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RESUMO

A abordagem metagenômica tem permitido o acesso ao material genético de
microrganismos não cultivados e tem sido usada para identificação de novos
genes. Apesar da importância dos mecanismos de reparo de DNA para a
manutenção da integridade genômica nosso conhecimento sobre mecanismos de
reparo de DNA é baseado em organismos modelo como Escherichia coli e pouco
é conhecido sobre os organismos de vida livre e não cultivados. Neste trabalho, a
abordagem metagenômica foi aplicada para descobrir novos genes envolvidos
com a manutenção da integridade genômica. Um clone positivo foi identificado
quando analisando funcionalmente uma biblioteca metagenômica, construída a
partir de DNA ambiental extraído de amostras de solo, utilizando meio seletivo
contendo H2O2. O clone metagenômico foi capaz de complementar a deficiência
em reparo de DNA de cepas simples e duplo-mutantes de E.coli (recA e xthA nfo,
respectivamente), submetidas ao estresse gerado por H2O2 e MMS. A análise de
sequência mostrou uma ORF codificando para uma proteína hipotética membro
da superfamília

Exonuclease_Endonuclease_Phosphatase (PF03372) e, a

filogenia indicou que a mesma não está inclusa em nenhuma das subfamílias
EEP.

Assim,

uma

nova

nuclease

foi

identificada

e

experimentalmente

caracterizada in vivo e in vitro. Testes específicos utilizando a nuclease purificada
e oligonucleotideos fluorescentemente marcados revelaram sua atividade 3´-5´
exonuclease, em substratos simples e dupla-fita, dependente de Magnésio e
sensível a EDTA. Uma vez que este é o primeiro relato e caracterização de uma
enzima obtida a partir de abordagem metagenômica, mostrando uma atividade
exonuclease, a mesma foi nomeada EXOMEG1.

Palavras-chave: Metagenoma, reparo de DNA, exonuclease
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Dímeros de Pirimidina Ciclobutano

3´ddR5p -

2,3-didehidro-2,3-dideoxiribose 5-fosfato

D195A

- substituição do aminoácido D por A

D195E

- substituição do aminoácido D por E

dsDNA

-

DNA dupla-fita

E47A

-

substituição do aminoácido E por A

eDNA

-

DNA ambiental, environmental DNA

EDTA

Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético

EEP

-

Superfamília Endonuclease/Exonuclease/Phosphatase

ERO

-

Espécies Reativas de Oxigênio

GFP

-

do inglês green fluorescente protein – proteína verde fluorescente

IPTG

-

isopropil-b-D-galactosídeo

KDa

KiloDaltons

MMR

-

do inglês Mismatch Repair - Reparo de Erro de Emparelhamento

MMS

-

Metil Metanosulfonato

NCBI/nr -

Banco de dados de sequências, nr- não redundante

NER

do inglês Nucleotide Excision Repair - Reparo por excisão de

-

Nucleotídeos
NIR

-

do inglês Nucleotide Incision Repair - Reparo por incisão de
Nucleotídeos

ORF

-

do inglês Open Reading Frame - Quadro aberto de leitura

PCR

-

Reação em cadeia da polimerase

PNK

-

Polinucleotideo quinase

Sítios AP -

sítios apurínicos/apirimidicos ou abásicos

ssDNA

-

DNA simples-fita

STL

-

Síntese Translesão

Uniprot

-

Banco de dados de sequências proteicas

UV

-

UltraVioleta
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Agentes endógenos e exógenos capazes de gerar danos ao DNA,
lesões no DNA, mecanismos de reparo e possíveis consequências se as
lesões não forem reparadas (Modificada de Hoeijmakers (39)).
Representação esquemática de modelos de reversão direta de danos ao
DNA. (I) Dímeros CPD são reconhecidos e reparados pela DNA
Fotoliase. (II) O6-metilguaninas são reconhecidas por Ada em E.coli (III)
N1-metiladeninas são reconhecidas por AlkB (Modificado de Morita et
al.(40)).
Via multienzimática de reparo por excisão de bases (BER), iniciada
pelas DNA glicosilases, sendo a remoção da base danificada um ponto
de entrada para AP endonucleases e outras enzimas no prosseguimento
da via. O reparo de quebras simples-fita também é realizado pela via
BER (Modificado de Daley et al. (44)).
Via de reparo por excisão de nucleotídeos (NER) O dano no DNA é
reconhecido pelo complexo UvrA2UvrB, seguido pela dissociação de
UvrA2 e recrutamento de UvrC para clivar o dano nas posições 5´e 3´. A
helicase UvrD remove UvrBC juntamente com o fragmento clivado com
12-13 nt. Ao final a DNA polimerase e ligase concluem o reparo. O
reparo acoplado a transcrição é iniciado quando a RNA polimerase é
bloqueada por um dano no DNA. O complexo bloqueado é reconhecido
pela Mfd levando a dissociação da RNA pol e o recrutamento do
complexo UvrA2UvrB e dissociação de Mfd, o reparo prossegue como
nos passos II-V (Modificado de Kurthkoti et al. (57)).
Reparo de erro de emparelhamento (MMR). MutS reconhece o
nucleotídeo erroneamente incorporado no DNA e forma um homodímero
com MutL, recrutando MutH que encontra a sequência não metilada
dGATC e, na presença de ATP, cliva a 3´ou 5´ do erro de
emparelhamento. O ssDNA produzido é protegido pela proteína SSB
que protege o DNA do ataque de nucleases. Os passos seguintes são
realizados por exonucleases com polaridades 3´-5´ou 5´-3´, que digerem
o DNA não metilado a partir da incisão (Modificado de Belov et al.,(63)).
O reparo por recombinação em E.coli pode seguir a via RecBCD ou a
via RecFOR (Modificado de Rocha et al.(64)).
Mecanismos alternativos de reparo por excisão. I. Etapa inicial com o
reconhecimento do dano tipo CPD no DNA e a sua incisão por UVDE. II.
Etapa inicial de reconhecimento da base oxidada pela AP endonuclease.
III - Modelo de reparo de bases deaminadas pela Endonuclease V em
Thermus thermophilus. Endo V reconhece a hipoxantina e hidrolisa a
segunda ligação fosfodiester 3´da lesão. A DNA helicase faz a abertura
das fitas e Exo I digere o DNA simples fita contendo a lesão (Modificado
de (65, 66)).
Teste de confirmação da atividade e presença do inserto. (A) O fenótipo
resistente conferido a cepa recA-,observado em meio contendo H2O2,
deve-se a presença da ORF metagenômica. (B) Confirmação da
presença do inserto de 1,5 kb em construção extraída do clone
PL41F.Linha 1: Marcador de peso molecular; Linha 2: Construção pBc41F digerida com HindIII e PstI; Linha 4: vetor pBC vazio digerido com
HindIII e PstI-digerido; Linha 5: Construção pBc-41F não digerida. Linha
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8: vetor pBC não digerido. As amostras presentes nas linhas 2-3 e 7-8
correspondem a outros clones os quais não são objetos desta tese.
Alinhamento múltiplo de sequências (A) O alinhamento entre EXOMEG1
e a endonuclease de B. finegoldii revelou uma Identidade de 13.4%. (B)
O alinhamento entre EXOMEG1 e diferentes membros EEP revelou a
conservação dos motivos relacionados ao mecanismo catalítico da
superfamília EEP.
Reconstrução filogenética por máxima verossimilhança de EXOMEG1 e
subfamílias EEP. EXOMEG1 não está agrupada em nenhuma das
subfamílias EEP. Sequências de mio-inositol-1 (ou 4)-monofosfatase da
superfamília IMPase-like foram utilizados como grupo externo. Valores
de bootstrap baseados em 1000 réplicas.
Alinhamento múltiplo, incluindo as sequências de aminoácidos de
Exonuclease III (E. coli), Exonuclease Nexo (N. meningitidis), e a
nuclease metagenômica EXOMEG1, descrita nete trabalho. O domínio
catalítico em ExoIII, inclui Asp229, His259 e Glu34, correspondendo um
ao pocket cercado por Gln112, Asn153, Try109, Asn7 e Trp212. O
resíduo Asp146 em Nexo está relacionada com a atividade
3'phosphodiesterase, enquanto os resíduos D313 e H314 em EXOMEG1
são conservados entre os membros da EEP e estão relacionados com a
atividade 3'-5'exonuclease. A maioria dos resíduos catalíticos
necessários para a atividade AP endonuclease estão presentes em
EXOMEG1 e destacados em cinza. O alinhamento foi gerado pelo
pacote T-coffee expresso. Os números dos resíduos de aminoácidos
são dados a direita de cada linha.
O modelo estrutural foi construído utilizando o programa I-TASSER. O
motivo α/β sanduiche é comum entre membros EEP.
Eletroforese em gel de agarose a 1% do produto da amplificação ORFespecifica purificado do gel e pronto para ser clonado em vetor PCRBlunt.
Etapas da subclonagem da ORF isolada em vetores pHis e pTrc99A.
Eletroforese em gel de agarose a 0,8% (A) Confirmação da recuperação
da purificação da ORF excisada do vetor PCR-Blunt com NcoI e XhoI
(Linhas 1 e 2); (B) Confirmação da recuperação da purificação do vetor
pHis digerido com NcoI e XhoI (Linha 1). (C) Digestão com as enzimas
NcoI e XhoI para confirmação da clonagem nos vetores pHis Parallel e
pTrc99A, com as enzimas HindIII e NcoI. ; Linha 1 pHis não digerido;
Linha 2 pTrc99A não digerido; Linha 3 pHis NcoI e XhoI-digerido; Linha
4 pTrc99A HindIII e NcoI-digerido. (D) Liberação da ORF de interesse a
partir da construção em vetor pHis Parallel digerido com as enzimas
NcoI e XhoI; Linha 2: construção em vetor pHis Parallel; Linhas 4-6:
construção em vetor pHis Parallel digerido com NcoI e XhoI. (E)
Linearização do vetor pTrc99A com as enzimas NcoI e SalI. Linha M,
marcador de peso molecular SmartLadder; Linha 1, vetor pTrc99A não
digerido; Linhas 3-5, vetor pTrc99A linearizado. M1: 1kb DNA ladder
NEB #N3232 (Biolabs); M2: SmartLadder.
Eletroforese em gel de agarose a 0,8% após reação de PCR para a
mutagênese sítio-dirigida. (A) Construções contendo o gene selvagem e
amplificações com pares de iniciadores mutagênicos E47A, D195A,
S226A e S226R; M- Marcador de peso molecular SmartLadder; Linha 1nuclease metagenômica original em vetor pHis; Linhas 2-4 – Nuclease
mutante E47A; Linhas 5-7- Nuclease mutante D195A; Linhas 8-10Nuclease mutante S226A,sendo as amostras 8 e 9 indicativas que a
amplificação não foi total; Linha 11- Nuclease mutante S226R. (B)
Construções contendo o gene selvagem e amplificações com pares de
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iniciadores mutagênicos S226R; D253A e H314A; M- Marcador de peso
molecular SmartLadder; Linha 12- nuclease metagenômica original em
vetor pHis; Linhas 13-16- Nuclease mutante S226R; Linhas 17-19Nuclease mutante D253A; Linhas 20-22- Nuclease mutante H314A.
Alinhamento Clustal W entre a proteína metagenômica selvagem
(posteriormente denominada EXOMEG1) e a nuclease mutante E47A. O
códon em vermelho indica o local da substituição do aminoácido E
(Ácido glutâmico-Glu) por A (Alanina - Ala).
Alinhamento Clustal W entre a proteína metagenômica selvagem
(denominada EXOMEG1) e a nuclease mutante D195E. O códon em
vermelho indica o local da substituição do aminoácido D por E. O
Objetivo inicial era gerar o mutante D195A.
O SDS-page confirmou a indução da superexpressão das proteínas de
interesse com ~37KD. M, marcador de peso molecular SpectraBR; Linha
1, Extrato celular de cultura não induzida (selvagem); Linha 2, Indução
da expressão da proteína selvagem com 0,1mM IPTG; Linha 3, Extrato
celular de cultura não induzida (E47A); Linha 4, Indução da expressão
da proteína mutante E47A com 0,1mM IPTG ; Linha 5, Extrato celular de
cultura não induzida (D195E); Linha 6, Indução da expressão da
proteína mutante D195E com 0,1mM IPTG.
Purificação das proteínas selvagem e mutantes através da coluna
HisTrap FF. (A) Proteína metagenômica selvagem; (B) mutante E47A; e
C) mutante D195E. Linhas M, marcador de peso molecular SpectraBR;
Linhas 1, extrato celular da cultura não induzida; Linhas 2, extrato celular
da cultura induzida com 0,1mM IPTG; Linhas 3, amostra não retida ao
passar através da coluna (flowthrough); Linhas 4, lavagem 1; Linhas 5,
lavagem 2; Linhas 6, lavagem 3; Linhas 7, eluição 1, contendo a
proteína isolada; Linhas 8, eluição 2, contendo a proteína isolada.
Purificação da proteína metagenômica selvagem por troca aniônica,
utilizando a coluna HiTrap Q HP. Linha M, marcador de peso molecular
SpectraBR; Linha 1, proteína selvagem purificada com a coluna HisTrap
FF; Linha 2 amostra passada através da coluna (flowthrough); Linha 3,
lavagem 1 ; Linha 4, eluição tampão 5% B; Linha 5, eluição tampão
10%B; Linha 6, Proteína purificada eluída com tampão 20% B; Linha 7,
eluição tampão 30% B; Linha 8, eluição tampão 40% B;
Linha 9,
eluição tampão 50% B; Linha 10, eluição tampão 100% B.
Isolamento por troca aniônica das proteínas mutantes (A) E47A (B)
D195E, utilizando a coluna HiTrap Q HP. Linhas M, marcador de peso
molecular SpectraBR; Linhas 1, amostra passada através da coluna
(flowthrough); Linhas 2, lavagem 1 ; Linhas 3, eluição tampão 5 %B;
Linhas 4, eluição tampão 10 %B; Linhas 5, Proteína mutante isolada
eluída com tampão 20 %B; Linhas 6, eluição tampão 30 %B; Linhas 7,
eluição tampão 40%B; Linhas 8, eluição tampão 50 %B; Linhas 9,
eluição tampão 100 % B.
Teste de sensibilidade a MMS e H2O2 . Diluições seriadas (10-0, 10-1, 102
, 10-3 e 10-4) a partir de culturas DO600 de 0,8 foram plaqueadas em LB
ágar contendo diferentes concentrações de MMS ou H2O2. A nuclease
metagenômica é capaz de diminuir a sensibilidade da cepa duplo
mutante xthA-nfo- a ambos agentes presentes no meio.
Testes
in
vitro
utilizando
EXOMEG1
e
oligonucleotídeos
fluorescentemente marcados. (A) Identificação de atividade 3´5´exonuclease utilizando dsDNA (linhas 1-5) ou ds-AP-DNA (linhas 6-10)
e concentrações crescentes de EXOMEG1. (B) Teste de atividade em
função do tempo de incubação da reação a 37°C, utilizando ds-APDNA.(C) Teste de atividade utilizando o ss-DNA e o ss-AP-DNA como
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substratos. Linhas 1 e 6, reações contendo ss-DNA e ss-AP-DNA,
respectivamente, na ausência da nuclease metagenômica e na ausência
de KCl; Linhas 2 e 7, reações contendo ss-DNA e ss-AP-DNA,
respectivamente, e a nuclease metagenômica na ausência de KCl;
Linhas 3 e 8, reações contendo ss-DNA e ss-AP-DNA, respectivamente,
a nuclease metagenômica e 50 mM KCl; Linhas 4 e 9, reações contendo
ss-DNA e ss-AP-DNA, respectivamente, a nuclease metagenômica e
200mM KCl; Linhas 5 e 10, reações contendo ss-DNA e ss-AP-DNA,
respectivamente, e 10 mM EDTA. (D) Teste de atividade AP
endonuclease utilizando oligonucleotídeo marcado na extremidade 3´ e
concentrações crescentes de EXOMEG1. (-) refere-se a reação sem
adição de proteína, enquanto (+) refere-se a reação controle utilizando a
enzima APE1 comercial.(E) Teste de resistência a sal, utilizando ss-APDNA (linhas1-6) e ds-AP-DNA (linhas 7-12) e concentrações crescentes
de KCl (50, 100, 250, 500 e 1000 mM). (F) Identificação de atividade
Mg2+ dependente usando ds-AP-DNA e concentrações crescentes de
MgCl2 ( 0, 5, 10 e 15 mM). A atividade 3´5- Exonuclease pode ser inibida
pela ausência de MgCl2 (linha 2). (G) Identificação do efeito de EDTA na
atividade de EXOMEG1, usando ds-AP-DNA e concentrações
crescentes de EDTA (0,1,5 e 10 mM). A atividade 3´5- Exonuclease
pode ser inibida pela presença de EDTA (linha 5).
Testes in vitro utilizando mutantes de EXOMEG1 e oligonucleotídeos
fluorescentemente marcados. (A) E47A possui atividade 3´5´exonuclease em dsDNA (linhas 2 e 3) e ds-AP-DNA (linhas 5 e 6). (B)
D195E possui atividade 3´-5´exonuclease em dsDNA (linhas 2 e 3) e dsAP-DNA (linhas 5 e 6).
Teste de atividade exonuclease utilizando oligonucleotideo 5´marcado,
contendo uma 8-oxodG e concentrações crescentes de EXOMEG1 (0, 1
e 2 µg de proteína).
Modelos propostos de atuação de exonucleases em vias de reparo de
DNA. (A) Modelo de MMR. Um emparelhamento errôneo é gerado
durante a replicação do DNA. O complexo MutS/MutL reconhece o erro
de emparelhamento e gera uma incisão na região 3´e 5´da base
incorreta para criar um caminho para remoção. Helicases, tais como
UvrD, e RecJ ou Exo I excisão a região contend o erro. DNA polimerase
preenche o gap para completar o reparo. (B) Modelo de reparo de bases
desaminadas. ERO, tais como radicais hidroxila causam desaminação
de base. Endonuclease V reconhece a base modificada e hidrolisa a
segunda ligação fosfodiester 3´da base. A helicase desenrola as fitas e
ExoI digere o ssDNA contendo a lesão. (C) Modelo de reparo de DSB.
RecJ processa a extremidade da dupla quebra para gerar uma estrutura
3´overhang em cooperação com a DNA helicase. O pareamento
homólogo e a resíntese da fita de DNA gera junções de Holliday. O
reparo está completo após a resolução das junções de Holliday
(Modificado de Shimada et al.(66)).
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1- INTRODUÇÃO

Os microrganismos são componentes fundamentais em todos os
ecossistemas, sendo o solo um dos principais reservatórios da diversidade
microbiana na Terra. Entretanto, cerca de 99% dos microrganismos presentes
neste ambiente requer condições especiais de cultivo que são ainda
desconhecidas e/ou impossíveis de reproduzir em laboratório, o que os tornam
inacessíveis a pesquisa básica e a biotecnologia .
Por outro lado, a abordagem metagenômica tem sido desenvolvida e
aperfeiçoada de modo a complementar ou substituir abordagens tradicionais
dependentes de cultivo. A metagenômica tem sido definida como a análise do
genoma microbiano coletivo ou “metagenoma” presente em um determinado
ambiente.
Diversos estudos têm confirmado que o acesso ao patrimônio genético
dos metagenomas tem sido uma importante fonte para encontrar novos genes os
quais codificam para produtos gênicos valiosos e biotecnologicamente relevantes.
Além disso, o fato de abordagens microbianas tradicionais terem mostrado o quão
útil os microrganismos cultiváveis podem ser dá suporte a essa ideia.
A abordagem metagenômica permite compreender a diversidade, a
cooperação e a evolução dos microrganismos em diferentes ambientes uma vez
que, a partir do estudo dos metagenoma, tem sido possível (1) a identificação de
genes, (2) estimar a diversidade microbiana de determinadas amostras
ambientais, (3) compreender a dinâmica populacional de uma comunidade
microbiana ou (4) montar o genoma completo de um organismo não cultivado.
Na natureza, os microrganismos vivem sobre uma variedade de
condições de estresse ambiental, físico ou químico, que em adição aos
subprodutos do metabolismo celular, são capazes de gerar diferentes lesões ao
DNA, as quais, se não reparadas, podem resultar em mutações, recombinação
genética, e inibição ou alteração de processos de replicação e/ou transcrição.
Os estudos dos mecanismos da manutenção da integridade genômica
têm grande relevância devido as suas implicações moleculares e evolutivas bem
como importância médica, desde que diversas doenças podem ser desenvolvidas
como consequência de uma deficiente resposta ao estresse. No entanto, o nosso
conhecimento acerca de mecanismos de reparo de DNA em bacteria baseia-se

especificamente em microrganismos cultivados, incluindo principalmente o
organismo modelo Escherichia coli. Desse modo, torna-se evidente a relevância
da abordagem metagenômica visando identificar e caracterizar novos genes de
reparo de DNA de microrganismos ainda não cultivados. Dentro dessa
perspectiva, a abordagem metagenômica e metodologias de seleção funcional
foram aplicadas neste trabalho, permitindo a identificação de um novo gene
relacionado ao reparo de DNA. E este é o primeiro relato de uma enzima
identificada a partir desta abordagem e caracterizada experimentalmente.
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2 - REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Metagenoma

Os

microrganismos

constituem

uma

reserva

potencialmente

inesgotável de diversidade genética e funcional, selecionada durante anos de
evolução adaptativa às diversas pressões seletivas. Ocorrendo em todos os
ambientes do planeta, os microrganismos podem habitar inclusive locais
inóspitos para animais ou plantas. Participam de importantes processos, tais
como ciclos biogeoquímicos, reciclagem de nutrientes e degradação de
poluentes (1, 2).
O solo é um ambiente muito complexo e possui uma enorme
diversidade de microrganismos uma vez que compreende uma variedade de
micro habitats com gradientes físico-químicos distintos e descontinuidade de
condições ambientais (3). Desse modo, a determinação da complexidade e a
estrutura de comunidades microbianas no solo variam enormemente,
alcançando de poucas a milhares de espécies, dependendo não apenas do tipo
de solo, mas também da técnica utilizada, sendo 10 3 espécies por grama de
solo, conforme determinado por PCR 16S RNAr e sequenciamento, 10 4 - por
16S rRNA pirosequenciamento e microarranjos taxonômicos - e 106-107, por
cinética de reassociação de DNA) (revisado por Maron et al.(3)).
A diversidade de microrganismos tem sido explorada por muitos anos a
partir do isolamento e cultivo de espécies microbianas. Muitos produtos
naturais de valor econômico são derivados de microrganismos do solo, os
quais têm papel na produção de alimentos, através da fermentação e provendo
enzimas industriais. São a principal fonte da maioria dos antibióticos, bem
como antitumorais, imunossupressores e agentes anti-helmínticos. Além disso,
na agricultura, têm papel como biopesticidas e como promotores do
crescimento e saúde das plantas (4).
A Biotecnologia tem uma demanda contínua por novos genes, enzimas
e processos, porém a taxa de descoberta de novos produtos naturais,
derivados de microrganismos cultivados, tem decrescido significantemente
durante os últimos anos, devido principalmente a alta frequência de
recuperação dos mesmos organismos por técnicas tradicionais de cultivo (4).
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Até recentemente foram relatados métodos promissores e simples de
isolamento e cultivo de microrganismos de grupos amplamente distribuídos,
com nenhum ou poucos representantes anteriormente isolados (5, 6). A
estratégia utilizada corresponde a simulação do ambiente natural e/ou longos
períodos de incubação. No entanto, a abordagem não tem sido totalmente bem
sucedida uma vez que a proporção de espécies cultiváveis em comparação
com a de não cultiváveis, é extremamente baixa, ou seja, apenas 0.001 – 15 %
dos microrganismos observados sob o microscópio são de fato cultivados em
laboratório, refletindo uma porcentagem restante inacessível a pesquisa básica
ou biotecnologia (7). Essa discrepância sugere que para cada grupo de
microrganismos, diversos parâmetros ainda desconhecidos devem ser
otimizados, tais como a adição de fatores de crescimento específicos ou ajuste
de fatores físico-químicos, os quais podem ser impossíveis de reproduzir em
laboratório.
Para contornar essa limitação, uma abordagem independente de
cultivo, denominada Metagenômica, tem sido desenvolvida e aperfeiçoada.
Nesse contexto, metagenoma se refere ao material genético de uma
comunidade

de

microrganismos

presentes

em

determinado

ambiente,

enquanto metagenômica refere-se as estratégias para análise desse DNA
ambiental (eDNA) bastante complexo (8). O termo metagenoma foi cunhado
em 1998 por Handelsman e colaboradores (8). Porém, anteriormente, Healy et
al. (9) realizaram a primeira bem-sucedida seleção baseada em função de
“zoobibliotecas” ou bibliotecas metagenômicas (denominação atual), onde
identificaram genes codificando para celulases. A implementação dessa
abordagem foi um “divisor de águas”, pois até 1995, o DNA recuperado de
comunidades naturais tinha sido explorado apenas para investigar estruturas
de comunidades, após o trabalho pioneiro de Schmidt et al. (10) que clonou
DNA de picoplancton marinho em E.coli e buscou genes de rRNA.
A metagenômica é possível a partir de estratégias eficientes de
extração e análise do eDNA. Para tanto, diversos protocolos de extração de
eDNA têm disso desenvolvidos e divididos em dois tipos: (1) a extração direta
ou in situ, onde as células são lisadas diretamente na amostra de solo para a
recuperação do DNA, e (2) a extração indireta, onde as células são separadas
das partículas de solo antes da lise e recuperação do DNA (11). Ambos os
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métodos possuem vantagens e desvantagens. Na lise direta, por exemplo,
obtêm-se maiores rendimentos de DNA, devido a menor probabilidade de
perda de microrganismos durante a preparação. No entanto, devido a lise
mecânica geralmente associada a estes protocolos, os fragmentos de DNA
resultantes são relativamente pequenos (1 kb até 50 kb), sendo o inverso
observado em protocolos de lise indireta (12).
A co-extração de contaminantes húmicos e fúlvicos é o principal
problema associado aos diversos protocolos de isolamento de eDNA de
amostras de solo. Uma vez que possuem propriedades físico-químicas
similares aos ácidos nucleicos são capazes de inibir a DNA-polimerase durante
a PCR, interferir na digestão com enzimas de restrição, reduzir a eficiência de
transformação bacteriana e a especificidade de hibridações de DNA (13).
Desse modo, vários protocolos de extração e purificação de eDNA, além de kits
comerciais, têm sido implementados (revisado por Rajendhran et al. (11)),
visando uma maior eficiência dessas etapas, para, consequentemente,
aumentar a eficiência dos passos posteriores, necessários para a obtenção da
biblioteca metagenômica.
Novas tecnologias, tais como pirosequenciamento 454 e Solexa,
permitem o sequenciamento direto do eDNA, sem a necessidade de
construção de uma biblioteca metagenômica (14). No entanto, classicamente, o
eDNA é clonado em vetores adequados e replicado em cepa hospedeira,
sendo a escolha do vetor dependente da qualidade do eDNA e dos genes
alvos. Bibliotecas de pequenos insertos (até 10 Kb) são construídas em vetores
plasmidiais para a identificação de novos biocatalisadores, codificados por um
único gene ou pequenos operons, enquanto bibliotecas de grandes insertos
podem ser construídas em fosmídeos, cosmídeos (25-40 kb) ou BACs (até 200
kb), sendo requeridas para identificar genes em grupos (clusters) codificadores
de vias complexas ou para simplificar a etapa de análise funcional (15-17).
Obtida a biblioteca de pequenos ou grades insertos, dois métodos são
usados para a análise desse material genético: (1) a análise baseada em
sequência e (2) a análise baseada em atividade.
O primeiro método pode ser realizado utilizando três diferentes
estratégias: (1) PCR, (2) hibridização ou (3) sequenciamento randômico. A
abordagem depende de sequências depositadas em bancos de dados, e da
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acurácia da anotação da sequência disponibilizada, uma vez que o desenho de
iniciadores (primers) ou sondas é feito a partir de regiões conservadas de
genes já conhecidos. Por isto as limitações dessa estratégia incluem a
identificação de genes codificando para variantes de proteínas já conhecidas. É
importante salientar que a identificação da sequência de interesse não garante,
posteriormente, uma expressão eficiente do gene alvo (18).
Por outro lado, a seleção baseada em atividade consiste na
identificação de clones expressando uma característica desejada, seguida pelo
sequenciamento e caracterização dos clones ativos, através de testes
bioquímicos (19). Tem vantagem sobre a análise baseada em sequência uma
vez que permite a identificação de genes não homólogos a genes conhecidos
e, além disso, confere uma garantia de que o produto gênico está sendo
expresso na cepa hospedeira, acelerando o processo de caraterização
funcional.
A limitação dessa abordagem inclui a necessidade de expressão do
eDNA na cepa hospedeira, a qual pode ser influenciada por diversos fatores
como reconhecimento do promotor, agentes regulatórios do sistema de
transcrição do hospedeiro, toxicidade dos produtos gênicos, diferenças na
utilização preferencial de códons (codon usage), o correto enovelamento da
proteína ou da capacidade do hospedeiro secretar o produto da expressão
gênica (15, 20).
Gabor et al. (21) analisaram 32 genomas completamente sequenciados
de bactérias, abundantes em amostras de solo e sedimento, e sugeriram que
apenas cerca de 40% das atividades enzimáticas podem ser recuperadas por
clonagem em E. coli, devido a diferenças significantes no modo de expressão
entre grupos taxonômicos distintos, concluindo que o uso de cepas alternativas
pode ampliar o número de genes a ser explorados. Adicionalmente, Villegas e
Kropinski (20) relataram que o códon de iniciação preferencial para tradução
em E. coli é AUG (91 %), o que indica que códons de iniciação alternativos,
como GUG e UUG, podem não ser reconhecidos eficientemente.
Para contornar as limitações da análise funcional de bibliotecas
metagenômicas,

outras

cepas,

além

da

preferencialmente

escolhida

Escherichia coli, têm sido alternativamente utilizadas para abrigar o eDNA, tais
como Streptomyces

lividans, Rhizobium

leguminosarum, Pseudomonas
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aeruginosa, Pseudomonas putida e Ralstonia metallidurans (15, 22).
Em contrapartida, a análise baseada em atividade pode ser realizada
utilizando três diferentes estratégias: (1) detecção fenotípica da atividade alvo,
a partir da incorporação de substratos ou corantes ao meio, permitindo a
visualização da atividade de clones individuais, por meio da formação de halos
de atividade ou alteração de cor, por exemplo (16, 23); (2) complementação
heteróloga de cepas hospedeiras ou mutantes, onde o clone requer o gene
alvo para crescer em condições seletivas (17, 24); e (3) a expressão gênica
induzida pelo substrato ou SIGEX (do inglês substrate-induced gene
expression), onde o DNA ambiental é clonado em um vetor contendo um gene
repórter, gfp por exemplo, permitindo que o clone de interesse seja identificado
pela co-expressão do repórter. A partir dessa abordagem foram isolados genes
induzidos por hidrocarbonetos aromáticos (25). As limitações incluem a
exigência de clonar o gene alvo na mesma orientação do gfp, a não
disponibilidade para grandes insertos de eDNA e, além disso, o fato que
substratos que não migram para o citoplasma não podem ser usados com
SIGEX (26).
Ambas as estratégias de seleção de bibliotecas metagenômicas,
baseada em sequência ou em atividade, têm permitido a identificação de
importantes genes de interesse biotecnológico e industrial como amilases,
lipases, esterases, celulases, álcool oxidoredutases, quitinases, agarases,
antibióticos, gene de resistência a antibióticos, genes codificando enzimas para
o metabolismo da 4-hidroxibutirato, etc, (18, 27), sendo observada uma curva
ascendente, do número de publicações referentes a identificação enzimática
em metagenoma desde 1995 (Figura 1). Conforme demonstrado por Taupp et
al. (27), é evidente o grande número de genes e publicações de hidrolases,
ultrapassando a identificação de outras enzimas. Segundo Lorenz et al (28).
enzimas hidrolases têm sido obtidas com sucesso em diversos projetos de
metagenoma uma vez que, dentre outros fatores que influenciam o processo, o
tamanho do gene codificador dessas enzimas não excede 1 ou 2 Kb e,
geralmente, apresentam ótima eficiência de expressão por não exigirem
cofatores.
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Figura 1. A identificação funcional de enzimas em bibliotecas metagenômicas em cada ano de
1995 a 2010. Abaixo, um gráfico de linhas mostra o número de genes descritos para as três
mais comumente identificadas classes enzimáticas no mesmo período (modificada de Taupp et
al. (27)).

Entretanto, apesar da enorme importância biológica e evolutiva, a
busca por enzimas relacionadas ao reparo de DNA, resistência ao estresse
oxidativo ou a modificações no DNA ainda é escassa, incluindo poucos
trabalhos (17, 23, 29, 30), nos quais as funções alvo não foram demonstradas
in vivo e/ou in vitro, com a proteína purificada, através de testes biológicos e
bioquímicos específicos.

2.2 Resposta ao estresse ambiental e Reparo de DNA

Na natureza, os microrganismos vivem sob uma variedade de
condições hostis como, escassez de nutrientes (C, N e P), variação de pH ou
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temperatura, exposição a luz ultravioleta e a produtos químicos, muitas vezes
tóxicos, em adição a exposição a agentes endógenos, subprodutos do
metabolismo celular normal, incluindo as espécies reativas de oxigênio (ERO),
como ânions superóxido, radicais hidroxila e peróxido de hidrogênio. Tais
agentes físicos, químicos ou biológicos são capazes de gerar danos no DNA,
como por exemplos, depurinação, alquilação, desaminação, oxidação de bases
e quebras simples ou dupla-fita, entre outros (31).
Nesses casos, as células efetuam respostas adaptativas rápidas,
geralmente alcançadas pela ativação transcricional de genes modulados por
fatores sigmas específicos, tais como σ38 (ou RpoS) ou σ32 (ou RpoH) – que
integram sinais múltiplos de resposta ao estresse geral, enquanto o sistema
SOS integra, principalmente, sinais induzidos por danos no DNA e funções
importantes para assegurar a sobrevivência independente do aumento de
mutagênese (31, 32).
Adicionalmente, mecanismos de reparo de DNA atuam na manutenção
da integridade genômica, assegurando a fiel transferência da informação
genética.

2.2.1 Resposta ao estresse ambiental

A capacidade de responder rapidamente a diferentes tipos de estresse
ambiental, além da flexibilidade metabólica bacteriana refletem a capacidade
de colonização em praticamente todos os nichos ecológicos.
Os regulons RpoS e RpoH são essenciais para a sobrevivência na fase
estacionária bacteriana, bem como sob uma variedade de condições de
estresse, desde que modificam a expressão de genes relacionados a
resistência a estresse por choque térmico, choque frio, choque ácido, estresse
oxidativo, estresse osmótico e luz UV (31). As funções de RpoS,
especificamente, são importantes para reduzir a concentração ERO e seus
efeitos, visto que modula a expressão de catalase e exonuclease III, em
condições de estresse e/ou fase estacionária (33).
O mecanismo primário de defesa contra ERO é a inativação enzimática
de superóxido pela enzima superóxido dismutase e a inativação de peróxido de
hidrogênio (H2O2) pela catalase (33, 34).
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A resposta SOS é um sistema global de expressão gênica que
responde a danos capazes de bloquear a replicação do DNA. De fato, os
organismos possuem diversos mecanismos destinados a reparar danos no
DNA e manter a fidelidade da transmissão da informação genética. Entretanto,
algumas lesões no DNA escapam destes mecanismos, possivelmente devido a
situações de altos níveis de estresse, capazes de gerar grande número de
danos no DNA e/ou reparo insuficiente. Consequentemente, a persistência
dessas lesões pode causar bloqueio do processo de replicação (31, 35).
A expressão dos genes SOS regulados permite a sobrevivência do
organismo, uma vez que estão envolvidos com reparo de DNA, replicação e
recombinação (31, 35). Quando o DNA é lesado regiões de DNA simples-fita
(ssDNA) surgem, ou diretamente - como resultado do dano - ou indiretamente como produto do processo de reparo ou quando a replicação é interrompida. O
ssDNA

é reconhecido e ligado a RecA, formando filamentos de

nucleoproteína, ativando a sua função co-protease, capaz de induzir a autoclivagem de LexA e, consequentemente a desrepressão do regulon e a
expressão ~56 genes participantes da resposta SOS (35, 36).
Entre os genes SOS-induzidos estão polB, dinB e umuDC que
codificam para as polimerases de baixa fidelidade Pol II, Pol IV e Pol V ,
respectivamente, que realizam a síntese translesão (31). As DNA polimerases
translesão são enzimas especializadas que, transientemente, assistem a DNA
polimerase replicativa, podendo a síntese translesão ocorrer livre de erro quando o nucleotídeo correto é inserido frente a lesão- ou de modo suscetível a
erro - quando um nucleotídeo incorreto é incorporado em oposição ao dano
presente no DNA molde, sendo este um modo de introduzir mutações no DNA
(31).
Os níveis de Pol V, também são regulados por RpoH. Essa regulação
deve-se a indução do regulon por condições de estresse que resultam em
proteínas mal enoveladas, além de estresse por temperatura. Desse modo, a
chaperona GroE regula Pol V, pois a interação protege a polimerase da
degradação (37). Em adição, a Pol IV, assim como o componente do reparo de
erro de emparelhamento MutS, pode ser controlada por RpoS, sendo seu nível
de expressão significativamente decrescido na fase estacionária em situação
de deficiência em RpoS (37, 38).

Segundo Layton e Foster (38), Pol IV
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induzida na fase estacionária, sob o controle do RpoS, sugere que a habilidade
de transientemente aumentar a diversidade genética é uma função que foi
selecionada evolutivamente por promover a sobrevivência durante o estresse.

2.2.2. Vias clássicas para o Reparo de DNA

Sistemas de reparo de DNA referem-se a conjuntos de enzimas
responsáveis pela remoção de possíveis lesões formadas no DNA genômico
que, se não reparadas, podem resultar em mutações, recombinação e inibição
ou alteração de processos celulares importantes, como a replicação ou
transcrição (Figura 2) (39).
As funções de reparo do DNA genômico são frequentemente
conservadas e categorizadas de acordo com o mecanismo geral de ação em:
(1) Reparo Direto, (2) Reparo por excisão, o qual se subdivide em (a) Reparo
por Excisão de Bases (do inglês BER), (b) Reparo por excisão de Nucleotídeos
(do inglês NER), e (c) Reparo de Erro de Emparelhamento (do inglês MMR) e
(3) Reparo por recombinação, além da síntese translesão (STL) (Figura 2).
O reparo de bases modificadas, sítios abásicos e quebras de simples
fita são primariamente responsabilidade da via BER, enquanto nucleotídeos
inseridos erroneamente durante a replicação e/ou que escaparam da atividade
revisora da DNA polimerase, causando erros de emparelhamento, são
substratos para o reparo de emparelhamento errôneo. Lesões que distorcem a
dupla-hélice de DNA, tais como dímeros de pirimidina e pontes entre cadeias
de DNA (crosslinks) são primariamente reparados pela via NER. As quebras de
fita dupla, bem como qualquer lesão capaz de bloquear a replicação, são
reparadas pelo reparo recombinacional (Figura 2) (39).
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Figura 2. Agentes endógenos e exógenos capazes de gerar danos ao DNA, lesões no DNA,
mecanismos de reparo e possíveis consequências se as lesões não forem reparadas
(Modificada de Hoeijmakers (39)).

2.2.2.1 Reparo Direto

O mecanismo de reparo direto é assim chamado porque ocorre em um
único passo, onde a modificação química no nucleotídeo é revertida de modo
livre de erro, sem que haja excisão e substituição do mesmo (Figura 3). Os
mecanismos de reversão direta de danos ao DNA incluem a fotorreativação,
alquiltransferência e demetilação oxidativa (40-42).
A fotorreativação refere-se a reversão de dímeros de pirimidina
ciclobutano a monômeros de pirimidina pela ação da enzima CPD fotoliase
(Figura 3-I). Nesse processo a enzima requer luz visível como fonte de energia
que pode ser absorvida utilizando dois diferentes cofatores, o FAD ou um
segundo cromóforo que difere entre espécies (MTHF, FMN, riboflavina ou 8HDF). Uma delas, FAD, atua como o centro de reação fotoquímica no
processo de reparo. Um elétron é transferido ao FAD, que é alterado para a
forma ativa FADH- (40).
A Alquiltransferência é realizada por enzimas alquiltranferases capazes
de reconhecer grupamentos alquil, metil e etil, quando covalentemente ligados
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ao DNA. Bases metiladas são potencialmente citotóxicas, pois bloqueiam a
replicação (3meA, 1meA, 3meC e 3meG) e podem causar substituições de
bases como G:C-A:T (O6meG e 3meC), A:T-G:C (1-meA) e A:T-T:A (3meA and
1meA) (41, 42). A reversão direta de bases alquiladas pode ser realizada por
dois mecanismos: (a) Alquiltransferência ou (b) demetilação oxidativa (Figura 3
– II e III). A alquiltransferência é realizada pelas alquiltransferases Ogt e Ada,
vulgarmente chamadas de ‘’enzimas suicidas’’, pois transferem grupos alquil
adicionados a posição a O-6 da guanina para sua própria cisteína (Figura 3 –
II). Enquanto AlkB converte resíduos 1meA e 3meC diretamente a adenina e
citosina, liberando o grupo metil como formaldeído Figura 3 – III) (41, 42).

Figura 3. Representação esquemática de modelos de reversão direta de danos ao DNA. (I)
Dímeros CPD são reconhecidos e reparados pela DNA Fotoliase. (II) O6-metilguaninas são
reconhecidas por Ada em E.coli (III) N1-metiladeninas são reconhecidas por AlkB (Modificado
de Morita et al.(40)).

2.2.2.2 Reparo por Excisão

2.2.2.2.a Reparo por Excisão de Bases (BER)

A via BER é uma via multienzimática, iniciada pelas DNA glicosilases,
que reconhecem bases modificadas (alquiladas, oxidadas e desaminadas) no
DNA e, por isso, clivam a ligação glicosídica para removê-las, gerando sítios
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apurínicos/apirimidicos (sítios AP ou abásicos), intermediários citotóxicos e
mutagênicos do processo de BER, que devem ser removidos pelas enzimas
AP endonucleases (43).
As DNA glicosilases são subdivididas em mono ou bifuncionais. A
clivagem hidrolítica pelas enzimas DNA glicosilases monofuncionais causa a
liberação

da

base

danificada

e

a

formação

de

um

sítio

abásico,

subsequentemente convertido a uma quebra simples-fita por uma AP
endonuclease, devido a hidrólise da ligação fosfodiéster na posição 5´ do sítio
AP, resultando em extremidades 3´-hidroxil (3´OH) e 5´ 2-deoxiribose-5´-fosfato
(5´dRp). A “limpeza’’ da extremidade 5´dRp é catalisada pela atividade 5´dRp
da DNA polimerase I, um passo essencial para a reação de ligação pela DNA
ligase e término do processo de reparo (43, 44). Por outro lado, as DNA
glicosilases bifuncionais (ou AP endonuclease da classe I) possuem atividade
AP liase adicional que catalisa a clivagem da ligação fosfodiéster, na posição 3´
do sítio abásico, via reação de β-eliminação, gerando extremidades
3´bloqueadas´ou 3´ddR5p (2,3-didehidro-2,3-dideoxiribose 5-fosfato), referida
como 3´αβ-aldeído insaturado, além da extremidade 5´ fosfato (43, 44). A
extremidade 3´ddR5p é removida pela atividade 3´fosfodiesterase da AP
endonuclease para gerar o substrato disponível para a conclusão do processo
de reparo pelas enzimas DNA polimerase e DNA ligase (Figura 4). A enzimas
AP endonucleases possuem a atividade 3´fosfodiesterase e são capazes de
remover uma variedade de grupos 3´bloqueadores em adição a 3´αβ-aldeído
insaturado, incluindo 3´fosfatos e 3´fosfoglicolatos, as quais estão presentes
em quebras simples-fita causadas por agentes oxidativos (44, 45).
As AP endonucleases são enzimas conservadas de bactérias a
humanos e classificadas em duas famílias, dependendo da sua homologia a
enzimas de E.coli, Exonuclease III, produto do gene xthA, ou Endonuclease IV,
codificado pelo gene nfo. Em E.coli, Exo III constitui aproximadamente 90 % da
atividade AP endonuclease celular (44). No entanto, o fato que duplo mutantes
xthA nfo apresentam hipersensibilidade aos agentes oxidativo e alquilante
comprova que ambas enzimas participam do reparo das lesões induzidas por
estes agentes. Entretanto, a atividade de ambas as enzimas não é inteiramente
redundante uma vez que cepas nfo mutantes são mais sensíveis a t-BuO2H e
a bleomicina que cepas xthA, indicando a existência de lesões reconhecidas
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exclusivamente por endo IV, tais como as bases oxidadas α-deoxiadenosine, 5hidroxiuracil, 5,6-dihidrouracil e 5,6-dihidro-timina (44, 46-49).

Figura 4. Via multienzimática de reparo por excisão de bases (BER), iniciada pelas DNA
glicosilases, sendo a remoção da base danificada um ponto de entrada para AP
endonucleases e outras enzimas no prosseguimento da via. O reparo de quebras simples-fita
também é realizado pela via BER (Modificado de Daley et al. (44)).

2.2.2.2.b BER alternative

Schomacher et al. (50) apresentaram um mecanismo alternativo para o
reparo de uracil, o qual não é tradicionalmente iniciado pela uracil DNA
glicosilase (UDG) durante o BER. O mecanismo é realizado pela proteína
Mth212, homóloga Exo III de E.coli, identificada no representante do domínio
archaea Methanothermobacter thermautotrophicus. Nesta subvia do BER,
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Mth212 reconhece o uracil no DNA dupla fita e cliva a ligação fosfodiéster na
sua posição 5´, sendo a incisão posteriormente processada pela sua atividade
3´-5´exonuclease. É importante enfatizar que tal função é ausente na homóloga
Exo III e que, até então, não haviam sido identificadas UDGs pertencentes a
nenhuma família em genomas completamente sequenciados de archaea,
incluindo o de M. thermautotrophicus, assim como, nenhuma atividade
correspondente foi anteriormente detectada em extratos celulares de archaea.
Similarmente, Back et al. (51) demonstraram a habilidade da TthNfo da bactéria
hipertermófila Thermus thermophilus em remover resíduos de uracil do DNA,
como nunca observado para homólogos de Endo IV.
Em adição, foi recentemente demonstrado que APE1 humana é capaz
de clivar DNA duplex contendo uracil, de modo independente de DNA Uracil
glicosilases. A habilidade de AP endonucleases removerem uracil do DNA foi
classificada por Prorok et al. (52) como uma atividade relacionada ao reparo
por incisão de nucleotídeos. No entanto, a via NIR caracteriza-se pelo reparo
alternativo de bases oxidadas por AP endonucleases, devendo o reparo
alternativo de uracil por AP endonucleases estreiar outra categoria de BER
independente de glicosilases uma vez que trata-se de um processo conservado
em bactéria, archaea e eucariotos.
Por outro lado, sub-vias do BER independentes de AP-endonucleases
também têm sido identificadas em eucariotos. Nestas vias, o BER quando
iniciado por uma glicosilase bifuncional gera extremidades 3´-bloqueadas,
substratos para a atividade 3´fosfatase da polinucleotideo quinase (PNK), já
demonstrada como essencial no reparo de quebras simples fita, ou Tirosil-DNA
fosfodiesterase 1 (Tdp1) (53-55).

2.2.2.2.c Reparo por Excisão de Nucleotídeos (NER)

Na via NER a remoção da lesão no DNA ocorre na forma de
oligonucleotideos. Nesta via de múltiplos passos, um dímero UvrA liga-se ao
DNA duplex e medeia a ligação de UvrB, em um processo ATP dependente,
sendo o heterotrímero capaz de reconhecer danos no DNA. Uma vez que UvrB
liga-se ao DNA, UvrA hidrolisa uma molécula de ATP que causa uma mudança
conformacional que promove a dissociação de UvrA do DNA, estabilizando o
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complexo de pré-incisão UvrB-DNA. UvrC, a endonuclease da via, é recrutada
para incisar a fita de DNA 4-5 nucleotideos na posição 3´ da lesão, assim como
8 nucleotídeos 5´ da lesão. Após a incisão, o oligonucleotideo, contendo o dano
de ~12 nt, é liberado pela ação da helicase UvrD, assim como UvrB e UvrC,
gerando um gap a ser preenchido pela DNA polimerase I e selado pela DNA
ligase (Figura 5) (56, 57).
A subvia do NER, denominada reparo acoplado a transcrição (do inglês
TCR ou TC-NER) difere do NER global na forma de reconhecimento da lesão.
Nesta via a helicase Mfd desloca a RNA polimerase bloqueada pela lesão na
fita a ser transcrita e recruta as proteínas UvrABCD para o reparo da lesão e
restabelecimento da transcrição (57) .
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Figura 5. Via de reparo por excisão de nucleotídeos
(NER) O dano no DNA é reconhecido pelo complexo
UvrA2UvrB, seguido pela dissociação de UvrA2 e
recrutamento de UvrC para clivar o dano nas
posições 5´e 3´. A helicase UvrD remove UvrBC
juntamente com o fragmento clivado com 12-13 nt.
Ao final a DNA polimerase e ligase concluem o
reparo. O reparo acoplado a transcrição é iniciado
quando a RNA polimerase é bloqueada por um dano
no DNA. O complexo bloqueado é reconhecido pela
Mfd levando a dissociação da RNA pol e o
recrutamento do complexo UvrA2UvrB e dissociação
de Mfd, o reparo prossegue como nos passos II-V
(Modificado de Kurthkoti et al. (57)).

2.2.2.2.d NER alternativo

Uma proteína UvrC homologa, denominada Cho, foi identificada em
E.coli e algumas poucas bacterias e mycoplasmas. Cho é SOS induzível, assim
com UvrA e UvrB, enquanto UvrC não. Cho pode co-existir com UvrC em
algumas espécies, como em E.coli ou existir na ausência de UvrC (58). A
habilidade de clivagem de Cho é altamente específica e sugere que tenha o
propósito de complementar a via UvrABC, através do reparo de alguns tipos de
adutos no DNA, os quais interferem na incisão de UvrC, próximo da quinta
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ligação fosfodiester, localizada a 3´do aduto. UvrC catalisa a primeira incisão
na quarta ligação fosfodiéster 3´da lesão e, imediatamente após, cliva a oitava
ligação fosfodiéster 5´do dano (58).
Desse modo, a complementação é possível por que Cho é capaz de
clivar o DNA exatamente na nona ligação fosfodiéster localizada na posição 3´
do dano, ou seja, quatro nucleotídeos além do sítio clivado pela UvrC. Então, a
clivagem na posição 3´ não é impedida pelo aduto e, para prosseguir com o
reparo, UvrC faz a incisão na posição 5´ no substrato já incisado na posição
3´por Cho (58).
Em Mycobacterium, Cho apresenta uma atividade 3´exonuclease
adicional, ausente em Cho de E.coli. Esse domínio poderia explicar como
algumas bactérias que não possuem UvrC poderia ainda completar o NER.
Uma vez que a incisão 3´ é produzida por Cho, a sua possível atividade
exonuclease digeriria o DNA ao longo da lesão e deixaria a extremidade 3´OH
adequada a síntese de reparo. Alternativamente a excisão da lesão poderia ser
realizada por outra 3´-5´exonuclease (58, 59).
A descoberta de Cho enfatiza que muito mais existe a aprender sobre
cada um dos mecanismos de reparo, mesmo em espécies bem estudadas
como E.coli e, principalmente, em espécies ainda desconhecidas.

2.2.2.2.e. Reparo de Emparelhamento Errôneo (MMR)

A função basal do sistema MMR é reduzir mutações e contribuir para a
estabilidade genética, corrigindo bases erroneamente emparelhadas e
inserções/ deleções, geradas como consequência de erros de replicação do
DNA e recombinação homóloga (60).
A principal via de MMR em E. coli é a via MutHLS, também
denominada MMR metil-direcionado, uma vez que é dependente da dam
metilação e requer três genes: mutH , mutL e mutS. A proteína MutS reconhece
a base erroneamente incorporada e forma um complexo com a proteína MutL,
recrutando MutH. As proteínas do MMR reconhecem a ausência de metilação
no sítio de restrição GATC para direcionar o reparo para a fita de DNA recémsintetizada. Desse modo, MutH, na presença de ATP, introduz um corte no sítio
dGATC localizado 3´ ou 5´ da base e a helicase III (ou UvrD) e exonucleases,
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com polaridades 3´-5´ou 5´-3´, degradam a fita contendo o erro até encontrar o
nucleotídeo alvo. Estudos in vitro têm mostrado que se a incisão da fita recémsintetizada ocorre na porção 5´ do nucleotídeo erroneamente emparelhado, 5´3´exonucleases, tais como RecJ ou Exo VII irão atuar, enquanto que 3´5´exonucleases (Exo I, ExoVII ou Exo X) atuarão se a incisão ocorrer na
porção 3´ do nucleotídeo alvo. Em seguida, a nova fita é sintetizada pela DNA
polimerase III e ligada pela DNA ligase (Figura 6) (56).
Embora homólogos de MutS e MutL existam em quase todos os
organismos, nenhum homólogo de MutH tem sido identificado, além de E.coli e
Salmonella typhimurium (60). Assim, outra forma de MMR ocorre na ausência
de MutH e utiliza outra estratégia para descriminar a fita a ser reparada, sendo
estas as diferenças entre os dois processos que ocorrem em bactérias. Na via
independente de MutH de Bacillus subtilis é sugerido que MutL, a qual possui
atividade endonuclease, diferentemente de MutL de E.coli, introduza um corte
na posição 3´ou 5´ da base e uma exonuclease com polaridade 3´-5´ou 5´-3´
degrade a região contendo o dano (36). E, que a identificação da fita recémreplicada em B. subtilis, e outros organismos que realizam o MMRindependente de metilação, é possível devido a descontinuidades (quebras) no
DNA, localizadas na forquilha de replicação ou suas adjacências (36).
Outra via que ocorre em E. coli e enterobactérias relacionadas é
denominada reparo muito curto (do inglês very short patch – VSP). A VSP
corrige erros de emparelhamento timina-guanina (T:G) que resultam da
desaminação hidrolítica espontânea da 5-metil citosina (5-mC)3, sendo uma via
importante durante a fase estacionária, quando a dupla fita está completamente
metilada. É dependente absoluta da endonuclease Vsr, DNA polimerase I e
DNA ligase, porém, MutS e MutL quando participam da via contribuem para a
eficiência máxima do reparo VSP (61, 62).
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Figura 6. Reparo de erro de emparelhamento (MMR). MutS reconhece o nucleotídeo
erroneamente incorporado no DNA e forma um homodímero com MutL, recrutando MutH que
encontra a sequência não metilada dGATC e, na presença de ATP, cliva a 3´ou 5´ do erro de
emparelhamento. O ssDNA produzido é protegido pela proteína SSB que protege o DNA do
ataque de nucleases. Os passos seguintes são realizados por exonucleases com polaridades
3´-5´ou 5´-3´, que digerem o DNA não metilado a partir da incisão (Modificado de Belov et
al.,(63)).
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2.2.2.3 Reparo por Recombinação

Recombinação

é

um

processo

biológico

altamente

regulado

relacionado com variabilidade genética e reparo de lesões no DNA,
potencialmente citotóxicas, capazes de bloquear a forquilha de replicação.
Em E. coli existem duas principais vias de recombinação, (1) a via
RecBCD, onde as proteínas RecB, RecC e RecD compõe o principal
componente RecBCD (ou ExoV) que promove o reparo de duplas quebras de
DNA; e (2) a via RecFOR onde as proteínas RecF, RecO e RecR atuam em
complexo, juntamente com RecQ (helicase) e RecJ (5´-3 exonuclease), para
reparar gaps em fitas simples de DNA (Figura 7) (64).
Na via RecBCD as funções helicase, nuclease e de recrutamento de
RecA estão reunidas em uma única holoenzima. RecBCD liga-se a
extremidade livre do dsDNA, desenrola e degrada o DNA até encontrar um sítio
chi, onde sua atividade faz uma incisão em uma das fitas do DNA e inicia a
produção de ssDNA e o recrutamento de RecA gerando um filamento de
nucleoproteína, iniciando a recombinação. Na via RecFOR, as proteínas RecF,
RecO e RecR ligam-se ao ssDNA contendo gap e deslocam as proteínas SSB
para permitir a cobertura de RecA no ssDNA. Quando necessário, a 5´
exonuclease RecJ atua em conjunto, aumentando a região ssDNA (64).
A troca de fitas é catalisada pela RecA, sendo a

migração da

ramificação uma ação de RuvAB ou RecG. A resolução das junções de
Holliday intermediárias da recombinação é uma ação da RuvC (resolvase). A
recombinação mediada por RecBCD é sempre conectada com o reinicio da
replicação dependente de PriA (Figura 7) (64).
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Figura 7. O reparo por recombinação em E.coli pode seguir a via RecBCD ou a via RecFOR
(Modificado de Rocha et al.(64)).
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2.3. Vias Alternativas de reparo de DNA

Mecanismos alternativos de reparo de DNA são formas eficientes de
complementar as vias clássicas de reparo por excisão de bases e nucleotídeos
(BER e NER, respectivamente). Constituem uma categoria de reparo por
excisão iniciada por uma incisão, introduzida por uma endonuclease, próximo
ao sítio de dano, seguido pela excisão do DNA danificado, síntese de reparo e
ligação (65, 66). Essas vias alternativas incluem (1) Reparo mediado por
UVDE; (2) Reparo por incisão de nucleotídeos (do inglês NIR); (3) Reparo de
bases deaminadas mediado por EndoV (Figura 8).

Figura 8. Mecanismos alternativos de reparo por excisão. I. Etapa inicial com o reconhecimento
do dano tipo CPD no DNA e a sua incisão por UVDE. II. Etapa inicial de reconhecimento da
base oxidada pela AP endonuclease. III - Modelo de reparo de bases deaminadas pela
Endonuclease V em Thermus thermophilus. Endo V reconhece a hipoxantina e hidrolisa a
segunda ligação fosfodiester 3´da lesão. A DNA helicase faz a abertura das fitas e Exo I digere
o DNA simples fita contendo a lesão (Modificado de (65, 66)).

2.3.1 Reparo por excisão mediado por UVDE

A luz ultravioleta (UV) induz a geração de dois tipos de danos no DNA:
dímeros de pirimidina ciclobutano (CPDs) e (6-4) fotoprodutos. Classicamente,
a via NER é a responsável por garantir a integridade do DNA, frente a essas
lesões, sendo a fotorreativação e a recombinação mecanismos secundários
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(56).
No entanto, uma via alternativa de reparo foi primeiramente identificada
em fungo Neurospora crassa, que não possui a via NER como principal via de
reparo de lesões CPDs e 6-4 fotoprodutos. O gene codificando para a
endonuclease UVDE foi capaz de complementar a cepa de E.coli mutante para
as três vias de reparo destas lesões (uvrA, recA, phr) (67). Posteriormente, o
gene foi identificado em Schizosaccharomyces pombe e Bacillus subtilis,
indicando uma ampla distribuição e importância deste mecanismo de reparo de
excisão alternativo. Para os eucariotos, a via UVDE atua como substituto para
a fotorreativação, visto que possuem a via NER, mas não possuem fotoliase,
enfatizando a importância de reparar estes danos no genoma (68).

UVDE

inicia o reparo introduzindo uma incisão na posição 5´ das lesões de UV,
dímeros CPD e 6-4 fotoprodutos (Figura 8 –I) (67, 68).
Adicionalmente, foi descrita a atuação de UVDE no reparo de sítios
abásicos e de extremidades 3´ bloqueadas, sendo também uma via alternativa
ao BER. Da mesma forma que para danos de UV, a endonuclease UVDE cliva
imediatamente 5' do sítio AP, gerando extremidades 3'-OH e 5'-fosfato, sendo,
no entanto, mais eficiente no reparo de sítios apirimídicos do que apurínicos
(69). Além disso, UVDE pode atuar como 3'-fosfodiesterase contra a
extremidade

3'-terminal produzida por uma DNA glicosilase/AP liase e no

reparo de quebras simples-fita com extremidade 3´bloqueada com 3´-PG
produzido por Bleomicina (69, 70). Kaur et al.(70) demonstraram que UVDE é
de fato uma endonuclease multifuncional uma vez que também reconhece e
cliva a posição 5´ de bases emparelhadas erroneamente.

2.3.2 Reparo por Incisão de Nucleotídeos (NIR)

A via BER é geralmente referida como essencial na remoção de bases
oxidadas no DNA, porém o fato de mutantes deficientes em DNA glicosilases
que removem bases oxidadas não serem hipersensíveis a agentes oxidantes é
explicado pela existência de um mecanismo alternativo capaz de competir por
estas lesões e repará-las eficientemente (71).
Desse modo, o reparo por incisão de nucleotídeos (NIR) é um
mecanismo alternativo ao BER, independente de DNA glicosilases, iniciado por
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uma AP endonuclease, que faz uma incisão na posição 5´de bases oxidadas,
resultando extremidades com 5´ fosfato e 3´ OH livre, disponível para a DNA
polimerase (Figura 8 –II) (44). A importância desta via é refletida na sua
conservação de E.coli a humanos, sendo caracterizada em Endo IV (E.coli),
Apn1 (Saccharomyces cerevisiae) e APE1 (humana), não sendo esta
habilidade, entretanto, observada em Exo III de E.coli (71-73).
A via NIR tem a vantagem de não gerar intermediários genotóxicos,
tais como sítios AP ou extremidades 3´bloqueadas, inevitavelmente gerados
durante o reparo por BER. Ambas as vias de reparo de DNA competem para o
reparo das seguintes

lesões:

deoxiuridina

5-hidroxi-2´-deoxiuridina

(DHU),

5,6-dihidrotimidina

(DHT), 5,6-dihidro-2´-

(5ohU),

4,6-diamino-5-

formamidopirimidina (FapyAde) e 2,6-diamino-4-hidroxi-5-formamidopirimidina
(FapyGua). No entanto αdA ,αdT e αdC não são reparáveis por DNA
glicosilases, mas por AP endonucleases da via NIR (72).

2.3.3 Reparo de bases deaminadas mediado por EndoV.

Um tipo comum de dano às bases do DNA é a desaminação de
citosina a uracil, adenina a hipoxantina e guanina a xantina e oxanina.
Normalmente, as DNA glicosilases têm papel principal no reparo destas lesões
(43). Porém, um mecanismo alternativo de excisão de bases desaminadas é
realizado com a contribuição inicial da Endonuclease V, codificada pelo gene
nfi. EndoV faz uma incisão na segunda ligação fosfodiester 3´da lesão, gerando
extremidades 3´OH e 5´fosfato. O mecanismo completo ainda não está
totalmente esclarecido, porém é evidente que a lesão deve ser excisada a
partir do ponto de entrada inserido por Endo V, podendo a atividade 3´5´exonuclease responsável pela excisão ser realizada pela DNA polimerase I,
Exonuclease I ou pela própria Endo V, conforme sugerido para E.coli, para a
archaea Thermus thermophilus e para a bactéria termofílica Thermotoga
marítima, respectivamente (Figura 8 –III) (66, 74, 75). Diferentemente da Endo
V de E. coli, a Endo V de T. marítima possui atividade 3´-5´exonuclease (75).
Interessantemente, em T. marítima, testes bioquímicos revelaram que no
reparo de DNA contendo inosina, a Endo V permanece ligada ao produto de
inosina clivado, atuando possivelmente como um sensor de dano para recrutar
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outras proteínas para a via. Adicionalmente, endo V poderia atuar em sítios AP
e bases erroneamente emparelhadas (76).

2.4. Outros mecanismos

Recentemente uma nova classe de DNA glicosilase da superfamília
UDG foi identificada em bactérias, archaea e eucariotos, não possuindo,
entretanto,

absolutamente

nenhuma

atividade

UDG-glicosilase,

mas

exclusivamente hipoxantina-DNA glicosilases (77). Nesse contexto, Lee et al.
(77) sugerem que diferentes famílias UDG têm selecionado proteínas com
especificidades distintas. Similarmente, foi demonstrado que Nexo de Neisseria
meningitidis é membro da família Xth com significante atividade 3´
fosfodiesterase, fundamental no reparo de extremidades 3´ bloqueadas, e
nenhuma atividade AP endonuclease (78, 79).
Há quinze anos, uma análise comparativa global das proteínas e vias
de reparo de DNA, realizada com base na análise de sequências de genomas
completos disponíveis na época, revelou que a perda gênica é um evento
frequente na evolução do reparo de DNA e, em alguns casos, vias inteiras têm
sido perdidas. Porém, funções de reparo são universais e, por isso não são
perdidas, apesar da falta de alguns genes universais (80).
De acordo com Eisen e Hanawalt (80), se os genes de uma via estão
sempre presentes ou ausentes, como uma unidade, isto sugere uma
associação conservada entre estes genes. Porém, se os genes não estão
sempre presentes em conjunto, é possível que alguns genes da via tenham
sido substituídos por genes não ortólogos ou que a via não funcione da mesma
forma e com o mesmo conjunto de genes em todas as espécies.
De fato, tem sido demonstrado que uma determinada lesão ou
substrato

intermediário

de

uma

via

é,

preferencialmente,

mas

não

exclusivamente, reparado por um único sistema de reparo, refletindo uma
sobreposição de especificidades entre vias de reparo de DNA, além do
compartilhamento de proteínas entre diferentes vias e da multifuncionalidade
de uma única proteína, que a torna capaz de atuar em diferentes substratos
(66, 73, 81-84).
Dado o exposto, torna-se evidente que estudos utilizando organismos
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modelo dos domínios Bacteria, Archae e Eucariotos têm sido importantes para
gerar conhecimento acerca dos mecanismos de reparo de DNA. Porém, a
caracterização do reparo em diferentes espécies é essencial para a
compreensão da evolução das proteínas e processos de reparo, a partir de
estudos comparativos, visto que diferenças na contribuição de vias de reparo
de DNA, frente a determinado dano, confirmam a competição entre as
proteínas e/ou vias de reparo em favor da manutenção da integridade genética ,
confirmando a seleção positiva destes mecanismos (80, 85, 86).
Nesse contexto, o fato do grande número de tipos de danos a que o
DNA está sujeito refletir a variedade de mecanismos de reparo de DNA,
presentes em todos os organismos, aliado ao fato que os metagenomas
incluem microrganismos não cultivados, distantemente relacionados aos
microrganismos cultivados, enfatiza a importância de conhecer, comparar e
caracterizar novos mecanismos e/ou estratégias de reparo de DNA.
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3- OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

O presente trabalho teve como principal objetivo a expressão e a
caracterização funcional de um clone ambiental, resistente a Peróxido de
Hidrogênio, obtido a partir de estratégia de Metagenômica.

3.2 Objetivos específicos



Obter a sequência completa do clone positivo selecionado;



Identificar in silico a presença de ORFs, além de motivos conservados;



Subclonar a ORF de interesse em vetores de clonagem e de expressão;



Realizar testes funcionais in vivo de complementação funcional
utilizando cepas mutantes em enzimas de reparo de DNA.



Realizar mutagênese sítio-dirigida da proteína de origem ambiental em
resíduos potencialmente importantes para a atividade catalítica;



Expressar as proteínas recombinantes, selvagem e mutantes, em
sistemas de expressão utilizando a cepa BL21 e o vetor pHis Parallel;



Purificar as proteínas superexpressas;



Realizar testes funcionais específicos in vitro com as proteínas
purificadas;



Obter a reconstrução filogenética da proteína de origem ambiental;



Identificar modelos estruturais e obter a modelagem tridimensional.
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4- MÉTODOS

4.1 Obtenção do clone a ser caracterizado

Em trabalho anterior, desenvolvido no Laboratório de Biologia
Molecular e Genômica – UFRN, foi construída uma biblioteca metagenômica a
partir de DNA ambiental (eDNA) obtido de amostras de solo coletadas na
cidade de João Câmara, localizada no estado Rio Grande do Norte (S5° 30’
51.81’’ O35° 54’ 17.13’’), distando 74 Km de Natal (87) . João Câmara situa-se
na mesorregião Agreste potiguar e apresenta clima quente e semi-árido. Além
disso, está inserido no bioma Caatinga, sendo este um bioma exclusivamente
brasileiro o qual se concentra na região nordeste do país.
A análise funcional da biblioteca metagenômica foi realizada replicando
a mesma em meio seletivo, constituído de LB Agar suplementado com H 2O2 (03 mM H2O2 – Merck) e, utilizando como controle, a cepa hospedeira da
biblioteca metagenômica (DH10b recA-) transformada com o vetor vazio. Com
esta estratégia o clone ambiental PL41F foi selecionado (87).
Assim,

a

caracterização

selecionado, é foco deste trabalho.

funcional

deste

clone,

previamente
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4.2 Cepas e Vetores

As cepas e vetores utilizados neste trabalho estão descritas na tabela 1.

Tabela 1. Cepas e Vetores
Cepas ou

Genótipo/ Descrição

Referência

Plasmídios
Cepas
F-endA1 recA1 galE15 galK16 nupGrpsLΔlacX74

DH10B

(88)

Φ80lacZΔM15 araD139 Δ(ara,leu)7697 mcrAΔ(mrrhsdRMS-mcrBC) λDH5α

F- endA1 glnV44 thi-1 recA1 relA1 gyrA96 deoR (88)
nupG

Φ80dlacZΔM15

Δ(lacZYA-argF)U169,

hsdR17(rK- mK+), λ–
thr-1, araC14, leuB6(Am), Δ(gpt-proA)62, lacY1, tsx- (89)

AB1157

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
AB1157 xthA nfo Como AB1157, mas nfo::Kan, Δ(xthA-pncA)DE
BL21

(DE3) F-

ompT

gal

dcmlonhsdSB(rB-

mB-)

CNRS

λ(DE3) Promega

pLysS

pLysS(cmR)

Plasmídios

Descrição

pBC SK

Vetor de clonagem, Camr

Stratagene

pBC-41F

Vetor pBC + inserto ambiental (1.5 kb)

Este estudo

pCR-Blunt II-TOPO

Vetor de clonagem de produtos de PCR,Kanr

Invitrogen

pCR-Blunt-

Vetor pCR-Blunt + ORF ambiental (975 pb)

Este estudo

pHisParallel

Vetor de expressão,induzível por IPTG, Ampr

(90)

pHis-EXOMEG1

Vetor pHis + ORF ambiental (975 pb)

Este estudo

pTrc99A

Vetor de clonagem, induzível por IPTG, Amp r, T7 (91)

EXOMEG1

RNA polimerase-independente
pTrc-EXOMEG1

pTrc99A + ORF ambiental (975 pb)

Este estudo
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4.3 Identificação e análise in silico da ORF metagenômica

Para identificar prováveis janelas abertas de leitura (ORFs, do inglês
Open Reading Frames) a sequência do clone ambiental foi submetida a análise
do

programa

ORF

Finder

disponível

online

no

website

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/gorf.html). A sequência de aminoácidos da
ORF predita foi usada como querie no DELTA-Blast do pacote BLAST
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) e comparada com seqüências de
proteínas na base de dados GenBank não redundante. A família proteica
também foi verificada de acordo com a similaridade a seqüências contidas nas
bases de dados Pfam (Protein Families) (http://pfam.sanger.ac.uk/).
Para a identificação possíveis peptídeos sinal e domínios hidrofóbicos
foram utilizados os programas SignalP 3.0 e SOSUI, ambos disponíveis online
em

http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP

/

e

http://bp.nuap.nagoya-

u.ac.jp/sosui/, respectivamente. A predição da localização subcelular foi feita
pelo

programa

PSLPRED,

também

disponível

online

http://www.imtech.res.in/raghava/pslpred/.
Após a identificação da ORF, o passo seguinte foi o seu isolamento
através de PCR utilizando iniciadores ORF-específicos e a subclonagem do
produto da amplificação em vetores adequados a cada objetivo subsequente.

4.4 Subclonagem da ORF metagenômica de interesse

4.4.1 Desenho de iniciadores ORF-específicos

Para isolar a ORF ambiental através de amplificação foram obtidos
iniciadores ORF-específicos os quais foram desenhados manualmente, sendo
o primer foward aquele cujo anelamento na seqüência inclui (em negrito) o
códon de iniciação (FW5´ CCA TGG AAG TGC GCA TAG CGA CAT) e o
primer reverse aquele que o anelamento inclui o códon de terminação (RV5´
CTC GAG TCA AGT TAG TTC CAC AAT CAC CCT), além dos sítios de
restrição para as enzimas NcoI e XhoI, adicionados em sua região 5´,
respectivamente (sublinhados).
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4.4.2 Amplificação ORF-específica

A ORF metagenômica, identificada a partir do ORF Finder, foi
completamente amplificada utilizando iniciadores ORF-específicos e, como
molde, o DNA recombinante (pBC-41F), isolado do clone positivo em cepa
DH10B (hospedeira da biblioteca metagenômica). As condições da PCR
consistiram de um ciclo inicial de denaturação a 98 °C por 1 minuto, seguido
por 35 ciclos de 98 °C por 10 segundos (denaturação), 48 °C por 10 segundos
(anelamento) e 72 °C por 30 segundos (polimerização), além de um passo de
extensão final a 72 °C por 5 minutos. As reações incluíram 1X PCR buffer, 0.2
μM primer FW, 0.2 μM primer RV, 0.2 mM mix de dNTPs, 76 ng/µL DNA molde
e 2 U da DNA Polimerase Phusion (Biolabs) em um volume final de 100 μL.
Após a reação de PCR os produtos foram analisados através de eletroforese
em gel de agarose a 1 %. A banda correspondente a ORF desejada foi
excisada do gel e purificada, utilizando o kit comercial QIAquick Gel Extraction
Kit (QIAGEN), seguindo as instruções do fabricante. Em seguida, a purificação
foi confirmada através de eletroforese em gel de agarose a 1 %, sendo utilizado
o 1kb DNA ladder NEB #N3232 (Biolabs), como marcador de peso molecular.

4.4.3 Clonagem ORF-específica em vetor pCR-Blunt

Uma vez que os produtos de PCR, gerados a partir da amplificação
utilizando a enzima Phusion® High-Fidelity DNA Polymerase (Biolabs),
possuem extremidades cegas, o produto de PCR purificado, estava pronto para
a clonagem no vetor linear, também de extremidades cegas, pCR-blunt
(Invitrogen). A reação de ligação seguiu a razão 3:1 (inserto:vetor), incluindo 1X
ligase buffer, 75 ng do produto da PCR purificado (25 ng/µL), 25 ng do vetor
pCR®II-Blunt-TOPO (50 ng/µL) e 10 U da DNA Ligase (20 U/µL Biolabs) em
um volume final de 10 μL. Em seguida, a reação preparada foi mantida a 5 °C
por 18 horas, seguido por transformação em células DH5α competentes.
O

DNA

recombinante

de

alguns

transformantes,

escolhidos

aleatoriamente na placa LB-AGAR, foram extraídos, utilizando o kit comercial
PureLink Quick Plasmid Miniprep Kit (Invitrogen). Para a reação de digestão
para confirmar a presença de inserto no vetor pCR-Blunt, foram utilizados: ~0,5
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µg de minipreparação de plasmídeos, 10 U de NcoI, 10 U de XhoI (20 U/µL
Biolabs), 1X tampão NEB4, 0,1 mg/mL BSA para o volume final de 20 μL. A
reação foi mantida a 37 °C por 2 horas e inativada a 65 °C por 20 minutos. As
seqüências geradas por sequenciamento pela empresa “Beckman Coulter
Genomics”, utilizando os iniciadores M13 foram comparadas com a seqüência
originalmente

obtida

utilizando

a

ferramenta

online

clustal

W.

As

minipreparações de pCR-Blunt-EXOMEG1, cujas sequências mostraram 100 %
de identidade ao sequenciamento inicialmente realizado quando em pBC-41F,
foram selecionadas e digeridas com NcoI e XhoI, e a banda correspondente a
ORF alvo foi purificada do gel de agarose a 0,8 %, utilizando o kit comercial
QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN).

4.4.4 Clonagem ORF-específica em vetor pHis Parallel

Em paralelo, foi realizada a linearização do vetor de expressão pHis
Parallel com as enzimas NcoI e XhoI. Para tanto, a reação contendo ~ 1µg de
DNA plasmideal, 10 U de NcoI, 10 U de XhoI (20 U/µL Biolabs), 1X tampão
NEB4, 0,1 mg/mL BSA para o volume final de 20 μL foi mantida a 37 °C por 2
horas e inativada a 65 °C por 20 minutos. A banda correspondente ao vetor de
expressão digerido foi excisada do gel de eletroforese a 0,8 % e purificada,
utilizando o kit comercial QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN) . Em seguida, a
reação

de

clonagem

da

ORF,

possuindo

extremidades

NcoI/XhoI

complementares as extremidades NcoI/XhoI do vetor pHis linearizado, seguiu a
razão 3:1 (inserto:vetor), incluindo 1 X ligase buffer, 90 ng da ORF (15 ng/µL),
30 ng do vetor

pHis Parallel (30 ng/µL) e 10 U da DNA Ligase (20 U/µL

Biolabs) em um volume final de 10 μL. A reação foi mantida por 18 horas a 5
°

C,

seguido

por

transformação

em

células

DH5α

competentes.

A

minipreparação plasmidial, seguida por digestão da construção pHisEXOMEG1, utilizando as enzimas NcoI e XhoI, confirmou o sucesso da
clonagem e, desse modo a construção pHis-EXOMEG1 estava pronta para ser
inserida em cepa de expressão BL21 por eletroporação.
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4.4.5 Clonagem ORF-específica em vetor pTrc99A

Para realizar testes in vivo, a clonagem da ORF de interesse foi
realizada em vetor pTrc99A o qual é IPTG-induzível e, diferentemente do vetor
de expressão pHis Parallel, permite a expressão da proteína recombinante de
forma independente da T7 RNA polimerase, encontrada em cepas de
expressão, tais como BL21 e Rosetta.
Deste modo, 5,3 µg do vetor pTrc99A foi linearizado com 20 U das
enzimas NcoI-HF e SalI-HF (20U/ µL - Biolabs) em 1X tampão NEB 4, sendo o
volume final da reação 20 µL. Para isolar a ORF de interesse, a mesma foi
excisada da construção pHis-EXOMEG1, utilizando as enzimas NcoI e XhoI,
uma vez que esta última gera extremidades que são complementares a
extremidades geradas pela enzima SalI, permitindo a ligação. Para tanto, 1 µg
da construção em pHis foi digerida com 10 U das enzimas NcoI-HF e XhoI (20
U/ µL - Biolabs) em 1X tampão NEB 4 (10X) suplementado com 1X BSA (100
mg/mL), sendo o volume final da reação 20 µL. Ambas as reações foram
mantidas a 37 °C por 3 horas. Após as digestões, a banda correspondente a
ORF desejada, assim como o vetor linearizado, foram excisados do gel de
agarose a 1 % e purificados, utilizando o kit comercial QIAquick Gel Extraction
Kit (QIAGEN), seguindo as instruções do fabricante. Em seguida, a purificação
foi confirmada através de eletroforese em gel de agarose a 0,8% e quantificado
em nanodrop.
Para a clonagem foram utilizadas 20 U da enzima T4 DNA ligase (20 U/
µL - Biolabs) e a razão inserto:vetor de 3:1, ou seja, 30 ng do vetor linearizado
pTrc99A, 90 ng do inserto a ser clonado e 1X tampão T4 DNA ligase, sendo o
volume final da reação de 32 µL e a mesma mantida a 4 °C por 18 horas. As
cepas hospedeiras da construção DH5α (recA-) e a cepa duplo mutante
AB1157 xthA nfo receberam 10 ng da construção através de eletroporação.
Colônias transformadas presentes em placas de LB ágar contendo 100 mg/mL
de ampicilina foram inoculadas para extração plasmidial, utilizando o kit
comercial PureLink Quick Plasmid Miniprep (Invitrogen), seguindo instruções
do fabricante. Para confirmar a presença do inserto fez-se a reação com 500
ng de DNA da construção recém-extraída, 10 U das enzimas EcoRV-HF e
HindIII (20 U/ µL - Biolabs), 1X Tampão NEB 2, 1X BSA (100 X), sendo 15 µL o
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volume final da reação a qual foi mantida a 37 °C por 3 horas. Após o período
de incubação, a presença do inserto foi visualizada em gel de agarose a 0,8 %.

4.5 Obtenção da proteína metagenômica

4.5.1 Indução da expressão da proteína metagenômica
Inicialmente, a cultura de BL21 (transformada com o vetor recombinante
pHis-EXOMEG1), crescida por 16- 18 horas, foi 100 X diluída em 2 L de meio
LB fresco, suplementado com 100 mg/mL ampicilina e 34 mg/mL cloranfenicol,
e mantidas a 37 °C sob agitação constante a 220 rpm. Ao atingir uma
densidade óptica a 600 nm (D.O

600nm)

de 0,45, retirou-se uma alíquota (1 mL)

que foi centrifugada a 12.000 rpm por 5 minutos e cujo precipitado foi mantido a
-20 °C, sendo este o controle não induzido. Em seguida, para a indução da
expressão da proteína recombinante, a cultura foi resfriada a temperatura
ambiente (~20 °C) e, somente após este passo, 0.1 mM IPTG (isopropiltiogalactosídeo), agente indutor da expressão de proteínas, foi adicionado à
cultura, mantendo-a com agitação constante a 180 rpm por cerca de 20 horas a
16 °C.
Após a indução da expressão protéica, foi retirada uma alíquota de 1 mL
e procedeu-se da mesma forma citada para alíquota não induzida, de modo a
realizar análise das amostras induzida e não induzida por SDS-PAGE a 12 %
(92) e confirmar a indução da expressão proteica. Em paralelo, todo o volume
da cultura induzida foi centrifugado a 8500 rpm (rotor SLC6000) por 15
minutos, os precipitados ressuspendidos em 30 mL de 1 X PBS pH 7.2
(Tampão fosfato Salino– Gibco -Invitrogen) e mantidos em freezer – 20 °C até o
momento da lise celular e purificação das proteínas.

4.5.2 Lise celular e purificação da proteína metagenômica

Para a etapa de lise celular, adicionou-se o tampão de lise (0.5 M NaCl,
10 % Glicerol, 20 mM Hepes pH 7.5, 5 mM Imidazol pH 7.5 e 2 mM βmercaptoetanol), 1 mM do inibidor de protease PMSF, 1 mg/mL lisozima, 0,5 %
de 10 % Triton X-100 e 150 U de Benzonase Nuclease (Novagen – 10 KU – 25
U/µL). A amostra foi mantida no gelo por aproximadamente 1 hora, invertendo-
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a periodicamente durante esse período, e ao fim desta etapa, a amostra foi
sonicada até perder a viscosidade. Em seguida, cada amostra foi centrifugada
a 20.000 rpm por 45 minutos a 4 °C. O sobrenadante foi coletado em um novo
tubo pré-gelado, congelado com Nitrogênio líquido e mantido a -80 °C até o
momento da purificação da proteína.
Após a confirmação da expressão das proteínas em sua forma solúvel,
visualizada através de SDS-PAGE a 12 % (92), foi realizada a purificação das
proteínas recombinantes por cromatografia de afinidade utilizando colunas
HisTrap FF (GE Healthcare). Para equilibrar a coluna utilizou-se 20 mL de 300
mM Imidazol seguido por 40 mL de 5 mM Imidazole. Para a etapa de ligação
da proteína alvo à coluna, todo o volume do extrato proteico foi passado ao
longo da coluna por 2X. A lavagem da coluna foi realizada em 3 passos,
utilizando 20 mL de tampão contendo concentrações crescentes de Imidazol (5
mM, 20 mM e 60 mM Imidazol). A eluição da proteína foi realizada utilizando 20
mL de 300 mM de Imidazol. No entanto, uma eluição extra foi realizada com 20
mL de 300 mM de Imidazol. Ao final, todos os passos do processo de
purificação, incluindo as amostras induzidas e não induzidas, foram aplicados
em gel de acrilamida a 12 %.
Após a eluição, a proteína foi submetida à diálise, utilizando membranas
SnakeSkin dialysis tubing 10,000 MWCO (Thermo Scientific). Nesta membrana
foi colocado todo o volume da proteína purificada (primeira eluição) e esta foi
submergida em tampão A (0.05 M KCl, 20 mM Hepes pH 7.5, 1 mM EDTA pH
8.0, 1 mM DTT e 10 % Glicerol). A diálise foi realizada durante um período de
18 horas a 4 °C, sob agitação suave.
Com o objetivo de obter o máximo de pureza, outra etapa de purificação,
utilizando a coluna de troca iônica HiTrap Q HP (Ge Healthcare) foi realizada,
seguindo as etapas de (1) equilíbrio, (2) ligação e (3) lavagem da coluna,
finalizando com a (4) eluição da proteína. Para equilibrar a coluna utilizou-se 25
mL do tampão A (0.05 M KCl, 20 mM Hepes pH 7.5, 1 mM EDTA pH 8.0, 1 mM
DTT e 10 % Glicerol). Para a etapa de ligação da proteína alvo à coluna, todo o
volume do extrato proteico foi passado ao longo da coluna por 3X. Em seguida,
a lavagem da coluna foi realizada, utilizando 20 mL de tampão A. Para a
eluição da proteína foi realizado um gradiente de salinidade utilizando o tampão
A com adição de 5, 10, 20, 30, 40 50 e 100 % de tampão B (1 M KCl, 20 mM
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Hepes pH 7.5, 1 mM EDTA pH 8.0, 1 mM DTT e 10 % Glicerol) Ao final, todos
os passos do processo de purificação, incluindo as amostras induzidas e não
induzidas, foram analisados em SDS-PAGE a 12 % (92). As amostras
contendo as proteínas eluídas foram congeladas com nitrogênio líquido e
mantidas em freezer -80 °C.

4.6 Analise in silico

O Alinhamento múltiplo de sequências foi realizado no programa tcoffee expresso (93), incluindo sequências de aminoácidos de diferentes
membros EEP, além da sequência da proteína de origem ambiental, visando
(1) identificar os motivos conservados característicos da família a qual a
proteína metagenômica é integrante e que provavelmente são essenciais para
sua atividade enzimática, e (2) identificar resíduos conservados entre a
proteína metagenômica e a sequência de aminoácidos de Exonuclease III de
E.coli e a exonuclease Nexo de N. meningitidis os quais potencialmente estão
relacionados com atividade de reparo de DNA e/ou reconhecimento de dano.
A predição da estrutura da proteína foi feita pelo programa I-TASSER
(94). A reconstrução filogenética, visando agrupar a proteína metagenômica em
alguma subfamília e desse modo, elucidar a sua função, foi feita incluindo
membros EEP e proteínas hipotéticas, cuja similaridade foram indicadas pelo
resultado do Blast. A filogenia foi gerada pela Máxima Verossimilhança no
programa MEGA (95), usando o modelo WAG +G. Todas as posições com
menos que 95 % de cobertura e EEP membros redundantes foram eliminados.
Valores de bootstraps foram baseados em 1000 replicatas. Sequências de Mioinositol-1 (ou 4)-monofosfatase, pertencentes a superfamília IMPase-like foram
usadas como grupo externo.

4.7 Atividade in vivo

A sensibilidade a doses crescentes dos agente MMS e H 2O2 foram
verificadas pelo teste de diluição seriada. Para tanto, foi utilizada a cepa
bacteriana duplo mutante para AP endonucleases de reparo de DNA (nfo-xthA-)
e, como controles, as cepas AB1157 (proficiente em reparo) e a mesma cepa
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duplo mutante (nfo-xthA-), ambas transformadas com o vetor sem inserto.
Neste teste, culturas crescidas por 16-18 horas foram diluídas 50 X em meio
LB fresco, suplementado com 100 mg/mL ampicilina, e crescidas a 37 º C sob
agitação constante a 180 rpm até alcançar a densidade óptica (DO) a 600 nm
de 0,8. No entanto, ao alcançarem a DO600 de 0,4, foi adicionado 0,1 mM de
IPTG, visando a indução da expressão da proteína. Também foi adicionado
IPTG às cepas controle transformadas com vetor vazio. Após esse período as
culturas foram serialmente diluídas em meio LB líquido (10 -1, 10-2, 10-3 e 10-4),
e 10 µL de cada diluição, assim como da cultura não diluída (10 0), foram
“gotejados" em meio LB Ágar, contendo 100 mg/mL ampicilina e diferentes
concentrações do agente MMS (0,015 e 0,02 %) ou H2O2 (0,25 e 0,50 mM).
Placas de LB ágar sem adição dos agentes alquilante ou oxidativo também
foram utilizadas como controle. As placas foram incubadas a 37 °C por 18-24
horas.

4.8 Mutagênese sítio dirigida

Após alinhamento múltiplo de sequências, incluindo membros da família
EEP (Endonuclease-Exonuclease-Phosphatase), quatro resíduos conservados
(E47; D195; D253 e H314) sugeridos como sendo importantes para a atividade
catalítica da família EEP, além de um quinto resíduo conservado (S226),
relacionado com atividade AP endonuclease em E.coli e N. meningitidis, foram
selecionados para mutagênese sítio dirigida e 6 pares de iniciadores
mutagênicos

complementares

foram

manualmente

desenhados,

para

substituição de cada resíduo de aminoácido alvo na proteína de origem
ambiental, destacados em negrito e sublinhado (Tabela 2).
Inicialmente, o DNA dam metilado, molde para a mutagênese sítiodirigida, foi isolado a partir da cepa dam+ DH5α, utilizando o kit PureLink Quick
Plasmid Miniprep (Invitrogen), seguindo instruções do fabricante. O DNA
recombinante molde (pHis-EXOMEG1) foi previamente construído a partir da
amplificação da ORF ambiental e subclonagem em vetor de expressão pHis
Parallel.
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Tabela 2. Iniciadores para mutagênese sítio dirigida
E47A

FW 5´ CC GAC ATC CTC GTC TTT CAA GCT ATT CTG GAT TTG CAG GCG CT 3´
RV 5´ AG CGC CTG CAA ATC CAG AAT AGC TTG AAA GAC GAG GAT GTC GG

D195A FW 5´ AG TCA ACG GTG CTC ATT GGA GCA TTC AAC GCG ATT CGC GGC AA 3´
RV 5´ TT GCC GCG AAT CGC GTT GAA TGC TCC AAT GAG CAC CGT TGA CT

S226A FW 5´ GG CCG CAG CCA CGT TTC GCC GCG GCC ATG TCG CCT TCG ACG GT 3´
RV 5´AC CGT CGA AGG CGA CAT GGC CGC GGC GAA ACG TGG CTG CGG CC 3´

S226R FW 5´ GG CCG CAG CCA CGT TTC GCC AGG GCC ATG TCG CCT TCG ACG GT 3´
RV 5´ AC CGT CGA AGG CGA CATGGC CCT GGC GAA ACG TGG CTG CGG CC

D253A FW 5´ AT CTG GAC AGG GAA GTC ATT GCA CAT GTA ATT GTT TCT CCG GA 3´
RV 5´ TC CGG AGA AAC AAT TAC ATG TGC AAT GAC TTC CCT GTC CAGAT 3´

H314A FW 5´ AT CTT CAC CGC ATC TCA GAC GCG CGT CCC GTC AGG GTG ATT GT 3´
RV 5´ AC AAT CAC CCT GAC GGG ACG CGC GTC TGA GAT GCG GTG AAG AT 3´

O plasmídio recombinante foi completamente amplificado utilizando a
DNA polimerase Phusion High-Fidelity (Biolabs). As reações com volume final
de 50 μL incluíram 1 X PCR buffer, 0.5 μM primer FW, 0.5 μM primer RV, 0.2
mM dNTPs mix, 290 ng/µL dsDNA molde e 2 U da DNA Polimerase Phusion. O
ciclo termal de amplificação incluiu um passo inicial de denaturação a 98 °C por
1 minuto, 20 ciclos a 98 °C por 30 segundos (denaturação), 55 °C por 30
segundos (anelamento), 72 °C por 3 minutos (polimerização), e um passo de
extensão final a 72 °C por 10 minutos. Para digerir o DNA molde parental selecionando, dessa forma, o DNA recém-sintetizado contendo a mutação
desejada - todo o volume do produto da reação de amplificação, foi tratado com
40 U da enzima DpnI (Biolabs), a qual é específica para DNA metilado,
seguindo instruções do fabricante. Em seguida, o vetor possivelmente
contendo a mutação desejada foi inserido por eletroporação em cepa DH5α
eletrocompetente.
Para confirmar a substituição do resíduo de aminoácido alvo na ORF
ambiental foi feita a extração plasmidial, utilizando o kit PureLink Quick Plasmid
Miniprep (Invitrogen), o DNA encaminhado para sequenciamento e, as
sequências geradas foram analisadas por alinhamento de sequências
comparando com a sequência proteica da proteína original. Confirmada a
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incorporação da mutação, 10 ng do plasmídio recombinante foi introduzido por
eletroporação em cepa hospedeira BL21, adequada a expressão de proteínas.

4.9 Indução da expressão, lise celular e purificação das proteínas
mutantes

As

purificações

das

proteínas

metagenômicas

mutantes

foram

realizadas conforme descrito para a proteína metagenômica selvagem.

4.10 Atividade in vitro

4.10.1 Substratos para testes enzimáticos in vitro

A atividade da proteína purificada, foi verificada contra (1) substratos
simples e dupla-fita, com extremidades cegas, contendo ou não um sítio
abásico na posição 10 do oligonucleotídeo de 21 mer, fluorescentemente
marcado na região 5´com Cy5, gentilmente cedidos pelo Dr. Mauro ModestiCNRS-França; (2) substrato dupla-fita, com extremidades cegas, contendo o
análogo de sítio abásico tetrahidrofurano na posição 19 do oligonucleotídeo de
30 mer, marcado na região 3´ com Alexa Fluor® 647-aha-dCTP (A32771 –
Molecular Probes); e (3) substrato dupla-fita, com extremidades cegas,
contendo o 8-oxodG na posição 20 do oligonucleotídeo de 30 mer, marcado na
com Fluoresceína na extremidade 5´, gentilmente cedidos pela Dra. Nadja C.
de Souza-Pinto – IQ- USP (Tabela 3).

Tabela 3. Oligonucleotideos 5´ ou 3´ marcados
Controle (1)

5´Cy5-CGGAATTAAAGGGCAAGACCT-3´

5´Cy5

Oligo AP (1)

5´Cy5-CGGAATTAAAGXGCAAGACCT-3´

5´Cy5

Complementar (1)

5´ AGGTCTTGCCCTTTAATTCCG-3´

Oligo AP (2)

5’-ATA TAC CGC GG(F) CGG CCG ATC AAG CTT ATT

3´AF

8-oxodG (2)

ATA TAC CGC G(OG)C CGG CCG ATC AAG CTT ATT

5´F

Complementar (2)

3’-TAT ATG GCG CC G GCC GGC TAG TTC GAA TAA

X: Sítio abásico
F: Tetrahidrofurano, análogo de sitio abásico
OG: 8-oxodG

-

-
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4.10.2 Teste de atividade AP endonuclease

Inicialmente, a atividade da proteína foi avaliada utilizando 1 µM do
substrato dupla-fita, a proteína purificada em concentrações crescentes (10, 20,
50 e 100 µM) em tampão 1 (5 mM Tris-HCl, 5 mM MgCl2, 0.5 mM Dithiothreitol
pH 7.0) e H2O para o volume final de 20 µL. Como controle, foi realizada a
reação sem adição da proteína. As reações foram mantidas a 37 °C por 30
minutos. Entretanto, para os demais testes foi padronizado o tempo de 1 hora e
a concentração da proteína de 100 µM.
Ao final do período de incubação, as reações foram terminadas com a
solução “STOP”, contendo 98 % Formamida e 0,5 M de EDTA. As amostras
foram aquecidas a 95 °C por 3 minutos e imediatamente resfriadas em gelo
antes de aplicar no gel PAGE-Ureia, sendo 20 % acrilamida e 8 M Ureia. Após
eletroforese, em sistema Sequi-Gen GT Nucleic acids Electrophoresis Cell
(BioRad), os géis foram escaneados com o analisador de imagens FLA-5000
(FUJIFILM) para detectar o DNA cy5-marcado.

4.10.3 Teste de atividade em função do tempo de incubação

Para avaliar a cinética da atividade da nuclease metagenômica foi
realizado teste utilizando 6 µM do substrato ds-AP-DNA, 300 µM da proteína
purificada, 50 mM KCl em tampão 1 (5 mM Tris-HCl, 5 mM MgCl2, 0.5 mM
Dithiothreitol pH 7.0) e H2O para o volume final de 85 µL. Como controle, foi
realizada a reação sem adição da proteína. As reações foram mantidas a 37 °C
e uma alíquota de 10 µL da reação foi retirada após 5, 10, 20, 30, 40, 50 e 60
minutos, sendo as reações terminadas com a solução “STOP”, contendo 98 %
Formamida e 0,5 M de EDTA. As amostras foram aquecidas a 95 °C por 3
minutos e imediatamente resfriadas em gelo antes de aplicar no gel PAGEUrea, sendo 20 % acrilamida e 8 M Ureia. Após eletroforese, em sistema
Sequi-Gen GT Nucleic acids Electrophoresis Cell (BioRad), os géis foram
escaneados com o analisador de imagens FLA-5000 (FUJIFILM).
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4.10.4 Teste de atividade AP endonuclease em substrato 3´ marcado

A atividade AP endonuclease foi verificada em substrato marcado na
porção 3´. Para tanto foram utilizadas concentrações crescentes de proteínas
(0, 0.5, 1 e 2 µg) e 50 fm do substrato dupla-fita, em tampão 1 (5 mM Tris-HCl,
5 mM MgCl2, 0.5 mM Dithiothreitol pH 7.0) e H2O para o volume final de 20 µL.
Como controle, foi realizada a reação sem adição da proteína. As reações
foram mantidas a 37 °C por 1 hora.
Ao final do período de incubação, as reações foram terminadas com a
solução “STOP”, correspondendo a Formamida dye. As amostras foram
aquecidas a 95 °C por 10 minutos antes de aplicar no gel PAGE-Ureia, sendo
15 % acrilamida e 7 M Ureia. Após eletroforese, em sistema SE400 (GE
Healthcare), os géis foram visualizados com scanner de imagens Typhoon (GE
Healthcare) para detectar o DNA AF -marcado.

4.10.5 Dependência de Magnésio

Para avaliar a dependência de Magnésio para a atividade da proteína
metagenômica foram incluídas nas reações: 100 µM da proteína metagenômica
purificada, 1 µM do substrato ds-AP-DNA em tampão 2 (5 mM Tris-HCl, 0.5 mM
Dithiothreitol pH 7.0), concentrações crescentes de MgCl2 (0,5,10 e 15 mM) e
H2O para o volume final de 20 µL. Como controles, foram realizadas a reação
sem adição da proteína além do controle sem adição de MgCl 2. As reações
foram mantidas a 37 °C por 1 hora. Ao final do período de incubação, foi
adicionada a solução “STOP”, contendo 98 % Formamida e 0,5 M de EDTA, às
amostras que foram aquecidas a 95 °C por 3 minutos e imediatamente
resfriadas em gelo antes de aplicar no gel PAGE-Ureia, sendo 20 % acrilamida
e 8 M Ureia. Após eletroforese, em sistema Sequi-Gen GT Nucleic acids
Electrophoresis Cell (BioRad), os géis foram escaneados com o analisador de
imagens FLA-5000 (FUJIFILM).
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4.10.6 Inativação por EDTA

Para avaliar se a atividade da nuclease metagenômica pode ser
inativada pelo quelante de metal EDTA, foram realizadas reações contendo
100 µM da proteína metagenômica purificada, 1 µM do substrato ss-AP-DNA
ou ds-AP-DNA em tampão 1 (5 mM Tris-HCl, 5 mM MgCl2, 0.5 mM
Dithiothreitol pH 7.0), concentrações crescentes de EDTA (0,1, 5 e 10 mM) e
H2O para o volume final de 20 µL. Como controles, foram realizadas reações
sem adição da proteína além do controle sem adição de EDTA. As reações
foram mantidas a 37 °C por 1 hora. Ao final do período de incubação, foi
adicionado a solução “STOP”, contendo 98 % Formamida e 0,5 M de EDTA, às
amostras que foram aquecidas a 95 °C por 3 minutos e imediatamente
resfriadas em gelo antes de aplicar no gel PAGE-Ureia, sendo 20 % acrilamida
e 8 M Ureia. Após eletroforese, em sistema Sequi-Gen GT Nucleic acids
Electrophoresis Cell (BioRad), os géis foram escaneados com o analisador de
imagens FLA-5000 (FUJIFILM).

4.10.7 Resistência a sal

Para avaliar se a atividade da nuclease metagenômica pode ser
afetada pela concentração de sal, foram realizadas reações contendo 100 µM
da proteína metagenômica purificada, 1 µM do substrato ss-AP-DNA ou ds-APDNA em tampão 1 (5 mM Tris-HCl, 5 mM MgCl2, 0.5 mM Dithiothreitol pH 7.0),
concentrações crescentes de KCl (0, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 500 e 1000
mM) e H2O para o volume final de 20 µL. Como controles, foram realizadas
reações sem adição da proteína além do controle sem adição de EDTA. As
reações foram mantidas a 37 °C por 1 hora. Ao final do período de incubação,
foi adicionada às amostras a solução “STOP”, contendo 98 % Formamida e 0,5
M de EDTA, foram aquecidas a 95 °C por 3 minutos e resfriadas em gelo antes
de aplicar no gel PAGE-Ureia, sendo 20 % acrilamida e 8 M Ureia. Após
eletroforese, em sistema Sequi-Gen GT Nucleic acids Electrophoresis Cell
(BioRad), os géis foram escaneados com o analisador de imagens FLA-5000
(FUJIFILM).
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4.10.8 Teste de atividade contra 8-oxodG

A atividade da proteína metagenômica foi verificada em substrato
marcado na porção 5´, contendo uma 8-oxodG. Para tanto foram utilizadas
concentrações crescentes de proteínas (0, 1 e 2 µg) e 50 fm do substrato
dupla-fita, em tampão 1 (5 mM Tris-HCl, 5 mM MgCl2, 0.5 mM Dithiothreitol pH
7.0) e H2O para o volume final de 20 µL. Como controle, foi realizada a reação
sem adição da proteína. As reações foram mantidas a 37 °C por 1 hora.
Ao final do período de incubação, as reações foram terminadas com a
solução “STOP”, correspondendo a Formamida dye. As amostras foram
aquecidas a 95 °C por 10 minutos, antes de aplicar no gel PAGE-Ureia, sendo
15 % acrilamida e 7 M Ureia. Após eletroforese, em sistema SE400 (GE
Healthcare), os géis foram visualizados com scanner de imagens Typhoon (GE
Healthcare) para detectar o DNA AF -marcado.

4.11. Atividade das proteínas mutantes E47A e D195E

Para avaliar a atividade dos mutantes, foram realizadas reações
contendo concentrações crescentes da proteína mutante (50 e 100 µM), o
tampão 1 (5 mM Tris-HCl, 5 mM MgCl2, 0.5 mM Dithiothreitol pH 7.0) e H2O
para o volume final de 20 µL. Como controles, foram realizadas reações sem
adição da proteína. As reações foram mantidas a 37 °C por 1 hora. Ao final do
período de incubação, foi adicionada a solução “STOP”, contendo 98 %
Formamida e 0,5 M de EDTA às amostras que foram aquecidas a 95 °C por 3
minutos e imediatamente resfriadas em gelo antes de aplicar no gel PAGEUreia, sendo 20 % acrilamida e 8 M Ureia. Após eletroforese, em sistema
Sequi-Gen GT Nucleic acids Electrophoresis Cell (BioRad), os géis foram
escaneados com o analisador de imagens FLA-5000 (FUJIFILM) para detectar
o DNA cy5-marcado.
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5- RESULTADOS

5.1 Obtenção do clone a ser caracterizado

Uma biblioteca de DNA ambiental (2688 clones) foi previamente
construída abrigando insertos com uma média de tamanho de 1.5-2 kb, e, em
seguida,

funcionalmente

analisada

visando

identificar

novos

genes

relacionados a atividade de reparo de DNA. Para tanto, a biblioteca foi
replicada em meio seletivo, constituído de LB Agar suplementado com H2O2 (03 mM H2O2 – Merck), utilizando, como controle, a cepa hospedeira da biblioteca
metagenômica (DH10b recA-) transformada com o vetor vazio (87). Com esta
estratégia, um clone ambiental foi selecionado (denominado 41F devido a
posição 1F na placa de 96 poços de número 4), cujo fenótipo resistente foi
confirmado por teste de diluição seriada em meio contendo H2O2 (Figura 9A). O
inserto ambiental clonado possuía 1,5 kb, conforme confirmado através da
análise de restrição (Figura 9B, linha 2).

Figura 9. Teste de confirmação da atividade e presença do inserto. (A) O fenótipo resistente
conferido a cepa recA-,observado em meio contendo H2O2, deve-se a presença da ORF
metagenômica. (B) Confirmação da presença do inserto de 1,5 kb em construção extraída do
clone PL41F.Linha 1: Marcador de peso molecular; Linha 2: Construção pBc-41F digerida com
HindIII e PstI; Linha 4: vetor pBC vazio digerido com HindIII e PstI-digerido; Linha 5:
Construção pBc-41F não digerida. Linha 8: vetor pBC não digerido. As amostras presentes nas
linhas 2-3 e 7-8 correspondem a outros clones os quais não são objetos desta tese.
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5.2 Identificação e análise in silico da ORF metagenômica

A análise da sequência do clone metagenômico, através da ferramenta
ORF Finder, resultou na identificação de uma ORF de 975 pb que codifica para
um polipeptídio com 324 aminoácidos. A sequência nucleotídica recebeu
número de acesso no Genbank KJ436741, tornando-se pública a partir do dia
03 de Junho de 2014. A busca por homologia de sequência através do DELTABlast revelou similaridade a uma endonuclease não caracterizada de
Bacteroides finegoldii (WP_007762523 e-value 8e-39) com um domínio
conservado

relacionado

a

superfamília

Endonuclease/Exonuclease/Phosphatase (EEP). O alinhamento clustal da
sequência de aminoácidos da ORF metagenômica contra a sequência da
endonuclease de B. finegoldii revelou uma Identidade de 13.4% e 23,2% de
similaridade. O alinhamento múltiplo contra diferentes membros da superfamília
EEP revelou a conservação de seis motivos potencialmente catalíticos,
sugerindo que a proteína de origem ambiental pertença de fato a esta
superfamília e que compartilhe o mesmo mecanismo catalítico (Figura 10)

Figura
10.
Alinhamento
múltiplo de sequências (A) O
alinhamento
entre
EXOMEG1
e
a
endonuclease
de
B.
finegoldii
revelou
uma
Identidade de 13.4%. (B) O
alinhamento
entre
EXOMEG1
e
diferentes
membros EEP revelou a
conservação dos motivos
relacionados ao mecanismo
catalítico da superfamília
EEP.
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Na reconstrução filogenética, a proteína metagenômica está presente
em um grupo monofilético, composto de membros das subfamílias DNaseI e
MnuA (nuclease de membrana). É possível observar que a evolução da
proteína metagenômica é um evento mais ancestral que a divergência de
DNaseI e MnuA. Entretanto, a proteína obtida por metagenômica está em um
ramo separado, ou seja, a mesma não agrupa com qualquer membro das
subfamílias EEP (Figura 11).
Adicionalmente, considerando que a superfamília EEP possui membros
relacionados ao reparo de DNA, tais como a AP endonuclease de E.coli (Exo
III) e a Exonuclease de N. meningitidis (Nexo), entre outros, a busca por
resíduos conservados potencialmente envolvidos com a atividade de reparo de
DNA revelou a conservação de resíduos na proteína metagenômica (Figura
12), cujos equivalentes em membros da família Exonuclease III estão
relacionados com a atividade AP endonuclease, incluindo os resíduos em E.
coli W171, S178 e I228, envolvidos na ligação ao sítio abásico, os resíduos
D151, N153, D229 e H259, envolvidos com a hidrólise da ligação fosfodiester e
o resíduo E34 o qual foi descrito como envolvido na ligação ao metal Mg2+.
A modelagem tridimensional revelou a conservação da estrutura αβsanduiche (Figura 13), sendo a proteína metagenômica estruturalmente mais
próxima do membro EEP, esfingomielinase C de Listeria ivanonii ( PDB 1ZWX,
Z-score 1.69), e funcionalmente relacionada a DNase I, exonuclease III e
inositol polifosfato (IPP5) segundo a

predição GO (gene ontology) e EC

(classificação enzimática).
Desse modo, é possível sugerir que a sequência ambiental identificada
corresponde a uma nova proteína da superfamília EEP e possivelmente uma
nuclease não caracterizada até o momento.
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Figura 11. Reconstrução filogenética por máxima verossimilhança de EXOMEG1 e subfamílias
EEP. EXOMEG1 não está agrupada em nenhuma das subfamílias EEP. Sequências de mioinositol-1 (ou 4)-monofosfatase da superfamília IMPase-like foram utilizados como grupo
externo. Valores de bootstrap baseados em 1000 réplicas.
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Figura 12. Alinhamento múltiplo, incluindo as sequências de aminoácidos de Exonuclease III
(E. coli), Exonuclease Nexo (N. meningitidis), e a nuclease metagenômica EXOMEG1, descrita
nete trabalho. O domínio catalítico em ExoIII, inclui Asp229, His259 e Glu34, correspondendo
um ao pocket cercado por Gln112, Asn153, Try109, Asn7 e Trp212. O resíduo Asp146 em
Nexo está relacionada com a atividade 3'phosphodiesterase, enquanto os resíduos D313 e
H314 em EXOMEG1 são conservados entre os membros da EEP e estão relacionados com a
atividade 3'-5'exonuclease. A maioria dos resíduos catalíticos necessários para a atividade AP
endonuclease estão presentes em EXOMEG1 e destacados em cinza. O alinhamento foi
gerado pelo pacote T-coffee expresso. Os números dos resíduos de aminoácidos são dados a
direita de cada linha.

Figure 13. O modelo estrutural foi construído utilizando o programa I-TASSER. O motivo α/β
sanduiche é comum entre membros EEP.
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5.3 Clonagem da ORF metagenômica

Com o objetivo de verificar in vivo e in vitro as funções bioquímicas da
proteína de origem ambiental, a ORF metagenômica foi amplificada por PCR e
posteriormente clonada em vetores adequados para os objetivos propostos.
A amplificação ORF-específica gerou um produto com 975 pb,
conforme o esperado após resultado obtido através do ORF Finder, o qual foi
purificado do gel (Figura 14), e clonado em vetor linear PCR-blunt (Invitrogen).

Figura 14. Eletroforese em gel de agarose a 1% do produto da amplificação ORF-especifica
purificado do gel e pronto para ser clonado em vetor PCR-Blunt.

O plasmídio recombinante pCR-Blunt-EXOMEG1, o qual foi inserido
em cepa DH5α, foi isolado e digerido com as enzimas NcoI e XhoI, para
confirmar a eficiência da clonagem. Em seguida, três amostras de cada
construção foram sequenciadas, utilizando os iniciadores M13 foward e M13
reverse, e as sequências geradas foram comparadas com a sequência original
utilizando a ferramenta clustal W. Após análise da sequência, a ORF clonada
em pCR-Blunt-EXOMEG1, previamente amplificada

e sequenciada,

foi

purificada do gel para posterior subclonagem em vetor de expressão pHis
Parallel (Figura 15A).
Em paralelo à preparação da ORF, o vetor pHis Parallel foi digerido,
com as mesmas enzimas utilizadas para a digestão da ORF, NcoI e XhoI, e
purificado do gel de agarose a 0,8 % (Figura 15B). Após inserir a construção
pHis-EXOMEG1 em cepa DH5α e confirmar a clonagem no vetor de expressão,
através de digestão (Figura 15C, linhas 1 e 3), a minipreparação de plasmidio
foi transformada em célula hospedeira adequada à expressão de proteínas,
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BL21 (DE3) pLysS.
Uma vez que o vetor pHis Parallel possui o promotor T7 e o gene lacI
para conferir um controle estrito da expressão, o qual exige a T7-RNApolimerase e a indução da expressão por IPTG, e apenas cepas de E.coli
engenheiradas para superexpressão de proteínas, tais como BL21 e Rosetta,
sintetizam a T7 RNA-polimerase quando

induzidas por IPTG-, fez-se

necessária a clonagem da ORF de interesse em vetor pTrc99A, o qual permite
a expressão da proteína em diferentes cepas de E.coli que não sintetizam a
T7-RNA-Polimerase e, subsequentemente, realizar testes in vivo. Desse modo,
a ORF metagenômica foi subclonada em vetor pTrc99A, o qual possui o
promotor hibrido trc (trp/lac), sendo induzível por IPTG, mas T7-RNA
Polimerase independente.
Para tanto, foi feita a digestão da construção em vetor pHis parallel,
utilizando as enzimas NcoI e XhoI (Figura 15D) e a ligação do inserto em vetor
pTrc99A linearizado com as enzimas NcoI e SalI (Figura 15E). Após
transformar a nova construção em cepa recA- (DH5α) foi necessária a
confirmação da presença do inserto na nova construção, através da análise de
restrição (Figura 15C, linhas 2 e 4).
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Figura 15. Etapas da subclonagem da ORF isolada em vetores pHis e pTrc99A. Eletroforese
em gel de agarose a 0,8% (A) Confirmação da recuperação da purificação da ORF excisada
do vetor PCR-Blunt com NcoI e XhoI (Linhas 1 e 2); (B) Confirmação da recuperação da
purificação do vetor pHis digerido com NcoI e XhoI (Linha 1). (C) Digestão com as enzimas
NcoI e XhoI para confirmação da clonagem nos vetores pHis Parallel e pTrc99A, com as
enzimas HindIII e NcoI. ; Linha 1 pHis não digerido; Linha 2 pTrc99A não digerido; Linha 3 pHis
NcoI e XhoI-digerido; Linha 4 pTrc99A HindIII e NcoI-digerido. (D) Liberação da ORF de
interesse a partir da construção em vetor pHis Parallel digerido com as enzimas NcoI e XhoI;
Linha 2: construção em vetor pHis Parallel; Linhas 4-6: construção em vetor pHis Parallel
digerido com NcoI e XhoI. (E) Linearização do vetor pTrc99A com as enzimas NcoI e SalI.
Linha M, marcador de peso molecular SmartLadder; Linha 1, vetor pTrc99A não digerido;
Linhas 3-5, vetor pTrc99A linearizado. M1: 1kb DNA ladder NEB #N3232 (Biolabs); M2:
SmartLadder.

5.4 Mutagênese sítio dirigida

A reação de PCR, como primeiro passo na etapa de mutagênese sítio
dirigida, assim como a digestão com DpnI e transformação por eletroporação
da cepa recA foram realizados com sucesso. No entanto, após a obtenção da
minipreparações plasmidiais das construções de interesse (Figura 16), seguido
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por sequenciamento e análise da sequência em comparação com a sequência
da proteína selvagem. Observou-se que dos dois mutantes obtidos apenas a
mutação E47A foi incorporada corretamente. O códon substituído no segundo
mutante codifica para um aminoácido da mesma classe que o D (Figura 17 e
18), ou seja, foi obtido o mutante D195E e não o mutante D195A esperado.
Novas tentativas serão realizadas. Os outros mutantes S226A, S226R, D253A
e H314A não foram obtidos, até o momento.

Figura 16. Eletroforese em gel de agarose a 0,8% após reação de PCR para a mutagênese
sítio-dirigida. (A) Construções contendo o gene selvagem e amplificações com pares de
iniciadores mutagênicos E47A, D195A, S226A e S226R; M- Marcador de peso molecular
SmartLadder; Linha 1- nuclease metagenômica original em vetor pHis; Linhas 2-4 – Nuclease
mutante E47A; Linhas 5-7- Nuclease mutante D195A; Linhas 8-10- Nuclease mutante
S226A,sendo as amostras 8 e 9 indicativas que a amplificação não foi total; Linha 11- Nuclease
mutante S226R. (B) Construções contendo o gene selvagem e amplificações com pares de
iniciadores mutagênicos S226R; D253A e H314A; M- Marcador de peso molecular
SmartLadder; Linha 12- nuclease metagenômica original em vetor pHis; Linhas 13-16Nuclease mutante S226R; Linhas 17-19- Nuclease mutante D253A; Linhas 20-22- Nuclease
mutante H314A.
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Figura 17. Alinhamento Clustal W entre a proteína metagenômica selvagem (posteriormente
denominada EXOMEG1) e a nuclease mutante E47A. O códon em vermelho indica o local da
substituição do aminoácido E (Ácido glutâmico-Glu) por A (Alanina - Ala).

Figura 18. Alinhamento Clustal W entre a proteína metagenômica selvagem (denominada
EXOMEG1) e a nuclease mutante D195E. O códon em vermelho indica o local da substituição
do aminoácido D por E. O Objetivo inicial era gerar o mutante D195A.

5.5 Obtenção das proteínas recombinantes selvagem e mutante

O SDS-page (12 %) confirmou a indução da superexpressão das
proteínas de interesse com ~37KD (Figura 19, linhas 2, 4 e 6) sendo ausentes
as bandas referentes as proteínas alvo nas amostras não induzidas, conforme
o esperado (Figura 19, linhas 1, 3 e 5).
Após essa etapa inicial foram realizados dois processos de purificação
das proteínas. A primeira etapa foi a cromatografia de afinidade, utilizando
colunas HisTrap FF, visto que a ORF ambiental, assim como os mutantes
E47A e D195E, foram clonados em um vetor IPTG-induzível pHis-Parallel,
adequado para expressar a proteína recombinante contendo uma cauda de
histidina (Figura 20 A-C). Em seguida, para obter um maior grau de pureza, foi
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realizada a cromatografia de troca aniônica, utilizando a coluna HiTrap Q HP,
visto que o ponto isoelétrico (pI) teórico das proteínas de interesse, segundo o
ProtParam (ExPaSy), corresponde a 5.2.

Neste processo utilizou-se um

gradiente de salinidade, sendo as proteínas purificadas eluídas em tampão
20% B, correspondendo a 0.24 M KCl (Figuras 21,linha 6 e 22A-B, linhas 5).

Figura 19. O SDS-page confirmou a indução da superexpressão das proteínas de interesse
com ~37KD. M, marcador de peso molecular SpectraBR; Linha 1, Extrato celular de cultura não
induzida (selvagem); Linha 2, Indução da expressão da proteína selvagem com 0,1mM IPTG;
Linha 3, Extrato celular de cultura não induzida (E47A); Linha 4, Indução da expressão da
proteína mutante E47A com 0,1mM IPTG ; Linha 5, Extrato celular de cultura não induzida
(D195E); Linha 6, Indução da expressão da proteína mutante D195E com 0,1mM IPTG.

Figura 20. Purificação das proteínas selvagem e mutantes através da coluna HisTrap FF. (A)
Proteína metagenômica selvagem; (B) mutante E47A; e C) mutante D195E. Linhas M,
marcador de peso molecular SpectraBR; Linhas 1, extrato celular da cultura não induzida;
Linhas 2, extrato celular da cultura induzida com 0,1mM IPTG; Linhas 3, amostra não retida ao
passar através da coluna (flowthrough); Linhas 4, lavagem 1; Linhas 5, lavagem 2; Linhas 6,
lavagem 3; Linhas 7, eluição 1, contendo a proteína isolada; Linhas 8, eluição 2, contendo a
proteína isolada.
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Figura 21. Purificação da proteína metagenômica selvagem por troca aniônica, utilizando a
coluna HiTrap Q HP. Linha M, marcador de peso molecular SpectraBR; Linha 1, proteína
selvagem purificada com a coluna HisTrap FF; Linha 2 amostra passada através da coluna
(flowthrough); Linha 3, lavagem 1 ; Linha 4, eluição tampão 5% B; Linha 5, eluição tampão
10%B; Linha 6, Proteína purificada eluída com tampão 20%B; Linha 7, eluição tampão 30%B;
Linha 8, eluição tampão 40%B; Linha 9, eluição tampão 50%B; Linha 10, eluição tampão
100% B.

Figura 22. Isolamento por troca aniônica das proteínas mutantes (A) E47A (B) D195E,
utilizando a coluna HiTrap Q HP. Linhas M, marcador de peso molecular SpectraBR; Linhas 1,
amostra passada através da coluna (flowthrough); Linhas 2, lavagem 1 ; Linhas 3, eluição
tampão 5 %B; Linhas 4, eluição tampão 10 %B; Linhas 5, Proteína mutante isolada eluída com
tampão 20 %B; Linhas 6, eluição tampão 30 %B; Linhas 7, eluição tampão 40%B; Linhas 8,
eluição tampão 50 %B; Linhas 9, eluição tampão 100 % B.
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5.6 Análise in vivo

Uma vez que o teste funcional utilizou o meio seletivo, contendo o
H2O2, e, este agente oxidativo é capaz de gerar danos ao DNA reparáveis por
membros família Exonuclease III, incluídos na superfamília EEP, tornou-se
relevante investigar se a proteína metagenômica possui propriedades
bioquímicas similares a estas enzimas. Para tanto, o vetor recombinante (pTrcEXOMEG1) foi inserido em cepa duplo mutante xthA nfo e foram realizados
testes in vivo, utilizando H2O2 e MMS. Os resultados mostram que,
diferentemente da cepa selvagem proficiente em reparo de DNA (AB1157), a
cepa duplo mutante em AP endonucleases é hipersensível aos agentes
oxidativo e alquilante, H2O2 e MMS, respectivamente. No entanto, é possível
perceber que a deficiência da cepa mutante foi complementada pelo plasmídio
recombinante, visto que conferiu melhor crescimento a cepa em meio contendo
cada um dos agentes testados (Figura 23).
Desse modo, é sugerido que a proteína de origem ambiental está
relacionada com o reparo de lesões geradas por ambos os agentes e, que
pode atuar como uma proteína complementar quando na ausência de Exo III e
Endo IV.
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Figura 23. Teste de sensibilidade a MMS e H2O2 . Diluições seriadas (10 , 10 , 10 , 10 e 10
4
) a partir de culturas DO600 de 0,8 foram plaqueadas em LB ágar contendo diferentes
concentrações de MMS ou H2O2. A nuclease metagenômica é capaz de diminuir a
sensibilidade da cepa duplo mutante xthA-nfo- a ambos agentes presentes no meio.

5.7 Análise in vitro

Para verificar se a proteína metagenômica possui atividade AP
endonuclease e, desse modo, confirmar a hipótese de que esta atividade seja a
responsável pelo reparo in vivo de sítios abásicos, gerados no DNA após
exposição ao MMS, foram realizados testes específicos in vitro. A atividade da
proteína

metagenômica

purificada

foi

testada

contra

os

5´-Cy5-

oligonucleotideos simples e dupla-fita com 21 nucleotídeos, contendo ou não
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um único sítio abásico na posição 10. Como resultado da incubação da
proteína purificada com o substrato de 21 nt foi gerado um produto de 13 nt
(Figuras 24-A, linha 10 e Figura 24-C, linhas 7-9). O produto gerado foi
inesperado uma vez que para uma atividade AP endonuclease clássica era
esperado um produto de 11 nt.
Interessantemente, ao testar a atividade AP endonuclease, foi
verificado um encurtamento gradual do substrato de 21 nt, exibindo um padrão
de escada de DNA (ladder) para os fragmentos no gel, indicando que a
nuclease metagenômica degrada ambos os substratos dsDNA e ssDNA a partir
da extremidade 3´, ou seja, a nuclease metagenômica possui atividade
exonuclease com polaridade 3´-5´ (Figuras 24 A-C). É evidente no gel que o
substrato simples-fita é o substrato preferencial uma vez que, provavelmente,
os produtos maiores são gradualmente degradados pela enzima, fazendo com
que não haja o padrão ladder observado no substrato dsDNA.
Desse modo, a proteína de origem ambiental demonstrou claramente
possuir atividade 3´-5´ exonuclease, a partir de uma extremidade, podendo
atuar em substratos simples e dupla-fita, e por isso denominada EXOMEG1,
sendo “MEG1” referente a primeira exonuclease caracterizada a partir da fonte
metagenoma.
Porém, uma vez que não ficou claro se a EXOMEG1 possui ou não
atividade endonuclease, fez-se necessário utilizar um oligonucleotídeo
marcado na extremidade 3´ de modo a visualizar apenas o produto da atividade
endonucleásica, caso EXOMEG1 não possuísse atividade 5´-3- exonuclease. E
os resultados deste teste mostraram que EXOMEG1 não possui atividade AP
endonuclease e não possui atividade exonucleásica com ambas as polaridades
(Figura 24-D).
Uma vez que EXOMEG1 é uma 3´-5´exonuclease, o oligonucleotideo
marcado na extremidade 5´ foi o substrato utilizado para investigar a atividade
3´ exonuclease quanto a resistência a sal, EDTA e dependência de metal.
Quanto a resistência a sal, a atividade 3´-5´exonuclease é diminuída
com o aumento da concentração de sal, em ambos os substrato ssDNA e
dsDNA, respectivamente (Figura 24-E). Porém quando em ssDNA a atividade é
mais resistente que em substrato dsDNA, pois o padrão ladder ainda é
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visualizado indicando que a atividade exonuclease continua atuando, porém de
forma menos eficiente (Figura 24- E linhas 5-6).
Quanto ao requerimento de Magnésio para atividade de EXOMEG1 foi
observado que a nuclease é ativa quando na presença de Magnésio (Figura
24-F, linhas 3-5), sendo, portanto inativa quando na ausência de Mg2+ (Figura
24-F, linha 2). Outros cátions bivalentes não foram testados até o momento.
Adicionalmente, reações incluindo concentrações crescentes de EDTA
comparadas a reação sem adição do quelante de metais revelaram que
EXOMEG1 é uma proteína dependente de metal, pois o EDTA inibiu a
progressão da atividade exonuclease (Figura 24-G),
Ambas as proteínas mutantes obtidas neste trabalho mantiveram a
atividade 3´-5´exonuclease em substratos dsDNA. (Figura 25).
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Figura 24. Testes in vitro utilizando EXOMEG1 e oligonucleotídeos fluorescentemente
marcados. (A) Identificação de atividade 3´-5´exonuclease utilizando dsDNA (linhas 1-5) ou dsAP-DNA (linhas 6-10) e concentrações crescentes de EXOMEG1. (B) Teste de atividade em
função do tempo de incubação da reação a 37°C, utilizando ds-AP-DNA.(C) Teste de atividade
utilizando o ss-DNA e o ss-AP-DNA como substratos. Linhas 1 e 6, reações contendo ss-DNA e
ss-AP-DNA, respectivamente, na ausência da nuclease metagenômica e na ausência de KCl;
Linhas 2 e 7, reações contendo ss-DNA e ss-AP-DNA, respectivamente, e a nuclease
metagenômica na ausência de KCl; Linhas 3 e 8, reações contendo ss-DNA e ss-AP-DNA,
respectivamente, a nuclease metagenômica e 50 mM KCl; Linhas 4 e 9, reações contendo ssDNA e ss-AP-DNA, respectivamente, a nuclease metagenômica e 200mM KCl; Linhas 5 e 10,
reações contendo ss-DNA e ss-AP-DNA, respectivamente, e 10 mM EDTA. (D) Teste de
atividade AP endonuclease utilizando oligonucleotídeo marcado na extremidade 3´ e
concentrações crescentes de EXOMEG1. (-) refere-se a reação sem adição de proteína,
enquanto (+) refere-se a reação controle utilizando a enzima APE1 comercial.(E) Teste de
resistência a sal, utilizando ss-AP-DNA (linhas1-6) e ds-AP-DNA (linhas 7-12) e concentrações
2+
crescentes de KCl (50, 100, 250, 500 e 1000 mM). (F) Identificação de atividade Mg
dependente usando ds-AP-DNA e concentrações crescentes de MgCl2 ( 0, 5, 10 e 15 mM). A
atividade 3´5- Exonuclease pode ser inibida pela ausência de MgCl2 (linha 2). (G) Identificação
do efeito de EDTA na atividade de EXOMEG1, usando ds-AP-DNA e concentrações crescentes
de EDTA (0,1,5 e 10 mM). A atividade 3´5- Exonuclease pode ser inibida pela presença de
EDTA (linha 5).

Figura 25.
Testes in vitro utilizando
mutantes de EXOMEG1 e oligonucleotídeos
fluorescentemente marcados. (A) E47A
possui atividade 3´-5´exonuclease em
dsDNA (linhas 2 e 3) e ds-AP-DNA (linhas 5
e 6). (B) D195E possui atividade 3´5´exonuclease em dsDNA (linhas 2 e 3) e
ds-AP-DNA (linhas 5 e 6).

Por fim, fez-se necessário avaliar se a capacidade de pausa da
atividade exonuclease de EXOMEG1 correspondia a um perfil peculiar desta
enzima diante de lesões presentes no DNA. Para tanto, um oligonucleotideo
5´marcado contendo uma 8oxodG foi utilizado e, após reação com EXOMEG1,
foi possível perceber bandas fortes correspondentes a possíveis sítios de
pausa, já que não gerou um produto de clivagem esperado para uma
glicosilases bifuncional, porém, não foi possível aferir a localização do sítio de
pausa em relação a lesão e estabelecer uma comparação da pausa diante de
um sítio AP. O sistema de gel utilizado para esta reação não permitiu uma
resolução eficiente dos produtos da reação a ponto de contar cada nucleotídeo,
como o sistema utilizado para os demais testes (Figura 26).
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Figura 26. Teste de atividade exonuclease utilizando oligonucleotideo 5´marcado, contendo
uma 8-oxodG e concentrações crescentes de EXOMEG1 (0, 1 e 2 µg de proteína).
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6 – DISCUSSÃO

Atualmente, métodos tradicionais de cultivo de microrganismos são
insuficientes para a descoberta e exploração da enorme diversidade
microbiana

e

suas

funções

biológicas.

Diante

disso,

a

abordagem

metagenômica é um método eficiente para o isolamento de novos genes a
partir de microrganismos não cultivados existentes em diversos ambientes.
Dentro dessa abordagem destaca-se a estratégia de metagenômica baseada
em atividade, a qual corresponde a identificação de clones expressando uma
característica desejada, seguida pelo sequenciamento e caracterização
funcional a partir de testes genéticos e bioquímicos.
A busca por genes relacionados ao reparo de DNA e/ou enzimas
modificadoras de DNA, utilizando a estratégia de metagenoma, conta com
poucos exemplos descritos na literatura, até este momento.
Utilizando a seleção funcional de bibliotecas metagenômicas, Rondon
et al. (23) identificaram um clone codificando para uma nuclease com possível
especificidade para DNA simples-fita, enquanto Simon et al. (17) identificaram
clones codificando para novas polimerases. Porém, as proteínas dos clones
identificados não foram purificadas e testadas bioquimicamente. Ambos os
trabalhos são importantes como referências para outros grupos de pesquisa
que tenham o objetivo de identificar e caracterizar proteínas com essas
funções, além disso, enfatiza que a clonagem direta de eDNA funciona como
uma ferramenta importante na prospecção de novos genes. Mori et al. (29)
realizaram seleção funcional, utilizando Menadiona (0,6 mM), H2O2 (0 – 2 mM),
Paraquat (0 – 15 mM) e t-Butil Hidroperóxido (0 – 3 mM). Porém, obtiveram
apenas um clone positivo, codificando para uma UDP-glicose 4-epimerase
(UGE) que atua na biossíntese de polissacarídeos e confere resistência a
várias menadionas, mas não ao estresse gerado por ERO. Em adição, Ogata
et al. (30) através da análise metagenômica baseada em sequência relataram a
descoberta de duas novas subfamílias de proteínas de reparo de erro de
emparelhamento (MutS), em ambiente marinho, as quais não foram
posteriormente clonadas e testadas funcionalmente, porém confirmam os
metagenomas como importante fonte a ser explorada para encontrar novos
genes distantemente relacionados aos genes conhecidos.
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Neste trabalho, um clone metagenômico foi identificado, possuindo
atividade potencialmente relacionada ao reparo de DNA, pois confere
resistência a cepas mutantes expostas a H2O2 e MMS. A análise da sequência
revelou que o clone codifica para uma proteína hipotética, contendo um
domínio conservado relacionado com a superfamília EEP e os seis motivos
catalíticos altamente conservados (I-VI), peculiares a todos os membros EEP.
A

superfamília

EEP

contem

diversas

enzimas

estrutural

e

funcionalmente relacionadas, as quais compartilham um mecanismo comum de
clivagem de ligações fosfodiéster, mas em substratos diferentes, tais como
fosfolipídios, ácidos nucléicos e polipeptídios. Membros EEP incluem:
endonucleases dependentes de Magnésio, tais como AP endonucleases I e II
(APE1 e APE2), exonuclease III (Exo III), exoribonucleases de edição de RNA
(REX1 e REX2), DNase I, esfingomielinases, inositol polifosfato 5-fosfatases
(I5PP), entre outras proteínas as quais são distribuídas em subfamílias (96-98).
Interessantemente, a reconstrução filogenética de EXOMEG1 revelou
que esta proteína não pertence a qualquer das subfamílias EEP categorizadas,
apesar de estar em um grupo monofilético composto por membros das
subfamílias DNAse I e MnuA.
As nucleases de membrana (MnuA) têm sido geralmente classificadas
como nucleases associadas a membrana ou secretadas, pois apresentam
regiões

transmembrana

e/ou

peptídeos

sinais

ou

sequências

sinais

hidrofóbicas amino-terminais (99). No entanto EXOMEG1 não poderia ser uma
nuclease de membrana uma vez que predições in silico, realizadas nos
programas SOSUI e SignalP 3.0, indicaram a ausência de peptídeos sinais,
sequências sinais hidrofóbicas amino-terminais ou hélices transmembrana,
requisitos para nucleases de membrana. Além disso, EXOMEG1 seria uma
proteína não secretada e com localização celular citoplasmática, de acordo
com o programa PSLPRED.
Por outro lado, EXOMEG1 seria da família DNAse-like (CL0530),
conforme indicado pelo Pfam e, desse modo uma possível atividade DNAse a
ser investigada. As DNases são proteínas, geralmente, citoplasmáticas que
catalisam a clivagem de ligações fosfodiester do DNA. São subdivididas em
endonucleases e exonucleases e, ambas, têm representantes com papel
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crucial em todos os mecanismos de reparo de DNA descritos, exceto o reparo
direto (100).
A superfamília EEP possui membros relacionados ao reparo de DNA,
incluídos na subfamília Xth, tais como Exo III de E.coli, Nexo de N. meningitidis
e APE1 de humano. Homólogos Xth são geralmente capazes de (1) reconhecer
e clivar a ligação fosfodiester na porção 5´ de um sítio abásico, gerando
extremidades 5´deoxiribose-5-fosfato (5´dRP) e 3´-hidroxil (3´OH), sendo esta
última adequada para a síntese de reparo pela DNA polimerase I, (2) participar
do reparo de lesões oxidativas, tais como quebras simples fita de DNA com
extremidades 3´terminal fosforilada ou fosfoglicolada, denominados resíduos
3´bloqueadores, através da sua atividade 3´fosfodiesterase, e, além disso, (3)
possuem atividade 3´-5´ exonuclease (44, 101-103).
O H2O2 é um agente oxidativo capaz gerar uma variedade de lesões ao
DNA, tais como bases modificadas, perda de bases e quebras simples fita,
abrigando extremidades 3´-bloqueadas (revisado por Asad et al.(45)).Devido a
isto, vários mutantes de E.coli têm demonstrado sensibilidade a este agente,
tais como recA, polA, nfo, nth, polC e ruvA e xthA (47, 104, 105).
Consequentemente, danos gerados por H2O2 requerem as vias de reparo de
DNA por excisão de base, excisão de nucleotídeos e reparo recombinacional,
além da síntese translesão.
O MMS é um agente alquilante, representando a classe mutagênica e
genotóxica mais abundante no ambiente, que causa modificações de bases e,
indiretamente, sítios abásicos como intermediários do processo de reparo,
após a excisão de bases alquiladas pelas DNA glicosilases (106).
Duas diferentes cepas de E. coli foram utilizadas para caracterizar uma
possível função de reparo de DNA realizada por EXOMEG1. A cepa
hospedeira da biblioteca metagenômica, DH10B, é deficiente em recA e,
consequentemente, incapaz de induzir as funções SOS e executar o reparo
recombinacional e, por isso, sensível ao H2O2 (105). Enquanto a cepa duplo
mutante xthA nfo é deficiente em AP endonucleases de reparo e por isso
incapaz de participar da via BER clássica, realizando as atividades AP
endonucleases ou 3´ fosfodiesterase no reparo de sítios abásicos e quebras
simples fita, com extremidades 3´ bloqueadas, respectivamente (46, 47).
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Os resultados apresentados mostram que o gene metagenômico
complementou as cepas mutantes recA e xthA nfo, expostas a H2O2 e MMS.
Além disso, resíduos conservados em membros EEP, descritos como
envolvidos

com

as

atividades

AP

endonuclease,

exonuclease

e

3´fosfodiesterase foram encontrados em EXOMEG1, sugerindo uma função
análoga de reparo de DNA para a proteína hipotética obtida por metagenômica.
Até o momento, a habilidade de reparo de DNA, na superfamília
Exonuclease_Endonuclease_Fosfatase (EEP) está restrita a membros da
subfamília ExoIII_AP-endo que, além da atividade AP endonuclease,
geralmente possuem atividade 3´ fosfodiesterase e 3´-5´exonuclease, sendo
cada uma destas atividades mais ou menos especializadas em enzimas
individuais.
Na proteína Exo III de E.coli o domínio catalítico, constituído por
Asp229, His259 e Glu34 está inserido em um sítio ativo rodeado por Gln112,
Asn153, Try109, Asn7 e Trp212 (107). De acordo com Hadi et al. (98) este sítio
ativo hidrofóbico influencia na especificidade do substrato de um conjunto
diverso de proteínas relacionadas que possuem a estrutura α/β-sanduiche
conservada. EXOMEG1 possui esta estrutura conservada, assim como o sítio
hidrofóbico.
Porém, de acordo com a literatura, apesar das similaridades
estruturais, incluindo a estrutura α/β sanduiche, três regiões presentes em Exo
III (PDB 1AKO) e ausentes em Dnase I (PDB 1DNK) contribuem para o
reconhecimento e clivagem específica de sítios AP, tais como em 1AKO α5 e
α8 (correspondendo aos resíduos 114-121 e 164-173, respectivamente) e o
loop α11, entre as folhas β10 e β11 (correspondendo aos resíduos 213-223).
Convenientemente, Cal et al. (108) converteram uma DNAse I em uma
endonuclease de reparo com alta seletividade para sítios abásicos, pela adição
de uma α hélice de Exo III,

comprovando que apesar de membros EEP

compartilharem o mecanismo de clivagem de ligações fosfodiester existem
peculiaridades estruturais que definem a especificidade da enzima a
determinado substrato (97, 109) .
Assim, a ausência de alguns resíduos em EXOMEG1, como o
aminoácido equivalente ao Trp212 de Exo III de E.coli, também importante para
o reconhecimento de sítios AP por Exo III, além da ausência de elementos
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estruturais que produzem contato direto com a cavidade maior do DNA, como
loops ou α-hélices, descritos como conferindo seletividade e habilidade de
clivar exatamente na posição 5´de sítios abásicos, são possíveis razões para a
ausência de uma atividade AP endonuclease clássica em EXOMEG1 (78, 107,
110, 111).
Similarmente, Nexo de N. meningitides é o único membro EEP da
subfamília Xth que não possui atividade AP endonuclease detectável, porém
apresenta significantes atividades 3´-fosfodiesterase e 3´-5´exonuclease, sendo
capaz de aumentar a resistência a H2O2 e Paraquat (78, 79). A ausência de
atividade AP endonuclease em Nexo foi demonstrada estar relacionada com o
resíduo His167. Através de mutagênese sitio-dirigida - substituindo H167 por G
ou S, como em HAP1 e Exo III, respectivamente - foi possível reverter a
deficiência de Nexo nesta atividade (78), sendo o resíduo S229 o equivalente
conservado em EXOMEG1.
Segundo Silhan et al. (79) Nexo atua de forma análoga a PNK de
eucariotos, quando no reparo de extremidades 3´fosfato. Vale salientar que
PNK participa do BER independente de AP endonucleases, atuando no produto
intermediário gerado por glicosilases bifuncionais, quando iniciando o processo
de reparo (53).
Classicamente, o reparo de sítios AP é iniciado por AP endonucleases
ou DNA glicosilases bifuncionais (com atividade AP liase), incisando a lesão
exatamente na posição 5´ou 3´, respectivamente. Alternativamente, outras
enzimas capazes de remover sítios AP clivam o DNA, não exatamente na
lesão, mas a poucos nucleotídeos 3´da lesão, tais como a Endo V de E. coli e
Endo VII do fago T4, seguido pela ação combinada com uma 3´-5´exonuclease,
polimerase e ligase (76, 112).
O dano predominante gerado por H2O2, capaz de gerar sobreposição
das vias de reparo por recombinação e BER, inclui quebra na fita de DNA,
reparáveis por BER ou pelo reparo recombinacional.
Enzimas com atividade 3´-fosfodiesterase processam extremidades
3´bloqueadas, presentes em quebras simples-fita causadas por danos
oxidativos, ou causadas por DNA glicosilases bifuncionais que clivam sítios AP
(101, 113). Segundo Dutra et al. (114), em E. coli existe um processo de reparo
por recombinação independente de RecA, que seria o caso em cepa DH10B,
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porém a atividade exonuclease simples-fita de EXOMEG1, em adição às
demais exonucleases da cepa, seria um fator limitante para mecanismo
proposto, desviando assim, o reparo para uma outra via.
Assim, na situação (1) de deficiência de RecA, bem como (2)
deficiência em Exo III e Endo IV e níveis normais de glicosilases mono e
bifuncionais, como ocorre em cepas xthA nfo, sugere-se que EXOMEG1 atue
no reparo de extremidades 3´ bloqueadas. Entretanto, torna-se relevante
compreender a função biológica da atividade 3´-5´exonuclease de EXOMEG1 e
investigar se a sua habilidade de reparo deve-se a remoção exonucleolítica dos
resíduos 3´ bloqueadores ou a uma atividade adicional de 3´fosfodiesterase.
O resíduo D195, assim como os resíduos D313 e H314 em EXOMEG1
são conservados entre membros EEP e relacionados com as atividades 3´
fosfodiesterase e 3´-5´exonuclease, respectivamente. O resíduo equivalente a
D195 corresponde a D146 em Nexo de N. meningitidis (equivalente a D151 em
ExoIII de E.coli) e foi comprovado, através de mutagênese sítio dirigida, estar
diretamente relacionado a atividade 3´fosfodiesterase (3-dRpase), uma vez que
a mutação D146N aboliu essa habilidade em Nexo (78). Da mesma forma,
resíduos conservados em membros EEP relacionados com a atividade 3´-5´
exonuclease de REX1 e REX2 (RNA Editing eXonuclease) de Trypanosoma
brucei, sendo D881 e H882 em TbREX1 e D896 e H897 em TbREX2, quando
mutados aboliram a habilidade 3´-5´ exonuclease U específica (115). O resíduo
H314 em EXOMEG1 é candidato a mutagênese sitio dirigida neste trabalho,
porém o mutante H314A não foi obtido até o momento.
O mutante de EXOMEG1 D195E, testado da mesma maneira que
EXOMEG1 selvagem, manteve a sua atividade 3´-5´ exonuclease, conforme
esperado uma vez que este resíduo, conservado em todos os membros EEP,
relaciona-se a função 3´ fosfodiesterase e não sua função 3´exo. Porém, devese considerar que o mutante alvo era o D195A, ou seja, era de interesse a
troca por aminoácidos de classes diferentes, sendo aminoácido polar e o outro
apolar, cuja troca possivelmente afetaria a estrutura e atividade da proteína,
mas não foi esse o caso, visto que o mutante obtido foi o D195E.
Exonucleases são enzimas descritas como essenciais em processos
de replicação, reparo e recombinação, sendo categorizadas pela sua
polaridade de clivagem 3´-5´, 5´-3´ ou ambas, assim como pela sua
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especificidade de substrato simples e/ou dupla-fita (100).
Em humanos, tem sido descrito o envolvimento das exonucleases
Mre11 e Exo1 no reparo de quebras dupla-fita que podem surgir
espontaneamente durante a recombinação ou por tratamento de células com
agentes exógenos (116). A nuclease de levedura Rad1–Rad10 e sua
contraparte em humanos ERCC1–XPF, que atuam no reparo por excisão de
nucleotídeos, têm sido demonstradas atuar na remoção exonucleolítica de
extremidades 3´-bloqueadas em quebras de DNA induzidas por H2O2 (117,
118).
Em E.coli cinco enzimas ssDNA exonucleases têm sido demonstradas
atuar no reparo de DNA, as 3´-5´-exonucleases Exo I, Exo IX e Exo X, a 5´-3´exo RecJ, além da Exo VII que possui ambas polaridades, sendo requeridas
para (1) processar produtos intermediários gerados durante os mecanismos de
reparo por recombinação; (2) atuar diretamente no reparo de erro de
emparelhamento, excisando uma região ssDNA contendo a base erroneamente
emparelhada e (3) atuar em vias alternativas de reparo de bases modificadas a
partir de uma incisão próxima ao sítio de dano (Figura 27) (66, 119-123).

Figura 27. Modelos propostos de atuação de exonucleases em vias de reparo de DNA. (A)
Modelo de MMR. Um emparelhamento errôneo é gerado durante a replicação do DNA. O
complexo MutS/MutL reconhece o erro de emparelhamento e gera uma incisão na região 3´e
5´da base incorreta para criar um caminho para remoção. Helicases, tais como UvrD, e RecJ
ou Exo I excisão a região contend o erro. DNA polimerase preenche o gap para completar o
reparo. (B) Modelo de reparo de bases desaminadas. ERO, tais como radicais hidroxila
causam desaminação de base. Endonuclease V reconhece a base modificada e hidrolisa a
segunda ligação fosfodiester 3´da base. A helicase desenrola as fitas e ExoI digere o ssDNA
contendo a lesão. (C) Modelo de reparo de DSB. RecJ processa a extremidade da dupla
quebra para gerar uma estrutura 3´overhang em cooperação com a DNA helicase. O
pareamento homólogo e a resíntese da fita de DNA gera junções de Holliday. O reparo está
completo após a resolução das junções de Holliday (Modificado de Shimada et al.(66)).
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Para os membros EEP, relacionados ao reparo de DNA - Apn1, APE1
e Ape2 - a atividade 3´-5 exonuclease tem sido descrita como importante na
remoção de nucleotídeos erroneamente emparelhados ou lesados, tais como
8-oxodG, incorporados durante a síntese de reparo de BER, contribuindo,
desse modo para a fidelidade do reparo de DNA e replicação (124-126).
Considerando que a polimerase β, diferentemente da polimerase 1 em
procariotos, não possui atividade revisora, provavelmente a atividade 3´5´exonuclease de Apn1, APE1 e Ape2 faz esse papel na via curta do BER,
além de atuar como uma via complementar para o mecanismo de reparo de
emparelhamento errôneo, impedindo a introdução de mutações no genoma
(126, 127).
A importância in vivo da função 3´-5´exonuclease associada a Exo III
de E. coli ainda precisa ser elucidada. Porém, o fato de ser conservada e existir
de forma tão significativa em homólogos Exo III, assim como em Endo IV e
homólogos, argumenta em favor de uma importância biológica em procariotos,
considerando que em membros eucariotos essa atividade é fisiologicamente
relevante. Recentemente, Golan et al. (128) demonstraram que mutantes endo
IV, possuindo substituições em determinados aminoácidos, são deficientes em
ambas atividades no NIR e 3´-5´exonuclease, sugerindo um modelo de NIR
com a participação da atividade exonucleásica de endo IV. Da mesma forma,
UnK et al. (84) demonstraram em S. cerevisiae que Apn2 possui atividades 3´fosfodiesterase e 3´-5´exonuclease e que a mutação E59A inativa ambas as
funções. Desse modo, ao analisar os resultados destes dois grupos é possível
considerar uma significante importância biológica para a atividade 3´5´exonuclease, visto que está geneticamente ligada a outras importantes
funções, sendo, inclusive relacionada aos mesmos resíduos de aminoácidos.
Outros membros EEP têm sido descritos como exonucleases, tais
como CCR4 e as exouridilases REX1 e REX2. Ccr4 é uma 3´-5´-exonuclease
que atua em DNA simples-fita e, preferencialmente, em RNA, sendo, por isso,
um componente catalítico do principal complexo deadenilase, que regula o
comprimento da cauda poliA, influencia na iniciação, elongação e degradação
de mRNA e, adicionalmente, tem sido identificada como importante na
promoção da viabilidade celular após estresse na replicação na mesma via que
a quinase checkpoint CHK1 (129, 130).
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A

atividade

3´-5´exonuclease

de

EXOMEG1

apresentou

uma

peculiaridade. Foi verificada uma parada seletiva da atividade 3´-5´exo frente a
8 oxoG e sítios AP, gerando um produto de 13 nt, para este último, porém a
atividade prosseguiu gerando fragmentos menores, visualizados no gel. O
produto de 13 nt não foi observado no substrato controle sem sítio AP,
indicando que EXOMEG1 é capaz de reconhecer a lesão em ambos os
substratos simples e dupla fita.
A inibição seletiva da atividade 3´-5´exonuclease devido a modificações
no DNA tem sido descrito na literatura e observada para as exonucleases
WRN, Klenow e Exo III (131). Porém, a relevância biológica da atividade de
pausa, descrita para algumas exonucleases, não está totalmente esclarecida
(131, 132). Segundo Machwe et al. (132) a pausa da atividade 3´-5´ exo da
proteína WRN em DNA contendo sítios AP e 8-oxodG, tem importância
biológica, possivelmente devido a sua atuação como um sensor de dano (e não
na remoção). De fato, a habilidade de atuar como sensor de dano é bastante
interessante num ambiente onde a via de reparo preferencial para um
determinado tipo de dano está ausente e outras vias poderão atuar no
substrato sinalizado. Adicionalmente, a atividade exo de WRN, juntamente com
sua atividade helicase, estão envolvidas no processamento da extremidade 3´terminal do DNA durante o reparo de quebra de fita e/ou recombinação (132).
Enzimas nucleases possuem motivos conservados que formam sítios
ativos que se ligam a metais como cofatores, tais como os cátions bivalentes
magnésio, manganês, cálcio, zinco (100). Em E.coli Zn2+ e Mg2+ têm importante
papel nas atividades catalisadas por Endo IV e Exo III, respectivamente (44). A
exonuclease, descrita neste trabalho, demonstrou ser dependente de metal,
pois sua atividade 3´-5´exonuclease é dependente de Mg2+ e sensível ao
EDTA, um quelante de metal.
O alinhamento múltiplo de sequências, incluindo EXOMEG1 e outros
membros EEP, revelou que EXOMEG1 possui resíduos conservados
potencialmente envolvidos com a ligação a metal, sendo o resíduo E47
(equivalente ao E34 em Exo III de E. coli) um dos alvos para mutagênese sítiodirigida. De fato, a atividade de EXOMEG1 só foi observada com a adição do
cátion bivalente Mg2+ na reação, sendo o contrário observado na ausência do
Magnésio. No entanto, o resíduo E47 mostrou não estar relacionado com a
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ligação ao íon metal e, consequentemente, com a função exonuclease da
proteína, visto que o mutante E47A manteve a atividade 3´-5´exonuclease.
O resíduo E34 em E.coli e equivalentes em outros membros EEP têm
sido descritos como atuando na coordenação do íon metal, sendo fundamental
neste processo (96, 98, 133). Entretanto, em Ape1 têm sido identificados outros
resíduos potencialmente coordenando o íon metálico, incluindo D210, D308 e
D70, os quais são conservados em Exo III e Dnase I, sendo D70, substituído
por N em Exo III e por R em Dnase I (110, 134).
De acordo com Nishino e Morikawa (100), o ion magnésio pode ser
transientemente recrutado para os sítios ativos, enquanto zinco e manganês
são mais fortemente ligados. Então, para as nucleases que requerem
magnésio para a catálise, o número de íons metálicos e as suas posições no
sítio ativo são mais imprecisas, desde que transientemente podem ocupar
múltiplos sítios. Desse modo, é possível que outros resíduos estejam
relacionados com a coordenação do íon metal em EXOMEG1, não
comprometendo, assim, a atividade exonuclease do mutante E47A.
Neste trabalho, o EDTA inibiu a progressão da atividade exonuclease de
EXOMEG1, similarmente ao descrito na literatura para a Dnase I e
Exonuclease III (135) e diferentemente do observado para a Endonuclease IV,
que em determinadas condições mantem-se ativo na presença de EDTA (136,
137).
Além da dependência de cátions bivalentes, outro fator importante
capaz de influenciar a clivagem de DNA por nucleases inclui a concentração de
sal na reação, visto que interações DNA-proteína, específicas ou não, são
altamente dependentes da concentração de sal (revisado por Butcher et
al.(138)). Neste trabalho a inibição da atividade exonuclease de EXOMEG1,
por concentrações crescentes de sal, não foi totalmente alcançada, sendo
observada atividade até a concentração máxima testada de 1 M de KCl,
caracterizando EXOMEG1 como uma enzima resistente ao estresse iônico,
principalmente em seu substrato preferencial simples-fita, porém para este a
atividade se apresentou mais lenta que a observada em outras condições. Em
geral, a atividade exonuclease é sensível a altas concentrações de sal,
diferentemente da atividade AP endonuclease que é mais resistente (139).
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De acordo com Pacchioni et al (140), o estresse causado pela alta
temperatura, exposição a UV e longos períodos de seca são possíveis fatores
determinantes para a diversidade bacteriana encontrada em João câmara –RN,
local de coleta do solo, fonte do eDNA, utilizado para construção da biblioteca
metagenômica, da qual o clone caracterizado neste trabalho foi identificado. As
pressões seletivas ao ambiente explicam a ocorrência de bactérias resistentes
ao estresse e a alta frequência de categorias funcionais relacionadas ao
metabolismo do DNA, principalmente reparo de DNA e replicação e estresse
oxidativo e osmótico. Nesse contexto, a proteína ambiental EXOMEG1,
identificada neste ambiente e demonstrada ser resistente a altas concentrações
de sal, atuaria com sucesso no reparo de danos no DNA causados pelas
situações de estresse supracitadas. De fato, tem sido descrito que altas
concentrações de sal causam um aumento do número de simples e duplas
quebras no DNA, assim como retarda o processo de reparo destas quebras.
Corrobora com esta observação o fato que, em cultura de células, a elevação
de sal, a um nível que aumenta o número de quebras, sem induzir apoptose,
causa um significativo transporte da exonuclease Mre11 do núcleo para o
citoplasma, retardando o reparo (141).
Os resultados obtidos neste trabalho dão suporte a ideia que os
metagenomas correspondem a uma fonte riquíssima para encontrar novos
genes, inclusive relacionados a mecanismos de reparo de DNA. Considerando
a diversidade de ameaças a integridade do DNA e seus possíveis efeitos
deletérios, é evolutivamente previsível que todas as formas de vida possuam
mecanismos especializados em reconhecer e reparar diferentes lesões
capazes de afetar sua performance e sobrevivência (39, 80). E, em se tratando
de metagenomas, é possível prever que a fração não cultivada inclua diversos
microrganismos distantemente relacionados aos microrganismos cultiváveis
(7), sendo esta possibilidade corroborada por análise de sequências de
metagenomas, onde, comumente, a maioria das sequências geradas (75-90 %)
em muitos conjuntos de dados de metagenoma exibem nenhuma similaridade
a qualquer sequência conhecida depositada em bancos de dados, tais como
NCBI/nr ou Uniprot (30, 142). Desse modo é provável que existam mecanismos
alternativos de reparo de DNA ou proteínas totalmente novas com as funções
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de reparo conservadas, apesar das diferenças de sequência, sendo válida a
aplicação da abordagem metagenômica para este fim.
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7- CONCLUSÕES

Os resultados obtidos neste trabalho permitem concluir que:


A proteína EXOMEG1 pertence a uma nova subfamília EEP.



EXOMEG1 é capaz de complementar cepas deficientes em RecA e AP
endonucleases, expostas a MMS e H2O2.





In vitro, EXOMEG1 demonstrou:


atividade 3´-5´exonuclease em ssDNA e dsDNA;



dependência de Magnésio e sensibilidade a EDTA;



resistência a sal.

EXOMEG1

possivelmente

atua

no

reparo

de

extremidades

3´

bloqueadas, quando na ausência da atividade 3´fosfodiesterase das AP
endonucleases.


Os metagenomas correspondem a uma rica fonte para encontrar novos
genes, inclusive relacionados a mecanismos de reparo de DNA.
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8 – PERSPECTIVAS


Confirmar in vitro a atividade exonuclease em substrato contendo
extremidades 3´bloqueadas;



Identificar atividade exonuclease em outros substratos;



Testar a atividade 3´fosfodiesterase;



Obter a modelagem tridimensional refinada;



Realizar

mutagênese

sitio-dirigida

em

resíduos

potencialmente

catalíticos;


Expressar e purificar as proteínas mutantes e realizar testes funcionais
in vitro.

94
9 - REFERENCIAS
1.
Handelsman J. Metagenomics and Microbial Communities. Encyclopedia
Of Life Sciences In: eLS John Wiley & Sons Ltd 2007;0:1-8.
2.
Madsen EL. Microorganisms and their roles in fundamental
biogeochemical cycles. Current Opinion in Biotechnology. 2011;22(3):456-64.
3.
Maron PA, Mougel C, Ranjard L. Soil microbial diversity: Methodological
strategy, spatial overview and functional interest. C R Biol. 2011;334(5-6):40311.
4.
Dionisi HM, Lozada M, Olivera NL. Bioprospection of marine
microorganisms: potential and challenges for Argentina. Rev Argent Microbiol.
2012;44(2):122-32.
5.
Joseph SJ, Hugenholtz P, Sangwan P, Osborne CA, Janssen PH.
Laboratory cultivation of widespread and previously uncultured soil bacteria.
Appl Environ Microbiol. 2003;69(12):7210-5.
6.
Delavat F, Lett MC, Lievremont D. Novel and unexpected bacterial
diversity in an arsenic-rich ecosystem revealed by culture-dependent
approaches. Biol Direct. 2012;7(28):14.
7.
Amann RI, Ludwig W, Schleifer KH. Phylogenetic identification and in situ
detection of individual microbial cells without cultivation. Microbiol Rev.
1995;59(1):143-69.
8.
Handelsman J, Rondon MR, Brady SF, Clardy J, Goodman RM.
Molecular biological access to the chemistry of unknown soil microbes: a new
frontier for natural products. Chem Biol. 1998;5(10):R245-9.
9.
Healy FG, Ray RM, Aldrich HC, Wilkie AC, Ingram LO, Shanmugam KT.
Direct isolation of functional genes encoding cellulases from the microbial
consortia in a thermophilic, anaerobic digester maintained on lignocellulose.
Appl Microbiol Biotechnol. 1995;43(4):667-74.
10.
Schmidt TM, DeLong EF, Pace NR. Analysis of a marine picoplankton
community by 16S rRNA gene cloning and sequencing. J Bacteriol.
1991;173(14):4371-8.
11.
Rajendhran J, Gunasekaran P. Strategies for accessing soil
metagenome for desired applications. Biotechnol Adv. 2008;26(6):576-90.
12.
Lorenz P, Schleper C. Metagenome - a challenging source of enzyme
discovery. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic. 2002;19â€“20(0):13-9.
13.
Tebbe CC, Vahjen W. Interference of humic acids and DNA extracted
directly from soil in detection and transformation of recombinant DNA from
bacteria and a yeast. Appl Environ Microbiol. 1993;59(8):2657-65.
14.
Hall N. Advanced sequencing technologies and their wider impact in
microbiology. J Exp Biol. 2007;210(Pt 9):1518-25.
15.
Martinez A, Kolvek SJ, Yip CL, Hopke J, Brown KA, MacNeil IA, et al.
Genetically modified bacterial strains and novel bacterial artificial chromosome
shuttle vectors for constructing environmental libraries and detecting
heterologous natural products in multiple expression hosts. Appl Environ
Microbiol. 2004;70(4):2452-63.
16.
Lammle K, Zipper H, Breuer M, Hauer B, Buta C, Brunner H, et al.
Identification of novel enzymes with different hydrolytic activities by
metagenome expression cloning. J Biotechnol. 2007;127(4):575-92.
17.
Simon C, Herath J, Rockstroh S, Daniel R. Rapid identification of genes
encoding DNA polymerases by function-based screening of metagenomic
libraries derived from glacial ice. Appl Environ Microbiol. 2009;75(9):2964-8.

95
18.
Uchiyama T, Miyazaki K. Functional metagenomics for enzyme
discovery: challenges to efficient screening. Curr Opin Biotechnol.
2009;20(6):616-22.
19.
Park SY, Kim JT, Kang SG, Woo JH, Lee JH, Choi HT, et al. A new
esterase showing similarity to putative dienelactone hydrolase from a strict
marine bacterium, Vibrio sp. GMD509. Appl Microbiol Biotechnol.
2007;77(1):107-15.
20.
Villegas A, Kropinski AM. An analysis of initiation codon utilization in the
Domain Bacteria - concerns about the quality of bacterial genome annotation.
Microbiology. 2008;154(Pt 9):2559-661.
21.
Gabor EM, Alkema WB, Janssen DB. Quantifying the accessibility of the
metagenome by random expression cloning techniques. Environ Microbiol.
2004;6(9):879-86.
22.
Singh J, Behal A, Singla N, Joshi A, Birbian N, Singh S, et al.
Metagenomics: Concept, methodology, ecological inference and recent
advances. Biotechnol J. 2009;4(4):480-94.
23.
Rondon MR, August PR, Bettermann AD, Brady SF, Grossman TH, Liles
MR, et al. Cloning the soil metagenome: a strategy for accessing the genetic
and functional diversity of uncultured microorganisms. Appl Environ Microbiol.
2000;66(6):2541-7.
24.
Torres-Cortes G, Millan V, Ramirez-Saad HC, Nisa-Martinez R, Toro N,
Martinez-Abarca F. Characterization of novel antibiotic resistance genes
identified by functional metagenomics on soil samples. Environ Microbiol.
2011;13(4):1101-14.
25.
Uchiyama T, Abe T, Ikemura T, Watanabe K. Substrate-induced geneexpression screening of environmental metagenome libraries for isolation of
catabolic genes. Nat Biotechnol. 2005;23(1):88-93.
26.
Yun J, Ryu S. Screening for novel enzymes from metagenome and
SIGEX, as a way to improve it. Microb Cell Fact. 2005;4(1):8.
27.
Taupp M, Mewis K, Hallam SJ. The art and design of functional
metagenomic screens. Curr Opin Biotechnol. 2011;22(3):465-72.
28.
Lorenz P, Liebeton K, Niehaus F, Eck J. Screening for novel enzymes for
biocatalytic processes: accessing the metagenome as a resource of novel
functional sequence space. Curr Opin Biotechnol. 2002;13(6):572-7.
29.
Mori T, Suenaga H, Miyazaki K. A metagenomic approach to the
identification of UDP-glucose 4-epimerase as a menadione resistance protein.
Biosci Biotechnol Biochem. 2008;72(6):1611-4.
30.
Ogata H, Ray J, Toyoda K, Sandaa RA, Nagasaki K, Bratbak G, et al.
Two new subfamilies of DNA mismatch repair proteins (MutS) specifically
abundant in the marine environment. ISME J. 2011;5(7):1143-51.
31.
Nohmi T. Environmental stress and lesion-bypass DNA polymerases.
Annu Rev Microbiol. 2006;60:231-53.
32.
Saint-Ruf C, Matic I. Environmental tuning of mutation rates. Environ
Microbiol. 2006;8(2):193-9.
33.
Demple B, DeMott MS. Dynamics and diversions in base excision DNA
repair of oxidized abasic lesions. Oncogene. 2002;21(58):8926-34.
34.
Scandalios JG. Oxidative stress: molecular perception and transduction
of signals triggering antioxidant gene defenses. Braz J Med Biol Res.
2005;38(7):995-1014.

96
35.
Janion C. Some aspects of the SOS response system--a critical survey.
Acta Biochim Pol. 2001;48(3):599-610.
36.
Lenhart JS, Schroeder JW, Walsh BW, Simmons LA. DNA repair and
genome maintenance in Bacillus subtilis. Microbiol Mol Biol Rev.
2012;76(3):530-64.
37.
Foster PL. Stress responses and genetic variation in bacteria. Mutat Res.
2005;569(1-2):3-11.
38.
Layton JC, Foster PL. Error-prone DNA polymerase IV is controlled by
the stress-response sigma factor, RpoS, in Escherichia coli. Mol Microbiol.
2003;50(2):549-61.
39.
Hoeijmakers JH. Genome maintenance mechanisms for preventing
cancer. Nature. 2001;411(6835):366-74.
40.
Morita R, Nakane S, Shimada A, Inoue M, Iino H, Wakamatsu T, et al.
Molecular mechanisms of the whole DNA repair system: a comparison of
bacterial and eukaryotic systems. J Nucleic Acids. 2010;2010:179594.
41.
Mishina Y, Duguid EM, He C. Direct reversal of DNA alkylation damage.
Chem Rev. 2006;106(2):215-32.
42.
Sikora A, Mielecki D, Chojnacka A, Nieminuszczy J, Wrzesinski M,
Grzesiuk E. Lethal and mutagenic properties of MMS-generated DNA lesions in
Escherichia coli cells deficient in BER and AlkB-directed DNA repair.
Mutagenesis. 2010;25(2):139-47.
43.
Krokan HE, Standal R, Slupphaug G. DNA glycosylases in the base
excision repair of DNA. Biochem J. 1997;325 ( Pt 1):1-16.
44.
Daley JM, Zakaria C, Ramotar D. The endonuclease IV family of
apurinic/apyrimidinic endonucleases. Mutat Res. 2010;705(3):217-27.
45.
Asad NR, Asad LMBO, Almeida CEB, Felzenszwalb I, Cabral-Neto JB,
Leitão AC. Several pathways of hydrogen peroxide action that damage the E.
coli genome. Genetics and Molecular Biology. 2004;27(2):291-303.
46.
Demple B, Halbrook J, Linn S. Escherichia coli xth mutants are
hypersensitive to hydrogen peroxide. J Bacteriol. 1983;153(2):1079-82.
47.
Demple B, Johnson A, Fung D. Exonuclease III and endonuclease IV
remove 3' blocks from DNA synthesis primers in H2O2-damaged Escherichia
coli. Proc Natl Acad Sci U S A. 1986;83(20):7731-5.
48.
Cunningham RP, Saporito SM, Spitzer SG, Weiss B. Endonuclease IV
(nfo) mutant of Escherichia coli. J Bacteriol. 1986;168(3):1120-7.
49.
Galhardo RS, Almeida CE, Leitao AC, Cabral-Neto JB. Repair of DNA
lesions induced by hydrogen peroxide in the presence of iron chelators in
Escherichia coli: participation of endonuclease IV and Fpg. J Bacteriol.
2000;182(7):1964-8.
50.
Schomacher L, Chong JP, McDermott P, Kramer W, Fritz HJ. DNA uracil
repair initiated by the archaeal ExoIII homologue Mth212 via direct strand
incision. Nucleic Acids Res. 2009;37(7):2283-93.
51.
Back JH, Chung JH, Park JH, Han YS. A versatile endonuclease IV from
Thermus thermophilus has uracil-excising and 3'-5' exonuclease activity.
Biochem Biophys Res Commun. 2006;346(3):889-95.
52.
Prorok P, Alili D, Saint-Pierre C, Gasparutto D, Zharkov DO, Ishchenko
AA, et al. Uracil in duplex DNA is a substrate for the nucleotide incision repair
pathway in human cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013;110(39):E3695-703.

97
53.
Wiederhold L, Leppard JB, Kedar P, Karimi-Busheri F, Rasouli-Nia A,
Weinfeld M, et al. AP endonuclease-independent DNA base excision repair in
human cells. Mol Cell. 2004;15(2):209-20.
54.
Nilsen L, Forstrom RJ, Bjoras M, Alseth I. AP endonuclease independent
repair of abasic sites in Schizosaccharomyces pombe. Nucleic Acids Res.
2011;40(5):2000-9.
55.
Lebedeva NA, Rechkunova NI, Lavrik OI. AP-site cleavage activity of
tyrosyl-DNA phosphodiesterase 1. FEBS Lett. 2011;585(4):683-6.
56.
Farnell DA. Nucleotide Excision Repair in the Three Domains of Life.
WURJ: Health and Natural Sciences. 2011;2(1):1-6.
57.
Kurthkoti K, Varshney U. Base excision and nucleotide excision repair
pathways in mycobacteria. Tuberculosis (Edinb). 2011;91(6):533-43.
58.
Moolenaar GF, van Rossum-Fikkert S, van Kesteren M, Goosen N. Cho,
a second endonuclease involved in Escherichia coli nucleotide excision repair.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2002;99(3):1467-72.
59.
Van Houten B, Eisen JA, Hanawalt PC. A cut above: discovery of an
alternative excision repair pathway in bacteria. Proc Natl Acad Sci U S A.
2002;99(5):2581-3.
60.
Fukui K. DNA mismatch repair in eukaryotes and bacteria. J Nucleic
Acids. 2010;2010:16.
61.
Bhagwat AS, Lieb M. Cooperation and competition in mismatch repair:
very short-patch repair and methyl-directed mismatch repair in Escherichia coli.
Mol Microbiol. 2002;44(6):1421-8.
62.
Robertson AB, Matson SW. Reconstitution of the very short patch repair
pathway from Escherichia coli. J Biol Chem. 2012;287(39):32953-66.
63.
Belov OV, Chuluunbaatar O, Kapralov MI, Sweilam NH. The role of the
bacterial mismatch repair system in SOS-induced mutagenesis: a theoretical
background. J Theor Biol. 2013;332:30-41.
64.
Rocha EP, Cornet E, Michel B. Comparative and evolutionary analysis of
the bacterial homologous recombination systems. PLoS Genet. 2005;1(2):e15.
65.
Yasui A. Alternative excision repair pathways. Cold Spring Harb Perspect
Biol. 2013;5(6).
66.
Shimada A, Masui R, Nakagawa N, Takahata Y, Kim K, Kuramitsu S, et
al. A novel single-stranded DNA-specific 3'-5' exonuclease, Thermus
thermophilus exonuclease I, is involved in several DNA repair pathways.
Nucleic Acids Res. 2010;38(17):5692-705.
67.
Yajima H, Takao M, Yasuhira S, Zhao JH, Ishii C, Inoue H, et al. A
eukaryotic gene encoding an endonuclease that specifically repairs DNA
damaged by ultraviolet light. EMBO J. 1995;14(10):2393-9.
68.
Takao M, Yonemasu R, Yamamoto K, Yasui A. Characterization of a UV
endonuclease gene from the fission yeast Schizosaccharomyces pombe and its
bacterial homolog. Nucleic Acids Res. 1996;24(7):1267-71.
69.
Kanno S, Iwai S, Takao M, Yasui A. Repair of apurinic/apyrimidinic sites
by UV damage endonuclease; a repair protein for UV and oxidative damage.
Nucleic Acids Res. 1999;27(15):3096-103.
70.
Kaur B, Fraser JL, Freyer GA, Davey S, Doetsch PW. A Uve1p-mediated
mismatch repair pathway in Schizosaccharomyces pombe. Mol Cell Biol.
1999;19(7):4703-10.
71.
Ishchenko AA, Sanz G, Privezentzev CV, Maksimenko AV, Saparbaev
M. Characterisation of new substrate specificities of Escherichia coli and

98
Saccharomyces cerevisiae AP endonucleases. Nucleic Acids Res.
2003;31(21):6344-53.
72.
Gros L, Ishchenko AA, Ide H, Elder RH, Saparbaev MK. The major
human AP endonuclease (Ape1) is involved in the nucleotide incision repair
pathway. Nucleic Acids Res. 2004;32(1):73-81.
73.
Ishchenko AA, Deprez E, Maksimenko A, Brochon JC, Tauc P,
Saparbaev MK. Uncoupling of the base excision and nucleotide incision repair
pathways reveals their respective biological roles. Proc Natl Acad Sci U S A.
2006;103(8):2564-9.
74.
Lee CC, Yang YC, Goodman SD, Yu YH, Lin SB, Kao JT, et al.
Endonuclease V-mediated deoxyinosine excision repair in vitro. DNA Repair
(Amst). 2010;9(10):1073-9.
75.
Mi R, Abole AK, Cao W. Dissecting endonuclease and exonuclease
activities in endonuclease V from Thermotoga maritima. Nucleic Acids Res.
2011;39(2):536-44.
76.
Guo G, Weiss B. Endonuclease V (nfi) mutant of Escherichia coli K-12. J
Bacteriol. 1998;180(1):46-51.
77.
Lee HW, Dominy BN, Cao W. New family of deamination repair enzymes
in uracil-DNA glycosylase superfamily. J Biol Chem. 2011;286(36):31282-7.
78.
Carpenter EP, Corbett A, Thomson H, Adacha J, Jensen K, Bergeron J,
et al. AP endonuclease paralogues with distinct activities in DNA repair and
bacterial pathogenesis. EMBO J. 2007;26(5):1363-72.
79.
Silhan J, Nagorska K, Zhao Q, Jensen K, Freemont PS, Tang CM, et al.
Specialization of an Exonuclease III family enzyme in the repair of 3' DNA
lesions during base excision repair in the human pathogen Neisseria
meningitidis. Nucleic Acids Res. 2012;40(5):2065-75.
80.
Eisen JA, Hanawalt PC. A phylogenomic study of DNA repair genes,
proteins, and processes. Mutat Res. 1999;435(3):171-213.
81.
Saporito SM, Gedenk M, Cunningham RP. Role of exonuclease III and
endonuclease IV in repair of pyrimidine dimers initiated by bacteriophage T4
pyrimidine dimer-DNA glycosylase. J Bacteriol. 1989;171(5):2542-6.
82.
Swanson RL, Morey NJ, Doetsch PW, Jinks-Robertson S. Overlapping
specificities of base excision repair, nucleotide excision repair, recombination,
and translesion synthesis pathways for DNA base damage in Saccharomyces
cerevisiae. Mol Cell Biol. 1999;19(4):2929-35.
83.
Otterlei M, Kavli B, Standal R, Skjelbred C, Bharati S, Krokan HE. Repair
of chromosomal abasic sites in vivo involves at least three different repair
pathways. EMBO J. 2000;19(20):5542-51.
84.
Unk I, Haracska L, Prakash S, Prakash L. 3'-phosphodiesterase and 3'->5' exonuclease activities of yeast Apn2 protein and requirement of these
activities for repair of oxidative DNA damage. Mol Cell Biol. 2001;21(5):165661.
85.
Davidsen T, Tuven HK, Bjoras M, Rodland EA, Tonjum T. Genetic
interactions of DNA repair pathways in the pathogen Neisseria meningitidis. J
Bacteriol. 2007;189(15):5728-37.
86.
Resende BC, Rebelato AB, D'Afonseca V, Santos AR, Stutzman T,
Azevedo VA, et al. DNA repair in Corynebacterium model. Gene. 2011;482(12):1-7.

99
87.
Silva RCB. Prospecção de genes de interesse biotecnológico: uma
abordagem metagenômica. [Dissertação (Mestrado em Genética e Biologia
Molecular)]. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2009.
88.
Grant SG, Jessee J, Bloom FR, Hanahan D. Differential plasmid rescue
from transgenic mouse DNAs into Escherichia coli methylation-restriction
mutants. Proc Natl Acad Sci U S A. 1990;87(12):4645-9.
89.
Bachmann BJ. Pedigrees of Some Mutant Strains of Escherichia-Coli K12. Bacteriological Reviews. 1972;36(4):525-57.
90.
Sheffield P, Garrard S, Derewenda Z. Overcoming expression and
purification problems of RhoGDI using a family of "parallel" expression vectors.
Protein Expr Purif. 1999;15(1):34-9.
91.
Amann E, Ochs B, Abel KJ. Tightly regulated tac promoter vectors useful
for the expression of unfused and fused proteins in Escherichia coli. Gene.
1988;69(2):301-15.
92.
Laemmli UK. Cleavage of structural proteins during the assembly of the
head of bacteriophage T4. Nature. 1970;227(5259):680-5.
93.
Notredame C, Higgins DG, Heringa J. T-Coffee: A novel method for fast
and accurate multiple sequence alignment. J Mol Biol. 2000;302(1):205-17.
94.
Zhang Y. I-TASSER: fully automated protein structure prediction in
CASP8. Proteins. 2009;77 Suppl 9:100-13.
95.
Tamura K, Peterson D, Peterson N, Stecher G, Nei M, Kumar S.
MEGA5: molecular evolutionary genetics analysis using maximum likelihood,
evolutionary distance, and maximum parsimony methods. Mol Biol Evol.
2011;28(10):2731-9.
96.
Mian IS, Worthey EA, Salavati R. Taking U out, with two nucleases?
BMC Bioinformatics. 2006;7:305.
97.
Dlakic M. Functionally unrelated signalling proteins contain a fold similar
to Mg2+-dependent endonucleases. Trends Biochem Sci. 2000;25(6):272-3.
98.
Hadi MZ, Ginalski K, Nguyen LH, Wilson DM, 3rd. Determinants in
nuclease specificity of Ape1 and Ape2, human homologues of Escherichia coli
exonuclease III. J Mol Biol. 2002;316(3):853-66.
99.
Gomi M, Akazawa F, Mitaku S. SOSUI signal: Software System for
Prediction of Signal. Genome Informatics. 2000;11:414–5.
100. Nishino T, Morikawa K. Structure and function of nucleases in DNA
repair: shape, grip and blade of the DNA scissors. Oncogene.
2002;21(58):9022-32.
101. Takemoto T, Zhang QM, Matsumoto Y, Mito S, Izumi T, Ikehata H, et al.
3'-blocking damage of DNA as a mutagenic lesion caused by hydrogen
peroxide in Escherichia coli. J Radiat Res. 1998;39(2):137-44.
102. Izumi T, Hazra TK, Boldogh I, Tomkinson AE, Park MS, Ikeda S, et al.
Requirement for human AP endonuclease 1 for repair of 3'-blocking damage at
DNA single-strand breaks induced by reactive oxygen species. Carcinogenesis.
2000;21(7):1329-34.
103. Greenberg MM, Weledji YN, Kroeger KM, Kim J. In vitro replication and
repair of DNA containing a C2'-oxidized abasic site. Biochemistry.
2004;43(48):15217-22.
104. Hagensee ME, Moses RE. Multiple pathways for repair of hydrogen
peroxide-induced DNA damage in Escherichia coli. J Bacteriol.
1989;171(2):991-5.

100
105. Konola JT, Sargent KE, Gow JB. Efficient repair of hydrogen peroxideinduced DNA damage by Escherichia coli requires SOS induction of RecA and
RuvA proteins. Mutat Res. 2000;459(3):187-94.
106. Alseth I, Rognes T, Lindback T, Solberg I, Robertsen K, Kristiansen KI, et
al. A new protein superfamily includes two novel 3-methyladenine DNA
glycosylases from Bacillus cereus, AlkC and AlkD. Mol Microbiol.
2006;59(5):1602-9.
107. Shida T, Noda M, Sekiguchi J. Cleavage of single- and double-stranded
DNAs containing an abasic residue by Escherichia coli exonuclease III (AP
endonuclease VI). Nucleic Acids Res. 1996;24(22):4572-6.
108. Cal S, Tan KL, McGregor A, Connolly BA. Conversion of bovine
pancreatic DNase I to a repair endonuclease with a high selectivity for abasic
sites. EMBO J. 1998;17(23):7128-38.
109. Ago H, Oda M, Takahashi M, Tsuge H, Ochi S, Katunuma N, et al.
Structural basis of the sphingomyelin phosphodiesterase activity in neutral
sphingomyelinase from Bacillus cereus. J Biol Chem. 2006;281(23):16157-67.
110. Gorman MA, Morera S, Rothwell DG, de La Fortelle E, Mol CD, Tainer
JA, et al. The crystal structure of the human DNA repair endonuclease HAP1
suggests the recognition of extra-helical deoxyribose at DNA abasic sites.
EMBO J. 1997;16(21):6548-58.
111. Shida T, Ogawa T, Ogasawara N, Sekiguchi J. Characterization of
Bacillus subtilis ExoA protein: a multifunctional DNA-repair enzyme similar to
the Escherichia coli exonuclease III. Biosci Biotechnol Biochem.
1999;63(9):1528-34.
112. Greger B, Kemper B. An apyrimidinic site kinks DNA and triggers incision
by endonuclease VII of phage T4. Nucleic Acids Res. 1998;26(19):4432-8.
113. Agnez LF, Costa de Oliveira RL, Di Mascio P, Menck CF. Involvement of
Escherichia coli exonuclease III and endonuclease IV in the repair of singlet
oxygen-induced DNA damage. Carcinogenesis. 1996;17(5):1183-5.
114. Dutra BE, Sutera VA, Jr., Lovett ST. RecA-independent recombination is
efficient but limited by exonucleases. Proc Natl Acad Sci U S A.
2007;104(1):216-21.
115. Rogers K, Gao G, Simpson L. Uridylate-specific 3' 5'-exoribonucleases
involved in uridylate-deletion RNA editing in trypanosomatid mitochondria. J Biol
Chem. 2007;282(40):29073-80.
116. Garcia V, Phelps SE, Gray S, Neale MJ. Bidirectional resection of DNA
double-strand breaks by Mre11 and Exo1. Nature. 2011;479(7372):241-4.
117. Guzder SN, Torres-Ramos C, Johnson RE, Haracska L, Prakash L,
Prakash S. Requirement of yeast Rad1-Rad10 nuclease for the removal of 3'blocked termini from DNA strand breaks induced by reactive oxygen species.
Genes & development. 2004;18(18):2283-91.
118. Fisher LA, Samson L, Bessho T. Removal of reactive oxygen speciesinduced 3'-blocked ends by XPF-ERCC1. Chemical research in toxicology.
2011;24(11):1876-81.
119. Cooper DL, Lahue RS, Modrich P. Methyl-directed mismatch repair is
bidirectional. J Biol Chem. 1993;268(16):11823-9.
120. Razavy H, Szigety SK, Rosenberg SM. Evidence for both 3' and 5'
single-strand DNA ends in intermediates in chi-stimulated recombination in vivo.
Genetics. 1996;142(2):333-9.

101
121. Shafritz KM, Sandigursky M, Franklin WA. Exonuclease IX of Escherichia
coli. Nucleic Acids Res. 1998;26(11):2593-7.
122. Burdett V, Baitinger C, Viswanathan M, Lovett ST, Modrich P. In vivo
requirement for RecJ, ExoVII, ExoI, and ExoX in methyl-directed mismatch
repair. Proc Natl Acad Sci U S A. 2001;98(12):6765-70.
123. Thoms B, Borchers I, Wackernagel W. Effects of single-strand DNases
ExoI, RecJ, ExoVII, and SbcCD on homologous recombination of recBCD+
strains of Escherichia coli and roles of SbcB15 and XonA2 ExoI mutant
enzymes. J Bacteriol. 2008;190(1):179-92.
124. Chou KM, Cheng YC. An exonucleolytic activity of human
apurinic/apyrimidinic endonuclease on 3' mispaired DNA. Nature.
2002;415(6872):655-9.
125. Ishchenko AA, Yang X, Ramotar D, Saparbaev M. The 3'->5'
exonuclease of Apn1 provides an alternative pathway to repair 7,8-dihydro-8oxodeoxyguanosine in Saccharomyces cerevisiae. Mol Cell Biol.
2005;25(15):6380-90.
126. Burkovics P, Szukacsov V, Unk I, Haracska L. Human Ape2 protein has
a 3'-5' exonuclease activity that acts preferentially on mismatched base pairs.
Nucleic Acids Res. 2006;34(9):2508-15.
127. Wong D, DeMott MS, Demple B. Modulation of the 3'-->5'-exonuclease
activity of human apurinic endonuclease (Ape1) by its 5'-incised Abasic DNA
product. J Biol Chem. 2003;278(38):36242-9.
128. Golan G, Ishchenko AA, Khassenov B, Shoham G, Saparbaev MK.
Coupling of the nucleotide incision and 3'-->5' exonuclease activities in
Escherichia coli endonuclease IV: Structural and genetic evidences. Mutat Res.
2010;685(1-2):70-9.
129. Chen J, Chiang YC, Denis CL. CCR4, a 3'-5' poly(A) RNA and ssDNA
exonuclease, is the catalytic component of the cytoplasmic deadenylase. EMBO
J. 2002;21(6):1414-26.
130. Deshpande GP, Hayles J, Hoe KL, Kim DU, Park HO, Hartsuiker E.
Screening a genome-wide S. pombe deletion library identifies novel genes and
pathways involved in genome stability maintenance. DNA Repair (Amst).
2009;8(5):672-9.
131. Feddersen A, Dedic E, Poulsen EG, Schmid M, Van LB, Jensen TH, et
al. Saccharomyces cerevisiae Ngl3p is an active 3'-5' exonuclease with a
specificity towards poly-A RNA reminiscent of cellular deadenylases. Nucleic
Acids Res. 2012;40(2):837-46.
132. Machwe A, Ganunis R, Bohr VA, Orren DK. Selective blockage of the 3'->5' exonuclease activity of WRN protein by certain oxidative modifications and
bulky lesions in DNA. Nucleic Acids Res. 2000;28(14):2762-70.
133. Whisstock JC, Romero S, Gurung R, Nandurkar H, Ooms LM, Bottomley
SP, et al. The inositol polyphosphate 5-phosphatases and the
apurinic/apyrimidinic base excision repair endonucleases share a common
mechanism for catalysis. J Biol Chem. 2000;275(47):37055-61.
134. Barzilay G, Mol CD, Robson CN, Walker LJ, Cunningham RP, Tainer JA,
et al. Identification of critical active-site residues in the multifunctional human
DNA repair enzyme HAP1. Nat Struct Biol. 1995;2(7):561-8.
135. Erzberger JP, Wilson DM, 3rd. The role of Mg2+ and specific amino acid
residues in the catalytic reaction of the major human abasic endonuclease: new

102
insights from EDTA-resistant incision of acyclic abasic site analogs and sitedirected mutagenesis. J Mol Biol. 1999;290(2):447-57.
136. Ljungquist S, Lindahl T. Relation between Escherichia coli
endonucleases specific for apurinic sites in DNA and exonuclease III. Nucleic
Acids Res. 1977;4(8):2871-9.
137. Levin JD, Johnson AW, Demple B. Homogeneous Escherichia coli
endonuclease IV. Characterization of an enzyme that recognizes oxidative
damage in DNA. J Biol Chem. 1988;263(17):8066-71.
138. Butcher S, Hainaut P, Milner J. Increased salt concentration reversibly
destabilizes p53 quaternary structure and sequence-specific DNA binding.
Biochem J. 1994;298 Pt 3:513-6.
139. Kerins SM, Collins R, McCarthy TV. Characterization of an endonuclease
IV 3'-5' exonuclease activity. J Biol Chem. 2003;278(5):3048-54.
140. Pacchioni RG, Carvalho FM, Thompson CE, Faustino AL, Nicolini F,
Pereira TS, et al. Taxonomic and functional profiles of soil samples from Atlantic
forest and Caatinga biomes in northeastern Brazil. MicrobiologyOpen. 2014.
141. Dmitrieva NI, Burg MB. Analysis of DNA breaks, DNA damage response,
and apoptosis produced by high NaCl. American journal of physiology Renal
physiology. 2008;295(6):F1678-88.
142. Huson DH, Richter DC, Mitra S, Auch AF, Schuster SC. Methods for
comparative metagenomics. BMC Bioinformatics. 2009;10 Suppl 1:S12.

103
10 – ANEXO

Em anexo o primeiro artigo fruto desse trabalho de doutorado, porém
ainda será finalizado e o inglês corrigido.
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ABSTRACT
The metagenomic approach has allowed access to the genetic material of
uncultured microorganisms and has been used to identify novel genes. In this
paper, this methodology was applied aiming to discover new genes involved in
the maintenance of genomic integrity. Considering the variety of challenges to
the DNA integrity and its possible harmful effects, it is obvious that all forms of
life possess specialized mechanisms to recognize and repair these damages.
However our knowledge about DNA repair mechanism are based on model
organisms as E. coli and few is known about the free living and uncultured
microorganisms. Thus, it is possible that metagenomes include unknown DNA
repair pathways or alternative mechanisms. In this study, a new nuclease was
identified and experimentally characterized in vivo and in vitro. The
metagenomic clone was able to complement the DNA repair deficiency in E. coli
strains. The sequence analysis showed an open read frame homolog to a
hypothetical protein annotated as a member of the Exo_endo_phos (PF03372)
superfamily. This novel enzyme presents 3'-5'exonuclease, on ss and dsDNA
substrates, is divalent metal-dependent and EDTA-sensitive. Since this is the
first report of an enzyme obtained from metagenomic approach showing a
exonuclease activity, it was named EXOMEG1.

Keywords: Metagenome, DNA repair, exonuclease

INTRODUCTION
The microorganisms are key components in all ecosystems, being the
soil one of the main reservoirs of microbial diversity on Earth. However, up to
99% of the microorganisms present in this environment requires specialized
culture conditions that are unknown and/or impossible to reproduce in the
laboratory,

making

them

uncultivated

organisms

and,

consequently,

inaccessible to basic research and biotechnology (1, 2). Thus, the metagenomic
approach,

defined

as

the

collective

microbial

genome

analysis

or

"metagenome" present in a given environment (3), has been developed and
improved in order to complement or replace traditional dependent culture
approaches. This methodology allows extracting DNA from environmental
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samples and, subsequently, cloning using a cultivable host strain. Actually,
numerous studies have confirmed that the access to genetic patrimony of
metagenomes provides a rich source to find new genes and to understand
biological processes and microbial ecology (4-7).
In nature, microorganisms live under a variety of environmental stress
conditions, induced by physical or chemical agents, which in addition to
byproducts of cellular metabolism, are able to generate different DNA lesions,
which, if not repaired, may induce mutations, genetic recombination, and
inhibition or modification of replication and/or transcription processes (8-10).
However, the majority of knowledge about DNA repair mechanisms in Bacteria
is based on cultured microorganisms, mainly the model organisms as
Escherichia coli.
In general, the mechanisms of DNA repair are classified in: i) Direct
reversal; ii) Base or Nucleotide excision repair; iii) repair of mispaired bases
(mismatch) and iv) recombination, in addition to (v) translesion synthesis (11),
being possible to observe a considerable conservation of DNA repair functions
between various prokaryotic and eukaryotic organisms, which is not necessarily
accompanied by protein sequence conservation (11, 12).
The studies about the mechanisms of the maintenance of genomic
integrity are significant due to their molecular and evolutionary implications as
well as medical importance, since many human diseases are caused by a
deficient response to DNA damage or stress (8, 13, 14). Moreover, DNA repair
mechanism may also be involved in the bacterial resistance to the host immune
response, considering that the oxidative stress is an important aspect of innate
immunity against pathogens, and DNA repair enzymes are critical for repairing
DNA lesions induced by oxidative stress (15). Consequently, the identification of
alternative DNA repair mechanisms is useful for a possible control of the
infection

process.

Additionally,

the

knowledge

about

different

repair

mechanisms have been recently applied in the search of antibacterial
alternative such as inhibitors that block essential protein-protein interactions
(PPIs), being the single-stranded (ss) DNA-binding proteins (SSBs) relevant
targets, since they are able to recruit different genome maintenance enzymes to
their cellular sites of action, plus the fact that most antibiotics induce DNA
breakage and SOS response (16).
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Thus, it becomes evident the relevance of metagenomic approach to
identify and characterize new genes involved in DNA repair in uncultivated
microorganisms.

Within

this

perspective,

the

metagenomic

screening

approaches were applied in this work and a new gene related to DNA repair
was identified, being the first report of a DNA repair enzyme identified from this
approach and experimentally characterized.

MATERIAL AND METHODS
Strains, vectors and culture conditions
The Escherichia coli strains and plasmids used in this study are listed in
the table 1. The strains were routinely grown in Luria-Bertani (LB) at 37 °C and
when necessary was supplemented with 25 mg/mL chloramphenicol, 50 mg/mL
kanamycin or 100 mg/mL ampicillin, to maintain the plasmid vectors. All
enzymes were purchased from New England Biolabs.

Library construction and functional screening
Soil samples (5-10 cm) were collected from João Câmara city, located
in northeast Brazil, in the state of Rio Grande do Norte (S5 ° 30 '51.81'' O35 °
54' 17:13''). This city has hot weather and it is included in the caatinga biome,
which is an exclusively brazilian biome. The collect was performed using sterile
tubes and spatulas, and environmental DNA (eDNA) was extracted using the
commercial kit PowerMax TM Soil DNA Isolation Kit (MOBIO Laboratories) from
10 g of soil. The eDNA was partially digested with the enzymes EcoRV, SmaI
and PvuII and the 1.5 - 2 kb fragments were purified from agarose gel and
ligated into the cloning vector pBC previously EcoRV-linearized and CIAPdephosphorylated. The library obtained was transformed into the DNA repair
deficient DH10B (recA-) E. coli strain and the transformants´s selection was
made on chloramphenicol/X-gal- LB plates. For functional screening, the library
was replicated on LB agar containing different concentrations of Hydrogen
peroxide (0-3 mM H2O2 - Merck). The strain transformed with the empty vector
was used as negative control. To avoid selecting a false positive clone, the
recombinant plasmid was isolated and retransformed into DH10B to confirm
that the acquired phenotype is due to the presence of the environmental insert.
ORF identification and sequence analysis
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The positive clone´s insert was sequenced and the ORF´s prediction
were performed using the program ORF Finder available online on the website
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/gorf.html) provided by the National Center for
Biotechnology Information (NCBI), accessed on April 2013. The ORF´s
predicted amino acid sequence was then used as the querie in DELTA-Blast of
BLAST package (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) and compared with
protein sequences in not redundant (nr) GenBank database. Similarities to
protein families and domains were searched against the database CDD. The Tcoffee program (21) was used to align the deduced protein with other
subfamilies of Exonuclease/Endonuclease/Phosphatase (EEP) superfamily,
which were obtained by the CDD hierarchy, in addition to the resulting proteins
by DELTA-Blast. In order to reduce the sequences sampled, two EEP members
from each subfamilies were selected based on better score alignment with the
metagenomic protein. The phylogenetic reconstruction was performed by
MEGA5 program, using the maximum likelihood method and WAG model. Nonuniformity of evolutionary rates among sites were modeled using a discrete
Gamma distribution (+G). All positions with less than 95% site coverage and
redundant EEP members were eliminated. Bootstrap values based on 1000
replicates. Myo-inositol-1(or 4)-monophosphatase sequences belonging to
IMPase-like superfamily were used as outgroup.

Subcloning of metagenomic ORF
To isolate the environmental ORF were designed ORF-specific primers
forward (FW5´ CCA TGG AAG TGC GCA TAG CGA CAT) and reverse (RV5´
CTC GAG TCA AGT TAG TTC CAC AAT CAC CCT), containing restriction
sites for the NcoI and XhoI enzymes, added to its 5' region. The PCR product
was initially cloned into the pCR-Blunt vector (Invitrogen) and sequenced. Then
the interest ORF was excised from the cloning vector with the enzymes
NcoI/XhoI and subcloned into the linearized pTrc99A and pHIS Parallel vectors
with the pairs of enzymes NcoI/SalI and NcoI/XhoI, respectively.

Obtaining the recombinant protein
To obtain the recombinant protein, E. coli BL21 carrying pHisEXOMEG1 was grown in two liters of LB medium, containing 100 mg/ml
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ampicillin and 34 mg/ml chloramphenicol, at 37 °C. The cells were cultured to
an OD600=0.45, and expression of the environmental gene was induced by
adding isopropyl b-D-thiogalactopyranoside to a final concentration of 0.1 mM
and continuing the culture for 20 h at 16 °C. The cell extract was collected by
centrifugation at 15.000 g for 15 minutes, resuspended in PBS (pH 7.2). The
lysis was accomplished by the addition of lysis buffer (0.5 M NaCl, 10%
Glycerol, 20 mM Hepes pH 8.0, 5 mM Imidazol and 2 mM β-mercaptoethanol),
1 mM of the protease inhibitor PMSF, 1 mg / mL lysozyme, 0.5% of 10% Triton
X-100 and 150 U Benzonase nuclease (Novagen - 10KU - 25 U/uL). After
incubation on ice for 1 hour, the sample was sonicated until lose viscosity. The
soluble cell extract obtained by ultracentrifugation for 45 minutes at 4 °C was
subjected to chromatography on a HisTrap HP column (GE Healthcare). The
protein that eluted at 300 mM Imidazol was dialyzed against buffer A (0.05 M
KCl, 20 mM Hepes pH 8.0, 1 mM EDTA pH 8.0, 1 mM DTT and 10% Glycerol),
using membranes SnakeSkin dialysis tubing 10,000 MWCO (Thermo Scientific),
during a period of 18 hours at 4 °C under agitation. The dialyzate was loaded
onto a Hitrap Q HP column (GE Healthcare), which was developed with a salt
gradient using Buffer A with addition of 5, 10, 20, 30, 40, 50 and 100 % buffer B
(1M KCl, 20 mM Hepes pH 8.0, 1 mM EDTA pH 8.0, 1mM DTT and 10%
Glycerol). At the end, all steps of the purification process, including the induced
and uninduced samples were applied on 12 % acrylamide gel. The sample
containing the eluted proteins was frozen with liquid nitrogen and kept in a
freezer at -80 ° C.

Sensitivity assay to hydrogen peroxide (H2O2) and methyl methane sulfonate
(MMS)
Overnight cultures were 50X diluted in fresh LB medium supplemented
with suitable antibiotic, and grown at 37 ºC under constant agitation at 180 rpm
to achieve the optical density (OD) at 600nm of 0.4 when IPTG was added to
culture. The constructions on pBC and pTrc99A vectors were induced by 1mM
and 0.1 mM IPTG, respectively. After reaching OD600 of 0.8, the cultures were
appropriately diluted in LB liquid medium (10 -1, 10-2, 10-3 and 10-4) and 10 μl of
each dilution as well as from the undiluted culture (10 0), were "dripped" in LB
agar containing the appropriate antibiotic and different concentrations of H 2O2 or
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MMS agents. LB agar plates without added agent in addition to wild type and
mutant strains transformed with empty vector were used as control. The plates
were incubated at 37 °C for 20 hours.

Substrates and activity assays
The AP endonuclease activity of environmental purified protein was
verified blunt-ended single-and double-stranded substrates, containing or not an
abasic site at position 10 of oligonucleotide 21 mer (ssDNA, ss-AP-DNA,
dsDNA and ds-AP-DNA), which were fluorescently labelled on 5´region with
Cy5 and a other 30 mer oligonucleotide labelled on 3´end (ds-AP-DNA) with
Alexa Fluor, containing a AP site analogous tetrahydrofuran

at position 19

(Table 2).
Thus, standard reactions (20 μl) containing the buffer 1 (5 mM Tris-HCl,
5 mM MgCl2, 0.5 mM Dithiothreitol pH 7.0), 1 µM substrate, single (ssDNA) or
double-stranded (dsDNA), and increasing concentrations of purified protein (0,
10, 20, 50 and 100

M) were maintained at 37 °C for 1 hour. At the end of the

incubation period, the reactions were terminated with the "STOP" solution (98%
formamide and 0.5 M EDTA). The samples were then heated at 95 °C for 3
minutes and immediately chilled on ice before applying to the gel PAGE-Urea
(20% Acrylamide and 8M Urea). To visualize the results, the gels were scanned
with an FLA-5000 image analyzer (FUJIFILM) to detect the 5´-cy5-labeled DNA.
Subsequently, all assays were performed using 100 M of purified protein in
each reaction and the control reactions without add metagenomic protein. For
assay of activity versus time the reactions were maintained at 37 °C and an
aliquot of 10 L of reaction was taken out after 5, 10, 20, 30, 40, 50 and 60
minutes. In order to investigate the dependence of divalent metal cofactor for
protein activity the reactions were performed in buffer 2 (5 mM Tris-HCl, 0.5 mM
Dithiothreitol pH 7.0), using increasing concentrations of MgCl2 (0, 5, 10 and 15
mM). To test whether nuclease activity can be inactivated by EDTA were
performed standard reactions including increasing concentrations of EDTA (0,
1, 5 and 10 mM). In addition, to check whether the activity of the metagenomic
nuclease may be affected by salt concentration, standard reactions were
performed by adding increasing concentrations of KCl (0, 25, 50, 100, 150,
200, 250, 500 and 1000 mM).
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RESULTS
Library construction and functional selection of a new DNA repair gene
In this study, an environmental DNA library (2688 clones) was screened
through a complementation assay using as host DH10B E. coli strain that is
deficient in the DNA repair gene recA, being sensible to several mutagenic
agents. The screening was done on H2O2-LB agar plates and 22 clones were
pre-selected. Afterward, to avoid the isolation of false-positive clones, the
plasmids were isolated from these clones and retransformed to DH10B cells to
perform a new activity´s confirmation assay in selective medium. Out of 22
clones retested, only one clone, named pBC-41F, was selected since was able
to increase the survival of DH10B strain on drop assay (Figure 1).

In silico analysis of metagenomic clone
The size of cloned fragment in plasmid pBC was 1.5 kb and the
sequence analysis revealed the presence of an open reading frame (ORF) of
975 bp encoding to polypeptide of 324 amino acids, with molecular weight and
theoretical isoelectric point (pI) of ~ 37 KDa and 5.02, respectively
(http://www.expasy.org/tools/pi_tool.html).

The

prediction

of

subcellular

localization by PSLpred (http://www.imtech.res.in/raghava/pslpred/) indicates
EXOMEG1 as a cytoplasmic protein. The search for homolog sequences was
done using the DELTA-Blast and the obtained data revealed the absence of
significant similarity to known proteins deposited in the non-redundant database
NCBI_nr, but it shows similarity to a hypothetical protein BfaeM_06119
(ZP_09858401.1, 17 % identity, e-value 2e-62 e 99% coverage) of Bacteroides
faecis

MAJ27

containing

a

conserved

domain

related

to

Exonuclease/Endonuclease/Phosphatase (EEP) superfamily (Exo_endo_phos,
PF03372).
The multiple sequence alignment of metagenomic ORF against different
EEP family members has revealed the conservation of six catalytic residues,
which suggest that the environmental protein actually belongs to this
superfamily and shares the same catalytic mechanism with other EEP-members
(Figure 2). In the phylogenetic reconstruction, the environmental protein
ExoMEG1 is present in a monophyletic group, composed to members of the
DNaseI and MnuA subfamilies. It can be observed that the evolution of the
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metagenomic protein is a more ancestral event than the divergence of DNaseI
and MnuA. However, ExoMEG1 is in a separate branch, not grouping to any
members of EEP subfamilies (Figure 3).
Moreover, considering the role of EEP-family members as AP
endonuclease/3´-phosphodiesterase involved in the repair of DNA lesions
generated by H2O2, such as abasic sites or 3´blocked, the search for conserved
residues potentially responsible for mediating the well characterized DNA repair
activities of the ExoIII in E. coli and Nexo in N. meningitides revealed the
conservation of catalytic residues in the metagenomic protein such as N9, E47,
I252, D195, N197, W217, S229, D253 and H314 (Figure 4).

Overexpression and purification of the metagenomic protein
The environmental protein was obtained by two different and
consecutive purification processes using HisTrap FF and HiTrap Q HP columns,
and, for this last process, a salt gradient was used, being the purified protein
eluted in 20% buffer B, as verified by SDS-PAGE (Figure 5).

Complementation assay in E. coli strain deficient in AP endonuclease
Due

to

the

presence

of

domain

peculiar

to

Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family and the conservation of
residues related to AP endonuclease enzymes (Figures 2 and 4) the
recombinant plasmid was retransformed into mutant E. coli strain deficient in
endonuclease IV (nfo) and exonuclease III (xthA). The results have shown that
the sensitivity of the double mutant strain (xthA nfo) to MMS and H2O2 agents
was decreased when transformed with the recombinant plasmid pTrcEXOMEG1 (Figure 6), suggesting a DNA repair activity.

Activity assay
To check whether the environmental protein has AP endonuclease
activity, and thus confirm the hypothesis that this activity is responsible for the in
vivo repair of abasic sites generated by MMS, specific tests were performed in
vitro. For this purpose, specific assays were performed against substrates 5'Cy5-mer of 21 nucleotides containing a single abasic site at position 12. As
result, the incubation of purified protein with 21 nt-oligonucleotide have resulted
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a 13 nt product, which could not be observed in the control oligonucleotide
without AP site (Figures 7 A-C). However, the AP endonuclease activity should
results a 11 nt labeled product. Additionally, when assayed the AP
endonuclease activity, it was found a progressive shortening of the 21 ntsubstrate, exhibiting a ladder pattern for the fragments in the gel, indicating that
the metagenomic protein degrades the dsDNA and ssDNA substrates from 3
'end i.e. the metagenomic nuclease has exonuclease activity with 3'-5 'polarity
(Figures 7 A-C and E-G), and it was named EXOMEG1. However, the assay
using a 3´labeled oligonucleotide, containing an AP site analogous, showed that
EXOMEG1 don´t have an AP endonuclease activity neither 5´-3´exonuclease.
This way EXOMEG1 is a 3´-5´ exonuclease, acting on ss and dsDNA, being the
single strand substrate its preferential substrate (Figure 7-D).

Salt effects and divalent metal-dependence to EXOMEG1 activities
The salt concentration present in the reaction is able to affect
independently the 3´-5´exonuclease activity of EXOMEG1 on ssDNA and
dsDNA, since the activity is more resistant on ssDNA than on dsDNA. However,
the exo activity on ssDNA became slow since the ladder pattern is observed at
higher KCl concentrations while at lower KCl concentrations is possible to
realize the degradation of higher products generating smaller products,
sugestting faster activity at lower salt concentrations (Figure 7-E).
Additionally, in this work was observed that the EXOMEG1 activity
require a divalent metal cofactor, since both activities occurred when in the
presence of magnesium existent in the reaction, differently of observed to
reaction without any divalent metal (Figure 7-F). To confirm that EXOMEG1 is a
metal-dependent enzyme, reactions were performed including increasing
concentrations of EDTA and compared to the reaction without EDTA. From this
assay it was observed that EDTA inhibited the progression of exonuclease
activity (Figure 7-G), confirming the hypothesis about the divalent metal
dependence.

DISCUSSION
Standards methods of culturing microorganisms are delay for discovery
and exploration of enormous microbial diversity and its biological functions. This
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way, a metagenomic approach is an efficient method of isolating novel and
useful genes from uncultured microorganisms existing in diverse environments
and the activity-based metagenomic corresponds to identification of clones
expressing a desired trait, followed by sequencing and characterization of active
clones by genetic and biochemical assays.
Generally, basic alignment tools such as BLAST, have been efficiently
applied to the prediction of functional genes, however, in cases where there is
not similarity between the observed sequence and the DNA or amino acid
sequences previously described in the database, such as NCBI / nr or UniProt,
they are annotated as having unknown function and consequently encoding to
hypothetical or conserved hypothetical proteins (22). In fact, in many
metagenome dataset has been reported that as much as 90% of the generated
reads exhibit no similarity to any known sequence (23), confirming the
metagenomes as a biological and genetic pool to be explored to find new
genes. In this context, Ogata et al. (24) identified two new subfamilies of
proteins related to "mismatch repair" (MutS) and verified that they are
underrepresented in the curated sequence database and relatively abundant in
marine microbial communities.
In this work, a metagenomic clone was identified in a functional assay,
possessing activity related to DNA repair since it was identified when screening
a metagenomic library submitted to a range of H2O2 concentrations. The
sequence analysis revealed that it codes to a hypothetical protein containing a
conserved domain related to EEP superfamily and all six highly conserved
motifs (I-VI) peculiar for all EEP members characterized to date, which they are
described as essentials to substrate´s recognition or catalysis because if
mutated results in loss of enzymatic function. The EEP superfamily contains
various structural and functionally related enzymes, which share a common
mechanism of phosphodiester bonds cleavage, but acting on different
substrates. The EEP representative enzymes includes magnesium dependent
endonucleases (L1-EN, DNaseI, APE1, APE2), exonucleases (ExoIII, REX1,
REX2), phosphatases (I5PP), sphingomyelinases and others proteins even with
unknown function (25-30) .
The functionality of EXOMEG1 protein was demonstrated by its ability
to catalyse the cleavage of a 5´-Cy5- oligonucleotides and as result we
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identified a robust 3´-5´exonuclease activity and an unexpected 13 nt product
(only when testing the oligonucleotide containing a single AP site).
This 13nt product can be a product of pausing site of exonuclease
activity reminiscent of what has been observed for other 3´-5´ exonucleases
enzymes (31) or suggests that the enzyme approached the substrate in an
endonucleolytic mode by recognition of AP site but cleaving 1 nt downstream
from abasic site on both double and single-stranded substrates because 13 nt
product can´t be observed when using control substrates without abasic site.
Generally, repair of AP-sites is initiated by AP endonucleases or lyases incising
the lesion exactly on portion 5´ or 3´ for further repair by other enzymes in a
classic base excision repair pathway (32) . Since there are endonucleases able
to cleaves the DNA a few nucleotides from AP site, such as Endo V of E.coli
and Endo VII of phage T4 (33, 34), this possibility could justify the 13nt product,
however the assay using a 3´ labelled oligonucleotide showed that EXOMEG1
is not a AP endonuclease enzyme. Therefore, EXOMEG1 is a3´-5´exonuclease
and tends to pause near of some perturbations in DNA reminiscent of what has
been observed for other exonucleases (31, 35), and the 13 nt product should be
a pause site of its exo activity.
In fact, the presence of most of conserved residues involved with AP
endonuclease and 3´phosphodiestarese activities in Exo III of E. coli and Nexo
of N. meningitides were found on amino acid sequence of EXOMEG1
suggesting an analogous DNA repair function to hypothetical protein obtained
by metagenomic approach. In contrast, the absence of the equivalent residue in
E.coli W212 in addition to absence of structural elements that produce direct
contacts with the nucleic acid, such as loops or helix, described in the
literature as conferring selectivity and ability to cleavage exactly on 5' portion of
an abasic site (36-38) provide possible reasons to EXOMEG1 lacks a classic
AP endonuclease activity. Conveniently, Cal et al (36) converted a bovine
pancreatic DNase I to a repair endonuclease with a high selectivity for abasic
sites since they add some amino acids of exonuclease IIIhelix to DNase I.
This region specifically is absent in EXOMEG1. This emphasize that despite
EEP members share the mechanism of cleavage of phosphodiester bonds,
there are peculiarities which define the specificity of a given enzyme front
different substrates (25) .Likewise, N. meningitidis NExo (EEP member of the
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Xth subfamily) has a significant 3´-5´exonuclease and 3´-phosphodiesterase
activities able to improve the resistance to H2O2 and paraquat, but no
detectable AP endonuclease activity due to presence of His167 instead G or S,
such as human HAP1 or E. coli ExoIII, as demonstrated by site-direct
mutagenesis (15).
In contrast, the in vivo assay performed in order to analyse the
EXOMEG1 participation in the repair of DNA lesions generated by MMS and
H2O2, on absence of AP endonuclease enzymes (exoIII and endo IV), have
shown that the sensitivity of the double mutant strain (xthA nfo ) to both agents
was decreased when transformed with the pTrc-EXOMEG1 recombinant
plasmid, suggesting a repair function to metagenomic nuclease identified in this
study still unclear.
Interestingly, the host strain of metagenomic library was a recA- strain
which is unable to induce the SOS functions (responsible to activate the
expression of around 30-40 genes, many of which are essential in NER, STL
and recombination) and unable to perform recombinational repair. Then, the
fact of a metagenomic clone selected in a recA-strain, coding to a nuclease
participating in the repair of lesions generated by MMS and H2O2, preferentially
repaired by the BER pathway, supports the idea about an alternative excision
repair mechanism able to compete with the BER pathway or act as a backup.
Since H2O2 causes oxidation and deamination of bases in addition to single
strand breaks with 3' blocked ends, a hallmark of oxidative DNA damage (39),
while MMS is an alkylating agent and indirectly generates abasic sites or single
strand breaks, as intermediates after the incision of alkylated bases by a DNA
glycosylase (40) it´s suggested that EXOMEG1 can repair single strand breaks
with 3'blockers or it participates in an alternative excision repair, independent of
classic AP endonuclease enzymes.

The 3´-phosphodiesterase activity of

EXOMEG1 still need to be elucidated, but is evident its robust 3´-5´exonuclease
activity which importance should be examined in the future.
Actually, it has been related that BER, NER, recombination and TLS all
contribute to repair of AP sites (41), however them can be alternatively repaired
by UV damage endonuclease (UVDE), a repair protein that also introduces a
nick immediately 5' to the AP site or UV damage , and by Endo V which cleaves
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the DNA near of AP sites, i.e., the second phosphodiester bond 3´ to abasic
sites or several lesions (33, 42).
The biological importance of the exonuclease activity in Prokaryotes
was predict because of this activity is conserved and exists in homologues to
exo III and endo IV (43-45). The in vivo relevance of the exonuclease activity
associated to Exo III of E. coli is yet unclear, however a NIR model involving the
3´-5´exonuclease activity of endo IV and an alternative pathway to repair
8oxoG, mismatches and 3´blocking groups by 3´-5´exonuclease function of
Apn1 were demonstrated (44, 45). Likewise, human Ape2 besides its inefficient
AP-endonuclease activity in vitro, has a strong 3´–5´ exonuclease activity able
to remove mismatched nucleotides from the 3´ primer end, suggesting role as a
proofreader in DNA repair synthesis as human Ape1 proofread the errors by
Pol(46).
In addition to Exo III and homologues, some EEP members have been
described as exonucleases, such as CCR4, Ngl3p and the exouridylases REX1
and REX2 (28, 29, 31). Appropriately, Rogers et al. (29) have demonstrated
that TbREX1 and TbREX2 are single stranded 3´-5´ exoribonucleases, EEP
members, possessing conserved residues required to exonuclease activity,
such as D881 and H882 in TbREX1 and D896 and H897 in TbREX2. The
equivalents residues are conserved in EXOMEG1, corresponding to D313 and
H314.
Considering just EEP superfamily up to now exclusively the
exonuclease activity intrinsic to AP endonuclease enzymes could be associated
to DNA repair.

Conversely, other exonuclease enzymes unrelated to EEP

superfamily have been shown to act in DNA repair in E.coli, such as ExoI,
ExoIX and ExoX (3´-5´-exonucleases) and the RecJ (5'-3'-exo), in addition to
ExoVII, which has both polarities, being them required to (a) process
intermediate

products

generated

during

the

repair´s

mechanisms

by

recombination or BER pathway, generating an entry point for other enzymes,
(b) act directly on mismatch repair, excising a ssDNA region containing the
poorly pairwise base , or (c) act in alternatives excision repair (47-49).
So, considering that the nuclease identified in this work has a 3´5´exonuclease activity and is able to improve the resistance of double mutant
strains (xthA nfo) to MMS and H2O2 would be especially fascinating in the future
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to examine in details whether any distinctive repair ability is present in the
unknown world of metagenome.

Salt effects and divalent metal-dependence to EXOMEG1 activities
The DNA cleavage by nucleases may be influenced by salt
concentration and specific metals in the reaction. The protein-DNA interactions
are highly dependent on salt concentration and the nuclease enzymes have
conserved motifs that form active sites that coordinate catalytically essential
divalent cations, such as magnesium, manganese, calcium or zinc as a cofactor
(50, 51). In this work was observed that EXOMEG1 is divalent metal cofactordependent since is inactive on absence of any divalent metal, recovering the
activity on presence of Mg2+, and furthermore can be inactivated by EDTA, a
suitable chelating agent, similarly to that described for DnaseI and Exonuclease
III (51-53). EXOMEG1 is a salt resistant enzyme since the inhibition of the
exonuclease activity was not completely achieved, since the exo activity was
observed until the higher tested concentration of 500 mM of KCl.
In conclusion, in this study a novel protein related to DNA repair, initially
annotated as hypothetical protein of unknown function, was characterized
experimentally in vivo and in vitro, being the first enzyme obtained from
metagenomic approach displaying the function described here. The results of
this work support the idea that metagenomes represent a rich source for finding
new genes since it is expected that the uncultivated fraction includes many
microorganisms distantly related to the cultivated microorganisms (1). In fact, a
vast portion of genes described in genome or metagenome projects are
classified as coding for hypothetical proteins. Hence, to discover the functions
of these new genes represents one of the biggest challenges in genome or
metagenome projects. Here, we were able to attribute the function to a
hypothetical ORF, contributing to the understanding of the diversity of the DNA
repair process and to generation of many new questions to be answered with
new assays using different substrates and mutant EXOMEG1.
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TABLES

Table 1- Strains and plasmids used in this study

Strain or plasmid

Genotype/Description

Reference

Strains
-

F endA1 recA1 galE15 galK16 nupGrpsLΔlacX74 Φ80lacZΔM15

DH10B

araD139 Δ(ara,leu)7697 mcrAΔ(mrr-hsdRMS-mcrBC) λ

thr-1, araC14, leuB6(Am), Δ(gpt-proA)62, lacY1, tsx-33, qsr'-0,

AB1157

(17)

-

(18)

glnV44(AS), galK2(Oc), LAM-, Rac-0, hisG4(Oc), rfbC1, mgl-51,
rpoS396(Am), rpsL31(strR), kdgK51, xylA5, mtl-1, argE3(Oc), thi1

AB1157 xthA nfo

As AB1157 butnfo::Kan, Δ(xthA-pncA)DE

CNRS

BL21 (DE3) pLysS

F- ompT gal dcmlonhsdSB(rB- mB-) λ(DE3) pLysS(cmR)

Promega

Plasmids

Description

pBC SK

Cloning vector, Cam

pBC-41F

pBC vector plus 1.5 kb environmental insert

r

Stratagene

r

pCR-Blunt II-TOPO

Cloning vector ,Kan

pCR-Blunt-EXOMEG1

pCR-Blunt vector plus 975 pb environmental ORF

Invitrogen
r

pHisParallel

Expression vector, IPTG inducible, Amp

pHis-EXOMEG1

pHis vector plus 975 pb environmental gene
r

pTrc99A

This study

Cloning vector, IPTG inducible, Amp , it allows T7 polymerase-

This study
(19)
This study
(20)

independent expression
pTrc-EXOMEG1

pTrc99A plus 975 pb environmental gene

Table2. Cy5-labeled Oligonucleotides

Control (1)

5´Cy5-CGGAATTAAAGGGCAAGACCT-3´

AP (1)

5´Cy5-CGGAATTAAAGXGCAAGACCT-3´

Complementary (1)

5´

AP (2)

5’-ATA TAC CGC GG(F) CGG CCG ATC AAG CTT ATT -AF3´

Complementary (2)

3’-TAT ATG GCG CC G GCC GGC TAG TTC GAA TAA-3´

X: AP- site
F: tetrahydrofuran

AGGTCTTGCCCTTTAATTCCG-3´

This study
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FIGURES LEGENDS
Figure 1. Confirmation of H2O2-resistance conferred to strain DH1OB due to the
presence of environmental ORF by drop assay. Serial dilutions (10 -0, 10-2, 10-3,
10-4 and 10-5 ) from cultures (OD600 of 0.8) were plated on LB agar containing 1
mM H2O2.
Figure 2. Multiple sequence alignments including the metagenomic nuclease
(EXOMEG1) and different EEP members. The conserved motifs are highlighted
and the regions containing the motifs are numbered above the alignment.
Figure 3. The maximum likelihood phylogenetic reconstruction of ExoMEG1 and
other EEP subfamilies. ExoMEG1 is in a separate branch, not grouping to any
members of
EEP subfamilies.
Myo-inositol-1(or 4)-monophosphatase
sequences from IMPase-like superfamily were used as outgroup. Bootstrap
values based on 1000 replicates.
Figure 4. Multiple sequence alignment including the amino acid sequences of
Exonuclease III (E. coli), Exonuclease Nexo (N. meningitidis), and the
metagenomic nuclease EXOMEG1, described in this work. The catalytic domain
in ExoIII, includes Asp229, His259 and Glu34, corresponding a pocket
surrounded by Gln112, Asn153, Try109, Asn7 and Trp212. The residue Asp146
in Nexo is related to 3´phosphodiesterase activity while the residues D313 and
H314 in EXOMEG1 are conserved among EEP members and they are related
to 3´-5´exonuclease activity. Most catalytic residues required for AP
endonuclease activity are present in EXOMEG1 and highlighted in gray. The
alignment was generated by T-coffee server. The numbers of the amino acid
residues are given the right of each line.
Figure 5. SDS-PAGE analysis of metagenomic protein purification through a
HiTrap Q HP. Aliquots (10 L) of each sample were electrophoresed on a 12 %
polyacrylamide gel which was stained with Coomassie blue. Line M, molecular
weight marker SpectraBR; Line 1, purification by HisTrap columm; Line 2 - 10,
steps of purification by HiTrap Q HP. The protein was eluted with 20% B buffer
(line 6).
Figure 6. Resistances conferred toward MMS and H2O2 by pTrc-EXOMEG1 in a
double mutant strain of E.coli. The cultures were induced by 0.1 mM IPTG.
Serial dilutions (10-0, 10-1, 10-2, 10-3 and 10-4) from cultures (OD600 of 0.8) were
plated on LB agar containing different concentrations of MMS or H2O2.
Figure 7. Activity´s assay using EXOMEG1. (A) Identification of 3´5´exonuclease activity on dsDNA (lines 1-5) or ds-AP-DNA (lines 6-10) and
increasing concentrations of EXOMEG1. (B) Activity ´s assay versus time of
incubation at 37 ° C using ds-AP-DNA. (C) Identification of 3´-5´exonuclease
activity on single strand substrate and salt effects on activities of EXOMEG1.
Lines 1 and 6, reactions containing ssDNA and ss-AP-DNA, respectively, in the
absence of the EXOMEG1 and KCl; Lines 2 and 7, reactions containing ssDNA
and ss-AP-DNA, respectively, and in the presence of EXOMEG1, but absence
of KCl; Lines 3 and 8, reactions containing ssDNA and
ss-AP-DNA,
respectively, including EXOMEG1 and 50 mM KCl; Lines 4 and 9, reactions
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containing ss-DNA and ss-AP-DNA, respectively, including EXOMEG1 and
200 mM KCl; lines 5 and 10, reactions containing ss-DNA and ss-AP-DNA,
respectively, and 10 mM EDTA. (D) AP endonuclease assay using a 30 mer
labelled at 3´end and increasing concentrations of EXOMEG1. APE1
commercial enzyme (NEB Biolabs) was used as positive control (line 2). (E)
Analysis of salt effects on EXOMEG1 activity using ss-AP-DNA (lines 2-6) or
ds-AP-DNA (lines 8-12) and increasing concentrations of KCl (50, 100, 250, 500
and 1000 mM).(F) Mg2+ dependence of EXOMEG1 activity. The reactions
contain the ds-AP-DNA and increasing concentrations of MgCl2 (0, 5, 10 and
15 mM). The EXOMEG1 activity is totally inhibited by the absence of MgCl2
(line 2). (G) EDTA effect on EXOMEG1 activity. The reactions contain ds-APDNA and increasing concentrations of EDTA (0, 1,5 and 10 mM). The
progression of 3'-5´ exonuclease activity is gradually inhibited by EDTA.
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