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RESUMO
O seqüenciamento do genoma da espécie Chromobacterium violaceum identificou
um cromossomo simples circular de 4.8 Mb, no qual aproximadamente 40% das
ORFs encontradas são classificadas como hipotéticas conservadas ou hipotéticas.
Algumas regiões gênicas de interesse biotecnológico e biológico vêm sendo
caracterizadas, como por exemplo, genes de detoxificação ambiental e genes de
reparo de DNA, respectivamente. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi
identificar genes de C. violaceum envolvidos com a resposta ao estresse, como por
exemplo, mecanismos de reparo de DNA e/ou manutenção da integridade
genômica. Para tanto, foi construída uma biblioteca genômica de C. violaceum na
cepa DH10B de Escherichia coli (RecA-), a qual foi testada para clones resistentes a
UVC, resultando na seleção de cinco clones candidatos. Foram identificadas quatro
ORFs (CV_3721 a 3724) no clone PLH6A. Das quais, as ORFs CV_3722 e
CV_3724, foram subclonadas e uma atividade sinérgica de complementação foi
observada. A ocorrência de um operon foi confirmada usando cDNA de C. violaceum
em ensaio de RT-PCR. Adicionalmente, foi observada a indução do operon após
tratamento com UVC, dessa forma, esse operon foi relacionado à resposta ao
estresse em C. violaceum. Ensaios de mutagênese com rifampicina após tratamento
com luz UVC mostraram alta freqüência de mutagenicidade para a ORF CV_3722,
subunidade δ’ da Polimerase III. Assim, propomos que esta subunidade de C.
violaceum pode agir em DH10B na síntese translesão utilizando Pol IV em uma via
RecA independente. Em ensaios de viabilidade outros quatro clones (PLE1G,
PLE7B, PLE10B e PLE12H) foram capazes de complementar a função na dose de 5
J/m2. E em ensaios de mutagenicidade PLE7B, PLE10B e PLE12H apresentaram
freqüências de mutação com diferenças significativas em relação ao controle
(DH10B), demonstrando que de alguma forma eles estão envolvidos na resposta ao
estresse em C. violaceum. Estes clones parecem estar inter-relacionados,
provavelmente, regulados por molécula mensageira (como o nucleotídeo c-di-GMP)
e/ou molécula regulatória global (como a subunidade σS da RNA Polimerase). Os
resultados obtidos contribuem para um melhor conhecimento da genética desta
espécie e de seus mecanismos de resposta ao estresse ambiental.
Palavras-chave: HolB; Operon; Mutagênese; Resposta ao Estresse; β-Proteobacteria
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ABSTRACT
The sequencing of the genome of Chromobacterium violaceum identified one single
circular chromosome of 4.8 Mb, in which approximately 40% of the founded ORFs
are classified as hypothetical conserved or hypothetical. Some genic regions of
biotechnological and biological interest had been characterized, e. g., environmental
detoxification and DNA repair genes, respectively. Given this fact, the aim of this
work was to identify genes of C. violaceum related to stress response, as the ones
involved with mechanisms of DNA repair and/or genomic integrity maintenance. For
this, a genomic library of C. violaceum was built in Escherichia coli strain DH10B
(RecA-), in which clones were tested to UVC resistance, resulting in five candidates
clones. In the PLH6A clone were identified four ORFs (CV_3721 to 3724). Two
ORFs, CV_3722 and CV_3724, were subcloned and a synergic complementation
activity was observed. The occurrence of an operon was confirmed using cDNA from
C. violaceum in a RT-PCR assay. Further, it was observed the induction of the
operon after the treatment with UVC. Thus, this operon was related to the stress
response in C. violaceum. The mutagenesis assay with rifampicin after the treatment
with UVC light showed high frequency of mutagenicity for the ORF CV_3722 (Pol III
δ’ subunit). In this way, we propose that the C. violaceum δ’ subunit can act in DH10B
in the translesion synthesis using Pol IV in a RecA independent-manner pathway. In
growth curve assays other four clones (PLE1G, PLE7B, PLE10B and PLE12H) were
able to complement the function at the dose 5 J/m2 and in mutagenicity assays
PLE7B, PLE10B and PLE12H showed frequencies of mutation with significant
differences upon the control (DH10B), demonstrating that in some way they are
involved with the stress response in C. violaceum. These clones appear to be
interrelated, probably regulated by a messenger molecule (eg., nucleotide c-di-GMP)
and/or global regulatory molecule (eg., σS subunit of RNA polymerase).The results
obtained contribute for a better genetic knowledge of this specie and its response
mechanisms to environmental stress.
Keywords: HolB; Operon; Mutagenesis; Stress Response; β-Proteobacteria
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1 Introdução

1.1 Chromobacterium violaceum

A

-proteobactéria C. violaceum pertence à família Neisseriaceae, sendo

classificada como um organismo de vida livre, saprófito, geralmente não-patogênico,
gram-negativo e aeróbico facultativo. Apresenta distribuição circuntropical, podendo
ser encontrada em amostras de solo e água de regiões tropicais e subtropicais de
diversos continentes (Boone e Castenholz, 2001; Byamukama et al., 2005).
Ocorre em abundância no Rio Negro (Região Amazônica do Brasil), tanto em
corpos de água, como sobre bancos de areia (Dias Jr. et al., 2002). C. violaceum
raramente causa infecções em animais e homens, mas quando isto ocorre, resulta
em alta taxa de mortalidade. Assim, esta bactéria pode atuar como um patógeno
oportunista causando septicemia fatal a partir de lesões na pele com abscessos no
fígado e pulmão (Liu et al., 1989; Ray et al., 2004; Dias et al., 2005; Kim et al.,
2005). Comumente, atinge crianças ou indivíduos que apresentam baixa imunidade,
mas há casos reportados em pessoas consideradas saudáveis (Siqueira et al., 2005;
Ma et al., 2006; Slesak et al., 2009).
A espécie C. violaceum é caracterizada pela produção de violaceína, um
pigmento roxo, insolúvel em água e clorofórmio e solúvel em etanol. A este pigmento
têm sido atribuídas importantes atividades, como por exemplo: 1) ação
antimicrobiana

contra

determinados patógenos tropicais como os agentes

causadores da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis), doença de Chagas
(Trypanosoma cruzi) e leishmaniose (Leishmania sp.) (Durán et al., 1994; Souza et
al., 1999; Leon et al., 2001; Andrighetti-Frohner et al., 2003); 2) ação antivirótica
(Durán e Menck, 2001); 3) atuação como um composto terapêutico para finalidades
dermatológicas; e 4) capacidade de induzir a apoptose e a diferenciação de células
leucêmicas humanas (Melo et al., 2003). Em função deste último, novas
metodologias de associação da violaceína a outros compostos, como o ácido
ascórbico, vem sendo desenvolvidas objetivando sua utilização como agente
antitumoral (Martins et al., 2010). Para a síntese da violaceína, a C. violaceum
necessita de oxigênio molecular e de L-triptofano. Segundo Caris e colaboradores
(2003), a produção da violaceína é dependente da fonte de carbono utilizada, sendo
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desfavorecida em presença de glicose e frutose, porém estimulada em glicerol, mais
especificamente em meio contendo ágar.
A C. violaceum apresenta outras características que ampliam seu potencial
biotecnológico, como por exemplo, no controle de pragas agrícolas como insetos,
fungos e nematóides (Durán e Menck, 2001; Vasconcelos et al., 2003), apresentar
capacidade de produzir polímeros com propriedades semelhantes ao polipropileno e
peptídeos com atividade antitumoral (Melo et al., 2000), além da sua possível
utilização no processo de concentração de minério de ouro e na recuperação de
metais pesados, uma vez que possui genes relacionados à produção de cianeto
(radical). Esse produto enzimático pode se complexar a metais pesados e vir a ser
aplicado no desenvolvimento de estratégias de biorremediação de áreas
contaminadas pelo garimpo, método importante para conservação e recuperação
ambiental, já que possibilitaria a não contaminação pelo mercúrio (Lawson et al.,
1999; Campbell et al., 2001).

1.2 Genoma de C. violaceum

Devido ao potencial biotecnológico C. violaceum teve seu genoma
seqüenciado pela Rede Nacional de Seqüenciamento Nucleotídico (Projeto Genoma
Brasileiro – CNPq), da qual o Laboratório de Biologia Molecular e Genômica (LBMG;
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN) fez parte.
Os resultados mostraram um genoma de 4.751.080 pb, com uma média de
64,83 % de conteúdo GC. Foram identificadas 4.431 ORFs, que correspondem a
cerca de 89 % do genoma com um comprimento médio de 954 pb (Vasconcelos et
al., 2003).
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HIPOTÉTICAS CONSERVADAS
HIPOTÉTICAS
PRODUÇÃO E CONVERSÃO DE ENERGIA
6,4 %

CONTROLE DO CICLO CELULAR E MITOSE

2,9 %
21,6 %

3,6 %

METABOLISMO E TRANSPORTE DE AMINOÁCIDO

3%

METABOLISMO E TRANSPORTE DE NUCLEOTÍDEO
METABOLISMO
METABOLISMO E
E TRANSPORTE
TRANSPORTE DE
DE CARBOIDRATO
CARBOIDRATO

5,8 %

METABOLISMO DE COENZIMA
METABOLISMO DE LIPÍDIO

5%

TRADUÇÃO, ESTRUTURA RIBOSSOMAL E BIOGÊNESE
3,2 %
17,1 %

TRANSCRIÇÃO
REPLICAÇÃO, RECOMBINAÇÃO E REPARO

6,1 %

BIOGÊNESE DA PAREDE/MEMBRANA/ENVELOPE CELULAR
3,7 %

MOTILIDADE CELULAR E SECREÇÃO
4,6 %
0,9 %

2,7 %
3,4 %
4,6 %

7,5 %
1,8 %

MODIFICAÇÃO PÓS-TRADUCIONAL,
PÓS TRADUCIONAL, TURNOVER DE
PROTEÍNA, FUNÇÕES DE CHAPERONAS
METABOLISMO E TRANSPORTE DE ÍONS INORGÂNICOS
BIOSSÍNTESE, TRANSPORTE E CATABOLISMO DE
METABÓLITOS SECUNDÁRIOS
TRANSDUÇÃO DE SINAL

Figura 1. Mapa funcional das ORFs de C. violaceum.
violaceum

A partir deste seqüenciamento,
seqüenciamento algumas regiões gênicas de interesse
biotecnológico

vêm

sendo

caracterizadas, podendo
podendo-se
se

destacar

os

genes

responsáveis pela detoxificação am
ambiental
biental (Carepo et al.,
al., 2004); genes que
conferem resistência à drogas, como o antibiótico cloranfenicol (Fantinatti
(FantinattiGarboggini et al.,
al. 2004); grupos gênicos responsáveis pela biossíntese de agente
antitumoral (Cheng et al.,
., 2007)
2007);; genes envolvidos na formação
formação de biofilme
influenciando o desenvolvimento de características em resposta a situações de
estresse (formação de celulose, flagelo e fímbrias) que, por sua vez, são regulados
por moléculas mensageiras que atuam na patogênese bacteriana e desenvolvimento
desenvolviment
celular (Recouvreux et al.,
., 2008)
2008); e mais especificamente
especificamente,, genes de reparo de DNA
que atuam nessa resposta (Duarte et al.,
al. 2004) (Figura 1)
1).
No entanto, como em genomas de outros organismos, aproximadamente 40
% das ORFs encontradas em C. violaceum foram
foram classificadas como hipotéticas
conservadas ou hipotéticas, ou seja, as funções bioquímicas e papéis biológicos de
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40 % do patrimônio genético desta espécie ainda permanecem desconhecidos
(Figura 1).
A comparação das ORFs de C. violaceum com as de outros organismos
revelou similaridades com Ralstonia solanacearum, Neisseria meningitidis e
Pseudomonas aeruginosa (Parkhill et al., 2000; Salanoubat et al., 2000; Stover et al.,
2000). A similaridade encontrada com a R. solanacearum é na maior parte
relacionada com a motilidade celular, modificações pós-traducionais, transporte de
íons inorgânicos e biossíntese de metabólitos secundários (Vasconcelos et al.,
2003). Grande parte das ORFs identificadas apresenta-se especificamente
relacionada à habilidade da C. violaceum em interagir e responder ao ambiente, o
que garante grande adaptabilidade e versatilidade a este organismo (Vasconcelos et
al., 2003). É possível que as ORFs hipotéticas conservadas ou hipotéticas presentes
em C. violaceum possam fornecer genes novos relacionados à resposta ao estresse
com igual ou superior potencial biotecnológico aos identificados até o momento.
Por exemplo, em análise comparativa entre os genomas de C. violaceum e
Escherichia coli foram encontradas 59 e 72 ORFs relacionadas a reparo de DNA,
respectivamente, onde todas as vias de reparo de DNA foram representadas (Duarte
et al., 2004). Esta diferença pode estar relacionada ao fato de E. coli ser o modelo
bacteriano melhor estudado quanto aos mecanismos de reparo de DNA. De fato, em
E. coli são encontrados genes de reparo que não foram localizados em outras
bactérias, o que nos leva a questionar a uniformidade funcional de alguns genes de
reparo de DNA, e até de mecanismos de reparo conhecidos. Considerando que C.
violaceum é uma bactéria de vida livre, estando exposta a uma série de agentes
mutagênicos ambientais como a luz ultravioleta (UV), é possível supor que exista um
número maior de genes envolvidos com a proteção do material genético do que o
inicialmente estimado. Corroborando com essa hipótese, dados recentes de nosso
laboratório indicam que C. violaceum apresenta resistência significativamente
superior que E. coli a agentes como luz UV, peróxido de hidrogênio (H2O2) e alguns
metais pesados (Vieira et al., em preparação), sugerindo que C. violaceum
apresente sistemas mais eficientes de proteção contra estresse oxidativo.
A finalização de projetos genomas de eucariotos e procariotos vem
fornecendo uma base de informações que tem possibilitado o desenvolvimento de
trabalhos

de

grande

interesse

biotecnológico.

Porém,

sabe-se

que

o

seqüenciamento dos genes permite identificar funções por homologia com genes já
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descritos, ou seja, como citado anteriormente, apenas parte das seqüências
identificadas possui função conhecida. Entre 20 a 40 % desses genomas têm sido
anotados como ORFs (Open Read Frames) hipotéticas ou hipotéticas conservadas,
ou seja, deve existir uma série de novos genes que permitam ao organismo
responder às adversidades ambientais (Pagani et al., 2012; Windsor e Mitchell-Olds,
2006), a exemplo do que é esperado para C. violaceum. O conhecimento de genes
novos ou novas funções continuam sendo um grande desafio a ser vencido, uma
vez que, se não é observada homologia com seqüências já descritas, em geral não
tem sido possível inferir funções. Além disso, alguns genes são identificados com
funções já descritas, mas com baixa similaridade (< 30 %), sendo, portanto, de
fundamental importância investir no desenvolvimento de métodos para prospecção
de novos genes ou de novas funções para genes com potencial biotecnológico.
A construção de uma biblioteca genômica proporciona a realização de
ensaios funcionais que permitem identificar genes de interesse. Cepas de E. coli
proficientes e/ou deficientes em funções específicas vem sendo utilizadas para
construção de bibliotecas genômicas permitindo conhecer os diferentes genes,
proteínas e sistemas relacionados a resposta ao estresse. A exemplo disso, algumas
cepas proficientes e/ou deficientes em vias de reparo de DNA que visam à seleção
de genes relacionados à resistência a agentes mutagênicos, vem permitindo
conhecer os diferentes sistemas de reparo, bem como, as moléculas envolvidas
nesses processos (Doudney e Rinaldi, 1985; Sambrook e Russell, 2001; Clauß M e
Grotjohann, 2009). Dessa forma, a construção de biblioteca genômica de C.
violaceum em cepa de E. coli deficiente em reparo de DNA nos permite a seleção de
genes candidatos cujas funções estejam relacionadas à resposta ao estresse e a
manutenção da integridade genômica. Assim, utilizando uma abordagem genômica
é possível explorar mecanismos de resposta e defesa em diferentes bactérias, não
se restringindo somente ao modelo clássico normalmente utilizado (E. coli).
A busca de novos modelos bacterianos, principalmente a identificação de
genes novos relacionados à resposta ao estresse pode ampliar nosso conhecimento
a cerca dos mecanismos celulares de defesa desses organismos.
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1.3 Mecanismos de Proteção e Resposta ao Estresse

A sobrevivência de um organismo depende em parte de sua habilidade de
sentir e responder às mudanças ambientais. A proteção adequada a diferentes
situações de estresse ambiental é uma das características básicas inerente a
qualquer organismo. Uma vez que essas situações podem afetar estruturas,
processos celulares e moleculares, desse modo, mecanismos de proteção são
necessários para neutralizar os potenciais danos causados por essa condição de
estresse, tanto em procariotos como em eucariotos. A regulação de genes induzidos
por estresse pode ocorrer ao nível da transcrição ou tradução ou por modificações
pós-traducionais. Sob condições de estresse, alterações metabólicas, moleculares e
estruturais, como modificações na dupla fita de DNA podem atuar induzindo ou
reprimindo genes. Em bactérias, proteínas induzidas em resposta ao estresse têm
seu papel tanto na sobrevivência como também estão implicadas na manifestação
de sua patogenicidade (Chowdhury et al., 1996; Forsberg et al., 2001; Boor, 2006;
Skoneczna et al., 2007).
Bactérias desenvolveram respostas regulatórias rigorosas frente a situações
de estresse como a privação de aminoácidos, carbono, nitrogênio e limitação de
fosfato. Em E. coli os produtos dos genes relA e spoT regulam o acúmulo de
moléculas efetoras em resposta à estas privações, como as moléculas guanosina
tetrafosfato e pentafosfato (ppGpp e pppGpp, respectivamente). Estes nucleotídeos
hiperfosforilados se ligam diretamente à RNA polimerase bacteriana alterando a
atividade transcricional de alguns genes, como, por exemplo, aqueles que codificam
enzimas metabólicas, especialmente aquelas envolvidas na biossíntese de
aminoácidos e na hidrólise de proteína, bem como, o gene do fator sigma S. Este
fator se liga ao núcleo da RNA polimerase bacteriana e induz a expressão de genes
específicos da fase estacionária e de resposta ao estresse (Dabrowska et al., 2006).
A produção de biofilme é outro exemplo importante de reprogramação da
expressão gênica e síntese proteica que ocorrem nas células e contribui para sua
defesa e seu desenvolvimento. A regulação da expressão gênica para formação do
biofilme requer uma combinação de diferentes sinais ambientais que podem modular
a atividade de redes reguladoras complexas. Atualmente, se conhece pouco a
respeito dessas redes reguladoras da formação de biofilme. Assim, muitos
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reguladores globais, incluindo reguladores de resposta ao estresse celular e
ambiental, e sistemas quorum sensing, podem afetar tanto a formação, como
manutenção e até mesmo a dispersão do biofilme, tanto em bactérias gram-positivas
quanto em gram-negativas (Landini, 2009).
Logo, a sobrevivência do organismo depende da estabilidade do seu genoma,
que resulta da ação de diferentes mecanismos, como a replicação e os mecanismos
que reparam os danos que ocorrem continuadamente no DNA. Assim, dentre os
mecanismos de resposta ao estresse, as vias de reparo de DNA são constituídos de
moléculas e sistemas bastante conservados em todos os seres vivos, como será
enfatizado adiante.
Estudar os mecanismos envolvidos na proteção ao estresse celular tem
importantes implicações, uma vez que, muitas doenças humanas se desenvolvem
como conseqüência de uma resposta deficiente ao estresse. O conhecimento da
biologia dos organismos envolvidos, de suas relações ambientais e de patogênese,
poderá refletir em avanços nas áreas das ciências da saúde e economia.

1.3.1 Mecanismos de Reparo e Tolerância ao Dano no DNA

Alterações na seqüência de bases do DNA ocorrem espontaneamente e
podem ser intensificadas por agentes mutagênicos biológicos, químicos ou físicos.
Interações com esses agentes endógenos ou exógenos à célula podem gerar uma
variedade de alterações (lesões) na estrutura do DNA. Assim, as lesões podem ser
classificadas como espontâneas ou induzidas, resultantes da ação de agentes
exógenos ou endógenos. Estas lesões podem afetar processos celulares
primordiais, como replicação e transcrição, e ainda resultar em mutações no material
genético (Friedberg et al., 1995, Friedberg et al., 2004).
Desse modo, as células necessitam remover tais lesões do DNA para garantir
que suas funções aconteçam normalmente e que sua integridade genômica seja
mantida. Essa remoção é feita através de uma série de mecanismos de reparo de
DNA, os quais são tão importantes biologicamente que se mantêm conservados em
todos os seres vivos conhecidos até o momento (Eisen e Hanawalt, 1999; Grogan,
2000; Wood et al., 2001).
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Células deficientes em reparo de DNA são mais susceptíveis à mutagênese e,
conseqüentemente, a predisposição dos organismos a doenças, como o câncer e
processos degenerativos (por exemplo, envelhecimento celular) e/ou morte. As vias
associadas ao reparo do DNA podem ser divididas em três grandes grupos, sendo
eles: 1) reparo direto (fotorreativação e alquil transferência); 2) reparo por excisão
(excisão de base – BER; excisão de nucleotídeos – NER; e reparo por mau
pareamento - Mismatch Repair - MMR) e 3) reparo por recombinação (RR)
(Friedberg e Fischhaber, 2003; Sancar et al., 2004). A Figura 2 mostra os tipos de
sistemas de reparo que atuam sobre as principais lesões no DNA produzidas por
uma ampla variedade de agentes (Morita et al., 2010).
Sistemas de reparo de DNA de alguns organismos representantes de grandes
grupos têm sido detalhadamente estudados (E. coli, Homo sapiens e fungos) (Eisen
e Hanawalt, 1999; Zeibell et al., 2007), embora outras espécies, como a Caulobacter
crescentus, estejam sendo também exploradas (Galhardo et al., 2005; MartinsPinheiro et al., 2007).

Figura 2. Principais tipos de agentes mutagênicos, lesões e sistemas de reparo
(Modificado de Morita et al., 2010).
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O reparo por excisão de nucleotídeos (NER) é o principal sistema de remoção
de danos causados por luz UV e por agentes químicos que destorcem a dupla
hélice. É o sistema de reparo mais flexível e pode agir sobre uma ampla variedade
de adutos de DNA reconhecendo distorções na molécula. Como também descrito
anteriormente, os substratos do NER incluem dímeros de pirimidinas do tipo
ciclobutano (CPDs; dímeros de pirimidina = T-T, C-C, C-T) ou (6-4) fotoprodutos,
adutos químicos, DNA cross-links e alguns tipos de danos oxidativos (Batty e Wood,
2000; Nakano et al., 2009; Morita et al., 2010). O sistema NER já foi descrito em
espécies representantes de todos os reinos dos seres vivos (Morita et al., 2010).
O sistema NER tem duas sub-vias de reparo, o reparo genômico global
(global genomic repair - GGR) e o reparo acoplado à transcrição (transcriptioncoupled repair - TCR) (Crowley e Hanawalt, 1998; Svejstrup, 2002; Gillet e Schärer,
2006; Maddukuri et al., 2007; Farnell, 2011). O GGR realiza remoção de lesões em
todo o genoma, enquanto o TCR remove preferencialmente e mais rapidamente
lesões na fita que está sendo transcrita. No GGR, em procariotos também
denominado sistema de reparo UvrABC, há a participação de quatro proteínas,
UvrA, UvrB, UvrC e UvrD que realizam a retirada da lesão que está impedindo a
replicação. A DNA polimerase replicativa interrompe sua atividade quando encontra
algum uma lesão (por exemplo, os dímeros gerados pela luz UV), levando a
interrupção da replicação. A atuação do sistema UvrABC inicia com o
reconhecimento e excisão da lesão. A UvrA forma dímeros que interagem com UvrB
(complexo UvrA2B); o complexo formado reconhece e se liga a lesão (UvrA2B DNA), resultando em mudança conformacional do complexo seguido de liberação
das moléculas de UvrA. A UvrC logo é recrutada ao complexo UvrB-DNA e excisa a
lesão do DNA através dos dois sítios catalíticos, um no N-terminal e o outro no Cterminal, onde atuam no lado 3’ e 5’, respectivamente. A UvrD Helicase atua
retirando a seqüência excisada (12-13 nucleotídeos). Posteriormente, a DNA
polimerase I preenche a lacuna formada, que é unida pela DNA ligase restaurando a
molécula (Figura 3) (Grossman et al. 1986; Nakano et al., 2009; Jaciuk et al., 2011).
O TCR requer a participação das mesmas quatro proteínas e, adicionalmente, da
RNA polimerase e pelo menos um fator acoplado ao reparo transcricional, como o
TRCF (transcription-repair coupling factor) em E. coli que é transcrito a partir do
gene mfd (mutation frequency decline). No TCR, o bloqueio da atividade da RNA
polimerase é responsável pelo início do reparo - ela interrompe a transcrição quando
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encontra um aduto. Após a paralisação da transcrição o TRCF libera a RNA
polimerase do DNA e em seguida recruta UvrA que se liga ao DNA. As reações
subseqüentes procedem da mesma forma como no GGR (Mellon e Hanawalt, 1989;
Selby e Sancar, 1993; Svejstrup, 2002; Truglio et al., 2006; Farnell, 2011).

Figura 3. Esquema de NER bacteriano. Inicialmente há o reconhecimento e
excisão da lesão pela UvrA2B e UvrC, seguida da atuação da Helicase (UvrD); logo
após a DNA polimerase I preenche a lacuna que é unida pela DNA ligase (Nakano et
al., 2009).
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Algumas proteínas como a RecA são peças-chaves em determinados
sistemas e a caracterização de sua(s) função(ões) permite conhecer diferentes
mecanismos. Em E. coli a proteína RecA atua de duas formas: como fator essencial
em sistemas de recombinação pelas vias recBCD ou recF e como regulador
(positivo) do sistema SOS (Goerlich et al., 1989; Konola et al., 2000; Bichara et al.,
2006). O reparo por recombinação é uma estratégia livre de erro (error-free) já que
se utiliza da recombinação homóloga, assim, a informação contida na fita
complementar serve de molde para replicação, havendo a troca entre seqüências
idênticas ou quase idênticas do DNA. Como citado anteriormente, o reparo por
recombinação mediado pela proteína RecA em E. coli atua por duas possíveis vias
independentes, via RecF e via RecBC (Bichara et al., 2006).
Alguns mecanismos fogem ao padrão dos sistemas de reparo já que não
retiram a lesão. Estes são denominados mecanismos de tolerância, como por
exemplo, a Síntese Translesão (TLS; síntese de DNA sujeito a erro ou error-prone)
em função da Resposta SOS. No Sistema SOS a presença da lesão no DNA regula
mais de 40 genes envolvidos na expressão de proteínas de reparo de DNA,
replicação e recombinação sob o controle do repressor LexA, que atua regulando as
seqüências promotoras presentes nestes genes (Schlacher et al., 2006). A RecA
pode auxiliar a resposta de tolerância celular de duas maneiras, por reparo por
recombinação (RR) e/ou síntese translesão (TLS); ela cliva o repressor transcricional
LexA, levando a ativação do sistema SOS, resultando no aumento dos níveis de
algumas proteínas do sistema de recombinação genética (RecA, RecN, RecQ e
RecD), do NER (UvrABC), de síntese translesão (síntese de DNA sujeito a erro,
error-prone) [DNA Pol II (polB), Pol IV (dinB) e Pol V (UmuDC)] e SfiA. Assim, RecA
age aumentando a capacidade de reparo de DNA das células, como também, a
tolerância ao dano, replicação do DNA e mutagênese (Wagner et al., 2002; Asad et
al., 2004). Entretanto, dependendo da natureza e contexto da lesão, Pol II e Pol IV
podem estar envolvidas em síntese translesão livre de erro (error-free) (Napolitano et
al., 2000).
Os mecanismos de tolerância já foram descritos em diversos organismos
(bactérias, eucariotos, etc.) (Friedberg et al., 1995; Cox, 2001; Pham et al., 2001).
Em C. violaceum foram identificadas algumas das proteínas que participam da
resposta SOS, mas o repressor transcricional da resposta SOS, o LexA, está
ausente neste organismo (Duarte et al., 2004), além da DNA Polimerase II e da
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subunidade

da DNA Pol III. Por outro lado, há quatro prováveis genes dnaQ

(subunidade ) distribuídos no genoma.
Embora seja comum a conservação das funções de enzimas de reparo entre
as diversas espécies, muitas vezes não ocorre a conservação da seqüência protéica
(Grogan, 2000). Assim, as enzimas de reparo são caracterizadas através da
identificação dos substratos que atuam e de como atuam (mecanismo), podendo
esta caracterização ser obtida por meio de diferentes metodologias, entre elas
ensaios in vivo utilizando cepas mutantes. Em estudos recentes, foram identificadas
novas enzimas atuando em alguns sistemas de reparo, podendo as mesmas se
sobrepor as funções de enzimas já conhecidas. Possivelmente essas novas enzimas
podem funcionar como alternativas a ausência ou quantidade de outras, podendo
ainda participar de diferentes vias de reparo (Alseth et al., 2006; Morita et al., 2008).

1.3.2 Síntese Translesão e DNA Polimerases

A Síntese Translesão (TLS) é mediada por DNA polimerases especializadas.
Em resumo, existem três grupos de DNA Polimerase em E. coli, em cada um desses
grupos participam uma ou mais dessas enzimas com funções relacionadas, embora
específicas, como anteriormente citado e mostrado abaixo:
- Grupo I: DNA Pol I (Família A): Replicação (enzimática) e Exonuclease 5’–3’
(remoção de Primer);
- Grupo II: DNA Pol II (Família B), IV e V (Família Y): Reparo de DNA;
- Grupo III: DNA Pol III (Família C): Replicação = Replicase (maior fidelidade e
processividade).
Assim, a DNA Polimerase I é uma enzima replicativa, mas sua principal
função é de exonuclease 5’–3’ que permite que sejam removidos os primers de RNA
formados pela primase e sua substituição por desoxinucleotídeos (DNA) tanto em
filamentos contínuos (leading) como tardios (lagging). As DNA Polimerases II, IV e V
estão envolvidas nos sistemas de reparo de DNA e têm um papel importante no
resgate de forquilhas de replicação paradas, embora algumas (II e IV) possam
ultrapassar alguns tipos de danos ao DNA (bypass) (Napolitano et al., 2000; Wagner
et al., 2002).
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Diferentes DNA Polimerases auxiliam a Holoenzima DNA Polimerase III (Pol
III, replicativa) a passar pelo dano (bypass), seja por uma forma livre de erro (errorfree), em que o desoxinucleotídeo certo é inserido frente à lesão, ou por uma forma
suscetível ao erro (error-prone), onde qualquer desoxinucleotídeo (certo ou errado)
pode ser inserido frente ao dano (Wagner et al., 2002). No entanto, se o
desoxinucleotídeo errado for inserido podem surgir mutações no DNA lesionado
(Zhang et al., 2000). Segundo Wang (2001) a justificativa que se tem a respeito
desse comportamento “errado” da TLS é atribuída a importância biológica de se
manter vivo, principalmente para procariotos, já que são unicelulares, ou seja, o
importante é sobreviver mesmo que para isso ocorra mutação. Além disso, a TLS
pode promover o aumento de mutações, processo essencial a todas as espécies,
seja ela um procarioto ou um eucarioto, visto que as mutações permitem a evolução.
Pol II e Pol IV estão envolvidas em síntese translesão e mutagênese (in vivo)
e podem ter sua síntese aumentada quando necessário, enquanto a DNA
Polimerase V (Pol V) ocorre apenas nas células SOS-induzidas (Wagner et al.,
2002). Sabe-se que essas enzimas podem atuar sozinhas ou combinadas com
outras polimerases e podem competir entre elas devido à especificidade, frente a
uma ampla variedade de lesões (Fuchs et al., 2001; Wagner et al., 2002). A
mutagênese SOS é em grande parte resultado da ação da DNA Pol V devido a sua
baixa fidelidade durante a síntese tornando-a susceptível a erro (error-prone). Esta
polimerase é composta do polipeptídeo UmuD'2C que é composto por proteínas
codificadas pelo operon umuDC. Além da função em TLS de UmuD'2C, foi
observada que os produtos gênicos de umuDC participam de checkpoint no DNA
(DNA damage checkpoint), isso ocorre devido a formação de diferentes produtos
gênicos a partir de alelos variantes de umuC, em que cada um destes produtos
podem atuar em funções distintas (Beuning et al., 2009). Pol V é estritamente
regulada na célula a fim de evitar sobrecarga de mutação genômica, embora possa
ter alguma atividade na presença unicamente de DNA fita simples (Schlacher et al.,
2006). Por outro lado, filamentos da nucleoproteína RecA (RecA*), formados por
ligação da RecA ao DNA fita simples (single-stranded DNA) com ATP, são
essenciais para TLS catalisada por Pol V tanto in vivo como in vitro (Patel et al.,
2010). A proteína de ligação ao DNA fita simples (SSB; single-strand DNA-binding
protein) também é requerida para a ação da Pol V além de RecA (Maor-Shoshani e
Livneh, 2002; Arad et al., 2008).
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Evidências sugerem que a DNA Pol III pode participar do processo de reparo
a lesão na quebra da dupla fita de DNA (DSB - double-strand-break) após estresse,
inclusive competindo com outras DNA polimerases. Além disso, as cinco
polimerases tem capacidade de ligação ao ß clamp (“grampo”) e mais de uma
poderia ou não estar presente ao mesmo tempo, embora somente uma torna-se
funcional (Indiani et al., 2005; Hastings et al., 2010). Desse modo, embora o clamp
faça parte da holoenzima DNA Pol III há a interação com outras proteínas ou
subunidades protéicas, esse processo tem sido estudado para a compreensão da
maquinaria de ação de replissomas, já bastante caracterizados, contudo, há muito a
ser investigado para compreender completamente a ação de seus constituintes.

1.3.2.1 Holoenzima DNA Polimerase III

Replissomas são maquinarias multiprotéicas dinâmicas capazes de reproduzir
as duas fitas do DNA simultaneamente. A análise da estrutura e função do
replissoma da Holoenzima DNA Polimerase de E. coli possibilita generalizar essas
informações para outras bactérias e células eucarióticas. Como por exemplo, em um
estudo proposto há mais de 30 anos por Sinha e colaboradores (1980) em que se
permitiu a compreensão do funcionamento básico do replissoma em bacteriófago T4,
mostrando haver a utilização de clamps de fixação ao DNA e carreadores desses
clamps (clamp loaders) para coordenar as ações necessárias ao modelo de síntese
incluindo a fita descontínua (lagging). Esse modelo foi bastante esclarecedor, já que
todas as células apresentam clamps e sliding clamps, o que permitiu fazer
inferências a outros organismos, como por exemplo, E. coli (Yao e O’Donnell, 2008).
Estudos recentes revelam mecanismos relacionados ao replissoma que lhe
permite contornar as lesões em qualquer uma das fitas de DNA (Yao e O’Donnell,
2008). Durante estes processos as polimerases têm funções específicas no
replissoma, embora as mesmas possam realizar outras funções, como citado
anteriormente (Hastings et al., 2010). Os mecanismos que estão por trás dessas
ações podem envolver giros no DNA, facilitando a síntese dos fragmentos de
Okazaki que surgem a partir da fita descontínua (lagging) (Yao e O’Donnell, 2008).
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Todos os replissomas celulares contêm algumas atividades enzimáticas em
comum. Estas incluem enzimas como: 1) DNA helicase – desnatura a dupla-hélice
de DNA; 2) DNA primase – produz os curtos RNA iniciadores (RNA primers) para
iniciar a síntese de DNA e 3) DNA polimerases – polimerizam fitas novas a partir das
fitas moldes contínuas (leading) e descontínuas (lagging). As proteínas de ligação ao
DNA fita simples (SSBs) evitam a renaturação do DNA e a ação de nucleases. Para
a replicação das células de todos os grupos de seres vivos (archea, eubactéria e
eucariotos) são utilizados “grampos deslizantes” (sliding clamps) circulares, que são
constituídos por proteínas que envolvem a dupla fita de DNA e mantém a DNA
polimerase de alta processividade ligada à molécula (Jeruzalmi et al., 2002;
O’Donnell, 2006; Reyes - Lamothe et al., 2010).
Os clamp loaders são espirais pentaméricos que se ligam ao DNA de uma
forma estrutural específica, este complexo abre o clamp que está sendo carreado,
localiza e o abre em torno da molécula de DNA, usando energia a partir de hidrólise
de ATP para esta reação. A estrutura do clamp em E. coli ligado ao DNA tem
algumas implicações, por exemplo, como diferentes polimerases funcionam sobre os
sliding clamps e como ocorre a troca entre elas (Yao e O’Donnell, 2008). O núcleo
ativo da pol III (core) consiste de três subunidades,

(DNA polimerase),

(3’-5’

exonuclease) e . Em cada uma das fitas contínua e descontínua um núcleo da Pol
III associa-se ao clamp para em seguida processar a síntese de DNA (O’Donnell,
2006).
Na Tabela 1 estão identificadas as proteínas que participam da forquilha de
replicação em E. coli e um resumo de suas funções. Na Figura 4 pode-se observar a
estrutura da forquilha de replicação em E. coli, em que há presença das moléculas
envolvidas, como a Helicase DNA B; a Primase DNA G; a Holoenzima DNA
Polimerase III com o núcleo (core) das fitas contínua e descontínua, mais o clamp
loader e o sliding clamp; e a proteína de ligação ao DNA fita simples.
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Tabela 1. Proteínas que participam da forquilha de replicação em E. coli
(Lamothe et al., 2010).
Subunidade

No

Gene

Função

2

dnaE

DNA Polimerase (Replicativa) / Interação com o clamp

2

dnaQ

Exonuclease 3’ – 5’ (Revisora)

2

holE

Liga e estimula a subunidade

ß

4

dnaN

Sliding clamp

/

3

dnaX

ATPase, Liga o clamp ao DNA e a DNAB

1

holA

ATPase, Liga-se ao clamp e o abre

1

holB

ATPase, Auxilia na montagem e estabilização do clamp loader

1

holC

Liga SSB

1

holD

Liga

Núcleo Polimerase III

ß Clamp
Clamp loader (complexo )

’

a , estabiliza o clamp loader

Primase

DNA G

1

dnaG

Síntese de Iniciador de RNA

Helicase

DNA B

6

dnaB

Abre/desenrola a fita de DNA

Ligação ao ssDNA

SSB

4

ssb

Liga ssDNA, evita a formação de pontes de hidrogênio
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Figura 4. Estrutura da forquilha de replicação em E. coli. Os sliding clamps são
montados (ß clamp) em volta do DNA pela maquinaria multiprotéica do clamp loader
(complexo

); este complexo carrega o clamp, localiza e o abre em torno da

molécula de DNA, usando energia a partir de hidrólise de ATP para esta reação.
Somado a essas moléculas, o núcleo da DNA Polimerase III (Pol III Core) é o sítio
catalítico da Holoenzima. Na maquinaria de replicação temos o envolvimento ainda
de outras moléculas: Helicase DNA B; Primase DNA G; e proteína SSB (Modificado
de Yao e O’Donnell, 2008).
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Como citado anteriormente, os sistemas de reparo são bem conservados
desde bactérias mais simples até eucariontes mais complexos. A ausência da
proteína LexA em C. violaceum pode indicar uma resposta SOS constitutiva ou a
regulação por alguma outra proteína ainda desconhecida (Duarte et al., 2004). Em
outras ß-proteobacteria a proteína LexA também não está presente, com exceção na
espécie Ralstonia solanacearum, sugerindo uma perda deste gene em um evento
evolutivamente recente para essas ß-proteobacterias (C. violaceum, Neisseria
gonorrhoeae e N. meningitidis). Curiosamente, a DNA Polimerase II e a subunidade
da DNA Pol III também não estão presentes em C. violaceum, entretanto, há
quatro prováveis genes dnaQ (subunidade

) presentes no genoma deste

organismo. Dados relevantes obtidos a partir de estudos com esse microorganismo
podem ser extrapolados para outros organismos, incluindo a espécie humana. A
ampla relação entre deficiência em sistema de reparo de DNA e propensão a
formação de tumores e envelhecimento (Eisen e Hanawalt, 1999; Costa et al., 2003;
Maddukuri et al., 2007; Fousteri e Mullenders, 2008; Shuck et al., 2008) indica que
novas informações podem abrir diversas perspectivas na área de saúde humana.
Deste modo, pelo seu potencial biotecnológico C. violaceum mostra-se um
organismo interessante ao conhecimento de seus genes e enzimas relacionadas às
vias de reparo / replicação, bem como, aos diferentes mecanismos de defesas, já
que se trata de um organismo de vida livre.
Além disso, C. violaceum pode ser considerado um modelo para estudo de ßproteobacterias, e bactérias de vida livre, cuja genética tem sido pouco explorada em
relação ao que tem sido feito com bactérias classicamente patogênicas.
Neste contexto, o presente trabalho visa contribuir para melhorar o
conhecimento genético de C. violaceum, principalmente, com a identificação de
genes associados a processos celulares em resposta ao estresse (p. ex.: estratégias
de defesa / replicação / reparo de DNA). Com esse propósito, foi realizada a
construção da biblioteca genômica de C. violaceum, a partir desta foi feita a seleção
e isolamento de clones de interesse, com posterior caracterização funcional. As
análises destes clones em um perfil funcional e genômico possibilitaram fazer
inferências a respeito da interação entre esses genes e, pelo menos em parte, do
comportamento de C. violaceum em resposta à luz ultravioleta.
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2 Objetivos

2.1 Geral

O principal objetivo deste trabalho foi identificar genes de C. violaceum
(linhagem

ATCC

12472)

envolvidos

com

a

resposta

ao

estresse,

mais

especificamente, mecanismos de reparo de DNA e/ou manutenção da integridade
genômica.

2.2 Específicos

Para tanto, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Selecionar clones de C. violaceum que expressem genes relacionados à
tolerância e/ou resistência a luz ultravioleta (UVC);
- Seqüenciar clones selecionados e analisar as seqüências in silico para
identificação de genes e predição de possíveis funções;
- Analisar os clones de interesse por ensaios de complementação funcional e
mutagenicidade;
- Identificar por RT-PCR (Transcriptase Reversa) as possíveis ORFs em
operon, bem como, analisar sua expressão a partir de variações e análise relativa.
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3 Material e Métodos

3.1 Cepas bacterianas e plasmídeo

As cepas bacterianas e o plasmídeo utilizado neste estudo são mostrados na
Tabela 2. A cepa selvagem AB1157 foi utilizada como controle positivo (Dewitt e
Adelberg, 1962). As cepas foram crescidas por 16 h sob agitação em meio de cultura
líquido Luria-Bertani (LB). Chromobacterium violaceum ATCC 12472 foi cultivada a
30 oC, enquanto as cepas de E. coli foram cultivadas a 37 oC. O plasmídeo utilizado
foi o pBC-SK que apresenta 3,4 Kb e é derivado do vetor pUC19. Neste estudo, os
plasmídeos foram introduzidos na cepa DH10B de E. coli por transformação
(eletroporação).

Tabela 2. Cepas e plasmídeo utilizados. Informações de genótipos e resistência a
antibiótico.

Referência /
Cepas
Chromobacterium
violaceum

Antibiótico de

Descrição

Genótipos das Cepas

Resistência

ATCC 12472 /
Selvagem –
Genoma completo
F- endA1 recA1 galE15 galK16 nupG

DH10B (recA-)

Invitrogen /

rpsL lacX74 F 80lacZ M15 araD139

Escherichia coli

(ara,leu)7697 mcrA (mrr-hsdRMSmcrBC)

-

Estreptomicina

thr-1, araC14, leuB6(Am), (gptDewitt e Adelberg,
AB1157

1962 /
Escherichia coli
(Selvagem)

proA)62, lacY1, tsx-33, qsr'-0,
glnV44(AS), galK2(Oc), LAM-, Rac-0,
hisG4(Oc), rfbC1, mgl-51,
rpoS396(Am), rpsL31(strR), kdgK51,
xylA5, mtl-1, argE3(Oc), thi-1

Plasmídeo
pBC-SK

Estreptomicina
8

Stratagene

Cloranfenicol
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3.2 Construção da biblioteca genômica de C. violaceum

A biblioteca de clones de C. violaceum em vetor plasmidial pBC-SK foi
construída objetivando insertos de aproximadamente 1,5 - 2 Kb. Para tanto, foi
utilizada a técnica de extração de DNA total de Sambrook e Russell (2001) com
algumas modificações. Segue adiante as metodologias utilizadas para esse objetivo.

3.2.1 Extração de DNA genômico de C. violaceum

Para a extração do DNA de C. violaceum foram centrifugados microtubos
contendo 2 mL de cultura saturada da bactéria cultivada em meio LB sob agitação (6
g) por 16 h, a 28 - 30 ºC, sem antibiótico. Após descarte do sobrenadante, as células
foram ressuspendidas em tampão de lise pH 7,8 (tris-acetato 500 mM; acetato de
sódio 300 mM; EDTA 500 mM; SDS 10 %) em seguida foi adicionado NaCl 5 M. Os
microtubos foram agitados e centrifugados a 17.000 g durante 10 min a 4 ºC. O
sobrenadante foi transferido para um novo microtubo de 2 mL, um igual volume de
clorofórmio foi adicionado e realizada uma nova centrifugação. Para precipitação do
DNA o sobrenadante foi recuperado em um novo microtubo no qual se adicionou
etanol 100 % e realizou-se uma nova centrifugação a 17.000 g durante 5 min a
temperatura ambiente. Em seguida o sobrenadante foi descartado. Por duas vezes o
precipitado foi lavado em etanol 70 % e centrifugado. O precipitado foi
ressuspendido em solução tampão tris-EDTA (TE) ou água ultra pura com 20 l/mL
de RNAse (Chen e Kuo, 1993).
Posteriormente o DNA foi visualizado e quantificado por eletroforese em gel
de agarose 0,7 %, utilizando Lambda-HindIII como marcador. Adiante segue
fluxograma das atividades realizadas para obtenção de clones candidatos (Figura 5).
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Construção da
Biblioteca
Genômica de
C. violaceum

Seleção Funcional
com luz UVC

Seqüenciamento
dos clones
candidatos

Análises das
sequencias
in silico
(BLAST)

Figura 5
5.. Fluxograma das atividades realizadas para obtenção de clones
candidatos.

3.2.2 Fragmentação do DNA por Sonicação e Endonuclease de Restri
Restrição

A fragmentação do DNA foi obtida pelos métodos de sonicação e de
endonucleases de restrição (Sambrook e Russell, 2001).
Para fragmentação de DNA por sonica
sonicação foi utilizado “pulso” contínuo
variando de 2 minutos a 2 segundos.. A sonda foi introduzida em 200 µl de solução
de DNA (10 ng/
ng/µ
µL) em água ultra pura
pura.. O objetivo foi obter fragmentos entre 1,5 - 2
Kb. Após sonicação as amostras foram centrifugadas a 17.000 g durante 1 min a
temperatura ambiente e aplicadas em gel de agarose 0,8 %,, realizando assim
assim a
corrida por eletroforese para posterior purificação do DNA com kit GFX (GE
Healthcare
Healthcare) seguindo
seguindo as instruções do fabricante
fabricante. Após purificação o DNA
fragmentado
ragmentado por sonicação foi polimerizado com enzima T4 DNA Polimerase
Polimerase (New
England Biolabs - NEB) par
para
a obtenção de pontas cegas (blunt
(blunt ends
ends)) facilitando a
ligação com o DNA plasmidial (pBC--SK) digerido com endonuclease de restrição
também ponta cega (EcoRV
EcoRV) que apresenta sítio de restrição na região de Múltiplos
Sítios de Clonagem (MSC)
(MSC)..
Para fragmentação
fragmentaç o do DNA genômico por endonuclease
ndonuclease de restrição a
enzima escolhida foi a SmaI (NEB),, visto que o vetor de clonagem utilizado ((pBC
pBCSK) apresenta sítio de restrição para esta enzima na região de Múltiplos Sítios de
Clonagem (MSC) (Figura 6).
6) A endonuclease S
Sma I gera fragmentos com pontas
cegas.
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3.2.3 Vetor de Expressão

Neste trabalho foi utilizado o vetor de expressão pBC-SK (Stratagene) para a
construção da biblioteca genômica de C. violaceum. Neste vetor, o Múltiplo Sítio de
Clonagem (MSC) está no gene lacZ permitindo a seleção dos clones positivos
através de coloração branca em meio contendo X-gal. O vetor pBC-SK também
apresenta gene de resistência ao antibiótico cloranfenicol que permite a seleção do
vetor em bactérias por resistência a esse antibiótico, assim só proliferam colônias
que forem transformadas, ou seja, que recebem o vetor (Figura 6).

Figura 6. Mapa e sítios de clonagem do plasmídeo pBC-SK. Descrição dos Sítios
de Clonagem destacando as seqüências alvo substrato a EcoRV e a SmaI.
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O plasmídeo foi obtido por minipreparação segundo Sambrook e Russell
(2001) com modificações. O procedimento inicia a partir da transferência de 2 mL de
cultura saturada para microtubos com posterior centrifugação a 17.000 g durante 2
min a temperatura ambiente e descarte do sobrenadante. Adicionou-se ao
precipitado a solução I de lise (50 mM tris-HCl pH 8; 10 mM EDTA pH 8; 100 µg/mL
RNase) com posterior agitação em equipamento tipo vortex. Em seguida adicionouse a solução II (200 mM NaOH; 1 % SDS) e aplicou-se agitação por inversão suave
e incubação a temperatura ambiente por 5 min. Adicionou-se a solução III (5 M
KOAc pH 5,5), centrifugou-se a 19.500 g durante 15 min a 4 ºC. Posteriormente, foi
coletado o sobrenadante e adicionado o isopropanol. Uma nova centrifugação a
19.500 g durante 10 min a temperatura ambiente foi necessária. Descartou-se o
sobrenadante, lavou-se o precipitado em etanol 70 % e centrifugou-se a 19.500 g
durante 5 min. Esta lavagem em etanol 70 % foi repetida. Secou-se o precipitado e
ressuspendeu-se em solução TE ou água ultra pura.
Após minipreparação o vetor plasmidial foi digerido com as endonucleases de
restrição EcoRV e Sma I (NEB), gerando o vetor linearizado com pontas cegas e
permitindo a ligação com os insertos de DNA também pontas cegas.
Objetivando impedir a recircularização do vetor e, assim, aumentar a
eficiência de clonagem foi utilizado o método de desfosforilação. Este permite a
remoção dos grupos 5’ P das extremidades do DNA por fosfatase alcalina. Uma
alíquota do vetor digerido foi desfosforilada com a enzima fosfatase alcalina
intestinal de bezerro, CIAP (Calf Intestinal Alkaline Phosphatase) (NEB), e tratada
com RNase. Enquanto, uma segunda alíquota utilizada como controle não recebeu
esse tipo de tratamento objetivando uma análise comparativa das amostras com ou
sem estas enzimas.
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3.2.4 Obtenção das Construções

A ligação entre as amostras de DNA genômico (sonicado e digerido) e o DNA
plasmidial (alíquotas tratadas e a não tratada com CIAP) foi realizada na presença
da enzima T4 DNA Ligase (NEB) (Sambrook e Russell, 2001).
A reação aconteceu na presença de 850 ng de DNA genômico, 200 ng de
DNA plasmidial (vetor pBC-SK), 1 unidade da enzima T4 DNA Ligase, 2 µl de
tampão da enzima [10 X] (concentração inicial) e água ultra pura para um volume
final de 20 µl. A temperatura utilizada foi de 16 ºC, durante 16 h.
Em seguida foi feita a purificação da ligação (construção = vetor + inserto)
para retirada dos sais e melhoria do índice de transformantes, para tanto, foi
acrescentado à solução de ligação 2 µl (1/10 V) de glicogênio (20 mg/mL), 2 µl de
acetato de sódio (NaOAc 4 M) e 44 µl (2 V) de etanol 100 %. Esta reação foi deixada
à - 20 ºC por 16 h, posteriormente foi centrifugada por 15 min a 19.500 g a
temperatura ambiente, o sobrenadante foi descartado, o sedimentado lavado em 50
µl de etanol 70 %, centrifugado por 5 min, novamente descartado, secado,
ressuspendido em 12 µl de água ultra pura e guardado a - 20 ºC.
Células bacterianas de E. coli (cepa DH10B) eletrocompetentes obtidas
segundo Sambrook e Russell (2001) foram utilizadas para a transformação do
material da ligação (construção) e obtenção da biblioteca de clones. Para a
transformação por eletroporação foram adicionados 10 ng da construção em 55 µl
de células bacterianas eletrocompetentes. Uma alíquota de 5 µl da solução é
retirada antes da eletroporação e adicionada em tubo cônico de 50 mL contendo 1
mL de meio de cultura LB como controle. Os 50 µl da solução foi eletroporado,
adicionado em 1 mL de meio de cultura LB e imediatamente transferido para um
tubo cônico de 50 mL, onde permaneceu sob agitação de 250 rpm por 1 h a 37 ºC.

3.2.5 Seleção de clones por coloração azul-branco

O vetor plasmidial pBC-SK permite seleção por coloração azul-branco em
função da complementação do lacZ M15 em cepas que apresentam esse genótipo,
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como a DH10B. A seleção das colônias brancas pode ser obtida em placas de LB
contendo 25 µg/mL de cloranfenicol, 80 µg/mL de X
X-gal
gal fresco e de 20 mM de IPTG.
O X-gal
gal fo
foii preparado em dimetill formamida e o IPTG em água destilada estéril e as
soluções foram armazenadas a - 20 °C. As colônias foram obtidas após incubação
em LB ágar por 16 h a 37 °C. Os clones (colônias brancas) foram repicados das
placas e inoculados em me
meio
io LB líquido contendo cloranfenicol 25 µg/mL, sob
agitação por 16 h a 37 °C. Foram novamente plaqueados para confirmar genótipo
através da análise fenotípica de cor (coloração azul e branco) e teste de resistência
a antibiótico (cloranfenicol).
Após confi
confirmação,
rmação, os clones foram estocados em placas de 96 poços
poços, 100 µL
da cultura foram adicionados
adicionad em 100 µL de glicerol 100 % por poço, em seguida
foram lacradas com adesivo e acondicionadas a - 80 °C - cada poço representa um
clone da biblioteca genômica.
A partir
rtir desta biblioteca genômica foram realizados ensaios para identificação
e caracterização de clones candidatos envolvidos com resposta ao estresse por luz
ultravioleta, como apresentado adiante (Figura 7).

Clones Candidatos

Ensaios de
Complementação
Funcional (Curvas)
para confirmar
atividade (UVC)

Clones
Inteiros

ORFespecíficos

Ensaio de
Mutagênese Direta
(Rifampicina)

RT-PCR
PCR

Confirmar
Operon

Níveis de
Expressão
Gênica

Mutagenicidade
gene rpoB
Diminuição da
afinidade do
antibiótico =
SOBREVIVÊNCIA

Análises in silico
para predição de
proteínas

Figura 7. Fluxograma das ativi
atividades
dades realizadas a partir de clones candidatos.
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3.3 Ensaio de Seleção Funcional

Objetivando selecionar clones candidatos resistentes ao estresse com UVC
foram realizados ensaios de seleção funcional. Esses ensaios possibilitaram
identificar e selecionar clones transformados que apresentaram maior resistência ao
agente mutagênico do que à cepa DH10B com vetor vazio (pBC-SK sem DNA de C.
violaceum), já que essa linhagem é deficiente em RecA, apresentando alta
sensibilidade a mutágenos. Neste estudo a luz ultravioleta (luz UVC - 254 nm) foi
usada como agente físico gerador de lesões no DNA. Para tanto, inicialmente foi
estabelecida uma dose/tempo seletiva de luz UVC (20 J/m2) a partir de ensaios de
curva de crescimento e sobrevivência com a cepa selvagem AB1157 e a deficiente
DH10B de acordo com Miller (1992).
Os experimentos foram realizados utilizando culturas saturadas reproduzidas
a partir das placas estoque da biblioteca genômica. Para tanto, um repicador estéril
foi mergulhado na placa estoque (- 80 ºC) e em seguida mergulhado em placas deep
well (poço fundo) contendo 1 mL de LB e antibiótico cloranfenicol, posteriormente
ficaram sob agitação a 200 rpm durante 16 - 18 h a 37 ºC.
O ensaio utilizando luz UVC consistiu na preparação de placas (15 cm de
diâmetro) contente 50 mL de meio LB ágar acrescido de 25 µg/mL de cloranfenicol,
em que foram replicados os clones da biblioteca gênomica de C. violaceum a partir
da placa contendo a cultura saturada. Em seguida foi realizada a exposição das
placas à luz UVC em nove diferentes doses, variando de 1 a 20 J/m2, mais um
controle (0 J/m2), esse experimento foi realizado em três ensaios independentes,
cada um em triplicata (Miller, 1992).
Após a seleção, foi realizada a extração de DNA plasmidial para
seqüenciamento (minipreparação) dos clones candidatos, seguida de reação de
PCR e precipitação do DNA, como mostrado adiante.
Para visualização do tamanho (pb) dos fragmentos foi realizada a digestão do
DNA plasmidial dos clones com as enzimas de restrição BamHI e HindIII (NEB),
posteriormente alíquotas da digestão foram aplicadas em gel de agarose (0,7 %) em
tampão TAE 1 X (tris - base 0,04 M, ácido acético glacial 1 M, EDTA 50 mM, em pH
8), durante 1 h a 80 volts contendo 1 µL de brometo de etídio (1 g/ml), sendo
possível a observação tanto do vetor linearizado, quanto dos insertos liberados.
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3.4 Seqüenciamento de clones resistentes a radiação UVC

Os produtos da extração dos clones selecionados foram seqüenciados após
reação de PCR. Esta reação de PCR foi conduzida com os primers universais T7
(3,2

pMol)

(TAATACGACTCACTATAGGG)

e

T3

(ATTAACCCTCACTAAAGGGA), 4 µl de ET Premix (DYEnamic

TM

(3,2

pMol)

ET dye terminator

cycle sequencing kit; MegaBace500, Amersham Biosciences), 100 - 200 ng de DNA
e água ultra pura para um volume final de 10 µL. O termociclador utilizado foi da MJ
Research e as condições de amplificação (programa) seguem adiante. Foi realizada
a desnaturação a 95 ºC por 2 s, seguida de 35 ciclos incluindo desnaturação a 95 ºC
(20 s), anelamento do primer a 50 ºC (15 s) e polimerização (Taq Polimerase) a 60
ºC (1 min), por último resfriou-se as amostras a 4 ºC. O método de seqüenciamento
utilizado para identificação dos genes foi o enzimático (Sanger et al., 1977) adaptado
para seqüenciamento automático (MegaBace500, Amersham Biosciences).

3.5 Bioinformática para análise das seqüências

Devido ao genoma de C. violaceum estar disponível em bancos de dados
públicos (http://www.brgene.lncc.br/cviolaceum/), as seqüências geradas puderam
ser comparadas diretamente com as seqüências desse banco genômico. As análises
foram realizadas repetidas vezes, sendo a última data em 29 de Agosto de 2011.
As seqüências foram comparadas com seqüências de proteínas e
nucleotídeos na base de dados GenBank, não redundante utilizando o programa
Blastx e tBlastx do pacote BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). As ORFs
foram identificadas usando o programa ORF Finder disponível no website
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/gorf.html e todas as ORFs preditas foram traduzidas
e usadas como queries (seqüência fornecida ao banco de dados para pesquisa de
informação) no Blastp.
Para

alinhamento

de

seqüências,

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/es/cgi-bin/clustalw2),
(http://tcoffee.vital-it.ch).

Outro

banco

além
foi

utilizado

do

utilizado
foi

CLUSTALW2
o
o

T-COFFEE
PSI-BLAST
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(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast) que é uma ferramenta derivada do BLAST o
qual permite análises mais específicas (Altschul et al., 1997).
Foram utilizados também os bancos de predição de proteínas, domínios,
estruturas

secundária

(http://www.uniprot.org/),

e

3D:

Phyre

Pfam

(http://pfam.sanger.ac.uk/),

(http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre/)

UniProtKB
e

I-Tasser

(http://zhang.bioinformatics.ku.edu/I-TASSER/) (Kelley e Sternberg, 2009).

3.6 Ensaios de Complementação Funcional

Após análise das seqüências foram selecionados clones com genes de
interesse, os quais foram estocados individualmente em microtubos de 1,5 mL a - 80
ºC na proporção 1 : 1 de cultura e de glicerol 100 % para conservação e posterior
utilização. Para confirmação da complementação e eliminação de clones falsos
positivos, foi realizada extração de DNA plasmidial de todos os clones candidatos
para obtenção do vetor de clonagem contendo o inserto de DNA (minipreparação ver
item 3.2.3, Sambrook e Russell 2001), em seguida esse DNA foi purificado (etanol) e
uma alíquota foi digerida com enzimas de restrição (BamHI e HindIII – NEB)
objetivando confirmar a presença do fragmento. O DNA purificado foi retransformado na cepa DH10B para a repetição do ensaio de seleção, ensaios de
curva de sobrevivência e crescimento. Desse modo, foi confirmado que a atividade
observada nos primeiros ensaios foi devido a ação dos clones que complementaram
a função. A cepa selvagem AB1157 proficiente em reparo de DNA foi utilizada como
controle, além da cepa DH10B transformada com o vetor pBC-SK vazio (sem
inserto) (Miller, 1992).
Foram realizados pelo menos três ensaios independentes, cada um em
triplicata. Para a avaliação de diferenças significativas (P < 0,05) nos valores das
médias obtidas nos ensaios de complementação funcional, utilizou-se o programa
gráfico GraphPad Prism 5.0 (versão 5.01, 2007) e aplicou-se o teste estatístico twoway ANOVA.
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3.6.1 Curvas de Sobrevivência

Para o ensaio da curva de sobrevivência, as culturas saturadas foram diluídas
na proporção 1 : 50 (100 µL : 5000 µL) em meio LB líquido contendo o antibiótico
adequado, em seguida foram crescidas sob agitação a 37 ºC até atingir a Densidade
Óptica (DO) 600 nm de 0,4.
O agente utilizado no ensaio foi a luz UVC. Para tanto, a cultura foi transferida
para tubos cônicos e centrifugada a 2.254 g por 8 min a temperatura ambiente. O
sobrenadante foi descartado, em seguida foi adicionado o mesmo volume de MgSO4
(0,1 M), ressuspendido, distribuído 3 mL em placas de petri e submetido à exposição
a diferentes doses (0; 2,5; 5 e 10 J/m2) em gabinete contendo lâmpada de UVC (6
watts; G8T8 GE). Embora a dose seletiva inicial tenha sido de 20 J/m2, usamos
doses de até 10 J/m2 nos ensaios seguintes em função da viabilidade celular, doses
superiores a 10 J/m2 resulta em alto índice de células mortas inviabilizando uma
análise confiável. O controle não foi submetido à exposição à luz UVC (Miller, 1992).
Em seguida as culturas foram adequadamente diluídas em meio LB líquido,
sendo de 10-3 a diluição utilizada para as amostras tratadas com UVC (2,5; 5 e 10
J/m2) e de 10-4 para o controle não tratado (0 J/m2). Após a diluição, 100 µL de cada
cultura foi plaqueado em LB ágar contendo o antibiótico adequado. A sobrevivência
foi obtida por contagem de colônias após 24 h.

3.6.2 Curvas de Crescimento

No ensaio para obtenção das curvas de crescimento a cultura foi preparada
como descrita anteriormente para curvas de sobrevivência e novamente utilizando o
agente UVC (254 nm). Uma alíquota de 100 µL a partir dos volumes expostos as
doses de luz UVC (0; 2,5; 5 e 10 J/m2) foi adicionada a 2 mL de LB líquido em tubos
cônicos de 15 mL. Em seguida os tubos foram mantidos a 37 ºC sob agitação a 6 g e
realizadas leituras em placa no espectrofotômetro (ELISA) em intervalos de uma
hora, desde o tempo zero até três horas seguintes (60, 120 e 180 min). Para essas
leituras foram retiradas alíquotas de 200 µL em duplicata (Miller, 1992).
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3.7 Amplificação e isolamento de ORFs específicas

Dentre os clones selecionados o PLH6A apresentou quatro ORFs, destas,
duas foram subclonadas para avaliação de suas atividades na complementação da
função. A escolha da ORF CV_3722 para investigação foi devido sua atividade
relacionada à manutenção celular e replicação, enquanto que a ORF CV_3724 foi
selecionada por ser uma proteína hipotética.
As amplificações de ORFs foram obtidas através de técnicas de PCR
utilizando primers ORFs específicos que foram desenhados e testados in silico
(http://insilico.ehu.es/PCR/index.php?mo). Segue classificação e seqüências:

Par

ORF

Nome

Seqüência

1

CV_3722

CLH6A3722BamHIF1
CLH6A3722NdeIR2

5’
5’

GGATCCGCCGGGGCGATTGGGATTGT 3’
CATATGCCAGGCTGACATCGTGCTCCA 3’

2

CV_3724

CLH6A3724BamHIF2
CLH6A3724NdeR1

5’
5’

GGATCCCCTTCCAGCGTGATGAAACGGC 3’
CATATGGGACAGCCTCGCTTGCTGGT 3’

Para 100 µL da reação de PCR foram adicionados 75 ng de DNA genômico
total (quantificado em leitor Nanovue), conteúdo suficiente para amplificação pela
enzima Phusion Polimerase (informações fabricante). A esse volume de DNA foram
adicionados 5 X de tampão Phusion Polimerase, 10 µM de cada primer (Foward e
Reverse), 10 mM dNTPs (pool), 2U Phusion DNA Polimerase (Phusion® HighFidelity PCR Master Mix kit - New England Biolabs - NEB) e água ultra pura. A
Phusion DNA Polimerase faz parte de uma nova geração de enzimas de alta
fidelidade (High Fidellity - HF) para amplificação em produtos de PCR.
As condições de PCR para amplificação das ORFs CV_3722 e CV_3724
foram variáveis na temperatura de anelamento e no número de ciclos de
amplificação. Para a ORF_3722 foi realizada a desnaturação a 98 ºC por 1 min,
seguida de 35 ciclos incluindo desnaturação a 98 ºC (10 s), anelamento do primer a
50 ºC (10 s) e polimerização (Phusion Polimerase) a 72 ºC (30 s), prosseguindo com
uma nova etapa de polimerização a 72 ºC (5 min), uma etapa de manutenção a 8 ºC
(10 min) e por último resfriou-se as amostras a 4 ºC. Enquanto, para a ORF_3724 foi
realizada a desnaturação a 98 ºC por 1 min, seguida de 45 ciclos incluindo
desnaturação a 98 ºC (10 s), anelamento do primer a 65 ºC (10 s) e polimerização
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(Phusion Polimerase) a 72 ºC (30 s), prosseguindo com uma nova etapa de
polimerização a 72 ºC (5 min), uma etapa de manutenção a 8 ºC (10 min) e por
último resfriou-se as amostras a 4 ºC.
Os produtos de amplificação por PCR foram analisados após eletroforese em
gel de agarose 0,7 %, em tampão TAE 1 X (tris - base 0,04 M, ácido acético glacial 1
M, EDTA 50 mM, em pH 8), durante uma hora a 80 volts contendo 1 µL de brometo
de etídio (1 g/ml).
As ORFs CV_3722 e CV_3724 amplificadas foram clonadas no vetor pBC-SK
e re-transformadas em cepa DH10B. O clone PLH6A também foi re-transformado
nesta cepa. Em seguida o clone PLH6A e as ORFs CV_3722 e CV_3724 foram
submetidas aos ensaios de complementação funcional descritas anteriormente
Foram realizados pelo menos três ensaios independentes, cada um em
triplicata. Para a avaliação de diferenças significativas (P < 0,05) nos valores das
médias obtidas nos ensaios de complementação funcional, utilizou-se o programa
gráfico GraphPad Prism 5.0 (versão 5.01, 2007) e aplicou-se o teste estatístico twoway ANOVA.

3.8 Níveis de expressão por RT-PCR (Reverse transcriptase-polymerase chain
reaction)

Neste trabalho a amplificação por RT-PCR (PCR por transcriptase reversa) a
partir de primers ORF-específicos ou de regiões intergênicas foram realizadas para
confirmação de possível operon (RNA Policistrônico) e análise de expressão
diferencial das ORFs em relação ao gene de referência 16S (Lothigius et al., 2010).
Para tanto, culturas de C. violaceum em fase exponencial foram expostas a
diferentes doses de luz UVC, seguida de extração de RNA e reação de PCR com
enzima

transcriptase

reversa

para

obtenção

de

cDNA,

como

mostrado

posteriormente. Células não irradiadas foram utilizadas como controle.
Foram realizados pelo menos três ensaios independentes, cada um em
triplicata. Para a avaliação de diferenças significativas (P < 0,05) nos valores das
médias obtidas nos ensaios de níveis de expressão por RT-PCR, utilizou-se o
programa gráfico GraphPad Prism 5.0 (versão 5.01, 2007) e aplicou-se o teste
estatístico Mann-Whitney test.
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3.8.1 Extração de RNA de C. violaceum

Para obtenção de RNA três colônias de C. violaceum foram cultivadas por 16
h sob agitação (6 g) a 30 ºC. Cada cultura foi diluída na proporção 50 : 1 (300 mL de
LB : 6 mL da cultura) e mantida sob agitação a 30 ºC até atingir a DO (600 nm) 0,4.
Posteriormente, 50 mL de cada cultura foram transferidos para um tubo cônico,
centrifugados a 2.254 g por 20 min a temperatura de 20 ºC, descartado o
sobrenadante, e repetido esse procedimento mais cinco vezes com os 250 mL
restantes. Foi adicionado um volume de 50 mL de MgSO4 (0,1 M) ao sedimentado
para homogeinização, em seguida foi retirado por três vezes um volume de 16 mL
de cada cultura (três colônias) e distribuído em placas de petri grandes (três placas /
por colônia, resultando em nove placas). Duas placas foram submetidas a exposição
das doses (5 e 10 J/m2) em gabinete contendo lâmpada de UVC (6 watts; G8T8 GE).
O controle (0 J/m2) não foi exposto a luz UVC. Um volume de 2 mL de cada placa foi
transferido para um novo microtubo (2 mL), centrifugado, descartado o sobrenadante
e repetido o procedimento até centrifugar os 16 mL disponíveis.
Foram realizadas as nove reações de extração de RNA utilizando kit de
extração Illustra RNAspin Mini kit (GE Healthcare). Para visualização e quantificação
do RNA extraído foi utilizada eletroforese em gel de agarose 2 %, em solução de
água DEPC 0,01 %, durante 1 hora a 80 volts contendo 1 µL de brometo de etídio (1
g/ml). A água DEPC 0,01 % foi utilizada também na lavagem de material para não
contaminação e degradação do RNA. Também foi feito a quantificação do RNA
extraído em espectrofotômetro NanoDrop (Thermo Scientific).
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3.8.2 Obtenção de cDNA de C. violaceum

Para a obtenção do cDNA por RT-PCR foi utilizado o kit High Capacity cDNA
Reverse Transcription kit (Applied Biosystems, USA), foram utilizadas oito das nove
amostras de RNA. A reação consiste na utilização da enzima transcriptase reversa
usando o RNA como substrato e primers randômicos para obtenção do cDNA.
Assim, para a preparação de 10 µL do 2 X RT Master Mix utilizou-se: 2 µL de
tampão RT (10 X); 0,8 µL de dNTPs (10 mM); 2 µL de RT Primers randômicos (120
pMol); 1 µL de transcriptase reversa (1 U); água livre de nuclease. Em seguida,
adicionaram-se os 10 µL do 2 X RT Master Mix e 10 µL do RNA extraído ( 4,5 µg),
para uma reação final de 20 µL por cada microtubo e misturou-se duas vezes.
As condições de PCR para obtenção do cDNA seguiu o anelamento dos
primers randômicos a 25 ºC (10 min), extensão (transcriptase reversa) a 37 ºC (2 h),
seguido da inativação da enzima a 85 ºC (5 min) e por último resfriou-se as amostras
a 4 ºC.

3.8.3 Níveis de expressão por RT-PCR a partir de primers ORF-específicos e de
regiões intergênicas

Para análise da expressão diferencial das ORFs em relação ao gene de
referência 16S foram desenhados primers incluindo seqüências da primeira e última
ORFs (Lothigius et al., 2010). As seqüências de C. violaceum já conhecidas
(http://www.brgene.lncc.br/) e depositadas no GenBank foram utilizadas para
identificar regiões intergênicas das ORFs selecionadas, aplicando a ferramenta
Primer-BLAST

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/).

Para

confirmar

possível amplificação do par de primer selecionado foi realizada análise com a
ferramenta

de

PCR

(http://insilico.ehu.es/PCR/index.php?mo=Chromobacterium).

In

silico
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Segue adiante seqüências dos primers:

Par

ORFs
- RI

Nome

Código

Seqüências

1

CV_3721
CV_3722

RVTCLH6A37213722F2
RVTCLH6A37213722R2

F2+R2

5’ GCGCCGTTTTCCCAGCATACG 3’
5’ CGTCACCTGGTTCTGGCGCA 3’

2

CV_3722
CV_3723

RVTCLH6A37223723F
RVTCLH6A37223723R

F3+R3

5’ GCATCGCCGACATCCAGGCT 3’
5’ GGCTCTCGCACAGCAGCGAT 3’

3

CV_3723
CV_3724

RVTCLH6A37233724F
RVTCLH6A37233724R

F4 + R4

5’ ATGGGCAGCAGCTACCAGGG 3’
5’ AAGCGGTCGGACACCAGCCA 3’

4

CV_3721
CV_3724

RVTCLH6A37213722F2
RVTCLH6A37233724R

F2+R4

5’ GCGCCGTTTTCCCAGCATACG 3’
5’ AAGCGGTCGGACACCAGCCA 3’

5

CV_3722
CV_3724

RVTCLH6A37223723F
RVTCLH6A37233724R

F3+R4

5’ GCATCGCCGACATCCAGGCT 3’
5’ AAGCGGTCGGACACCAGCCA 3’

6

CV_3722
CV_3724

DEL_RVTCLH6A37223724F1
DEL_RVTCLH6A37223724R1

F2.2+F4.2

5’ ATCGGGGTGGGTGCCGCTAT 3’
5’ GCGACGGCAGCTCCCAGTTT 3’

7

16S RNAr

CV16SF
CV16SR

FC + RC
(Controle)

5’ TAATGAGACTGCCGGTGACA 3’
5’ GTGAAGCCCTGCTCATAAGG 3’

RI = Região Intergênica

Para análise da expressão diferencial a partir da amplificação do cDNA foi
utilizado um kit AmpliTaq Gold 360 Master Mix (Applied Biosystems) contendo a
enzima AmpliTaq Gold que é capaz de amplificar fragmentos grandes de DNA com
alta especificidade. Para a reação com volume final de 25 µL utilizou-se o cDNA
como substrato para a enzima e foi constituída de 8 µL de água ultra pura; 2,5 µL de
360 Gc Enhancer (realçador opcional do kit); 12,5 µL de Master Mix (presença da
AmpliTaq Gold); 1 µL de primers (0,5 pMol; 0,5 µL Foward + 0,5 µL Reverse); e 1 µL
de cDNA (0, 5 e 10 J/m2). Os produtos de amplificação foram visualizados em gel de
agarose a 1 %.
As condições de PCR para amplificação foram a desnaturação a 94 ºC por 10
min, seguida de 35 ciclos incluindo desnaturação a 94 ºC (1 min), anelamento do
primer a 50 ºC (1 min) e polimerização (AmpliTaq Gold) a 72 ºC (3 min e 30 s),
prosseguindo com uma nova etapa de polimerização a 72 ºC (10 min) e por último
resfriou-se as amostras a 4 ºC.
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3.9 Ensaio de Mutagênese Direta (Rifampicina) (Miller, 1992)

O antibiótico rifampicina promove a inibição da síntese de RNA bacteriano
ligando-se à subunidade

da RNA-polimerase, resultando no impedimento da

ligação ao DNA, no bloqueio ao processo de transcrição e, conseqüentemente, à
tradução de proteínas, levando à morte de células não resistentes (Garibyan et al.,
2003). A subunidade

da RNA-polimerase é codificada pelo gene rpoB. O ensaio

para análise de mutagenicidade por meio do gene rpoB permite indicar alterações
neste gene que levaram a diminuição da afinidade do antibiótico rifampicina pela
subunidade

da RNA-polimerase, o que leva a sobrevivência das bactérias que

sofreram mutação.
Neste trabalho o ensaio de mutagênese direta com rifampicina (100 µg/mL) foi
organizado em dois grupos. Primeiro utilizando: 1) clone PLH6A; 2) duas ORFs
subclonadas; e a 3) C. violaceum. Segundo utilizando: 1) clone PLE1G; 2) clone
PLE7B; 3) clone PLE10B; 4) clone PLE12H; e a 5) C. violaceum. Em ambos a cepa
selvagem de E. coli AB1157 e a DH10B com pBC-SK vazio foram utilizados como
controles.
Os resultados foram obtidos observando a taxa de sobrevivência bacteriana
das linhagens utilizadas expostas às doses crescentes de luz UVC (0; 2,5 e 5 J/m2)
e rifampicina (Miller, 1992; Fujii et al., 2006).
Nos ensaios foram utilizadas culturas saturadas diluídas na proporção 1 : 50
(100 µL : 5000 µL) em meio LB líquido contendo o antibiótico adequado, em seguida
foram crescidas sob agitação a 37 ºC até atingir a DO (600 nm) de 0,4.
Posteriormente, foram transferidas para tubos cônicos e centrifugadas a 2.254 g por
8 min a temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado, em seguida foi
adicionado o mesmo volume de MgSO4 (0,1 M), ressuspendido, distribuído 3 mL em
placas de petri e submetido à exposição as diferentes doses (0; 2,5 e 5 J/m2) em
gabinete contendo lâmpada de UVC (6 watts; G8T8 GE). O controle (0 J/m2) não foi
submetido a luz UVC. Um volume de 100 µL dessas culturas foi transferido a um
tubo cônico de 15 mL contendo 2 mL de LB líquido (20 : 1) e antibiótico de acordo
com a resistência da cepa, em seguida foram replicadas exponencialmente por 16 h
sob agitação a 37 ºC e a 6 g.
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Um volume de 100 µL de cada cultura foi adicionado (sem diluição) em placas
frescas contendo LB ágar com rifampicina (100 µg/mL), neste ensaio as placas
foram protegidas da luz devido à sensibilidade deste antibiótico a luz e calor. Para
controle de viabilidade celular e freqüência de mutação cada cultura foi diluída, 10-4
para o controle 0 J/m2 e 10-2 para 2,5 e 5 J/m2, em seguida 100 µL foi adicionado em
placas frescas contendo LB ágar com antibiótico de acordo com a resistência da
cepa. Após plaqueamento as placas foram incubadas durante 24 h em estufas a 30
ºC para C. violaceum e 37 ºC para demais, em seguida as colônias foram contadas
para cálculo da freqüência de mutação.
Foram realizados pelo menos três ensaios independentes, cada um em
triplicata. Para a avaliação de diferenças significativas (P < 0,05) nos valores das
médias obtidas nos ensaios de complementação funcional, utilizou-se o programa
gráfico GraphPad Prism 5.0 (versão 5.01, 2007) e aplicou-se o teste estatístico twoway ANOVA.

3.10 Reconstrução Filogenética para a ORF CV_1313

Para análise filogenética a seqüência da ORF CV_1313 descrita como
proteína hipotética foi submetida ao programa Blastp utilizado para predição de
genes baseado em homologia de seqüências caracterizadas e disponíveis em
bancos de dados mundiais. Posteriromente, esta ORF e distintas proteínas
pertencentes a família ThiJ/PfpI foram alinhadas através do programa de
alinhamento múltiplo CLUSTALW2. O alinhamento gerado foi submetido ao
programa de reconstrução filogenética PHYLIP (versão 3.5 c, J Felsenstein,
University of Washington, Seattle, USA). Os dendogramas obtidos foram gerados
pelo método Neighbor joining, com reamostragem de 1000 réplicas. Para
visualização foi utilizado o programa FigTree (versão 1.3.1 2, Andrew Rambaut,
University of Edinburgh, Edinburgh, UK).
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4 Resultados

4.1 Biblioteca genômica de Chromobacterium violaceum e Seleção Funcional

A construção da biblioteca gênomica de C. violaceum neste estudo gerou
aproximadamente 1.100 clones, este dado é relevante uma vez que esta biblioteca
permite a busca de genes relacionados a diversas funções neste organismo, frente a
um amplo espectro de ensaios. Devido à capacidade de sobrevivência da C.
violaceum à luz UVC realizamos ensaios com esse agente, o que resultou em 17
clones candidatos (Figura 8). Ensaios com dosagens altas (10 e 20 J/m2 UVC),
estabelecidas através de curvas controles com as cepas selvagem e deficiente
(AB1157 e DH10B, respectivamente), foram realizados em triplicatas com estes
clones. Foram confirmados cinco (5) clones positivos dentre os 17 clones iniciais,
eliminando possíveis falsos positivos. Os clones de interesse foram seqüenciados e
analisados por ferramentas de Bioinformática.

PL 1

PL 2

Figura 8. Figura ilustrativa da seleção de clones em placa após ensaio UVC.
Ensaio UVC - PLACA 1 (PL1) = UVC 10 J/m2; PLACA 2 (PL2) = controle UVC 0
J/m2. As setas indicam prováveis clones candidatos.
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4.2 Análise das seqüências in silico

4.2.1 Análise das seqüências por ferramentas do pacote BLAST e mapas
genômicos das ORFs

Os cinco (5) clones seqüenciados foram analisados inicialmente por
ferramentas de bioinformática do pacote BLAST (tBlastx, Blastx, ORF Finder, CDD)
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/), as seqüências geradas puderam ser comparadas
diretamente com as seqüências genômicas de C. violaceum. Alguns clones
apresentaram ORFs identificadas como proteína hipotética ou hipotética conservada
de C. violaceum. Uma análise global permitiu observar relação de todos os clones
com genes de resposta ao estresse e/ou manutenção da integridade genômica
(Tabela 3).
Na figura 9 observamos o mapa genômico de todas as ORFs presentes nos
cinco clones, das quais as ORFs dos clones PLH6A e PLE7B parecem estar em
operon (Figuras 9A e 9C, respectivamente), diferente das ORFs presentes no clone
PLE10B (Figura 9D). Os clones PLE1G e PLE12H (Figuras 9B e 9E) apresentam
apenas uma ORF cada.
Objetivando a identificação de regiões conservadas, com domínios, motivos e
resíduos conhecidos apresentamos em seguida os alinhamentos das seqüências de
cada ORF independentemente. Iniciando com o clone que apresentou o melhor perfil
de complementação ao ensaio funcional, o PLH6A (Figura 22A).
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Tabela 3. Clones resistentes a ensaio UVC após análise com ferramentas
do BLAST.

Clone

Função Blastx e /ou ORFinder

PLE1G

• Hypothetical Protein

No ORF
CV_1667
-48

Length=311 aa, Score = 194 bits (492), Expect = 6e ; (ORFinder 98 aa)
- Domínio = Diguanylate cyclase/phosphodiesterase domain 1 (GGDEF) (Pseudomonas putida) e
PAS/PAC
PLE7B

• Hypothetical Protein

CV_0390

Length=257aa; Score = 95.5 bits (236), Expect(2) = 4e

-25

- Domínio CV_0390 = ICL/PEPM (Isocitrate lyase e phosphoenolpyruvate mutase) (Listeria
monocytogenes EGD-e)
• Methylated-DNA-[protein]-cysteine S-methyltransferase [C. violaceum ATCC 12472]
-39

Length=352 aa, Score = 165 bits (417), Expect = 3e ;(ORFinder, 83 aa)

CV_0391

- Domínio CV_0391 = Domínio de ligação ao DNA da proteína ADA
PLE10B

• Hypothetical Protein

CV_1311

Length=233 aa; Score = 58.2 bits (139), Expect = 5e

-07

- Sem Domínio
• Hypothetical Protein

CV_1312
-50

Length=118 aa, Score = 133 bits (335), Expect(2) = 9e ;
- Sem Domínio
• ThiJ/PfpI family protein [C. violaceum ATCC 12472]

CV_1313

-17

Length=228 aa, Expect(2) = 7e ;
- Domínio CV_1313 = GATase1
PLE12H

• DNA-directed RNA polymerase subunit alpha [C. violaceum ATCC 12472]

CV_4160

-31

Length=327 aa, Score = 138 bits (348), Expect = 2e ; (ORFinder, 65 aa)
- Domínios = Interações da RNA polimerase (subunidade a)
PLH6A

• Type 4 fimbrial biogenesis protein [C. violaceum ATCC 12472]
Length=125 aa, Score = 251 bits (642), Expect = 3e

CV_3721

-65

- Domínio CV_3721 = PilZ
• DNA-directed DNA polymerase III, delta’ subunit [C. violaceum ATCC 12472]
Length=334 aa, Score = 59.3 bits (142), Expect = 2e

CV_3722

-07

- Domínio CV_3722 = P-loop NTPase
• Thymidylate kinase [C. violaceum ATCC 12472]
Length=212 aa, Score = 283 bits (727), Expect = 2e

CV_3723

-74

- Domínio CV_3723 = TMPK
• Hypothetical Protein [C. violaceum ATCC 12472]
Length=330 aa, Score = 612 bits (1577), Expect = 4e
- Domínio CV_3724 = YceG-Like family

-173

CV_3724
; (ORFinder 34 aa)
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A

PLH6A (Operon)

B

PLE1G

C

PLE7B

D

E

PLE10B

PLE12H

Figura 9. Mapa de localização das ORFs dos clones candidatos no genoma de
C. violaceum. A) ORFs CV_3721, CV_3722, CV_3723 e CV_3724 presentes no
clone PLH6A. B) ORF CV_1667 presente no clone PLE1G. C) ORFs CV_0390 e
CV_0391 presentes no clone PLE7B. D) ORFs CV_1311, CV_1312 e CV_1313
presentes no clone PLE10B. E) ORF CV_4160 presente no clone PLE12H.
(http://www.brgene.lncc.br/cviolaceum/)
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4.2.2 Alinhamento de seqüências das ORFs do clone PLH6A

O clone PLH6A apresentou o melhor perfil de complementação, já que
apresentou resultado significativo não somente a 5 J/m2, mas também a 9 J/m2.
Foram realizados separadamente os alinhamentos das quatro ORFs
presentes no clone PLH6A. Além disso, buscamos a estrutura tridimensional da
proteína HolB (ORF CV_3722) a partir da identidade de sua seqüência com as de
outras proteínas HolB presentes em bancos de dados de predição de estrutura,
devido aos resultados interessantes obtidos em ensaios de complementação
funcional e mutagenicidade (Figuras 23 e 26), onde seu produto contribui
decisivamente a essas atividades no clone, como discutido posteriormente.
A escolha das seqüências para alinhamento com as ORFs se deu por:
resultado do Blastp (seqüências com melhor e-value e similaridade); literatura
(seqüências com domínios, motivos ou resíduos conhecidos presente nos artigos);
e/ou proximidade filogenética (seqüências de espécies da mesma família).
Para análise da ORF CV_3722 (subunidade ’ da Holoenzima Pol III) de C.
violaceum, a seqüência da proteína HolB deste organismo foi alinhada com outras
duas ß-proteobactérias (Neisseria meningitidis e Ralstonia solanacearum) e duas proteobactérias (E. coli e Shigella flexneri), onde foi possível identificar regiões
conservadas a partir dos programas de alinhamentos de seqüências CLUSTALW2 e
T-Coffee.
Na figura 10 pode-se ver o alinhamento pelo CLUSTALW2, onde os motivos
que contribuem para atividade da proteína estão presentes e se mantém
conservados entre as espécies dos dois grupos (ß-proteobactérias e

-

proteobactérias), sendo eles o Walker A, Walker B, Zinc finger (dedo de zinco), VIc,
Sensor I e Sensor II. Por outro lado, a região C-terminal é pouco conservada. Em
destaque são observados resíduos conservados (*) mostrando o grau de
similaridade.
O resultado apresentado pelo T-Coffee (não mostrado) utilizando as mesmas
seqüências

foi

semelhante

ao

apresentado

apresentando divergências na região C-terminal.

pelo

CLUSTALW2,

também

43

Figura 10. Alinhamento das proteínas HolB de C. violaceum (CV), N.
meningitidis (NM), R. solanacearum (RT), E. coli (EC) e S. flexneri (SF) pelo
programa CLUSTALW2. ORF presente no clone PLH6A. Os Domínios I, II e III são
representados por linhas contínuas. Os principais motivos de cada domínio são
destacados em caixas de texto. Resíduos conservados são representados por (*),
forte similaridade é representada por ( ) e fraca similaridade é representada por (.).
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A partir do CDD (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cdd.shtml) foi
identificado um domínio conservado da superfamília DNApol3-delta_C (cl08524)
para as

-proteobactérias. Nas ß-proteobactérias foi identificado um domínio

conservado membro da superfamília do P-loop NTPase (cl09099). Resultado
semelhante foi obtido utilizando o PFAM (http://pfam.sanger.ac.uk/). Todos os
principais domínios das proteínas

’ foram encontrados na seqüência da ORF

CV_3722.
Análises pelo programa Phyre (www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre) resultam em
alinhamentos mostrando a predição da estrutura secundária para a query e em
seguida a estrutura tridimensional a partir das existentes nos bancos de dados,
mostrando a similaridade entre elas. De acordo com a literatura, o valor de
identidade ideal é igual ou acima de 30 % para estruturas tridimensionais (3D)
(Kelley e Sternberg, 2009). Para a ORF CV_3722 o primeiro modelo proposto, com
identidade de 28 % e e-value 6,3e-31, utilizou a seqüência completa de 344 aa e
mostrou similaridade com a estrutura tridimensional da subunidade ’ (delta’) de E.
coli (PDB 1a5t).
Semelhante ao Phyre, o programa I-TASSER (Iterative Threading Assembly
Refinement Algorithm) permite a predição da estrutura secundária e 3D da proteína.
Os melhores alinhamentos (Normalized Z-score) para as seqüências de C.
violaceum e E. coli são respectivamente mostrados na figura 11 que propõe a
estrutura molecular com os prováveis resíduos conservados e sítios de ligação da
proteína HolB. O modelo proposto a partir da seqüência da ORF CV_3722 mostrou
similaridade em relação ao modelo obtido para

’ de E. coli, tanto na estrutura

tridimensional, domínios conservados e sítios de ligação, sugerindo que essas
proteínas devem ter a mesma função.
Para análise da ORF CV_3721 o alinhamento da seqüência protéica de PilZ
de C. violaceum com mais outras cinco bactérias (N. meningitidis, Lutiella
nitroferrum, Thiobacillus denitrificans, Dechloromonas aromatica e Pseudomonas
aeruginosa) permitiu identificar regiões conservadas a partir do programa de
alinhamento de seqüências CLUSTALW2. Cinco resíduos comuns que contribuem
para atividade da proteína PilZ estão presentes e se mantêm conservados entre as
espécies (Amikam e Galperin, 2006), com exceção de N. meningitidis que não
apresenta dois dos cinco resíduos destacados (Figura 12).
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Também para o alinhamento da ORF CV_3723 que codifica a proteína
Timidilato quinase em C. violaceum foram utilizadas seqüências desta proteína
pertencentes a outros quatro organismos (L. nitroferrum, Laribacter hongkongensis,
N. mucosa e N. meningitidis) onde foi possível identificar regiões conservadas a
partir do programa de alinhamento de seqüências CLUSTALW2. Na figura 13 podese ver o alinhamento onde muitos resíduos conservados estão presentes. Duas
regiões de motivos conservados para atividade da proteína TMK são observados e
destacados em caixas de texto (Reynes et al., 1996).
A quarta ORF do clone PLH6A (CV_3724) é uma proteína hipotética com
domínio também hipotético YceG-like de E. coli, as seqüências resultantes do Blastp
foram utilizadas para o alinhamento pelo CLUSTALW2, onde, além da seqüência de
C. violaceum mais outras seis foram utilizadas (L. nitroferrum, R. pickettii,
Herminiimonas arsenicoxydans, N. meningitidis, B. cenocepacia e Oxalobacteraceae
bacterium). O resultado mostrou regiões e resíduos conservados que devem estar
relacionados à atividade da proteína (Figura 14). Pouco se conhece sobre sua
função, entretanto, foi observado que quando a mesma é super expressa há a
formação anormal de biofilme em cepas de E. coli (Tenorio et al., 2003).
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A

B

Figura 11. Estrutura molecular das proteínas HolB mostrando os prováveis
sítios de ligação fornecida pelo I-Tasser. A) Proteína HolB de C. violaceum. B)
Proteína HolB de E. coli. Os aminoácidos conservados do sítio de ligação ao ATP
são mostrados em rosa.
CV3721
NMPilZ
LNPilZ
TDPilZ
DAPilZ
PAPilZ

MDAAN-HRPDLNNPNRPGVLSLHIKERSALFAAYMPFLRNGGIFIPTNKEMQLGEEVFLL
---MSDGQN-----IPAKMMSLQLKDMNLLYSSYMPFLEHGGLFVQTNDVFSIGDDILLA
MELEKENVVTRPDGNRPGVMSLHIKERGALYAAYMPFLRNGGIFIPTGKALALGEEVFLL
---MNAAVNEVTAPVRPGVLSLSIKEKSALFAAYMPFIKGGGLFIPTNKQYKMGEEIFML
---MSEAKP---APQRPSVLSLNINSKSALYAAFMPHLRAGGIFIPTTRGYKIGDEVFML
---MSLPPN--LGP-RNGILSLTIKDKSVLYAAYMPFIRNGGLFIPTNKNYKLGDEVFML
.
::** ::. . *::::**.:. **:*: *
:*:::::

59
52
60
57
54
54

CV3721
NMPilZ
LNPilZ
TDPilZ
DAPilZ
PAPilZ

LTLMEDPQRIAVQAKVVWITPGGANNSRVQGVGVEFVSGEAGKQAKDKIEALLGGVLNSS
VEILNFP-KLFLPTKVAWINPARTS-SKPKGVGLAFTKHENCLKVKDQIEVELGNTIGGS
LTLMDDPQKVAVQGKVVWITPAGANNSLAQGVGVEFAGSDEGRQARSKIEALLGGVLNST
LTLMDDPTKLPVSGKVVWVTPAGAHGSRTQGVGVQFAFNESGKAAQNKIEGLLGGSLKSV
LSLMDDPAKLPIAGTVVWITPAGAQNGRAQGIGVHFNNDESGQEARRKIEGLLGGVMQSA
LNLMEEPEKIPVAGKVVWITPKGAQGNRAAGIGVQ--FNDGDNTARNKIETYLAGALKSD
: ::: * :: : .*.*:.* : .
*:*:
:
.: :** *.. : .

119
110
120
117
114
112

CV3721
NMPilZ
LNPilZ
TDPilZ
DAPilZ
PAPilZ

RPTHTM
RSTFTM
RPTHTM
RPTHTM
RPTHTL
RPTHTM
*.*.*:

125
116
126
123
120
118

Figura 12. Alinhamento das proteínas PilZ de C. violaceum (CV), N.
meningitidis (NM), Lutiella nitroferrum (LN), Thiobacillus denitrificans (TD),
Dechloromonas aromática (DA) e Pseudomonas aeruginosa (PA) pelo
programa CLUSTALW2. Os principais resíduos comuns atividade de PilZ são
destacados em branco. ORF presente no clone PLH6A. Resíduos conservados são
representados por (*), forte similaridade é representada por ( ) e fraca similaridade é
representada por (.).
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CV3723
LNdTMK
LHTMKi
NMdTMP
NMTMKi

MSSEVRRGRFITLEGIDGAGKSTHLSFIRDWLARHGVDAAFTREPGGTPLSEKIRDLLLD
----MRRGTFITLEGVDGAGKSTQLAAVRDWLAEQGIDAVFTREPGGTVLGEKLRELLLA
MTESVIPGLFLTLEGIDGAGKSTHVGFVRDYLTARGINLVVTREPGGTPVGESLRSLLLD
-----MKPKFITLDGIDGAGKSTNLAVIRQWFESHHLPVLFTREPGGTPVGEALREILLN
-----MKPQFITLDGIDGAGKSTNLAVIKAWFERRGLPVLFTREPGGTPVGEALREILLN
*:**:*:*******::. :: :: : :
.******* :.* :*.:**

60
56
60
55
55

CV3723
LNdTMK
LHTMKi
NMdTMP
NMTMKi

PGTVASLDAEALLAFAARQQHIAEVIEPALAAGRWLVSDRFTDSTYAFQGGGRGVPFERI
VDTEVTLETETLLMFAARQEHIARVIEPALAAGRWVVSDRFTDATFAYQGGGRGLPFARI
VQSQVSLDTETLLMFAARQAHLDAVIRPALARGDWVLSDRFTDATYAFQGGGRGVPFARI
PETKAGLRAETLMMFAARQQHLEDVILPALADGVHVVSDRFTDATFAYQGGGRGVPLQDI
PETKAGLRAETLMMFAARMQHIEEVILPALSDGIHVVSDRFTDATFAYQGGGRGMPSEDI
: . * :*:*: **** *: ** ***: * ::******:*:*:******:*
*

120
116
120
115
115

CV3723
LNdTMK
LHTMKi
NMdTMP
NMTMKi

RALEDWVQRGLQPDLTLLFDLPTEVAAGRMAG-TRVPDRFEQEAADFHRRVRAAYLRRAE
EALEDWVQQGLQPDLTLLFDVPLDVAARRMAGGERVLDRFEQEAADFHARVRAAYLQRAS
ATLENWVQQGLQPDCTFLFDVPLATAQARMQG-VRQLDRFEQEASDFHARVRDAYLRRAA
EMLENWVQGGFGPDLTLLLDVPLEVSMARIGQ-TREKDRFEQEQADFFTRVRAVYLERAA
EILEHWVQGGLKPDLTLLLDVPLEVSMARIGQ-TREKDRFEQEQADFFMRVRGVYLDRAA
**.*** *: ** *:*:*:* .: *:
* ****** :**. *** .** **

179
176
179
174
174

CV3723
LNdTMK
LHTMKi
NMdTMP
NMTMKi

EAPQRIAVLDASRGIADIQADIVLHLERLLERG-ANP-RIAVVDANRSPEQVRAEVMRRLDAVRERR-DEPQRFCLLDARQSIGALQALLAQELDQLLVRSGA
AHPERYALIDSNRSLEEVRADIEYALACSFGMDIACPERYAVIDSNRNLDEVRNSIEKVLDGHFGC--* * .::*: :.
:: :
*

212
208
214
208
206

Figura 13. Alinhamento das proteínas Timidilato quinase (TMK – ORF 3723) de
C. violaceum (CV), L. nitroferrum (LN), Laribacter hongkongensis (LH),
Neisseria mucosa (NM) e Neisseria meningitidis (NM) pelo programa
CLUSTALW2. Regiões de Motivos Conservados para atividade da proteína TMK
são destacados em caixas de texto com fundo branco. ORF presente no clone
PLH6A. Resíduos conservados são representados por (*), forte similaridade é
representada por ( ) e fraca similaridade é representada por (.)
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CV3724Y
LNAlyas
RPAlyas
HAPspep
NMPAlys
BCPlipo
OBYceGl

AKDGAIRNGQLMIALARISGSDRKVKAGLYRLEGGQSMLDVLDRLVQGHPDEASLTAIEG
DQDGMIRNRWVMVALMRISGTDRKVKAGLYEFSRPVAMWEVLRRFAQGNPDQASVTAIEG
ANAGVGVQPQLFSLVARATGNAKSLKAGGYALETGATPMSILDKMARGEVTHYVVTVIEG
ENAGAPVQPFLMMVLAQVTGNSTKLKAGSYELKPGTTPSRLLTQLVRGEFAQEALTVIEG
AEDRIVFSRHVLTAAAYVLGVHNRLHTGTYRLPSEVSAWDILQKMRGGRPDSVTVQIIEG
KRGGVPVEPFAFVAMTRVLGLSGRLKSGNYEFKTGITPYDVLQKIARGDVNEYVATVIEG
ASQHIALQPLLFEALVRLTGKDGQIKAGHYALKPGTTPQRLVGQLVRGEFAQEALVIIEG
.
:
*
:::* * :
:
:: :: *
***

111
113
115
113
111
118
115

CV3724Y
LNAlyas
RPAlyas
HAPspep
NMPAlys
BCPlipo
OBYceGl

WTFRQLRQAVDRNPDIKHDALKMSNAELMHQLD--LPDINP-----EGLFFPSTYLFTPG
WTFRQFRQALASEPDLQHVTASWSDEQILREIG--ASEAHP-----EGLFFPSTYFYVPG
WSMRQMRAVVDAEPALKHDTAGLSDADLMRKIG--APEANP-----EGLFFPDTYLFARG
WTFRQMREVINANPALRHDTAGLSDQDLMARIS--SDYKTP-----EGLFYPDTYLFAKN
SRFSHMRKVIDATPDIEHDTKGWSNEKLMAEVAPDAFSGNP-----EGQFFPDSYEIDAG
WTFKRMRAELDANPDLAHATAGMSDAELLRAIG--APDGVVQRGSGEGLFFPDTYLFDKG
WTFRQMREAVAASPALKHDTVALSDKELLAKVS--TDYAVP-----EGLFFPDTYLFAKG
: ::* :
* : * :
*: .:: :
** *:*.:*
.

164
166
168
166
166
176
168

CV3724Y
LNAlyas
RPAlyas
HAPspep
NMPAlys
BCPlipo
OBYceGl

SSDIDLYRQAFSTMAQQLDAAWAARKPGLPYATPYELLTMASLIEKETSSEADRPMVAAV
SSDLEVYRRAYRTMQQQLESIWLARRPDLPYASPYELLIMASLVEKETSRESDRAQVAAV
SSDVELYRHAYQAMQKRLNDAWAKRSLDLPYKTPYEALTMASIIEKETGQKLERPMIAAV
SSDLQIYKQAHNLMLKRLNEAWLARNPSLPYASPYEALIMASIVEKETGKKSERTMIAGV
GSDLQIYQTAYKAMQRRLNEAWESRQDGLPYKNPYEMLIMASLIEKETGHEADRDHVASV
TSDLNIYRRAYRLMQTRIDEAWAARTPGLPYKTPYEMLTIASIVEKETGHAADRAFVAAV
ASDLQVYRQAHAAMLKRLQQAWEQRDLSLPYKNPYEALTMASIIEKETGQKTERGMIAGV
**:::*: *. * ::: * * .*** .*** * :**::****.
:* :*.*

224
226
228
226
226
236
228

CV3724Y
LNAlyas
RPAlyas
HAPspep
NMPAlys
BCPlipo
OBYceGl

FVNRLKKGMRLQTDPSVIYGMGSSYQGNIAKADLRRDTPYNTYTRAGLTPTPISLPGKAA
FLNRLRIGMRLQTDPAVIYGMGASYQGNIGKAGLRRDTPYNTYTRSGLTPTPIALPGRAA
FVNRLRKNMLLQTDPTVIYGLGAGFDGNLRKRDLQTDTPYNTYTRTGLPPTPIALPGMAS
FVNRLKKGMLLQTDPTVIYGMGDSYKGNIRKSDLLTDTPHNTYTRSGLPPTPIALPGMES
FVNRLKIGMRLQTDPSVIYGMGAAYKGKIRKADLRRDTPYNTYTRGGLPPTPIALPGKAA
FANRLRIGMPLQTDPSVIYGLGDAYDGRLRKRDLQADTPYNTYTRRGLPPTPIALPGVAA
FVNRLKIGMLLQTDPTVIYGMGDKFQGNIRKRDLLTDTPFNTYLRVGLPPSPISLPGNDA
* ***: .* *****:****:* :.*.: * .* ***.*** * **.*:**:*** :

284
286
288
286
286
296
288

CV3724Y
LNAlyas
RPAlyas
HAPspep
NMPalys
BCPlipo
OBYceGl

LYAAAQPAETDALYFVARGDGS--SQFSSTLDEHNQAVRKYILKKGQQ
LDAAAHPADTRALYFVARGDGT--THFSETLDEHNGAVRQFILKKGSLQAALNPASSDALYFVARGDGS--SQFSTNLTDHNRAVNKYQRGQP-LHAAMNPAATDAVYFVARGDGS--SQFSANLDDHNNAVNKYQRK---LDAAAHPSGEKYLYFVSKMDGTGLSQFSHDLTEHNAAVRKYILKK--LQAAINPAPTSALYFVAKGDGT--SVFSDTLGDHNKAVDKYIRGQ--LNAALRPERTDALYFVARGDGS--SVFSSNLPDHNRAVNRYQR----* ** .*
:***:: **: : ** * :** ** ::

330
331
332
328
331
339
329

Figura 14. Alinhamento da seqüência protéica da ORF CV_3724 de C.
violaceum (CV3724Y) com proteínas fornecidas pelo Blastp de Lutiella
nitroferrum

(LNAlyas),

Ralstonia

pickettii

(RPAlyas),

Herminiimonas

arsenicoxydans (HAPspep), Neisseria meningitidis (NMPalys), Burkholderia
cenocepacia (BCPlipo) e Oxalobacteraceae bacterium (OBYceGl)

pelo

programa CLUSTALW2. Resíduos conservados mais freqüentes na região Cterminal. ORF presente no clone PLH6A. Resíduos conservados são representados
por (*), forte similaridade é representada por ( ) e fraca similaridade é representada
por (.). A porção inicial do alinhamento não está representada.
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4.2.3 Alinhamento de seqüências das ORFs dos clones PLE1G, PLE7B,
PLE10B e PLE12H

A escolha das seqüências para alinhamento das ORFs pertencentes aos
clones PLE1G, PLE7B, PLE10B e PLE12H se deu de modo semelhante ao descrito
anteriormente para o PLH6A.
Para análise da ORF CV_1667 (PLE1G) identificada como uma proteína
hipotética com domínio diguanilato ciclase/fosfodiesterase (GGDEF) de C.
violaceum, o alinhamento com proteínas de outros quatro organismos (L. nitroferrum,
P. aeruginosa, E. coli e R. solanacearum) permitiu identificar regiões conservadas a
partir do programa de alinhamento de seqüências CLUSTALW2. Os resíduos de
ligação a GTP estão presentes e são importantes à definição das funções
diguanilato

ciclase/fosfodiesterase

(destacados

em

branco).

Também

são

observados resíduos conservados comuns em proteínas da família GGDEF (caixas
de texto) (Rao et al., 2010). A porção inicial do alinhamento foi retirada, devido a
quantidade excessiva de gaps e não apresenta resíduos ou regiões conservadas
(Figura 15).
Para análise da ORF CV_0390 (PLE7B) a proteína hipotética com domínio
isocitrato liase e fosfoenolpiruvato mutase (ICL/PEPM) de C. violaceum foi alinhada
com proteínas de Pectobacterium carotovorum, Sphingobacterium spiritivorum,
Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Rhizobium leguminosarum e E. coli, onde
resíduos conservados de sítios ativos comuns aos membros da família ICL/PEPM
foram identificados (destacados em branco) (Narayanan et al., 2009) (Figura 16).
Para análise da ORF CV_0391 (PLE7B) a proteína ADA (Methylated-DNA[protein]-cysteine S-methyltransferase) de C. violaceum foi alinhada com proteínas
de E. coli, Klebsiella variicola, Marinomonas posidonica, Spirochaeta smaragdinae e
P. carotovorum, onde se destaca o resíduo conservado de cisteína (Cis-38), este
sítio é importante à atividade metiltransferase da proteína ADA, onde o mesmo
recebe o grupamento metil (destaque em branco). Duas regiões de domínios de
ligação se mostram conservadas, sendo a primeira de ligação ao zinco e a segunda
de ligação ao DNA (caixas de texto) (Takinowaki et al., 2006) (Figura 17).
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CV1667Hyp
LNDCyclpp
PAWspRPro
ECDcyclas
RSDcyclas

--------FDVQLSARRISLDQVPLLVVS------------------FSDRTETKVLGQL
--------FQVSLLMRRLPQIDRPLLVVS------------------FSDQSENKILGQL
------AAFAAGANDYLVKLPDAIELVAR------------------IRYHSRSYIALQQ
------RLFVAGLVLMVVSCLVTLELTGITVS---------------FNSAPLEWWLSLP
GRTDGGAGHATALILWALNVVALLLVLARGRLRSVLDLWLAIAALACFTDTSLNLLSPDR
. .
:
:
:
.

122
123
145
179
240

CV1667Hyp
LNDCyclpp
PAWspRPro
ECDcyclas
RSDcyclas

LDFERQLVERS-------------------LSIVKTLKEEGRQNDDEDKLTGVVGMHRLM
LDYERQLLNRT-------------------LKLVKTLREEIQQHEMEDSISGVMGIRSLM
RDEAYRALRES-------------------QQQLLETNLVLQRLMNSDGLTGLSNRRHFD
IIVIYPLLFGWVS--------------YQTATKLAEHKRRLQVMSTRDGMTGVYNRRHWE
FTVGWYVARIFSMLAPGVLVCLLVWEVTTLYRRLFEAHVSLQQASTHDALTGIYNRSYFN
:
.
:
* ::*: .
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CV1667Hyp
LNDCyclpp
PAWspRPro
ECDcyclas
RSDcyclas

SSAHSETSRAKRYGGSLSGLALELV-----NVPEMVPREDDGSAYGHLIRLAGSLCLQSS
SNTQTEVGRAHRYGSPLAGLLLRLDEPDPKTDQENDNSLS------HLHQLTSSLCIQAS
EYLEMEWRRSLREQSQLSLLMIDVDYFKSYNDTFGHVAGD-----EALRQVAGAIREGCS
TMLRNEFDNCRRHNRDATLLIIDIDHFKSINDTWGHDVGD-----EAIVALTRQLQITLR
EQFPRAFDEARRKAQPFSLLMIDVDHFKRYNDTFGHLKGD-----GCLVTIAAALEGVLR
.. *
: * : :
..
: :: :
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246
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CV1667Hyp
LNDCyclpp
PAWspRPro
ECDcyclas
RSDcyclas

RDSDLVARRSANTFVILLPHTAIGGANEMGRRLIKSLRQLTFLYQGTE--HQAAACVGIS
RESDLIAKREDGALVMILPNTTLDGSKLFALRLLRSLSQLTLVRNGRE--EHHTASIGGS
RSSDLAARYGGEEFAMVLPGTSPGGARLLAEKVRRTVESLQISHDQPRPGSHLTVSIGVS
-GSDVIGRFGGDEFAVIMSGTPAESAITAMLRVHEGLNTLRLPNTPQV---TLRISVGVA
RHAGFIARYGGEEFAVVLPDATPRDALLLAESAREAVLHLRIEAPTPS--RYVTISAGCA
:.. .:
:.:::. :. .:
. : * :
. * :

281
281
306
341
418

CV1667Hyp
LNDCyclpp
PAWspRPro
ECDcyclas
RSDcyclas

ALRPEE--SSPTPMLERLEEALKKARDGGANYIIQLP--------SLRQEE--RSPKAMLERMDLALQVAQARGGNQLIMQS--------TLVPGGGGQTFRVLIEMADQALYQAKNNGRNQVGLMEQPVPPAPAG
PLNPQMS--HYREWLKSADLALYKAKKAGRNRTEVAA--------TAMPEAS-TSLEALIEAADATLYRAKAAGRNLVVPAETLRPARLA.
:: : :* *: * *

311
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347
371
457

Figura 15. Alinhamento da seqüência protéica da ORF CV_1667 de C.
violaceum (CV1667Hyp) com proteínas apresentando domínio diguanilato
ciclase/fosfodiesterase (GGDEF) de L. nitroferrum (LNDCyclpp), P. aeruginosa
(PAWspRpro), E. coli (ECDcyclas) e R. solanacearum (RSDcyclas) pelo
programa CLUSTALW2. Os resíduos de ligação a GTP são destacados em branco.
Outros resíduos conservados em proteínas da família GGDEF são destacados em
caixas de texto com fundo branco. ORF presente no clone PLE1G. Resíduos
conservados são representados por (*), forte similaridade é representada por ( ) e
fraca similaridade é representada por (.). A porção inicial do alinhamento não está
representada.
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CV0390H
PCHypot
SSPepmu
BCCpepm
LMTrans
RLLyase
ECPrpBl

--------MDFAQLHRQAEPLLLANVWDAASARLAEAAGYAAIGTSSAAISD-MLGYSDG
--------MDFAELHHQSNPLLIANVWDASSAIAAQYAGYQALGTSSAAIAA-MLGYEDG
-----MSQSLFKQLHQQSTPLLLGNVWDAHSAQLAEKAGFAALGSSSHAIAN-LLGYEDG
MNDILMKSKIFNDYHHDSSILILPNAWDVMSAKIYEDLNYRAIGTTSAGIAA-SLGYSDG
---MTKNFKKLKSLHELPTPLILYNCWDVASARAIQQGGAPVIATSSYAIAE-SFGVVDG
-MNQSEKAKAFGALHRKGDPVVLYNIWDAGTAKAVGDAGAKALATGSWSVAA-AHGYADG
-MSLHSPGKAFRAALTKENPLQIVGTINANHALLAQRAGYQAIYLSGGGVAAGSLGLPDL
:
: : . :. *
. .:
. .::
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CV0390H
PCHypot
SSPepmu
BCCpepm
LMTrans
RLLyase
ECPrpBl

EAMGFAELIALVARLRSASSLPLTVDLEAGYGESAEAIVANLQKLAALGVVGVNLEDSVEAMSFDELLYIVTRIKSVSDLPLSVDVEAGFGRTASEITANLKRLTSLGVVGVNLEDSRENIAFEELFFIVQRIVKSVKIPVSVDFEAGYADDPETVARYVKQLSDIGVAGINLEDGQEQLPFESMLDVIEKITQSVNIPVSADIESGYGETIEEVLENVRKIIASGVVGINLEDSKEHLTFDEMFLVISRIAKNVSLPLTVDIETGYARNLEELAQNVERLLAIGVCGVNLEDQLEKLPMSVLVETAKSITAAVDLPLSVDFEGAYSTEPEGAAANVAKLVEVGAIGINFEDQVGISTLDDVLTDIRRITDVCSLPLLVDADIGFGSSAFNVARTVKSMIKAGAAGLHIEDQVG
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:
.:*: .* : .:.
: :
*. *:::**

110
110
113
118
115
117
119

CV0390H
PCHypot
SSPepmu
BCCpepm
LMTrans
RLLyase
ECPrpBl

-VRNDRREMVEAEAFSRCLREIRSGLLAVGVEMFL-NARTDAYLLGRE-----NACQESI
-VVNGVRQLDDAVAFSRTLKRIRHALSIENDQLFF-NIRTDTFLLGHE-----QALQETL
-VENGKRSLGSAQLLADKIKAIKS-----VTDIYI-NARTDTYVTKQQ-----DALKQSI
-KNHVY-SLYDTAYQQKKIESIKNVSISEGVPLFI-NARTDAYLLNNN------RFEETM
-IGVTNPGLCSTETQCDKIKTIKETAAKMSTEIFI-NARTDVFFQGRD--EAADLVEEAI
-VGGG--GLYPAERQAARIRAIRAMAEGKGIPFFI-NARTDLFLAESDLSKHAGLVDEAI
AKRCGHRPNKAIVSKEEMVDRIRAAVDAKTDPDFVIMARTDALAVEG--------LDAAI
: *:
:.
*** .
. ::

164
164
162
170
172
174
172

CV0390H
PCHypot
SSPepmu
BCCpepm
LMTrans
RLLyase
ECPrpBl

VRSGLYAASGADGLFVPGVTGELDIAAIAAAVPLPLNVMCMPD----LPSFQALSKLGVK
IRGRLYEEAGADGLFVPCLTSENDIAIISREINLPLNVMCMPD----LPAFDRLKTLGVN
ERAHIYQEAGADGIFVPVIETKTDIQQFTTEVALPLNVFLTPN----LPPFDELGELGVK
KRAQAYKDAGADGIFIPGLAKKEHIHMFTEKINLPLNVLVNNS----TPSILDLEYLNVS
DRAKAYKEAGADAIFIPGLLSPKLIRAFVEESSLPVNVMRMDG----MLSNEELQKIGVK
ERGKAYAAAGGSGFFVPGLIDPALIEKVCAASPLPVNIMMRTG----APDVKALAKLGVG
ERAQAYVEAGAEMLFPEAITELAMYRQFADAVQVPILANITEFGATPLFTTDELRSAHVA
*. * :*.. :*
:
.
:*:
*
*

220
220
218
226
228
230
232

CV0390H
PCHypot
SSPepmu
BCCpepm
LMTrans
RLLyase
ECPrpBl

RISMGNFLYERMQQTLGQLLGAVKSAQSFQAVFDHAGH----------------------RLSMGNFVHSTIQSTFKNIMLTIQSQQSFAGVFVDESSR---------------------RLSHGAKLYEWLMKQAEEVLTAFKKHPVLPK-----------------------------RISFGSGAYRATISTLRKLASEVITKGQYETMTNEVMSYENMVGFLHKN-----------RISYGPFSFFQANLAIQQEVERIFGGGKAL------------------------------RVSYGPGPYRSMMEKLKQEAAAIYS---LL------------------------------MALYPLSAFRAMNRAAEHVYNVLRQEGTQKSVIDTMQTRNELYESINYYQYEEKLDNLFAR
.
.
.

257
258
248
274
257
256
292

Figura 16. Alinhamento da seqüência protéica da ORF CV_0390 de C.
violaceum (CV0390H) com proteínas apresentando domínio isocitrato liase e
fosfoenolpiruvato
(PCHypot),

mutase

(ICL/PEPM)

Sphingobacterium

de

spiritivorum

Pectobacterium
(SSPepmu),

carotovorum

Bacillus

cereus

(BCCpepm), Listeria monocytogenes (LMTrans), Rhizobium leguminosarum
(RLLyase) e E. coli (ECPrpBl)

pelo programa CLUSTALW2. Resíduos

conservados de sítios ativos comuns aos membros da família ICL/PEPM são
destacados em branco. ORF presente no clone PLE7B. Resíduos conservados são
representados por (*), forte similaridade é representada por ( ) e fraca similaridade é
representada por (.).
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CVADA
ECADA
KVADA
MPADA
SSADA
PCADA

MRVTDPRQIDTFYRALLERAADHVGIFYVGVKTTGVFCIATCRARKPKRENVVFYTDLKD
MKKATCLTDDQRWQSVLARDPNADGEFVFAVRTTGIFCRPSCRARHALRENVSFYANASE
MKITDSIQCDIWYQALLERAVEFTGVFFVGVKTTGVFCISVCRARKPRRENVEFYNDVKS
MLITNRQQADEYYQALIERDSNYVGCFFVGVKTTSIFCISTCRARKPKRENVNFYTHFKD
MQISDKRTIDDYYHAFVHKDPSYLGSFFAGVKTTSVFCIATCRARKPKKENVLFFTTFKD
MKVLDNDQCDVWYQALLERDSGYTGVFFVGVITTGVFCISVCRARKPKRENVEFYKDVKS
*
* :::.: :
* * .* **.:** . ****:. :*** *:
..

60
60
60
60
60
60

CVADA
ECADA
KVADA
MPADA
SSADA
PCADA

ALDAGYRPCKVCRP-SENAHTAPSDVAAAIAWLRQHPKARLSDDGLRLLGCRPERVRRWF
ALAAGFRPCKRCQPEKANAQQHRLDKITHACRLLEQETPVTLEALADQVAMSPFHLHRLF
ALDAGFRPCKVCRP-TENARTAPAFVEQALRLLREDPKVRLSDSELRQHDISPERVRRWF
AMDAGFRPCKVCRP-TENSHQAPQEVEAAMNLVRDCTKAKISDQQLREAGIRPIFVRRWF
ALDAGFRPCKICRP-TENSAKAPPQVAAAINLVKKNPKEKFSDYQLIQNGIRPELVRRWF
ALDAGFRPCKVCRP-TENAHSAPLLIEQALELVRANPKTRISDTELRKHDISPERVRRWF
*: **:**** *:* . *:
:
.
:
* ::* *

119
120
119
119
119
119

CVADA
ECADA
KVADA
MPADA
SSADA
PCADA

QQHYGMSFHAFQRSVRINMALEELKGGRCATDAALDCGYDSLSGFGYTCKKLTGCAP--T
KATTGMTPKAWQQAWRARRLRESLAKGESVTTSILNAGFPDSSSYYRKADETLGMTAKQF
LQNHGITFQAFQRMQRVNMALQELKAGRSTTDVAFDSGYESLSGFGYTCKKLTGSAP--S
NQHYGMTFQAFQRMYRINFAYHELKSGKTATHAALDSGYDSLSGFGYTYKKLLGHSPTLS
KRQYGMTFQAFQRMYRINNAFQELQAGKSATEVAFDMGYDSLSGFGYTYKKYIGSSPSNS
LQNHGITFQAFQRMQRVNVALQELKGGRNATEVAFDSGYESLSGFGYTYKRLTGVSP--T
*:: :*:*: * .
..* *. .*
:: *: . *.: . .. * :.

177
180
177
179
179
177

CVADA
ECADA
KVADA
MPADA
SSADA
PCADA

AAAQIIRIHRFTTP---LGPMFVCASERGVCLMAFVDRKTLETEFHDLQRLLQARILAGE
RHGGENLAVRYALADCELGRCLVAESERGICAILLGDD--DATLISELQQMFPAADNAPA
AQRQVVLIHRFTTP---LGPMFVCATQRGICLLEFVDRRALETEFSDLQRRFDASIIAGE
REQSVILIDRLTTP---IGPMFVCATDQGICLLEFVDRRMLETEFEDLQRRLKTTIINGE
AGQNVILIDRLTTP---IGPMFVCATENGICLLEFVDRRMLETEFRDLQRLLRATIIAGE
EQSQVIMIHRFTTP---LGPMFVCATERGVCLLEFTDRRMLETEFRDLQRLLNARIMSGE
* : .
:* :*. ::.*:* : : *
* : :**: : :

234
238
234
236
236
234

CVADA
ECADA
KVADA
MPADA
SSADA
PCADA

NQHTRQAERQVGEYFAGTRFQFNLALDMPGSEFQKSVWQALQTIPYGEIASYADQAESLG
DLMFQQHVREVIASLNQRDTPLTLPLDIRGTAFQQQVWQALRTIPCGETVSYQQLANAIG
NAHTRQAQQEITEYFAGRRQSFEVALDTPGSEFQRAVWRHLQYVSFGETTHYQSIAMDIG
NQHIIQLKTELNEYFAGQRQHFTVPLHSPGTDFQNQVWQILQTIPYGQTASYQEQAIKLD
NYHIRQAKKELAEYFSGKRKVFSVALHTPGTEFQNIVWNALNDIPYGDTVSYQSQAEHIG
NIHTRQTEKEISEYFSGTRQQFTLLLDTPGSDFQRTVWQELRAVPYGHTSHYQALSGLIG
:
*
::
:
: : *. *: **. **. *. :. *.
*
: :.

294
298
294
296
296
294

CVADA
ECADA
KVADA
MPADA
SSADA
PCADA

RPEAVRAVARAHGANRVAIVVPCHRVLGTDGSLTGYGGGLARKQWLLAHERRHALPRS-KPKAVRAVASACAANKLAIIIPCHRVVRGDGTLSGYRWGVSRKAQLLRREAENEER---KPTATRAVAAANGANRVAIIIPCHRIIGKDGSMTGYGGGVARKKWLINHEATIREKCG-NPKAVRAVARANGMNRIAIVIPCHRVIGKDGSLVGYAGGLERKKWLLEHEKAHA-----RPKAVRAVASANGHNRIAIIIPCHRVIGKNGHLTGYGGGLERKSWLLAHERKWR-----KPNAVRAVAAANGANRVAIVIPCHRIIGKDGTMTGYGGGIARKKWLIEHEKTMLNHPTES
.* *.**** * . *::**::****:: :* : ** *: ** *: :*

352
354
352
350
350
354

Figura 17. Alinhamento das proteínas ADA de C. violaceum (CV), E. coli (EC),
Klebsiella

variicola

(KV),

Marinomonas

posidonica

(MP),

Spirochaeta

smaragdinae (SS) e P. carotovorum (PC) pelo programa CLUSTALW2. Resíduo
conservado de cisteína (Cis-38) que recebe o grupamento metil na função de
metiltransferase da proteína ADA são destacados em caixas de texto com fundo
branco. Domínios de ligação ao zinco (acima) e ao DNA (abaixo) são destacados em
caixas de texto. ORF presente no clone PLE7B. Resíduos conservados são
representados por (*), forte similaridade é representada por ( ) e fraca similaridade é
representada por (.).
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Para análise da ORF CV_1311 (PLE10B) identificada como uma proteína
hipotética de C. violaceum sem domínio conservado, o alinhamento com proteínas
de outros cinco organismos (Plesiocystis pacific, Streptosporangium roseum,
Saccoglossus kowalevskii, Aspergillus clavatus e Cupriavidus taiwanensis) permitiu
identificar resíduos comuns entre esta ORF e algumas das proteínas utilizadas
(destacados em branco), embora não tenha sido identificado nenhum resíduo
conservado comum a todas as proteínas alinhadas. O resultado do Blastp fornece
um número reduzido de seqüências, onde a maioria é hipotética. Logo, não é
possível identificar atividade conhecida por homologia a esta proteína (Figura 18).
Para análise da ORF CV_1312 (PLE10B) também identificada como uma
proteína hipotética de C. violaceum sem domínio conservado, o alinhamento com
proteínas de outros cinco organismos (B. multivorans CGD1, B. multivorans ATCC
17616, B. sp. TJI49, Desulfotomaculum kuznetsovii e B. cenocepacia) permitiu
identificar resíduos comuns entre esta ORF e as proteínas utilizadas (destacados em
branco). O reduzido número de seqüências fornecidas pelo Blastp é composto de
proteínas também hipotéticas e 40 % pertencentes a um mesmo gênero
(Burkholderia). Logo, mesmo havendo resíduos conservados não é possível
identificar atividade conhecida por homologia a esta proteína (Figura 19).
Para análise da ORF CV_1313 (PLE10B) a proteína com domínio da
superfamília ThiJ/PfpI de C. violaceum foi alinhada a ORF CV_1314 (provável
proteína ARAC) e a outras proteínas pertencentes a cinco organismos distintos [R.
sp, P. putida, R. pickettii (com seqüência de duas proteínas), C. crescentus e
Photorhabdus asymbiotica]. Devido à variedade de funções atribuídas às proteínas
desta família um único resíduo conservado de cisteína (C-100/138) comum a todas
vem sendo identificado (Goda et al., 2002). Nesta análise foi possível visualizar este
resíduo em todas as seqüências (destacados em branco), além deste, poucos
resíduos conservados são observados (Figura 20).
Para análise da ORF CV_4160 (PLE12H) a seqüência da subunidade a da
RNA Polimerase de C. violaceum foi alinhada com proteínas de outros cinco
organismos (E. coli, L. nitroferrum, Laribacter hongkongensis, N. meningitidis). Foi
identificado um resíduo conservado de leucina (Leu-260/262; destacados em
branco) importante à atividade desta subunidade, já que permite sua ligação aos
promotores no DNA (Thomas et al., 1997; Kedzierska et al., 2007) (Figura 21).
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CV1311H
PPHypot
SRHypot
SKHypot
ACAller
CTDgbet

MASVNQFAYVPGTNTYKFAYGGSIPNMPVVNMPADTNWLR-----WAMLNDGEYYRMYFF
MSSVNQAAYVPGSTTYEFGYN-SIPNIPITGAPADANLRR-----WAMLHDGSAYRLYCF
MVSVNQGAWVPGSDNYHYGYN-SLPNLPITGAPADANFRR-----WSVLHDGTLYRLYAF
MTSSHADDIWPRRLGVRYDSSTSWHQVRYDSSTSCHQVRYDSSTSWHQVRYDSSTSCHQV
----------------------------------------------MKSFTSTLSLLALF
------ARGIPTPVKFDDKHE----------PKRSAAEIA-----MTELHAGGKFNQNSY
.

55
54
54
60
14
39

CV1311H
PPHypot
SRHypot
SKHypot
ACAller
CTDgbet

KGSTANTLYQAAFNPATGAYEFGYNSIKELQITGAPADADASSLAMLYDGSTKTYRLYLR
KGSSRDTLYQFAWNGSS--YAYGHNSIPELTLTNIPADADLSSFSMVHSGS--LYHLYLR
RGSSRDTLYQFAWDGTS--YAYGYNSIPVLTLTGAPADADSGSISLLHSGG--AYHAYLR
RYDSSTSCHQVRYDSSTS--WHQVRYDSSTSCHQVRYDSSTSCHQVRYDSST---SCHQV
LSSS--------------------LAVPTPDTNAAAATSVSVSYDQRYDVAG----NSMS
KVSG---------------------GLHGVGVSCVNALSKWLRLTVRRDGQ-----VHLI
.
:
.

115
110
110
115
50
73

CV1311H
PPHypot
SRHypot
SKHypot
ACAller
CTDgbet

RLGAPTVLYQFGFNRETSRYEYGYN-SIPTLNVVKAPGDTDWHRWSMLFDGSAYRL---RLGDPTTLYQFLYVQGTTTYNYGQAPAIPTMQIAGFPADTDWSRWMMLHDNSAYRF---RLGDPTTLYQFVWVPGTATYQWSYGDHAPTLRVTGFPPDTDWSRWSMLHDGTAYRI---RYDSSTSCHQVRYDSSTSWHQVRYD-SSTSCHQVRYDSSTSWHQVRYDSSTSCHQVRYDS
TTSCSDGLYGLASKWPTFG-------AVPSFALIGGA--PTIPGWNSPNCGKCYKL---EFAKGEVQNRIIETVDGPD---GQPVEVSPMKITGAT-DKRGTEVHFLADEEIFTG---.
..
.

170
166
166
174
97
125

CV1311H
PPHypot
SRHypot
SKHypot
ACAller
CTDgbet

----YAFKVGSTDTFYQFAYNRQTNQYEYGFDSIPVLSLVDIPANSNLTSMAMLFGQGDY
----YAFKLGSNTQFYQGSWDG--SKYSFGHNSIRELTLKGTPANSNLGGAAMLHDNSAY
----YAFHHGCNDRISQGSWNGDAAEYQYGHNSIPQLNLKDFPDTSDAGRAAMLHDGTDY
STSWHQVRYDSSTSCHQVRYDSSTSCHQVRYDSSTSCHQVRYDSSTSCPTYQTWPRYDRI
----HFAAGNVDQTIYVTAIDAAPGGFNIGLNAMNQLTGG---LAGQLGRVTATYEEADK
----VEFH------------------YEVLSKRIRELSFLN------------------..
.

226
220
222
234
150
144

Figura 18. Alinhamento da seqüência protéica da ORF CV_1311 de C.
violaceum (CV1311H) com proteínas fornecidas pelo Blastp de Plesiocystis
pacifica (PPHypot), Streptosporangium roseum (SRHypot), Saccoglossus
kowalevskii

(SKHypot),

taiwanensis (CTDgbet)

Aspergillus

clavatus

(ACAller)

e

Cupriavidus

pelo programa CLUSTALW2. Resíduos comuns a

seqüência da ORF CV_1311 e a pelo menos 2 proteínas são destacados em branco.
ORF presente no clone PLE10B. Não há resíduo conservado comum a todas as
proteínas. Forte similaridade é representada por ( ) e fraca similaridade é
representada por (.)
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CV1312H
BM1Hypo
BM2Hypo
BSHypot
DKIstBd
BCHypot

---------------MSLYAELVRHAADQYRSQLDALYARQHAIQQADR--IAGLLSKAG
------------------MRIDVQHAQHDIDDELDALYARLHERGHRLHGLPAVALGDSG
------------------MRIDVQHAQHDIDDELDALYARLHERGHRLHGLPAVALGDSG
------------------MRIDVQHSQRDIDDELDALYARLHQPDHRLHGLPAVALGRSG
MTKLSVKEQCKALKLAYIPSIYLEITCHDREQYLTDLFAAELEARWANR--VRHLIKKAG
------------------MRIDVQHSQHDIDDELDTLYERLHQPGHRLHGLPAVALGRSG
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CV1312H
BM1Hypo
BM2Hypo
BSHypot
DKIstBd
BCHypot

LPAR-AQADEQFMPYVELPLAEELQ----------------------------------LIVRHREADGEYFLYVENPAARELAGYTVFNRLP----EIPRRADRHLRAPHTRLRGSMQ
LIVRHREADGEYFLYVENPAARELAGYTVFNRLP----EIPRRADRHLRAPHTRLRGSMQ
LIVRHREADGEYFLYVENPAARELAGYTVFNRLP----EIPRRADRYLRAPHTRLRGSAQ
FPAHKTLNDFDWKP-VTLPASTTITHLTELTFIERCENVLALGAVGTGKTHLAIALGVRA
LIVRHREADGEYFLYVEDPVARQLAGYTVFNRLP----ELPRRADRYLRAPHTRLRGSAQ
: .:
* ::
* * : :
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CV1312H
BM1Hypo
BM2Hypo
BSHypot
DKIstBd
BCHypot

--AMRQAVLSYVCNVLECRLEGG-------AIAGGHRCYRILPDGAPE-----QGAGLLL
RRGLATALYRWALDAGQCLISGAR------QSVGAAQLWNTLAHEYRHGFVDVEGRALRY
RRGLATALYRWALDAGQCLVSGAR------QSVGAAQLWNALAHEYRHGFVDVEGRALRY
RRGVATTLYRWGLDAGLCLISGAR------QSVGAAQLWGALAHDYRHGFVDVEGRALRY
CMEGRSVRFYRCLDLVNALLESHRQGRLQRLMGELEKVDLIIIDELGFVPLLREGAELLF
RKRLATTLYRWGLDAGLCLISGAR------QSVGAARLWTALAHDYRHGFVDVEGRALRY
.
:
. :..
:
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113
152
152
152
177
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CV1312H
BM1Hypo
BM2Hypo
BSHypot
DKIstBd
BCHypot

LVTGP------------------------------------------------------LGEAVATHVHDALHTRRLLLGRGWTLDELARVTAMTNVVCGAQG---------------LGEAVATHVHDALHTRRLLLGRGWTLDELARATAMTDVACGAQN---------------LGATVPDHVHDALHTRRL-----------------------------------------NVVAQAYERQSIIVTSNLQFGQWNTVLGDNRLTAALIDRLVHHAHILAFEGESYRFAESA
LGETVADDVHGALHTRRLLLGNGWTLGELAQATGMTGVDAAEYANVNVRRGEHERHSVPS

118
196
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170
237
212

Figura 19. Alinhamento da seqüência protéica da ORF CV_1312 de C.
violaceum (CV1312H) com proteínas fornecidas pelo Blastp de B. multivorans
CGD1 (BM1Hypo), B. multivorans ATCC 17616 (BM2Hypo), B. sp. TJI49
(BSHypot), Desulfotomaculum kuznetsovii (DKIstBd) e B. cenocepacia PC184
(BCHypot)

pelo programa CLUSTALW2. Regiões com alguns resíduos

conservados são destacadas em caixas de texto com fundo branco. ORF presente
no clone PLE10B. Resíduos conservados são representados por (*), forte
similaridade é representada por ( ) e fraca similaridade é representada por (.).
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CV1313f
RSIhydr
PPIhydr
RPThPff
CCThPff
RPAraCf
PAAraCf
CV1314A

--------------------------------MNPPYTIVFALYPGVTQLDFTGPLEFLS
-------------------------------MTTSPFIVVFALYNRVTQLDFTGPHEVFW
----------------------------------MALQIGFLLFPQVQQLDLTGPYDVLA
-------------------------------MTTSPFIVVFALYNRVTQLDFTGPHEVFW
MADALAEIAGTMSFPPAPRRVIFTLDCDGDHRMSQTLQIVIALFPGVTHLDFTGPHQVLC
------------------------MQPQQLQQPQHPQEIAVLAFNDISPFHLSVPCLVFE
--------------------------------MSNKMTIVMPVYNGVTQLDFTGPHQFFS
----------------------------------MIRDIAILLFDGFQLLDAAGPISVFE
: . : . :. : * .:

28
29
26
29
60
36
28
26

CV1313f
RSIhydr
PPIhydr
RPThPff
CCThPff
RPAraCf
PAAraCf
CV1314A

K-----LPHARCVLAS---SRGEDIRADGGIVFADIARLGAIERCDLLLVPGGLGTIEAM
R-----LPGAQCVVAS---AAGGEIHADGGLTISNVQRLADIPHADLICVPGGFGVIEAM
S-----LPDVQVHLVW---KDLVPVTSSTGLQLKPTTTFEDCPVLDVICVPGGAGVGPLM
R-----LPGAQCVVAS---AAGGEIHADGGLTISNVQRLADIPHADLICVPGGFGVIEAM
R-----LPGAKVTVAS---LAGGEIEADG-LVFARLPKLSDIETCDVLIVPGGFGTTQAM
DRVWAGLPSYNLRICAGEPARKGGLRTTAGFAVQTDFTLEDAARADVLVVP-SWRDTEER
R-----VPDVEVIVAS---VDGQSIAADG-LHFASLADLTQLTHCDILCVPGGSGCVEAM
CALRY-RPGAYRLTPL---TRNGGAARSSSGVVIDSRPLSSLPAPDTLLVAGGEGAPAVL
*
.
:
* : *. .

80
81
78
81
111
95
79
82

CV1313f
RSIhydr
PPIhydr
RPThPff
CCThPff
RPAraCf
PAAraCf
CV1314A

EDAELLAQLRRLAASADYVSSVCTGSLLLGAAGLLKGRRAACHWAWLDSLAAFG---AQP
EDAEFVRQVRRLADGARYVTSVCSGSLVLGAAGLLQGKRAACHWAWRNLLPAFG---ATV
EDEQTLDFIRSQAAQARYVTSVCTGSLVLGAAGLLQGKRATTHWAYHDLLPTLG---AIP
EDAEFVRQVRRLADGARYVTSVCSGSLVLGAAGLLQGKRAACHWAWRNLLPAFG---ATV
GDPDFIAEIRRLADGARYVCSVCTGSLVLAAAGLLKGKRAACHWAWRDQLALFG---AVP
PPAAMVNAVRDAYERGATVVGLCLGAFVLAEAGVLDGHEATTHWSAADAFSQRYPRVKLV
QSPHYMHAVKTLAQSARYITSVCSGSLILGAAGLLVDKRAACHWSWRSLLSLFG---AIS
DCAETQAYIRRCAQDSRRVVSVCTGAFLLAEAGLLDGRRATTHWAHGGEFVRRYPKVELD
::
. : .:* *:::*. **:* .:.*: **: . :

137
138
135
138
168
155
136
142

CV1313f
RSIhydr
PPIhydr
RPThPff
CCThPff
RPAraCf
PAAraCf
CV1314A

CPDRVVV--DGKLISGGGVTAGIDMALTLMAEIAGPQFAQTAQLTLEYAPAPP------DEARVVR--DGNLITGGGVTAGIDMALTVMADIAGAEHAQAVQLGIEYAPAPP------VKDRVVR--DGNLFTGGGITAGIDFALTLAQELVGVDTAQLVQLQLEYAPAPP------DEARVVR--DGNLITGGGVTAGIDMALTVMADIAGAEHAQAVQLGIEYAPAPP------DAARVAR--DGRYITGGGVTAGIDFALTLIAELAGDAVAQGIQLAVEYAPAPP------PDVLYLDAADGRLVTSAGTAAGLDCCLHLVRRWHGAEVANRMARRLVVAPHRQGGQAQYI
DSRRVVK--DGNIITGGGVTAGIDFALTVIAEIYGKETAQSIQLGLEYAPSPP------ADRIFIR--QDSVWTAAGVSAGIDVALALVAEDMGEDIARRCAQRLVVYYRRPGGQSQFS
:.
:..* :**:* .* :
*
*.
:

188
189
186
189
219
215
187
200

Figura 20. Alinhamento da seqüência protéica da ORF CV_1313 de C.
violaceum (CV1313f) com proteínas apresentando domínio da família ThiJ/PfpI
de R. sp (RSIhydr), P. putida (PPIhydr), R. pickettii (RPThPff e RPAraCf), C.
crescentus (CCThPff), C. violaceum (CV1314A) e Photorhabdus asymbiotica
(PAAraCf) pelo programa CLUSTALW2. O sítio catalítico de cisteína (C-100/138)
comuns aos membros da família ThiJ/PfpI são destacados em branco. ORF presente
no clone PLE10B. Resíduos conservados são representados por (*), forte
similaridade é representada por ( ) e fraca similaridade é representada por (.).

57

CV4160A
ECRpoAs
LNRpoAs
LHRpoAs
NMRpoAs
NGRpoAs

MQNSASEFLKPRLIDVQPVSATHARVSMEPFERGYAHTLGNSLRRILLSSMPGYAPTEVT
MQGSVTEFLKPRLVDIEQVSSTHAKVTLEPLERGFGHTLGNALRRILLSSMPGCAVTEVE
MQNSASEFLKPRLIDVQPVSATHARVSMEPFERGYAHTLGNALRRILLSSMPGFAPTEVT
MQNSASEFLKPRLIDVQPVSATQARVAMEPFERGYAYTLGNALRRILLSSMPGFAPTEVS
MQNSTTEFLKPRQIDVNTFSATRAKVSMQPFERGFGHTLGNALRRILLSSMNGFAPTEVA
MQNSTTEFLKPRQIDVNTFSATRAKVSMQPFERGFGHTLGNALRRILLSSMNGFAPTEVA
**.*.:****** :*:: .*:*:*:*:::*:***:.:****:********* * * ***

60
60
60
60
60
60

CV4160A
ECRpoAs
LNRpoAs
LHRpoAs
NMRpoAs
NGRpoAs

IAGVLHEYSALDGVREDVVDILLNLKGVVLKLHGRDSVVLTLKKEGEGAVLASDIELPHD
IDGVLHEYSTKEGVQEDILEILLNLKGLAVRVQGKDEVILTLNKSGIGPVTAADITHDGD
IAGVLHEYSALDGVREDVVDILLNLKGVVLKLHGRDSVVLTLKKEGEGAVLAGDIELPHD
IAGVLHEYSALDGVREDVVDILLNLKGVVFKLHGRDSVLLTLKKEGEGAVRASDIDLPHD
IAGVLHEYSTVDGIQEDVVDILLNIKGIVFKLHGRSQVQLVLKKSGSGVVSAGDIELPHD
IAGVLHEYSTVGGVQEDVVDILLNIKGIVFKLHGRSQVQLVLKKSGSGVVSAGDIELPHD
* *******: *::**:::****:**:..:::*:..* *.*:*.* * * *.**
*

120
120
120
120
120
120

CV4160A
ECRpoAs
LNRpoAs
LHRpoAs
NMRpoAs
NGRpoAs

VEVINPEHVICHISSG-GKIDMEVKVEKGRGYQPVSAR-TSHDDNRSIGTIQLDASFSPV
VEIVKPQHVICHLTDENASISMRIKVQRGRGYVPASTRIHSEEDERPIGRLLVDACYSPV
VEVINPDHVICHLAAG-GKIDLEVKVEKGRGYQPVSVR-VNQDDNRAIGTIQLDASFSPV
VEVVNPDHVICHLAAG-GKIDMEIKVEKGRGYQPAPAR-VKQDDNRQIGTILLDASFSPL
VEILNPGHVICHLADN-GQIEMEIKVEQGRGYQSVSGRQVVRDENRQIGAIQLDASFSPI
VEILNPGHVICHLADN-GQIEMEIKVEQGRGYQSVSGRQVVRDENRQIGAIQLDASFSPI
**:::* *****::
..*.:.:**::**** ... *
.:::* ** : :**.:**:

178
180
178
178
179
179

CV4160A
ECRpoAs
LNRpoAs
LHRpoAs
NMRpoAs
NGRpoAs

RRVSFAVESARVEQRTDLDRLVLDIETNGVIEPEQAVRNAARILMDQLSIFADLQGTAVE
ERIAYNVEAARVEQRTDLDKLVIEMETNGTIDPEEAIRRAATILAEQLEAFVDLRDVRQP
RRVSFGVESARVEQRTDLDRLVLDIETNGVIEPEQAVRNAARILMDQLSIFADLQGTAVE
RRVSFSVESARVEQRTDLDRLVMDIETNGVIEPEEAVRSAARILIDQLSIFADLQGTTVE
SRVSFEVEPARVEQRTDLDKLVLDIETDGSIDPEEAVRSAARILIDQMSIFADLQGTPVE
SRVSFEVEPARVEQRTDLDKLVLDIETDGSIDPEEAVRSAARILIDQMSIFADLQGTPVE
*::: **.**********:**:::**:* *:**:*:* ** ** :*:. *.**:..

238
240
238
238
239
239

CV4160A
ECRpoAs
LNRpoAs
LHRpoAs
NMRpoAs
NGRpoAs

EVVEKAPPIDPILLRPVDDLELTVRSANCLKAENIYYIGDLIQRTETELLKTPNLGRKSL
EVKEEKPEFDPILLRPVDDLELTVRSANCLKAEAIHYIGDLVQRTEVELLKTPNLGKKSL
EVVEKAPPIDPILLRPVDDLELTVRSANCLKAENIYYIGDLIQRTETELLKTPNLGRKSL
VVEERAPQVDPILLRPVDDLELTVRSANCLKAENIYYIGDLIQRTETELLKTPNLGRKSL
EVEEKAPPIDPVLLRPVDDLELTVRSANCLKAEDIYYIGDLIQRTETELLKTPNLGRKSL
EVEEKSPPIDPVLLHPVDDLELTVRSANCLKAEDIYYIGDLIQRTETELLKTPNLGRKSL
* *. * .**:**:****************** *:*****:****.*********:***

298
300
298
298
299
299

CV4160A
ECRpoAs
LNRpoAs
LHRpoAs
NMRpoAs
NGRpoAs

NEIKEVLASKGLTLGMKLENWPPAGLEKP
TEIKDVLASRGLSLGMRLENWPPASIADE
NEIKEVLASKGLTLGMKLENWPPAGLEKP
NEIKEVLASKGLTLGMKLENWPPAGLEKP
NEIKEVLASKGLTLGSKLEAWPPVGLEKP
NEIKEVLASKGLTLGSKLEAWPPVGLEKP
.***:****:**:** :** ***..: .

327
329
327
327
328
328

Figura 21. Alinhamento das proteínas RpoA de C. violaceum (CV), E. coli (EC),
L. nitroferrum (LN), Laribacter hongkongensis (LH), N. meningitidis (NM) e N.
gonorrhoeae (NG) pelo programa CLUSTALW2. Resíduo conservado de leucina
(Leu-260/262) que permite a ligação da subunidade a ao promotor são destacados
em branco. ORF presente no clone PLE12H. Resíduos conservados são
representados por (*), forte similaridade é representada por ( ) e fraca similaridade é
representada por (.).
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4.3 Ensaios de complementação funcional para os clones selecionados

A atividade de complementação dos clones na cepa deficiente DH10B foi
confirmada

a

partir

das

curvas

de

sobrevivência

e/ou

crescimento.

A

complementação da função da cepa mutante (DH10B) é obtida quando a atividade
da construção (vetor pBC-SK + seqüência alvo) aumenta a viabilidade bacteriana em
relação ao controle (cepa com vetor vazio). Como mencionado anteriromente (ver
página 30), embora a dose seletiva inicial tenha sido de 20 J/m2, usamos doses de
até 10 J/m2 nos ensaios de complementação em função da viabilidade celular. O
controle não foi submetido à exposição à luz UVC (Miller, 1992). Como citado
anteriormente, o clone PLH6A apresentou o melhor perfil de complementação da
função de reparo de DNA em duas das doses utilizadas (5 e 9 J/m2) (Figura 22A).
Os clones PLE1G, PLE7B, PLE10B e PLE12H complementaram a função na dose
de 5 J/m2 (Figuras 22B e 22C). Para estes também foram realizados ensaios a 9
J/m2 entretanto não houve complementação da função (dados não mostrados).
Frente a esses resultados observamos que os clones podem estar envolvidos
em resposta ao estresse na C. violaceum. Entretanto, no clone PLH6A constituído
por quatro ORFs, qual dela(s) deve estar atuando nesta resposta? Essas ORFs
podem estar em operon? De que forma os clones atuam neste organismo, bem
como, na cepa deficiente de E. coli (DH10B)? Em que mecanismos de defesa
podem estar atuando? Podem estar envolvidos em mecanismos de reparo de DNA?
Para tentar responder algumas destas questões foram propostos e realizados novos
ensaios.
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Figura 22
22. A)) Ensaio de complementação funcional a UVC do clone PLH6A.
Curvas de crescimento indicando a complementação da função do clone resistente
PLH6A em relação ao controle DH10B (pBC-SK
SK vazio)) a 5 e 9 J/m2. Os tempos
utilizados para leitura em espectrofotômetro foram de 60, 120 e 180 min. Em ambos
os gráficos as diferenças foram significativas a 120 e 180 min. As barras indicam
Desvio Padrão (SD). O teste estatístico utiliza
utilizado
do foi o two-way
way ANOVA
ANOVA. Nos
resultados apresentados houve diferença estatística significativa entre o clone e o
controle em ambas as doses de UVC nos tempos testados (P
( < 0,01) (Continua).
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Figura 22. B
B)) Ensaio de complementação funcional
uncional a UVC dos clones PLE1G e
PLE7B. Curvas de crescimento indicando a complementação da função dos clones
resistentes em relação ao controle DH10B (pBC
pBC-SK vazio)
vazio a 5 J/m2. Os tempos
utilizados para leitura em espectrofotômetro foram de 60, 120 e 180 min. Em ambos
os gráficos as diferenças foram significativas a 120 e 180 min. As barras indicam
Desvio Padrão (SD). O teste estatístico utilizado foi o two-way
way ANOVA
ANOVA. Em todos os
resultados apresentados houve diferença estatística significativa entre o cl
clone
one e o
controle na dose de 5 J/m2 de UVC (P
P < 0,05).
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Figura 22. C
C)) Ensaio de complementação funcional a UVC dos clones PLE10B
e PLE12H. Curvas de crescimento indicando a complementação da função dos
clones resistentes em relação
relação ao controle DH10B (pBC--SK vazio)) a 5 J/m2. Os
tempos utilizados para leitura em espectrofotômetro foram de 60, 120 e 180 min. Em
ambos os gráficos as diferenças foram significativas a 120 e 180 min. As barras
indicam Desvio Padrão (SD). O teste estatísti
estatístico
co utilizado foi o two-way
way ANOVA
ANOVA.. Em
todos os resultados apresentados houve diferença estatística significativa entre o
clone e o controle na dose de 5 J/m2 de UVC (P < 0,05)
0,05).
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4.4 Ensaios de Complementação Funcional para o clone PLH6A e ORFs
subclonadas

Como mostrado anteriormente, dentre os cinco clones selecionados o PLH6A
apresentou o melhor perfil no ensaio de curva de crescimento devido a
complementação não somente a 5 J/m2, mas também a 9 J/m2 (Figura 22A). Após
análises desse clone utilizando as ferramentas do BLAST foi identificado um
possível operon com 4 ORFs: CV_3721 - proteína de biogênese fimbrial tipo 4;
CV_3722 - subunidade delta’ da DNA polimerase III; CV_3723 - timidilato quinase; e
CV_3724 - uma proteína hipotética com um domínio da família YceG-like. Pelo
programa ORF Finder identificamos as ORFs específicas. O CDD possibilitou a
identificação de domínios conservados para essas ORFs como discutido mais
adiante (Marchler-Bauer et al., 2010).
Para responder qual(is) ORF(s) estava(m) envolvida(s) na resposta de
complementação funcional no clone PLH6A, duas das quatro ORFs constituintes de
do provável operon foram escolhidas para investigação, as ORFs CV_3722
(subunidade delta’ da DNA Pol III) e CV_3724 (proteína hipotética com domínio da
família YceG-like). A primeira foi escolhida devido não somente a sua atividade
relacionada a manutenção celular, mas especificamente sua função na replicação e
manutenção da integridade do genoma. Enquanto a segunda foi escolhida por ser
uma ORF hipotética de C. violaceum e por apresentar domínio da família YceG-like
com função desconhecida.
Os resultados permitiram observar que houve sinergia na atividade de
complementação das duas ORFs isoladas em relação ao clone (completo) quando
comparado ao controle (pBC-SK) (Figura 23). Na dose de 2,5 J/m2 o clone PLH6A
apresentou aproximadamente 90 % de sobrevivência, enquanto as ORFs CV_3722
e CV_3724 tiveram aproximadamente 70 % cada. Enquanto que a 5 J/m2 o clone
PLH6A apresentou aproximadamente 85 % de sobrevivência, enquanto as ORFs
CV_3722 e CV_3724 tiveram aproximadamente 40 % e 45 %, respectivamente.
Mostrando que nesta dose a somatória das atividades das duas ORFs parece
complementar a função do clone completo.
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Figura 23
23.. Curva de Sobrevivência do clone PLH6A, ORFs CV_3722 e CV_3724
e pBC
pBC-SK. Curvas de sobrevivência indicando a complementação da função do
clone resistente PLH6A em relação ao controle DH10B (pBC
pBC-SK vazio
vazio). As barras
indicam Desvio Padrão (SD). O teste estatístico utilizado foi o two-way
way ANOVA.
ANOVA. No
resultado apresentado houve diferença estatística significativa entre as construções
testadas (clone, ORF Cv_3722 e ORF Cv_3724) e o controle nas doses de 2,5; 5 e
10 J/m2 de UVC após 24 h (P < 0,05).
0,05) Para melhor clareza do resultado os da
dados
foram apresentados em escala logarítmica (log 10).

4.5 Nível de Expressão por RT
RT-PCR
PCR a partir de Primers ORF-Específicos
Específicos e de
regiões intergênicas

A partir do resultado de sinergia das duas ORFs, bem como, pela análise das
seqüências e mapa genôm
genômico
ico dos clones, foi realizado o ensaio de RT
RT-PCR
PCR para
confirmar a amplificação de RNA policistrônico e presença de operon. Esse ensaio
permitiu ainda responder se o operon é indutível em resposta ao tratamento com luz
UVC.
Após tratamento com luz UVC (em 0
0;; 5 e 10 J/m2) a análise do nível de
expressão por RT
RT-PCR
PCR possibilitou confirmar que as 4 ORFs são de fato transcritas
e um RNAm constituindo um operon (RNA policistrônico). A amplificação de regiões
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intergênicas por RT
RT-PCR foi possível a partir de um par de primers ORF
ORF-específicos,
específicos,
o par 6 (F2.2+R4.2) que amplificou a região compreendendo as OR
ORFs
Fs CV_3722CV_3722
3723--3724
3724 com 939 nt. O par 7 (FC+RC) amplificou o gene 16S (referência) com 79
nt, como esperado.
Foi
oi observado um aumento significativo na expressão do operon após
tratamento com luz UVC (Par 6). A freqüência foi calculada usando o 16S como
gene de referência. Na figura 24 o resultado foi significativo a 5 J/m2, ou seja, houve
aumento de 1,3 vezes (30 %) da expressão na dose 5 J/m2 em comparação ao seu
controle
ontrole (0 J/m2) sugerindo que em C. violaceum esse operon é indut
indutível
ível em
resposta ao estresse por luz UVC
UVC.. Entretanto, a 10 J/m2 não houve indução
significativa (dados não mostrados).

Figura
a 24
24.. Freqüência de indução relativa do operon (O
(ORFS
RFS CV_3721 a
CV_3724) por RT-PCR.
RT
O gene de referência utilizado foi o 16S.. As barras indicam
Desvio Padrão (SD). O teste estatístico utilizado foi o Mann--Whitney
Whitney test (P < 0,05).
0,05)
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4.6 Ensaio de Mutagênese Direta (Rifampicina)

Objetivando conhecer a relação das ORFs amplificadas com a resposta a
UVC foi realizado ensaio de mutagenicidade com antibiótico rifampicina. Esse ensaio
permite ressaltar o envolvimento dos produtos gênicos com mecanismos de defesa,
como sistemas de reparo e SOS.

4.6.1 Mutagênese do clone PLH6A (ORFs CV_3722 e CV_3724)

A ORF CV_3722 (subunidade

') mostrou um aumento expressivo na

mutagênese, semelhante a C. violaceum que é proficiente no reparo de DNA (Figura
25). Neste mesmo ensaio a ORF CV_3724 apresentou baixa freqüência de mutação,
semelhante a DH10B (controle negativo) (Figura 25).
AB1157 (E. coli) e C. violaceum aumentaram a freqüência de mutação cerca
de 4 e 10 vezes nas doses 2,5 e 5 J/m2, respectivamente, em relação aos seus
controles 0 J/m2, enquanto a ORF CV_3722 aumentou entre 17 e 30 vezes nas
doses 2,5 e 5 J/m2, respectivamente, em relação aos seus controles 0 J/m2. Já a
ORF CV_3724 aumentou somente cerca de duas vezes em relação ao seu controle
0 J/m2 nas duas doses e o pBC-SK diminuiu em 2,5 J/m2 e se manteve igual em 5
J/m2 quando comparado ao seu controle 0 J/m2.

4.6.2 Mutagênese dos clones PLE1G, PLE7B, PLE12H e PLE10B

No ensaio de mutagenicidade com rifampicina dos clones PLE1G, PLE7B,
PLE12H e PLE10B, somente o clone PLE1G não apresentou diferença significativa
na mutagênese quando comparado ao controle negativo (DH10B) (Figura 26). O
clone PLE7B apresentou a maior freqüência de mutagênese, semelhante a C.
violaceum na dose 2,5 J/m2 (Figura 26). Houve aumento expressivo na freqüência
de mutagênese dos clones PLE10B e PLE7B quando comparado a DH10B (Figura
26).
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Freqüência de Mutação RifR (x 10-7)
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0
0

2,5

5
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Figura 25
25.. Ensaio de mutagênese (Rifampicina) com a ORF CV_3722, ORF
CV_3724, DH10B ((pBC-SK),
SK), C. violaceum e AB1157 a partir de Luz UVC.
Culturas celulares de DH10B transformadas ccom
om pBC-SK vazio foram usadas como
controle. As barras indicam Desvio Padrão (SD). O teste estatístico utilizado foi o
two-way
way ANOVA.
ANOVA Houve diferença estatística significativa entre a ORF Cv_3722,
AB1157 e C. violaceum em relação ao controle (DH10B) nas dos
doses
es de 2,5 e 5 J/m2
de UVC após 24 h (P < 0,05).
0,05)
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Figura 26
26.. Ensaio de mutagênese (Rifampicina) com os clones PLE1G, PLE7B,
PLE12H e PLE10B, DH10B ((pBC-SK
SK), C. violaceum e AB1157 a partir de Luz
UVC. Culturas celulares de DH10B transformadas
transformadas com pBC-SK
pBC
vazio foram usadas
como controle. As barras indicam Desvio Padrão (SD). O teste estatístico utilizado
foi o two
two-way
way ANOVA.
ANOVA Houve diferença estatística significativa entre o clone PLE7B,
PLE10B, PLE12H, AB1157 e C. violaceum em relação ao controle
controle (DH10B) nas
doses de 2,5 e 5 J/m2 de UVC após 24 h (P < 0,05)
0,05).

68

4.7 Reconstrução Filogenética para a ORF CV_1313

Após alinhamentos, a ORF CV_1313 mostrou similaridade com proteínas que
apresentam domínio da família ThiJ/PfpI, a presença deste domínio mostra relacão
com diversas funções, sendo difícil presumir uma possível atividade para a proteína
derivada desta ORF. Foi de interesse deste trabalho melhor contextualizar a função
da ORF CV_1313 através de uma abordagem filogenética, a fim de prever a sua
provável função (proteína hipotética). O dendograma foi gerado com a sequencia da
ORF CV_1313 e mais 114 proteínas da família ThiJ/PfpI, sendo a maior parte destas
seqüências derivada do artigo de Bandyopadhyay e Cookson (2004). No
dendograma pode-se observar que a maioria das proteínas do tipo AraC, DJ-1, ThiJ
e PfpI estão agrupadas em um ramo monofilogenético, ou seja, em cada grupo as
proteínas com uma função comum se mostram agrupadas, sendo as mesmas
derivadas de um ramo ancestral comum. A ORF CV_1313 está presente em um
grupo mais heterogêneo constituído por proteínas com funções distintas, entretanto
está presente no ramo que compreende o grupo das Isonitrila hidratase (Figura 27; a
seta indica a ORF CV_1313 no ramo comum a proteínas Isonitrila hidratases). Na
figura 27 os grupos foram destacados em cores para melhor visualização, onde no
grupo rosa estão as proteínas do tipo AraC (monofilético); o grupo rosa escuro
agrupa proteínas do tipo ThiJ/IH/PfpI; o verde agrupa proteínas do tipo PfpI
(monofilético); o azul agrupa proteínas do tipo ThiJ (monofilético); o amarelo agrupa
proteínas do tipo ThiJ/PfpI; o vermelho agrupa proteínas do tipo DJ-1; e o não
destacado agrupa proteínas de outros grupos ou distintos. A seta indica destaque
para a ORF CV_1313 de C. violaceum localizada em ramo comum a proteínas
Isonitrila hidratases.
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Figura 27. Reconstrução de árvore filogenética com proteínas apresentando
domínio da família ThiJ/PfpI. Destaque em rosa para proteínas do tipo AraC
(Monofilético); em rosa escuro para proteínas do tipo ThiJ/IH/PfpI; em verde para
proteínas do tipo PfpI (Monofilético); em azul para proteínas do tipo ThiJ
(Monofilético); em amarelo para proteínas do tipo ThiJ/PfpI; em vermelho para
proteínas do tipo DJ-1; e em branco para proteínas de outros ou grupos diversos. A
seta indica destaque para a ORF CV_1313 de C. violaceum localizada em ramo
comum a proteínas Isonitrila hidratases.
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5 Discussão

O presente trabalho teve como principal objetivo a identificação de genes de
Chromobacterium violaceum (linhagem ATCC 12472) envolvidos com resposta ao
estresse, bem como, mecanismos de reparo de DNA e/ou manutenção da
integridade genômica. Os ensaios de seleção possibilitaram à identificação de cinco
(5) clones resistentes as dose de UVC utilizadas. Assim, todos os clones foram
capazes de complementar a função da cepa deficiente (DH10B) após exposição à 5
J/m2 de UVC. Diante destes resultados podemos inferir que os clones estão
relacionados à resposta ao estresse.
O clone PLH6A apresentou os resultados mais expressivos, visto que, foi
capaz de complementar a função até 9 J/m2, estes resultados nos motivaram a
investigar melhor sua atividade. Como citado anteriormente, foram identificadas
nesse clone quatro ORFs em operon: CV_3721 [proteína de biogênese fimbrial tipo
4 (pilZ)]; CV_3722 [subunidade ’ da DNA polimerase III (holB)]; CV_3723 [timidilato
quinase (tmk)]; e CV_3724 [proteína hipotética com domínio da família YceG-like].
A complementação da função da cepa deficiente DH10B pela subunidade '
(ORF CV_3722) em sinergia com a proteína hipotética (ORF CV_3724) observada
nesse trabalho indica que essas proteínas atuam na resposta ao estresse (UVC) de
forma direta ou indireta. A ocorrência do operon e sua indução após tratamento com
luz UV usando RT-PCR, contribui para inferir que genes com diferentes funções
podem ser regulados em conjunto como estratégia de defesa em C. violaceum.
Uma formação semelhante desse operon foi descrita em E. coli e
Pseudomonas aeruginosa. Em E. coli, o provável operon é formado pelos genes
pabC, yceG, tmk, holB e ycfH (Reynes et al., 1996). Com exceção de pabC e ycfH,
os outros três genes são comuns ao operon em C. violaceum, que são apresentados
na seguinte ordem: pilZ, holB, tmk e yceG. Em P. aeruginosa, foi proposto que o
gene pilZ está em um operon com holB (Alm et al., 1996) e no mapa genômico desta
espécie os genes tmk e pabC estão localizados próximo ao gene holB, entretanto
não há evidências experimentais sobre a relação desses genes em operon. Até o
momento não há dados na literatura que comprovem o envolvimento deste operon
em respostas ao estresse, logo, esse trabalho representa a primeira evidência de
que este operon deve estar associado a resposta ao estresse.
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A ORF CV_3721 foi identificada como gene pilZ que codifica o produto PilZ
(type 4 fimbrial biogenesis protein) envolvido na formação fimbrial. O alinhamento da
seqüência da ORF resultou em alta similaridade (e-value= 5e-33; score=140) com
PilZ de P. aeruginosa e está presente em diversos organismos patogênicos, como
por exemplo, as

-proteobactérias N. gonorrhoeae e N. meningitidis, além do

Mycobacterium tuberculosis. Em P. aeruginosa, mais de 20 genes (além de pilZ)
participam da formação das fimbrias tipo 4 que são responsáveis pela locomoção do
organismo por movimentos de contração (extensão, fixação e retração; twitching
motility), além disso, propõe-se a relação dessas estruturas com a divisão celular
(Alm et al., 1996; Mattick, 2002). Em bactérias foi observado que o nucleotídeo c-diGMP liga-se a um sítio no domínio PilZ de algumas proteínas, como por exemplo, a
enzima celulose sintase em C. violaceum. Neste organismo o nucleotídeo deve
participar da patogênese bacteriana e desenvolvimento celular pela formação de
biofilme (Amikam e Galperin, 2006; Recouvreux et al., 2008). No trabalho de Landini
(2009) foi observado que em E. coli a formação e degradação de biofilme são
regulados por uma variedade de sinais ambientais. Assim, sinais que levam a
ativação de resposta ao estresse, freqüentemente levam a formação de biofilme que,
por sua vez, pode induzir mecanismos de resposta ao estresse, sugerindo a interrelação entre os dois processos celulares. Isso demonstra que diferentes respostas
celulares estão associadas e são reguladas, provavelmente, a partir de sinalizadores
comuns a diversas vias, como o segundo mensageiro c-di-GMP, nestes e em outros
organismos (Jenal, 2004; Schirmer e Jenal, 2009).
O aumento na produção de biofilme pode estar associado à resposta ao
estresse também regulado pelo gene rpoS (Mah e O'Toole, 2001; Landini, 2009;
Adnan et al., 2010; Coenye et al., 2011). Ou seja, no mecanismo regulatório desse
processo teríamos uma resposta regulada por dois componentes, o gene regulatório
rpoS e a molécula de sinalização c-di-GMP.
Logo, a presença da ORF CV_3721 no clone PLH6A pode ter contribuído
para complementação da função e sobrevivência da cepa DH10B, visto que, a
proteína PilZ participa na formação do biofilme em uma possível resposta c-di-GMP
regulada. No alinhamento da proteína PilZ de C. violaceum os resíduos conservados
de ligação c-di-GMP (Figura 12) estão presente, confirmando essa possibilidade.
A ORF CV_3723 foi identificada como gene tmk que codifica o produto dTMP
quinase responsável por catalisar a fosforilação da deoxitimidina 5'-monofosfato
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(dTMP) para formar deoxitimidina 5'-difosfato (dTDP) na presença de ATP e
magnésio, em seguida a enzima quinase nucleosídeo difosfato converte dTDP a
deoxitimidina 5’-trifosfato (dTTP), esses processos fazem parte da síntese de
desoxinucleotídeos para formação de DNA (Reynes et al., 1996). O alinhamento
Blastp da seqüência da ORF resultou em alta similaridade (e-value= 2e-59;
score=229) com dTMP quinase de N. meningitidis embora esteja presente em
diversos organismos, inclusive eucariotos (Su e Sclafani, 1991; Chaperon, 2006). Na
figura 13 o alinhamento CLUSTALW2 mostrou duas regiões de motivos conservados
para atividade da proteína TMK, bem como, diversos resíduos conservados (Reynes
et al., 1996). Esses dados confirmam a conservação dos sítios ativos essenciais a
função desta proteína.
A transcrição do gene da dTMP quinase de levedura (S. cerevisiae) parece
ser regulada pelo ciclo celular (fase S), em co-expressão com os genes da DNA
ligase e timidilato sintase, sugerindo a coordenação entre os processos de
replicação de DNA e biossíntese de desoxinucleotídeos precursores de DNA (Su e
Sclafani, 1991). Em N. meningitidis análises do mapa de localização das ORFs
(Figura 9) e análises in silico mostraram que o gene tmk parece estar em operon
com a ORF NMC0618 (provável proteína periplasmática) e embora o gene holB e
pilZ (provável) não estejam no mesmo operon, eles fazem parte do regulon em que
tmk

está

envolvido

(dados

não

mostrados

obtidos

do

site:

http://www.microbesonline.org/). Em estudo com cepas de E. coli foi observado que
há conservação não somente quanto a seqüência de dMTPs de diversos
organismos, mas também a complementação da função (Reynes et al., 1996;
Chaperon, 2006).
A presença da ORF CV_3723 no clone PLH6A pode ter contribuído para
complementação da função e sobrevivência da cepa DH10B, devido ao seu provável
envolvimento com a replicação de DNA e biossíntese de desoxinucleotídeos,
demonstrando a relação entre o gene tmk e resposta ao estresse. Essa relação
ainda não havia sido descrita para este gene em bactéria.
A ORF CV_3724 identificada como uma proteína hipotética tem um domínio
YceG-like, foi observado uma similaridade de 35,59 % com a proteína hipotética
Yceg

de

E.

coli.

Essa

proteína

foi

erroneamente

anotada

como

uma

aminodeoxicorismato liase, essa informação ainda está presente em alguns bancos
de dados. Os resíduos conservados observados a partir do alinhamento pelo
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CLUSTALW2 podem indicar prováveis sítios ativos a essa proteína. Embora a
função de YceG ainda não esteja caracterizada, somente foi observado que a sua
super expressão em E. coli tem sido relacionada a formação anormal de biofilme
(Tenorio et al., 2003). Logo, a complementação observada na cepa DH10B
apresentada neste estudo é o primeiro dado associando esta proteína a resposta ao
estresse.
A ORF CV_3722 foi identificada como o gene holB que codifica a subunidade
’ (delta’) do clamp loader (Holoenzima DNA Pol III). Em E. coli o ß clamp não tem
capacidade de se ligar ao DNA de forma independente, logo, o clamp loader (
complex) realiza esta atividade, como já mencionado anteriormente. Este complexo
contém três proteínas DNAX ( / ), além das subunidades

(HolA) e ' (HolB), que

juntas formam o anel pentamérico assimétrico que também interage com outras
subunidades, / (HolD/HolC) (O’Donnell, 2006; Park et al., 2010).
A subunidade ' tem a função de formar e, principalmente, estabilizar o clamp
loader (anel pentamérico assimétrico). Ela desempenha um papel direto como um
disjuntor do oligômero ( / )4 (tetrâmero) na montagem do carreador, facilitando
assim a incorporação de oligômeros menores, sendo os triméricos [( / )3] a forma
ativa necessária a montagem do carreador. Ou seja, na presença de ' há a quebra
dos tetrâmeros / possibilitando a ligação de , mas na ausência de ' rapidamente
elas formam heterocomplexos (tetrâmeros). Após a obtenção da forma ativa de
DNAX [( / )3] a subunidade ', juntamente com

e

/ estabilizam e completam a

montagem do carreador (O’Donnell, 2006; Park et al., 2010).
Os domínios C-terminal das subunidades do pentâmero formam um colar
ininterrupto que as mantêm unidas. As subunidades

(ou ), ' e

são membros da

família AAA+ que são ATPases associadas a uma variedade de funções celulares
(Reyes-Lamothe et al., 2010). Indiani e O'Donnell (2003) também obtiveram
evidências de que

' age como uma base em que as outras subunidades do

complexo utilizam para obter ATP necessário para

ligar e abrir o

clamp.

Três regiões comuns são encontrados nas subunidades do complexo , o
domínio I (Met 1 a Pro 168), domínio II (Glu 169 a Gln 206) e domínio III (Gly 207
para Leu 334) (Guenther et al., 1997; Neuwald, 1999; Bullard et al., 2002). No
domínio I, os motivos Walker A, Zinc finger, Walker B, VIc, Sensor I e SRC estão
presentes. No domínio II, o motivo Sensor II está presente. Os motivos Walker A,
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Walker B, Sensor I e Sensor II são responsáveis pela ligação e hidrólise de ATP,
sendo características das proteínas ATP dependente como as do carreador
(Neuwald, 1999). No III domínio, o domínio conservado da superfamília DNApol3delta_C está presente. A região de domínio III tem função relacionada com a
formação do carreador uma vez que apresenta resíduos de interação entre as
subunidades do carreador (Bullard et al., 2002). Após a análise do alinhamento,
todos os motivos comuns da subunidade

' de Pol III foram encontrados na

sequência da proteína CV_3722 e a estrutura 3D, prevista usando I-TASSER
programa, confirmou a semelhança entre as subunidades ' de CvPol III e EcPol lll,
sugerindo que ambas as proteínas podem desempenhar funções similares.
A cepa DH10B utilizada neste trabalho é deficiente na proteína RecA que
desempenha papel central na recombinação e ativação da resposta SOS. Um dos
aspectos mais característicos desta resposta é a ativação das DNA polimerases II,
IV e V envolvidas com a síntese translesão (TLS) e consequente aumento de
mutagênese após estresse genotóxico. Na presença de danos ao DNA, RecA é
ativada e induz a auto-clivagem da LexA, o repressor SOS, levando à ativação de
resposta SOS (Butala et al., 2009). Além disso, alguns autores têm demonstrado que
um filamento ativo da nucleoproteína RecA é necessário para TLS mediada por Pol
V e mutações no gene recA impedem a mutagênese induzida por essa polimerase
(Curti et al., 2009; Fujii e Fuchs, 2009; Patel et al., 2010). Bactérias recAapresentam alta sensibilidade e baixa freqüência de mutagênese após o tratamento
com agente genotóxico como a luz UV, devido à ausência de ativação da resposta
SOS (Grant et al., 1990; McGrew e Knight, 2003).
Em nossos resultados mesmo a cepa DH10B apresentando sua própria
subunidade ’ Pol III, um aumento na sobrevivência e mutagênese foi observado em
presença do clone contendo a ORF CV_3722. Este dado inesperado pode ser
explicado pela atividade do complexo
subunidade

do complexo

clamp. A interação entre a

e todas as cinco DNA polimerases encontrados em E.

coli ocorre no mesmo local de
regulação de acesso ao

sobre

clamp, por isso um modelo competitivo para a

clamp foi proposto (Saro et al., 2003; Burnouf et al., 2004).

Há também evidências para a interação de

clamp com Pol IV de uma maneira

alternativa justificando o modelo "toolbelt", no qual a polimerase acessória pode
estar disponível para troca em caso de parada ou bloqueio da polimerase replicativa
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(Pagès e Fuchs, 2002; Wagner et al., 2002; Bunting et al., 2003). Saro e
colaboradores (2003) sugerem que a quantidade limitada de clamps em uma célula
pode ser um fator de regulação, devido à concorrência entre as várias polimerases
ao mesmo fator. Neste contexto, a expressão de CV_3722 em DH10B pode afetar o
conjunto de

clamp ativo favorecendo a TLS e a restauração de replicação após o

estresse genotóxico induzido por tratamento UV.
Em E. coli a mutagênese induzida por TLS é atribuída principalmente à Pol IV
e Pol V. Sendo a cepa DH10B deficiente em RecA, a mutagênese observada em
presença de CV_3722 não deve ser devido a Pol V, pois a concentração de Pol V
em células SOS não induzidas é <15 moléculas / célula (Woodgate e Ennis, 1991).
Em contraste, um alto nível de Pol IV (250 moléculas / célula) é encontrado em
células na ausência de indução SOS (Kim et al., 2001). Este nível é superior ao da
polimerase replicativa (Pol III, 10-20 moléculas / célula) (Wu et al., 1984), sugerindo
que Pol IV também é importante para a síntese comum de DNA. Na verdade, Pol IV
atua, possivelmente, no resgate de forquilhas paradas devido a suspensão da
atividade da Pol III (Bloom et al., 1997; Cox et al., 2000). Pol IV é também a principal
responsável pelo aumento da mutagênese em células com escassez de nutrientes
(starvation) que não estão em divisão (McKenzie et al., 2001). Um efeito
estimulatório do

clamp e do complexo

sobre a atividade de Pol IV tem sido

relatado (Kobayashi et al., 2002; Maor-Shoshami et al., 2003.) e pode explicar os
dados obtidos neste trabalho. O ensaio de mutagênese com o gene rpoB como alvo
detecta principalmente mutações missense (Garibyan et al., 2003). E embora Pol IV
seja descrita como a maior responsável por mutações frameshift (-1 e -2), cerca de
20 % das mutações induzidas por essa polimerase são dos tipos transições ou
transversões (Kobayashi et al., 2002; Maor-Shoshami et al., 2003). Ensaios com
mutações sítios-dirigida desse gene ou análises de espectros de mutação (rpoB)
podem ajudar a elucidar ainda mais a participação e a relação das proteínas HolB e
Pol IV nesse evento.
C. violaceum mostra peculiaridades em relação à resposta SOS quando
comparada a E. coli, como a ausência da DNA polimerase II e do repressor LexA. A
falta deste repressor foi observada em outras -proteobactérias e pode indicar uma
resposta mediada por outra enzima ou uma resposta SOS constitutiva (Black et al.,
1998). A subunidade

(gene holE) que estimula a subunidade

(dnaQ) com
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atividade exonuclease revisora 3'-5' também está ausente em C. violaceum. No
entanto, há quatro ORFs homólogas a dnaQ (CV_1020, CV_1257, CV_2746 e
CV_2946),

embora

a

relevância

biológica

desta

duplicação

permaneça

desconhecida. Em um estudo com uma cepa de N. meningitidis RecA-, foi
observado que após o tratamento com UV houve uma diminuição sutil na
sobrevivência, enquanto que em uma cepa de E. coli RecA- houve alta sensibilidade
e morte como era esperado, mostrando que N. meningitidis utiliza uma possível via
RecA independente devido à ausência da resposta SOS (Davidsen et al., 2007).
Metodologias de análises estruturais como a cristalografia, por exemplo,
permitiriam esclarecer como ocorrem as interações entre a subunidade ’Cv com o
clamp ou com as diferentes polimerases a partir de seus sítios de ligação.
O clone PLE1G corresponde a ORF CV_1667 sendo classificada como uma
proteína hipotética com domínio diguanilato ciclase/fosfodiesterase GGDEF
(Diguanylate cyclase/phosphodiesterase domain 1 – Pseudomonas putida – gene
atoS). A denominação desse domínio é derivada do motivo Gli-Gli-Asp-Glu-Fen
(GGDEF), que aparece como domínio conservado ancestral em bactérias (Ryjenkov
et al., 2005). O alinhamento CLUSTALW2 revelou resíduos de ligação a GTP
conservados na ORF CV_1667, além de outros resíduos conservados presentes
também em proteínas da família GGDEF, o que permite indicar sua função na
biossíntese do nucleotídeo c-di-GMP (Figura 15).
A expressão de proteínas com o domínio GGDEF é estimulada a partir de
sinais ambientais e intracelulares (oxigênio, luz, pequenos ligantes, sinal derivado de
membrana) e gera respostas como a formação de biofilme, ejeção de flagelo,
mobilidade celular e regulação da expressão de diversos genes. Na maioria das
enzimas o domínio GGDEF está relacionado a função GTPase, converte GTP em cdi-GMP (cyclic di-guanosine-monophosphate), esta molécula age como segundo
mensageiro na sinalização aos estímulos, como citado anteriormente. As enzimas
diguanilato ciclase e fosfodiesterase (GGDEF) são responsáveis respectivamente
pela síntese e degradação do nucleotídeo c-di-GMP [diguanilato cíclico ou bis(3›,5›)-di-guanosina monofosfato cíclico]. Esse nucleotídeo foi reconhecido na
década de 80 como molécula de sinalização envolvida no controle de glicose na
formação de biopolímeros, mas somente nos últimos anos é que sua função foi
associada a segundo mensageiro, participando na modulação do crescimento
bacteriano sobre superfícies, na interação célula-célula e célula-superfície (Jenal,
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2004). A sua capacidade de poder se ligar a uma variedade de componentes
efetores

e

controlar

essas

atividades

justifica

seu

envolvimento

com

a

patogenicidade e a adaptação de diversas bactérias, ele coordena a expressão de
genes (transcrição) envolvidos com virulência, motilidade e formação de biofilme,
como gene PilZ citado anteriormente (Ryjenkov et al., 2005; Hengge, 2009). Uma
dessas atividades tem sido proposta em Acetobacter xylinum onde c-di-GMP atua
como ativador alostérico na biossíntese de celulose.
Em C. violaceum o nucleotídeo c-di-GMP está envolvido não somente na
formação da celulose, mas também na atividade do flagelo e formação de fímbrias,
todas essas funções estão relacionadas a formação de biofilme, ou seja, a
participação em patogênese bacteriana e desenvolvimento celular (Recouvreux et
al., 2008).
Observamos a partir de mapas genômicos e sites de predição de operon e
regulon (Microbes on Line e RegulonDB, http://www.microbesonline.org/ e
http://regulondb.ccg.unam.mx/index.jsp,

respectivamente)

que

as

proteínas

diguanilato ciclase de C. violaceum (CV_1667), Ralstonia pickettii (Rpic_3950), de
Pseudomonas putida (Pput_0184) e de E. coli (gene yddV) não parecem estar em
regulon e apenas nos dois últimos organismos parecem estar em operon. Em E. coli
o gene yddV codifica a enzima diguanilato ciclase (síntese de c-di-GMP) e está em
um operon com o gene dos, no qual os mesmos são regulados pelo promotor dosCp
(Tagliabue et al., 2010). A proteína Dos apresenta domínios para atividade
diguanilato sintase e fosfodiesterase, embora somente a última tenha sido
observada como ativa, provavelmente pela função de diguanilato sintase já ser
exercida pela proteína YddV. Neste organismo altos níveis de c-di-GMP estão
principalmente associados a formação de biofilme (Méndez-Ortiz et al., 2006).
Assim, podemos propor que a complementação da ORF CV_1667 (proteína
hipotética) em DH10B a 5 J/m2 está relacionada a função do domínio GGDEF de
síntese e degradação do segundo mensageiro c-di-GMP, embora E. coli apresente
proteínas com a mesma função, a ORF CV_1667 deve permitir um aumento na
expressão de proteínas responsáveis pela manutenção da integridade celular
favorecendo a sobrevivência do organismo a 5 J/m2 devido a função regulatória
desse mensageiro. A formação do biofilme em C. violaceum pode também estar
associada à proteção a luz UVC, o que necessita uma investigação.
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O clone PLE7B corresponde as ORFs CV_0390 e 0391 que parecem estar
em operon (Figura 9). A primeira é classificada como uma proteína hipotética com
domínio

isocitrato

liase

e

fosfoenolpiruvato

mutase

(ICL/PEPM)

(Listeria

monocytogenes EGD-e) e a segunda identificada como a proteína ADA, uma
metiltransferase (Methylated-DNA-[protein]-cysteine S-methyltransferase) com um
domínio de ligação ao DNA.
A função da ORF CV_0390 pode ser associada a atividade ICL/PEPM, já que
o alinhamento pelo CLUSTALW2 foram identificados resíduos conservados de sítios
ativos comuns aos membros da família ICL/PEPM (Figura 16).
Em bactérias a enzima isocitrato liase (gene aceA) que representa o primeiro
domínio na ORF CV_0390, participa do metabolismo de carboidratos, convertendo
isocitrato a succinato mais glioxilato, o primeiro passo da via do glioxilato (via
alternativa ao metabolismo de acetil-CoA), o glioxilato condensa-se com acetil-CoA
numa reação catalisada pela malato sintase, produzindo malato, que será
transformado em glicose no citosol. Em E. coli o gene aceA faz parte de um operon,
juntamente com aceB (malato sintase) e aceK (bifuncional quinase/fosfatase
isocitrato desidrogenase), que é indutível na presença de fonte de carbono
(Matsuoka e Mcfadden, 1988).
O segundo domínio presente na ORF CV_0390 está presente em enzimas
fosfoenolpiruvato mutase (PEPM) que catalisa a conversão de fosfoenolpiruvato a
fosfonopiruvato, o passo inicial na formação de muitos compostos fosfonatos. Estes
são amplamente distribuídos na natureza como componentes de lipídeos,
oligossacarídeos e proteínas, além de diversos metabólitos secundários com
atividade antibacteriana, antimalária e herbicida (Mukhamed e Glushenkova, 2000).
Em E. coli o gene equivalente a ORF CV_0390 é o prpB (2-metilisocitrate
liase), ele está em operon com outros três genes (prpC, prpD e prpE) sendo
regulados pelo promotor prpBp, esses últimos dados foram obtidos a partir de sites
de predição de operon e regulon (Microbes on Line e RegulonDB). As enzimas
produzidas a partir desses genes estão envolvidas no catabolismo do propionato
(composto carbônico encontrado abundantemente no solo) como fonte de carbono e
energia, de forma que elas oxidam propionato pelo ciclo do metilcitrato. A enzima 2metilisocitrate liase (PrpB) catalisa o último passo desse ciclo, a clivagem de 2metilisocitrato a piruvato e succinato (Grimm et al., 2003).
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O resultado do alinhamento da ORF CV_0391 pelo CLUSTALW2 permitiu
inferir que seu produto corresponde a proteína ADA, já que, o resíduo conservado
de cisteína (Cis-38) e mais duas regiões de domínios de ligação (ligação ao zinco e
ligação ao DNA) se mostram conservados (Figura 17).
A ORF CV_0391 classificada como proteína ADA apresenta um domínio de
ligação ao DNA (ATase) com função no reparo de lesões geradas por agentes
alquilantes, como a 06-metilguanina através da via de reparo direto. Pela porção Cterminal a enzima faz a transferência de um grupo metil a um resíduo específico da
própria proteína (Kleibl, 2002). Observamos que em C. violaceum além do domínio
já citado, outros dois domínios estão presentes (Ada_Zn_binding super family e
Methyltransf_1N). Em E. coli encontramos os mesmos domínios (conservados) e
mais um exclusivo (HTH_AraC; ligação ao DNA, envolvido na organização espacial
do DNA). Ainda em E. coli observamos que o gene ada está em operon com o gene
alkB, sob a ação do promotor adap. ADA é uma proteína regulatória transcricional de
resposta adaptativa a agentes alquilantes, dessa forma, podendo atuar como
ativador e/ou repressor de diversos genes. Esse regulon de ADA ativa, por exemplo,
o gene alkA e atua como repressor e ativador do próprio promotor (adap) (Kleibl,
2002) (Microbes on line e RegulonDB). Em um estudo realizado há algum tempo é
mostrado que ADA também inibe a resposta SOS UVC-induzida seguida de
exposição a MNNG (N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine) em E. coli, ADA se liga a
ssDNA produzida pela atividade recBC após exposição a UVC e impede a ativação
direta de RecA e conseqüente resposta SOS significativa, entretanto, não foi
observado estudos recentes que confirmem essa atividade (Vericat et al.,1988).
Assim, o clone PLE7B mostrou complementação em DH10B a 5 J/m2 talvez
em função de atividade da proteína ADA de C. violaceum (CV_0391), embora esta
atue preferencialmente reparando lesões geradas por agentes alquilantes e não por
luz UV. Entretanto, o aumento na freqüência de mutagênese do clone PLE7B pode
não estar relacionado a essa ORF, já que, a presença da proteína ADA diminui a
freqüência de mutagênese espontânea (Taverna e Sedgwick, 1996).
Ainda não está claro o que permite o aumento de mutagenicidade nesse
clone, mas a atuação da proteína hipotética com domínio isocitrato liase e
fosfoenolpiruvato mutase (ORF CV_0390) envolvida no fornecimento de energia
essencial aos processos celulares de defesa e sobrevivência, pode estar atuando
neste processo.
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O clone PLE10B corresponde as ORFs CV_1311, 1312 e 1313, sendo as
duas primeiras classificadas como proteínas hipotéticas sem domínio identificado, e
a terceira classificada como proteína da família ThiJ/PfpI com um domínio GATase1
(Pyrococcus furiosus). Através das análises do mapa de localização das ORFs
(Figura

9) e análises in

silico

(dados não mostrados obtidos do site:

http://www.microbesonline.org/)) observamos que estas ORFs não fazem parte de
uma mesma unidade transcricional (operon), embora estejam em seqüência.
O resultado dos alinhamentos das ORFs CV_1311 e CV_1312 pelo
CLUSTALW2 não permitiu fazer inferências quanto as suas atividades funcionais por
homologia devido a ausência de domínios conservados e um número reduzido de
seqüências para alinhamento, além de poucos resíduos conservados observados
(Figuras 18 e 19).
Na ORF CV_1313 o domínio identificado presente na família ThiJ/PfpI inclui
as proteínas PfpI de Pyrococcus furiosus, DJ-1 presente em humanos (associada
com a doença de Parkinson), Isonitrila hidratase de Pseudomonas putida, AraC de
Bacteroides fragilis (reguladora transcricional), YDR533Cp em Saccharomyces
cerevisiae, proteínas bacterianas com domínio ThiJ envolvidas na biossíntese de
tiamina, chaperona HSP31 e proteína peptidase YhbO, ambas de E. coli, entre
outras (Halio et al., 1996; Du et al., 2000; Goda et al., 2002; Bonifati et al., 2003;
Wilson et al., 2004; Eschenlauer et al., 2006; Abdallah et al., 2007; Casanueva et al.,
2008; Rodríguez-Rojas e Blaázquez, 2009).
O resultado do alinhamento da ORF CV_1313 pelo CLUSTALW2 permitiu
inferir que sua função estaria associada a um amplo espectro de atividades, visto
que, o resíduo conservado de cisteína (C-100/138) observado é comum a todas as
diferentes proteínas funcionais que apresentam o domínio ThiJ/PfpI (Goda et al.,
2002) (Figura 20).
Membros da família ThiJ/PfpI apresentam um resíduo conservado de cisteína
com atividade catalítica, como observado em P. furiosus e P. horikoshii, na posição
Cis-100 em ambos (Cys-100) (Du et al., 2000), observamos que esse resíduo
também está presente em E. coli (Cys-104), C. violaceum (Cys-103), S. cerevisiae
(Cys-138), Homo sapiens (Cys-106), entre outros. Algumas subfamílias apresentam
um resíduo conservado de histidina adjacente ao de cisteína, nestas proteases a
histidina tem função catalítica (Wilson et al., 2004).
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Em E. coli a proteína correspondente a PfpI é uma peptidase denominada
YhbO sendo transcrita pelo gene yhbO que não se encontra em operon. Essa
enzima faz parte de uma rede regulada (regulon) pela proteína RpoS (subunidade
da RNA polimerase) que é o maior regulador de resposta ao estresse em E. coli
(Weber et al., 2005) (Microbes on line e regulonDB). YhbO participa da resposta
celular a diferentes formas de estresse, inclusive UVC, para tanto o resíduo
conservado de cisteína (Cys-104) é essencial, já que o mutante yhbO (para cisteína
104) é altamente sensível a UV, bem como, outras situações de estresse celular
(Abdallah et al., 2007).
Uma outra proteína membro da família em que a ORF CV_1313 mostrou alta
similaridade foi a Isonitrila hidratase (Ralstonia sp). Em P. putida essa proteína foi
caracterizada sendo produto do gene inhA, onde a seqüência de aminoácidos
mostrou baixa similaridade com a protease PfpI (P. furiosus), propondo que elas são
funcionalmente distintas (Goda et al., 2002). Um estudo recente identificou uma nova
Isonitrila hidratase em Arthrobacter pascens que é produto do gene inhB, ambas
Isonitrilas hidratases estão relacionadas a função de detoxificação e/ou assimilação
de isonitrila, embora apresentem diferenças quanto à seqüência e propriedades
bioquímicas (Sato et al., 2010).
A construção da árvore filogenética devido a diferentes atividades
desempenhadas pelos membros da família de proteínas com domínio ThiJ/PfpI
permitiu observar que a ORF CV_1313 está relacionada a esse grupo, embora
esteja localizada em um ramo distinto dos demais organismos, o que indica que a
ORF CV_1313 possa ser uma proteína Isonitrila hidratase que ao divergir do
ancestral comum adquiriu uma nova arquitetura gênica, semelhante ao destacado
anteriormente para outras Isonitrilas hidratases. Pouco se conhece a respeito dessa
proteína e suas funções.
Ainda não foi possível associar a capacidade de complementação e
mutagenicidade do clone PLE10B a uma determinada atividade da ORF CV_1313,
devido as possibilidades de atividades, de alguma forma essa proteína deve estar
contribuindo a resposta do organismo a condição de estresse pela luz UVC, além
disso, essa capacidade pode ainda ser devido a atividade das outras duas ORFs
hipotéticas, em conjunto ou isoladamente.
O clone PLE12H corresponde a ORF CV_4160 sendo classificada como
subunidade alfa (a) da RNA Polimerase codificada pelo gene rpoA (transcrição). A
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subunidade a da RNA Pol é bastante conservada na maioria dos organismos. Foi
observada homologia em relação a subunidade a da RNA Polimerase de C.
violaceum (ORF CV_4160) e outros organismos a partir do resultado do alinhamento
da pelo CLUSTALW2, onde o resíduo conservado de leucina (Leu-260/262) permite
sua ligação aos promotores no DNA, condição essencial à atividade desta
subunidade (Thomas et al., 1997; Kedzierska et al., 2007) (Figura 21).
Em E. coli o gene rpoA está em operon com mais quatro genes, todos
codificando produtos das subunidades ribossomais (tradução), a saber: rplQ (50S
ribosomal subunit protein L17), rpsD (30S ribosomal subunit protein S4), rpsK (30S
ribosomal subunit protein S11) e rpsM (30S ribosomal subunit protein S13) sob
controle de dois promotores (rpsMp1 e rpsMp2) (Thomas et al., 1997) (Microbes on
line e RegulonDB). Ainda em E. coli a subunidade apresenta dois domínios, um Nterminal (alpha-NTD) e um C-terminal (alpha-CTD), o primeiro é essencial a
formação da RNA Polimerase e a transcrição basal, o segundo está envolvido na
interação com reguladores transcricionais e com elementos promotores (upstream).
No domínio alpha-NTD encontram-se resíduos conservados que permite a interação
com as outras três subunidades (beta', beta e omega), bem como, a formação de
dímeros (Kedzierska et al., 2007).
Foi observado que mutações no resíduo 261-ácido glutâmico (E-261; alphaCTD) impedem a ligação da subunidade a ao promotor metE (Jafri et al.,1996).
Observamos que este e outros resíduos essenciais estão presentes também na
subunidade a de C. violaceum (CV_4160).
Em E. coli foi observado que a subunidade a da RNA Pol interage com
proteína ribossomal L2 (RPL2) formando um complexo transcricional multiprotéico, e
podendo agir como ativador e repressor de genes (Rippa et al., 2010). Assim, essa
subunidade deve ter contribuído na complementação da função e mutagenicidade
devido a sua atividade de interagir com as outras subunidades, formar a RNA
Polimerase e participar da transcrição (processo aumentado na resposta a agentes
estressores), mesmo de forma redundante, já que em DH10B essas funções são
exercidas pela sua própria subunidade a.
Assim, a partir dos resultados iniciais fornecidos pela genômica funcional
tornam-se necessárias outras abordagens visando elucidar o funcionamento dos
processos celulares. Entre outras coisas, as abordagens aqui utilizadas contribuíram
para aumentar o conhecimento a cerca de alguns genes em C. violaceum envolvidos
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em processos celulares importantes, mais especificamente o gene holB. Isso permite
que se façam inferências e comparações desses genes com outros de C. violaceum
biotecnologicamente importantes, como aqueles envolvidos na sua patogenicidade
em humanos, e com genes de outras bactérias da família Neisseriaceae ou outras
proteobactérias também potenciais.
Os clones selecionados estão envolvidos na resposta ao estresse em C.
violaceum causado por UVC, podendo fazer parte de uma via de regulação utilizada
pelo organismo, diferente do observado em outras espécies melhor estudadas. Este
trabalho fornece informações a cerca dessa possível regulação em C. violaceum
através da associação dessas ORFs em resposta ao estresse e da confirmação de
um operon indutível por luz UVC. Os clones estudados parecem estar envolvidos e
inter-relacionados em uma resposta regulada por moléculas sinalizadoras, como o cdi-GMP, ou ainda genes reguladores globais como o rpoS que fazem parte de redes
de regulação (regulons). Embora o papel do biofilme não esteja elucidado, é possivel
seu envolvimento em mecanismos de defesa nesta bactéria. Em C. violaceum a
resposta regulada e inter-relacionada das proteínas estudadas aqui, bem como, de
outras, pode justificar sua relação com o meio ambiente, já que é inerente a este
organismo estratégias de defesa frente a determinadas condições ambientais
adversas, incomum a maioria das espécies, como a exposição constante a luz UV.
Diante disso, este trabalho pode contribuir com os primeiros dados a respeito de
determinadas proteínas hipotéticas ou aquelas com funções conhecidas em
resposta a exposição a luz UV, com algumas delas parecendo estar intrinsecamente
inter-relacionadas.
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6 Conclusões

- Neste trabalho um operon em C. Violaceum indutível em resposta ao
tratamento foi identificado envolvido com resposta ao estresse. Apesar deste operon
ser encontrado em outros organismos, sua ativação sob estresse não havia sido
relatada anteriormente;
- O sinergismo observado em relação ao aumento da sobrevivência de
DH10B na presença das ORFs CV_3722 e CV_3724 após tratamento com UV
sugere que as proteínas codificadas por estes genes atuam em resposta ao estresse
em vias independentes;
- A ORF CV_3724 é homologa a uma proteína hipotética conservada e
nossos dados abrem perspectivas para a caracterização de sua função em relação à
resposta ao estresse;
- Podemos destacar uma possível contribuição das ORFs CV_3721 (PilZ) e
CV_3723 (TMK), uma vez que estas podem estar envolvidas em processos que
podem favorecer o crescimento sob estresse, como a produção de biofilme e síntese
de desoxinucleotídeos, respectivamente;
- A ORF CV_3722 (HolB) devido a sua contribuição a mutagênese pode
complementar a deficiência de RecA por sua atividade sobre a ativação do

clamp

ter um efeito estimulante na atividade da Pol IV;
- Os clones PLE1G, PLE7B, PLE10B e PLE12H complementam a cepa
DH10B por desempenharem funções à resposta celular frente ao estresse;
- A ORF CV_1667 (PLE1G) que apresenta domínio GGDEF com função
relacionada a biossíntese do nucleotídeo c-di-GMP (2º mensageiro) deve favorecer a
sobrevivência do organismo devido a função regulatória deste mensageiro, o que
permite uma resposta inter-relacionada com outras proteínas, como a PilZ (ORF
CV_3721) na formação de biofilme;
- A ORF CV_0391 que codifica uma proteína hipotética com domínios
ICL/PEMP) (PLE7B) pode estar atuando no aumento de mutagenicidade no clone
devido à atividade desta proteína no fornecimento de energia, evento primordial aos
processos celulares de defesa e sobrevivência;
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- A capacidade de complementação e mutagenicidade do clone PLE10B na
da cepa DH10B não pode ser indicado devido a não identificação das ORFs
hipotéticas (CV_1311 e 1312 sem domínios conservados), bem como, da não
associação de função específica da Isonitrila Hidratase (ORF CV_1313) relacionada
a estas atividades;
- Mesmo de forma redundante, a ORF CV_4160 (subunidade a da RNA Pol
de C. violaceum) deve ter contribuído na complementação (viabilidade) da cepa
DH10B, já que atua na transcrição, processo essencial na resposta celular a agentes
estressores;
- Os dados obtidos neste trabalho são relevantes uma vez que a resposta ao
estresse em bactérias de vida livre é mal compreendido.
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