas em animais e 

humanos, porém, após alguns anos de uso, surgem bactérias resistentes a estes antibióticos 

(Brötz-Oesterhelt et al., 2010). O uso de antibióticos estimula condições de pressão seletiva, 

que dão origem a aparição de cepas bacterianas resistentes a agentes antimicrobianos. Os 

mecanismos de ação de algumas classes de antibióticos estão mostrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Mecanismo de ação dos antibióticos 

Antibióticos Modo de ação 

β˗lactâmicos: Penicilina, cefalosporina, 

carbapenemos 

Glicopeptídeos: Vancomicina 

Interferência na síntese da parede celular 

a-Cloranfenicol, macrólideos, clindamicina 

b-Aminoglicósideos e tetraciclinas 

Inibição de síntese de proteínas:  

a- ligam-se a subunidade 50S ribossomal 

b- ligam-se  a subunidade 30S ribossomal 

a-Fluoroquinolonas 

b-Rifampicina 

Interferência na síntese de ácidos nucleicos: 

a- Inibe síntese de DNA   

b- Inibe síntese de RNA. 

Trimetoprim-sulfametoxazol Inibição de vias metabólicas 

Polimixinas e daptomicina Disrupção da membrana bacteriana 

 

Fonte: Tenover, 2006. 

 

 As bactérias desenvolveram mecanismos para evitar o efeito dos antibióticos (Kaye et 

al., 2004): 

a) Diminuição da concentração intracelular do antibiótico, através da diminuição de 

permeabilidade da membrana externa (por exemplo para β-lactâmicos, genes ompF, oprD), 

diminuição do transporte pela membrana plasmática (por exemplo para Quinolonas, gene 

ompF), aumento do mecanismo de efluxo (por exemplo para tetraciclina, gene tetA; 

quinolonas, gene norA; macrólidos, gene mefA; múltiplos antibióticos, genes mexAB-oprF), 

b) Inativação (reversível ou irreversível) do antibiótico, através de enzimas (por exemplo para 

β- lactâmicos, enzima β-lactamase), e 
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c) Modificação da molécula alvo, quando uma mutação altera a característica da molécula, 

evitando o ação do antibiótico, por exemplo a resistência a β-lactâmicos devida a modificação 

da proteína que liga penicilina. 

 Uma bactéria sensível pode adquirir resistência através da ocorrência de mutações e 

seleção, ou pela aquisição do material genético de bactérias resistentes (transferência 

horizontal) pelo mecanismo de transformação, conjugação ou transdução. Dos vários 

mecanismos de resistência, o sistema de efluxo (que conferem resistência a macrólideos, 

tetraciclinas, cloranfenicol, quinolonas e β-lactâmicos) e o de enzimas inativadoras (que 

conferem resistência a β-lactâmicos), são os mais predominantes e favorecem a resistência 

bacteriana a várias classes de antibióticos.  

 Existem cinco classes de sistemas de efluxo de antibióticos conhecidos: MF 

(facilitador maior), MATE (efluxo de multidrogas e tóxicos), RND (divisão-nodulação-

resistência), SMR (sistema menor de resistência a múltiplas drogas) e ABC (cassete que liga 

ATP). O sistema de efluxo RND está presente em todos os seres vivos, porém, em bactérias 

Gram negativas está envolvido também na resistência a antibióticos. O sistema RND TolC e 

AcrB de E. coli e MexA e OprM de Pseudomonas aeruginosa, são os mais conhecidos 

(Guglierame et al., 2006).   

Em P. aeruginosa as bombas de efluxo RND são o componente principal que confere 

resistência a múltiplos antibióticos (β-lactâmicos, fluoroquinolonas, tetraciclina, 

cloranfenicol, macrolídeos, aminoglucosídeos), pois remove e evita seu acúmulo no interior 

celular. Quatro destes sistemas de efluxo (MexABOprM, MexXY-OprM, MexCD-OprJ, e 

MexEFOprN), estão presentes em P. aeruginosa o que confere um efetivo mecanismo de 

resistência a antibióticos (Tenover, 2006) 

Antibióticos β-lactâmicos (penicilinas, ampicilinas, cefalosporinas e outros 

relacionados), que interferem na biosíntese do peptidoglicano da parede celular das bactérias, 

são irreversivelmente inativados pela clivagem do anel β-lactâmico efetuado pela enzima β-

lactamase. As enzimas β-lactamases são codificadas por elementos cromossomais ou 

plasmídeos, de forma constitutiva ou induzida e secretada no espaço periplásmico (bactérias 

Gram-negativas) ou meio externo (bactérias Gram positivas). A ocorrência de mutações 

pontuais no gene codificador e sua rápida disseminação entre as populações bacterianas fazem 

do mecanismo de resistência a antibiótico mediado por enzimas β-lactamases o mais 

distribuído entre as bactérias, sendo também o mecanismo de resistência mais estudado 

(Matagne et al., 1998; Salverda et al., 2010). 

Drawz e Bonomo (2010) classificam as enzimas  β-lactamases em 4 classes:  
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          1- Classe A: Constituída por: Serina-β-lactamases que hidrolisam benzilpenicilina; 

ESBLs (β-lactamase de amplo espectro) que hidrolisam penicilinas, cefalosporinas, 

monobactamicos como aztreonan; e serina-carbapenemases que hidrolisam carbapenemos, 

cefalosporinas, penicilinas e aztreonan;  

2- Classe B: metaloproteases;  

3- Classe C: serina cefalosporinases; e, 

4- Classe D: serina oxacilinases.  

A classe C inclui enzimas β-lactamases tipo AmpC, CMY, ACT-1 e DHA. As enzimas 

β-lactamases tipo AmpC foram descobertas por conferir resistência a uma variedade de 

drogas, originando problemas de saúde pública por enterobactérias como E. coli, Klebsiella 

pneumoniae e Proteus mirabilis (Coudron et al., 2000; Jacoby 2009). Estas enzimas são 

usualmente codificadas por genes bla localizados no cromossomo bacteriano e conferem 

resistência a penicilinas e inibidores de β-lactamase (cefalosporinas e tambem cefoxitina, 

cefotetam, ceftriaxona e cefotaxima). Os genes das enzimas β-lactamases classe C em 

bactérias Gram negativas estão reprimidos e podem ser ativados por indução com alguns 

antibióticos β-lactâmicos, particularmente cefoxitina, e seu mecanismo de regulação está em 

estudo (Drawz e Bonomo, 2010).   

O regulador de transcrição BlaI foi identificado no mecanismo de resistência a 

antibióticos -lactâmicos (penicilina, ampicilina entre outros), presente em Bacillus 

licheniformis e Staphyloccocus aureus. Nestas bactérias, os genes que codificam as enzimas 

-lactamase (blaZ, blaP) e PBP2a (mecA), estão divergentes aos genes blaI/blaR1 e 

mecI/mecR1, respectivamente (Figura 3). Os genes blaI ou mecI codificam uma proteína 

repressora citoplasmática que liga-se ao operador do gene de β–lactamase. A proteína 

reguladora BlaI apresenta uma região C-terminal responsável pela formação do homodímero, 

cuja região N-terminal liga-se ao operador e reprime a expressão da enzima (-lactamase) que 

degrada os antibióticos -lactâmicos. Os genes blaR1 ou mecR1 codificam proteínas que estão 

inseridas na membrana celular. BlaR1/MecR1 é uma proteína transmembrana, que apresenta 

duas regiões, uma C-terminal extracelular, com função de transdução de sinal e uma região N-

terminal com  uma alça citoplasmática contendo o motivo de Zn-metaloprotease. Na presença 

do antibiótico, a região C-terminal é acilada, produzindo uma alteração conformacional da 

proteína que leva a ativação, por autoclivagem, do motivo Zn-metaloprotease. Esta enzima 

então hidrolisa a proteína repressora BlaI, ativando a transcrição do gene blaZ (-lactamase) 
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(Clarke et al., 2001; Hanique et al., 2004; Vreuls, et al., 2004; Wilke et al., 2004; Safo et al., 

2005; Cha et al., 2007; Boudet et al., 2007).  

 

Figura 3 - Sistema de regulação controlando a expressão de -lactamase ou PBP2a/ A expressão dos 
genes de β-lactamase e PBP2a (por exemplo blaZ e  MecA, respectivamente) são reguladas 
por sistemas ortólogos, consistindo de um repressor (BlaI/MecI) e uma proteína 
sensor/transdutor (BlaR1/MecR1) que destrói a atividade do repressor quando ativado por 
antibióticos. Os repressores BlaI e MecI formam homodímeros que especificamente ligam 
seqüências de DNA  no operador. BlaR1 e MecR1 são  proteínas de membrana cada uma 
composta por três domínios: (i) um domínio extracelular C-terminal sensor β-lactâmico, 
(ii) um domínio transmembrana N-terminal contendo quatro hélices transmembrana, e (iii) 
um domínio intracelular metaloprotease que inativa por proteólise o repressor BlaI/MecI no 
citoplasma. A ligação do antibiótico β-lactâmico no domínio sensor provoca uma mudança 
conformacional que resulta na ativação autolítica do domínio protease intracelular, que 
catalisa a clivagem de BlaI/MecI afetando sua capacidade de ligação ao DNA, permitindo a 
transcrição de blaZ/mecA, blaI/mecI e blaR1/mecR1. A expressão destas proteínas é 
finalizada quando a sinalização pelo antibiótico é reduzida devido a hidrolise pela enzima 
β–lactamase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Modificado de Wilke et al.,  2004. 
 

Da mesma família que as proteínas repressoras BlaI e MecI, a proteína repressora 

CopY de  Enterococcus hirae liga-se ao operador com motivo TACANNTGTA. Nesta 

bactéria a homeostase de cobre é mantida pelo operon cop, o qual consiste de quatro genes, 

que codificam um repressor do operon, CopY, uma chaperona de cobre, CopZ e  duas 

ATPases de tipo CPx, CopA e CopB. CopA realiza o influxo de cobre ao interior celular, 
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enquanto que CopB realiza o efluxo. Em meio com baixa concentração de cobre, CopY liga 

zinco e está presente como um homodímero ligado ao operador do operon. Em alta 

concentração de cobre, a chaperona CopZ realiza a troca do zinco por cobre, liberando o 

repressor CopY do promotor e ativando a transcrição do operon cop. (Magnani, et al., 2005; 

Portmann et al., 2006). 

Desde o início da vida no planeta, as bactérias estão em contato com os metais, porém, 

a atividade humana, além de contaminar o meio ambiente com diversos metais, introduz os 

antibióticos como um novo contaminante. Considerando que os metais não sofrem 

degradação e que seu nível de concentração no meio é maior que o dos antibióticos, o estudo 

da resistência a metais como um fator importante na manutenção e proliferação de resistência 

a antibióticos é de grande importância. Em E. coli cepa K-12 AG100 o sistema de efluxo 

RND está envolvido na resistência ao antibiótico novobiocina (Baker-Austin et al., 2006), na 

E. coli K-12 OST3410 a sobre expressão do gene robA (uma proteína que liga DNA) 

incrementa a resistência a solventes orgânicos (difenil eter, ciclohexano), antibióticos 

(canamicina, novobiocina, cloranfenicol) e metais pesados (zinco, cobalto, níquel) (Nakajima 

et al., 1995). 

Alguns dos mecanismos compartilhados que favorecem a co-resistência a metais e 

antibióticos podem ser (Baker-Austin et al., 2006) 

a- Redução da permeabilidade a membrana: As, Cu, Zn, Mn, Co, Ag  e antibióticos: 

ciprofloxacina, tetraciclina, cloranfenicol e ß-lactâmicos; por exemplo em cepas mutantes de 

Serratia marcescens deficientes em porina (Ruiz et al., 2003), 

b- Inativação e modificação: As, Hg e antibióticos: ß-lactâmicos e cloranfenicol ,  

c- Aumento do efluxo: Cu, Co, Zn, Cd, Ni, As e antibióticos: tetraciclina, cloranfenicol e ß-

lactâmicos; 

d- Modificação/alteração do componente celular alvo, para diminuir a sensibilidade ao agente: 

Hg, Zn, Cu e antibióticos: ciprofloxacina, ß-lactâmicos, trimetroprim e rifampicina; e, 

e- Sequestro do agente: Zn, Cd, Cu e antibiótico coumermicina.  

Como mostrado, os mecanismos de homeostase e resistência a metais podem ser 

utilizados para resistir à atividade dos antibióticos. Isso representa um importante mecanismo 

de adaptação dos microorganismos, e também um potencial problema de saúde pública, ao 

contribuir para manutenção e dispersão de fatores de resistência a antibióticos.  
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1.3 Caulobacter crescentus  

 Segundo Poindexter (1964), o gênero Caulobacter foi proposto em 1935 por Henrici e 

Johnson, para agrupar bactérias Gram-negativas em forma de vibrios, arredondadas ou 

fusiformes, que apresentam um talo em um extremo da célula e se multiplicam por fissão 

binária transversal.  

A espécie mais conhecida, C. crescentus, deve seu nome a forma de crescimento das 

células, que apresentam um flagelo em um pólo e um talo no pólo oposto. Após um longo 

tempo de crescimento na fase estacionária, C. crescentus pode elongar em uma célula maior 

helicoidal, sugerindo que as células menores seriam uma forma helicoidal truncada (Margolin, 

2004).  

 C. crescentus é uma α-proteobactéria, que teve seu genoma de ~4 Mbp totalmente 

sequenciado, o qual apresenta 3,767 genes (Nierman et al., 2001). A linhagem de C. 

crescentus NA1000 é uma variante da cepa selvagem CB15, (ATCC 19089) que tem sido 

extensivamente utilizada por permitir a sincronização do seu ciclo celular (Evinger e Agabian, 

1977). 

A característica mais importante de C. crescentus é a presença de um ciclo celular 

assimétrico, gerando a cada ciclo de divisão dois tipos celulares de morfologia e programação 

celular diferente.  A divisão celular dá origem a uma célula móvel e a uma célula séssil que 

apresenta um talo para fixação, continuamente dando origem a uma nova célula flagelada em 

cada divisão. A célula móvel possui um flagelo localizado no pólo da célula oposto ao sítio de 

divisão celular, e sua mobilidade favorece a competição por nutrientes em meio diluído e 

garante que a nova progênie irá colonizar um novo local (Nierman et al., 2001).  

Espécies de Caulobacter podem ser encontradas em meios aquáticos ricos ou pobres 

em nutrientes, meios altamente tóxicos (minas de ouro), água e/ou sedimentos contaminados 

(Curtis et al., 2010). C. crescentus é uma bactéria oligotrófica de vida livre, encontrada em 

praticamente todos os ambientes aquáticos (marinhos e de água doce). A adaptação de C. 

crescentus à sobrevivência em condições oligotróficas incluem sua habilidade de crescer 

lentamente em condições limitadas de nutrientes, a regular/deter a progressão do seu ciclo 

celular em condições de carência de nitrogênio ou carbono, apresentar sensores, 

transportadores e vias metabólicas para aproveitamento de metabolitos derivados da 

degradação de plantas e a uma rede de sensores que permitem sua adaptação a optimizar a 

capacidade respiratória sobre uma ampla gama de diferentes concentrações de oxigênio (Laub 

et al., 2007). 
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Assim, a adaptação a ambiente pobre em nutrientes é devida à capacidade genética de 

C. crescentus (Nierman et al., 2010), que apresenta 65 genes que codificam proteínas  que 

participam do transporte dependente de energia através da membrana externa, isto é mais que 

qualquer microorganismo caracterizado, 45 genes que codificam transportadores (com cassete 

que liga ATP). Este mecanismo de transporte utilizando canais de membrana externa 

específicos para o substrato, e transportadores de membrana interna de baixa afinidade, parece 

ser essencial no processo de sobrevivência em meio limitado de nutrientes.  O equilíbrio de 

metabólitos em C. crescentus é regulado por sistemas de efluxo de aminoácidos e sistemas de 

efluxo tipo íon metais da família RND. Genes para quimiotaxia, degradação de celulose, 

xileno, lignina, glucano, pectina e genes transportadores de açúcares, são importantes para 

diversificar a utilização de metabólitos. 

C. crescentus é utilizada como modelo para estudos de diferenciação celular, divisão 

celular assimétrica, coordenação e progressão do ciclo celular e resistência a diversas 

condições de estresse (Laub et al., 2000; Jenal, 2000). Embora o ciclo celular esteja sendo 

muito estudado, foram caracterizados poucos genes envolvidos na resposta às condições do 

meio ambiente, que fornecem a C. crescentus a capacidade de obter uma melhor adaptação ou 

resposta a diferentes estresses. 

Fatores sigma da subfamília ECF (extracytoplasmic function) são importantes 

reguladores da resposta a estresse em bactérias. A determinação da seqüência completa do 

genoma de C. crescentus mostrou a existência de 13 fatores ECF, que tipicamente promovem 

mudanças na expressão gênica quando são ativados por estímulos periplasmáticos ou 

extracelulares (Nierman et al., 2001). Lourenço et al. (2011) descreve o mecanismo molecular 

envolvido no controle geral da resposta a estresse em C. crescentus, identificando o ECF fator 

sigma σ(T) como o regulador mestre deste mecanismo o qual controla a expressão do seu 

paralogo σ(U) e é regulado em sua expressão e função por PhyR e NepR. O fator sigma  σE, é 

encontrado em níveis reduzidos, devido a ação do gene  chrR , que é um regulador negativo 

do gene rpoE. Quando a célula é exposta a Cd2+, hidroperóxidos orgânicos, íon superóxido e 

radiação ultravioleta, a transcrição de rpoE  é  induzida de uma maneira dependente de sigma 

σE (Lourenço et al., 2009 ).  

O ECF fator sigma sigT (CC3475) é importante para resposta estresse osmótica e 

oxidativa, análise de microarranjo mostrou que tem função geral em resposta a estresse, 

regulando genes que codificam proteínas  reguladoras (sigU e sigR), proteinas OmpA, 

proteína CC2722, entre outras (Alvarez-Martinez et al., 2007). O gene CC2722 codifica uma 

proteína de fusão a membrana (MFP) componente de uma bomba de efluxo, que é induzido 



40 
 

 

por cádmio e zinco e sua ausência torna a célula sensível a estes metais (Braz and Marques, 

2005; Hu et al., 2005). Em Xanthomonas campestris, foi observada que adição inicial de 

baixa concentração de íon cádmio têm um efeito protetor (resistência cruzada) na presença de 

peróxido de hidrogênio e ter butil hidroperoxidos, devido a que induz a expressão dos genes 

oxyR e  ohrR, que regulam a resposta a condições de estresse oxidativo em bactérias, desta 

maneira aumenta a resistência a estes agentes oxidantes (Banjerdkij et al, 2005).  

C. crescentus é encontrada em praticamente todos os ambientes aquáticos, sendo 

sensível a substâncias tóxicas presentes no meio e, devido a seu crescimento lento, poderia ser 

utilizada como biosensor para detecção de substâncias tóxicas, como metais em excesso (Tada 

e Inoue, 2000). Andreazza et al., (2011) ao estudar os efeitos da biolixiviacão de cobre sobre 

uma comunidade microbiana no solo e resíduos de mineiros de um vinhedo identificou uma 

grande diversidade de microorganismos, entre eles C. vivroides (sinônimo de C. crescentus), 

demonstrando que esta bactéria esta em constante adaptação ao igual que outros 

microorganismos. 

Hillson et al., (2007) modificaram, por engenharia genética, a linhagem de C. 

crescentus CB15N expressando o gene repórter GFP (green- fluorescent protein), sob o 

controle do promotor urcA. Esta linhagem produz a proteína verde fluorescente excitada pela 

luz ultravioleta, na presença de íons urânio, sendo capaz de discriminar o meio contaminado 

(4.2 μM urânio) do não contaminado (< 0.1 μM urânio), demonstrando a utilização de C. 

crescentus como biosensor de urânio. Patel et al (2010), modificaram a linhagem 

recombinante C. crescentus JS4022/p723-6H, expressando em sua superfície o produto do 

gene RsaA contendo um peptídeo de 6 histidinas  (6xHis). Quando a cepa recombinante é 

misturada com 1 ppm  de cloreto de cádmio, a cepa seqüestra entre 94,3 - 99% do metal em 

15 minutos. Xu et al (2010) adicionaram ao meio de cultura da cepa JS4022/p723-6H, 0,3% 

de cloreto de cálcio, e obtiveram assim células com maior capacidade de seqüestro do metal, 

resistente a presença de quelantes e tolerante a condições ácidas.  

 Na análise computacional realizada por Nies (2003), para identificar no genoma de 64 

procariotos famílias de proteínas que exportam metais, foram identificadas proteínas do 

sistema RND HME1 (CC2390) que conferem resistência a Zn2+, Co2+, Cd2+ e HME2 

(CC2724) que conferem resistência a Ni2+, Co2+, Cd2+, no genoma de C. crescentus. Braz e 

Marques (2005) isolaram linhagens mutantes de C. crescentus sensíveis a cádmio cujos genes 

interrompidos pelo transposon Tn5Km2lacZ, permitiram identificar um putativo regulador de 

transcrição da família BlaI, o gene CC1640. A linhagem mutante neste gene, além da 

sensibilidade a cádmio, mostrou sensibilidade a zinco. Outras linhagens mutantes, obtidas 
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pela inserção de Tn5Km2lacZ nos genes CC2720, CC2722 e CC2724 (genes pertencem ao 

sistema de efluxo da família RND) mostraram o mesmo padrão de sensibilidade em resposta a 

cádmio. Por outro lado, Hu et al., (2005), através da análise de microarranjos de DNA, 

identificaram em C. crescentus genes induzidos por quatro metais (cromo, cádmio, selênio e 

urânio), sendo 144 genes induzidos por cádmio, entre os quais temos CC2720, CC2722 e 

CC2724, 48 genes induzidos por Urânio entre eles CC1638, 214 genes induzidos por cromo, 

dentre os quais o gene CC1640. Em todos estes trabalhos foram encontrados genes para 

resposta a metais, algumas proteínas hipotéticas, proteínas de sistemas de efluxo de cádmio e 

zinco, proteínas envolvidas com transdução de sinal e algumas proteínas envolvidas em 

regulação. 

Além de genes envolvidos na resistência a metais, também têm sido identificados em 

C. crescentus genes envolvidos na resistência a antibióticos, como o gene mbl1b que codifica 

uma metalo β-lactamase de 29 kD identificado na linhagem 101123  (Simm et al., 2001), o 

gene CC2139 que codifica uma metalo β-lactamase, denominada blaCAU-1 (Docquier et al., 

2002) e 14 proteínas que ligam penicilina (PBPs), relacionadas com antibióticos β-lactâmicos 

(Nathan, et al., 1988). 
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6 CONCLUSÕES  

   

I. Caracterização do cluster composto pelos genes CC1637-CC1640 

No genoma de C. crescentus os genes do cluster CC1637-CC1640 estão localizados 

entre as coordenadas 1814769 e 1818776 e apresentam uma região intergênica de 2 pb e 173 

pb entre os genes CC1637-CC1638 e CC1638-CC1639, respectivamente. Por meio de análise 

de RT-PCR e atividade do promotor, demonstrou-se que os genes podem ser co-transcritos e 

que a região de 168 pb à montante do gene CC1640 regula a expressão dos genes. Assim, este 

agrupamento de genes constitui um operon, que é regulado pelo promotor do gene CC1640. 

Análise do padrão de expressão do operon CC1637-CC1640 na linhagem NA1000 

mostrou que não é induzido na presença de metais (cádmio, zinco e dicromato de potássio) e 

agente oxidante (peróxido de hidrogênio), nas concentrações testadas e é induzido na presença 

dos antibióticos cefalexina e cefotaxima. A proteína codificada pelo gene CC1640 (BlaI) é 

uma proteína repressora que regula negativamente o promotor do seu operon. 

A deleção dos genes do operon CC1637-CC1640, não afeta a viabilidade celular e as 

características de desenvolvimento de C. crescentus. As linhagens mutantes ∆CC1637 e 

∆CC1638 apresentaram maior sensibilidade na presença de tert-butil hidroperóxido, 

sugerindo que estas proteínas poderiam ter uma função oxidoredutase que neutraliza o efeito 

do peróxido. A linhagem mutante ∆CC1640 apresentou maior sensibilidade aos antibióticos 

cefotaxima e piperacilina+tazobactam e o ensaio de MIC demonstrou que esta linhagem tem 

menor resistência aos antibióticos cefalexina e cefotaxima. 

              Através da técnica de retardamento da mobilidade eletroforética, mostrou-se que a 

proteína reguladora codificada pelo gene CC1640 (BlaI) se liga ao seu promotor e que o 

domínio peptidase  da proteína codificada pelo gene CC1639 (BlaR), inibe esta ligação, 

sugerindo que  este mecanismo de regulação transcricional é o mesmo conservado entre as 

proteínas da família BlaI. 

A proteína BlaI poderia se ligar na putativa seqüência consenso TTACGNNCGTAA 

identificada na região promotora do operon CC1637-CC1640. Análise computacional 

permitiu identificar este consenso na região promotora de outros genes, mostrando que a 

proteína BlaI poderia estar  putativamente regulando a expressão de  vários genes no genoma 

de  C. crescentus. Analises de expressão relativa através da técnica de RT-PCR semi 

quantitativa confirmaram que a proteína BlaI de C. crescentus, além de regular seu próprio 

promotor, regula a expressão de outros genes, reduzindo a expressão dos genes CC1568 e 

CC1230, e aumentando a expressão do gene CC2660. 



136 
 

 

 

II. Análise comparativa de dois sistemas de efluxo da família RND compostos pelo 

cluster de genes CC2720-CC2725 e CC2388-CC2390 

No genoma de C. crescentus os genes do cluster CC2720-CC2725 e CC2388-CC2390 

estão localizados entre as coordenadas 2934411 – 2941581 e 2587684 – 259335, 

respectivamente. A análise do cluster CC2720-CC2725, que apresenta uma região intergênica 

de 200 pb e 57 pb entre os gene CC2719-CC2720 e CC2720-CC2721, respectivamente,  

demonstrou que os genes são co-transcritos e que a região de 454 pb à montante do gene 

CC2720 regula a expressão dos genes. Assim, este cluster de genes constitui um operon que é 

regulado pelo promotor do gene CC2720. 

 Analises da atividade promotora dos genes CC2388-CC2390 demonstrou que são 

transcritos a partir da região de 300 pb à montante do gene CC2388. Análises de expressão 

dos operons CC2720-CC2725 e CC2388-CC2390, mostraram que ambas são induzidos na 

presença de níquel, zinco e cobalto e só o operon CC2720-CC2725 é induzido na presença de 

cádmio.    

 A deleção dos genes CC2390, CC2724 e a dupla deleção CC2724-CC2390, não 

afetaram a viabilidade celular e as características de desenvolvimento de C. crescentus. A 

linhagem mutante ∆CC2390 é sensível na presença de cobalto e pouco sensível a níquel nas 

condições testadas, a linhagem ∆CC2724 é sensível a cádmio, e o duplo mutante 

ΔCC2724ΔCC2390 aumenta a sensibilidade a zinco e níquel. Altas concentrações de zinco 

afetam a sensibilidade das linhagens mutantes ΔCC2724, ΔCC2390 e duplo mutante 

ΔCC2724ΔCC2390. A complementação das linhagens mutantes ΔCC2724 e ΔCC2390 

recupera a característica fenotípica inicial perdida devido à deleção do gene.  

 O presente trabalho mostra que os operons CC2720-CC2725 e CC2388-CC2390, 

codificam dois sistemas de efluxo da família RND com diferente resposta a metais. Sugerindo 

que o sistema de efluxo codificado pelos genes CC2388-CC2390 pertence ao subgrupo da 

família HME2-RND e o sistema de efluxo codificado pelos genes CC2720-CC2725 como 

pertence ao subgrupo da família HME1-RND. 
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