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RESUMO 
 

GUIMARÃES, K. S. Análise do sistema ativo de captação de glutamina 
de Streptococcus mutans. 2011. 59 f. Dissertação (Mestrado em 
Microbiologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2011.  

A glutamina e o glutamato são aminoácidos importantes no metabolismo 

bacteriano e atuam como fonte de nitrogênio para a síntese de 

macromoléculas. A captação desses aminoácidos ocorre por meio de 

transportadores ativos do tipo ABC. No presente estudo avaliamos os 

sistemas de captação de glutamina em Streptococcus mutans (S. 

mutans), o agente etiológico da cárie dental. Análises in silico revelaram a 

presença de dois óperons que codificam sistemas de transporte de 

glutamina: o óperon gln, composto pelos genes glnQ, H, M, P e um 

segundo óperon putativo composto pelos genes smu.1177c, smu.1178c  e 

smu.1179c. Análises comparativas revelaram que esse possível óperon é 

conservado entre diferentes espécies do gênero Streptococcus, mas não 

possui função conhecida.   Por meio de mutagênese sítio-específica, foi 

possível obter a deleção do óperon com a inserção de um cassete de 

resistência à eritromicina. O mutante (linhagem KG1) obtido apresentou 

redução na captação de glutamina e glutamato. O mesmo ocorreu em 

relação ao mutante deficiente no óperon gln sugerindo uma sobreposição 

de função para os dois sistemas de transporte. A linhagem KG1 

apresentou ligeiro aumento na fase de adaptação em cultivos realizados 

em meios ricos e definidos. A remoção de glutamina e glutamato impediu 

o crescimento das linhagens mutantes assim como da linhagem parental. 

No entanto, o crescimento das três linhagens foi reestabelecido após 

adição de glutamina ou glutamato ao meio de cultura indicando que a 

captação de pelo menos um dos aminoácidos é essencial para o S. 

mutans. Esses dados revelam ainda a sobreposição funcional dos dois 

sistemas de captação estudados. O mutante KG1 apresentou maior 

capacidade de adesão a superfícies abióticas (poliestireno) sugerindo um 

aumento na capacidade de formação de biofilme em relação à linhagem 

parental. O mutante deletado no óperon gln, por sua vez, apresentou 

maior capacidade de ligação ao n-hexadecano, o que indica um perfil 



 

 

hidrofóbico alterado dos componentes mais externos da célula. Em suma, 

os resultados obtidos revelam, pela primeira vez que o óperon definido 

pelos genes smu.1177c, smu.1178c e smu.1179c é funcional e está 

especificamente envolvido com a captação de glutamina e glutamato em 

S. mutans. Além disso, os dados gerados até o momento sugerem que os 

dois sistemas de transporte possuem papéis distintos na virulência do S. 

mutans.   

 
Palavras-chave: Streptococcus mutans. Glutamina. Glutamato. ABC 

transportador. 



 

 

ABSTRACT 

 

GUIMARÃES, K. S. Analysis of the glutamine active transport system 
of Streptococcus mutans. 2011. 59 p. Masters thesis (Microbiology) - 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2011.  
 

Glutamine and glutamate are important amino acids for the bacterial 

metabolism, acting as nitrogen source for macromolecule synthesis. The 

uptake of these amino acids occurs by means of ABC-type active 

transporter systems. On the present study we evaluate the glutamine 

transport systems of Streptococcus mutans (S.mutans), the etiological 

agent of dental decay. In silico analyses revealed the presence of two 

polycistronic operons that encode glutamine uptake systems: the gln 

operon, composed of the glnQ, H, M, P genes, and a putative operon 

composed by the smu.1177c, smu.1178c and smu.1179c genes. 

Comparative analyses indicated that this putative operon is highly 

conserved among different species of the Streptococcus genus but do not 

have an annotated biological function. A mutant deleted on the smu.1177c, 

smu.1178c and smu.1179c genes was successfully obtained by site-direct 

mutagenesis with the replacement of the genes by a gene cassette 

encoding resistance to erythromycin. The mutant strain (KG1) showed 

impairment of glutamine and glutamate uptake. Similar results were 

observed with another mutant deleted in the gln operon suggesting an 

overlap in the function of the two transport systems. The KG1 strain had a 

slight increase on the adaptation phase during grown on rich or defined 

media. Removal of both glutamine and glutamate of the medium abolished 

growth of the mutant strains as well as the parental strain. Nonetheless, 

growth of the mutant strains was recovered after addition of glutamine or 

glutamate to the media suggesting that uptake of these amino acids is 

essential for S. mutans. These data showed also that the two uptake 

system share similar functions regarding uptake of these amino acids. The 

KG1 strain showed also an enhanced capability to bind abiotic surfaces 

adhesion (polystyrene plaques), suggesting an increased biofilm formation 



 

 

with regard to the parental strain. On the other hand, the mutant deleted in 

the gln operon showed higher capacity to biding n-hexadecan suggesting 

an altered hydrophobic profile of surface-exposed components. The results 

demonstrated, for the first time, that both operons are involved with the 

uptake of glutamine and glutamate in S. mutans. Furthermore, our data 

indicate that the two uptake systems may play different roles on the 

virulence of S. mutans. 

 
Key Words: Streptococcus mutans. Glutamine. Glutamate. ABC 
transporter. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Streptococcus mutans 

 

  A bactéria Streptococcus mutans (S.mutans) é uma eubactéria, firmicute, 

imóvel, anaeróbia facultativa que se apresenta na forma de cocos pertencentes à 

microbiota autóctone da cavidade oral (HAMADA; SLADE, 1980). O S. mutans é um 

dos colonizadores primários do biofilme supragengival e, em conjunto com algumas 

espécies de Lactobacillus, representa o principal agente infeccioso associado à cárie 

dental, a patologia infecciosa mais prevalente em humanos (HARDIE, 1992; 

HOUTE, 1994).  

 Inúmeros estudos demonstram que essa bactéria possui vários fatores de 

virulência importantes para sua patogenicidade como sua habilidade de aderir 

firmemente à superfície dental, a produção de ácidos a partir de um grande número 

de carboidratos provenientes da dieta do hospedeiro (acidogenicidade) e a 

capacidade de sobreviver e replicar em ambientes ácidos (aciduricidade) 

(MICHALEK et al., 1981; HAMADA; KOGA; OOSHIMA, 1984). A capacidade de 

aderência/produção de biofilme é destacada por se tratar do passo inicial e essencial 

para o desenvolvimento da cárie dental, além de permitir o contato direto da bactéria 

- e por conseguinte de seus produtos metabólicos - à superfície dental. O biofilme 

também dificulta o acesso da saliva à superfície do dente, impedindo a promoção de 

sua ação tamponante na presença do ácido láctico produzido por S. mutans 

(HAMADA; SLADE, 1980).  Por outro lado, a habilidade de metabolizar carboidratos 

da dieta do hospedeiro e gerar metabólitos ácidos provoca a desmineralização da 

estrutura dental e, por conseguinte, a formação de lesões de cárie (HAMILTON; 

BUCKLEY, 1991). Os níveis de pH da cavidade oral caem rapidamente após o 

metabolismo de açúcares para valores abaixo de 4,0 que são considerados letais 

para a maioria das espécies de microoganismos. Entretanto o S. mutans dado a sua 

capacidade acidúrica, consegue tolerar esses ambientes ácidos (KAJFASZ et al., 

2009).  

Em 2002 o genoma da linhagem UA 159 de S. mutans foi sequenciado na 

universidade de Oklahoma e disponibilizado no GenBank (NC 004350). Foram 

encontrados cerca de 280 genes (15% do total de ORFs) codificadores de sistemas 

de transporte (AJDÍC et al., 2002). Os sistemas de transporte ativos da família ABC 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=genome&cmd=Retrieve&dopt=Overview&list_uids=263
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são os mais abundantes com mais de 60 transportadores, ou seja, 10% do número 

total de ORFs, da espécie.     

 

 

1.2 Transportadores do tipo ABC 

 

 A captação de substâncias através de membranas celulares, em particular, de 

bactérias, é realizada por diferentes processos como: a difusão passiva/facilitada, ou 

ainda, por mecanismos de transporte ativo. Sistemas de transporte de nutrientes em 

bactérias podem ser divididos em dois grupos: os sistemas primários, sensíveis ao 

choque osmótico cuja fonte de energia vem diretamente da hidrólise de ATP, e os 

sistemas secundários, insensíveis ao choque osmótico, que utilizam o gradiente 

eletroquímico da membrana para extrair a energia necessária para o seu 

funcionamento (BERGER, 1973). Entre os sistemas primários de transporte 

destacam-se os sistemas do tipo ABC (ATP Binding Cassete). Esses sistemas estão 

presentes nos três grandes reinos biológicos e são empregados por arquéias, 

eubactérias e eucariotos, sendo utilizados tanto para captar, como para exportar 

diferentes substâncias (HIGGINS, 1992, 2001). Os sistemas importadores do tipo 

ABC são restritos às bactérias e arquéias e dependem de proteínas ligadoras 

específicas que vão reconhecer o substrato e levá-lo a um poro, delimitado por 

proteínas de membrana citoplasmática e responsável pela passagem do substrato 

para o interior da célula. Em bactérias gram-positivas esses ligantes são 

lipoproteínas ancoradas à membrana citoplasmática (LINTON; HIGGINS, 1998). 

Genes que codificam para transportadores ABC perfazem, em média, 5 % 

dos genomas bacterianos e refletem tanto o estilo de vida do microorganismo como 

podem influenciar na expressão de fatores associados à virulência em espécies 

patogênicas ao homem (HIGGINS, 1992, 2001). A constituição desses sistemas se 

dá por três componentes funcionais e estruturais (Figura 1), sendo que dois 

componentes apresentam-se associados à membrana citoplasmática enquanto o 

terceiro e, último, mostra-se solúvel, nas bactérias gram-negativas, ou associadas à 

membrana citoplasmática, nas bactérias gram-positivas (MOUTRAN et al., 2003). Os 

componentes associados à membrana interna são responsáveis pela formação de 

um poro por onde a substância será transportada. Esses componentes são, em 

geral, formados por duas proteínas hidrofóbicas que atravessam a membrana 
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citoplasmática, e por isso, são denominados de domínios integrais de membrana 

(DIM) (MOUREZ; HOUFNUNG; DASSA, 1997). O segundo componente do sistema 

ABC de transporte em bactérias é representado por dois domínios geradores de 

energia, proteínas associadas à face interna da membrana citoplasmática que ligam 

ATP e são chamados de domínios de ligação de nucleotídeos (DLN) (YOUNG; 

HOLLAND, 1999).  

Nos sistemas de transporte ABC que estão envolvidos na captação de 

nutrientes em bactérias, um terceiro e último componente se encontra envolvido com 

a ligação ao substrato, denominado ligador de substrato (LS), sendo responsável 

pela especificidade e afinidade do sistema que em bactérias gram-negativas se 

encontra solúvel no periplasma, enquanto que em bactérias gram-positivas são 

encontrados na forma de lipoproteínas ancoradas por meio de uma acil-gliceril-

cisteína N-terminal à face externa da membrana citoplasmática (DASSA, 2000). 

 

Figura 1: Representação esquemática de um transportador ABC em uma bactéria gram-
positiva. 

 

 

1.3 Transportadores ABC de glutamina/glutamato em bactérias 
 

 
 Sistemas ABC de transporte são responsáveis pela secreção de toxinas e 

outros componentes celulares, assim como a captação de nutrientes como 

aminoácidos, fosfato, oligopeptídeos, poliaminas, açúcares, nitrato, sulfato, ferro, 

molibdato e outros. Dentre esses sistemas podemos destacar àquele responsável 

pela captação de glutamina, devido ao papel essencial e a inter-relação bioquímica 

que esse aminoácido possui, em conjunto com o glutamato (Figura 2). Esses 
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aminoácidos são importantes como fonte de nitrogênio e necessários para o 

crescimento em condições limitantes de amônia. Consequentemente são 

importantes para síntese de outros aminoácidos, ácidos nucléicos, açúcares 

aminados e muitas outras moléculas biologicamente importantes (SMITH, 1990). A 

glutamina é a amida do ácido glutâmico (glutamato) e representa um verdadeiro 

sensor de disponibilidade de nitrogênio extracelular, já que sua concentração diminui 

na limitação desse, além de modular a taxa de replicação celular. Por outro lado, a 

concentração intracelular de glutamato responde a variações de osmolaridade do 

meio e representa o principal grupamento aniônico responsável pela manutenção 

dos níveis de K+ no interior das células. O glutamato é o ânion livre mais abundante 

em Escherichia coli (YAN, 2007). Outro exemplo claro da importância desses 

aminoácidos se dá pela observação da constituição da camada de peptideoglicano, 

parte essencial para a sobrevivência de grande parte das eubactérias, no qual 

observamos a presença do aminoácido D-ácido glutâmico como parte da cadeia 

lateral polipeptídica (KIM et al., 2007). 

 

      Glutamato + ATP + NH4
+                          Glutamina + ADP + Fosfato + H+  

                                              Glutamina Sintetase
                                                 

 

 
Figura 2: Reação de síntese de glutamina a partir de glutamato e amônia pela enzima 

glutamina sintetase. 

 

 Em E. coli K12, a captação de glutamato envolve um sistema ativo do tipo 

ABC, o sistema Glt, formado pelos genes gltB, gltD e gltF (CASTAÑO; 

BASTARRACHEA; COVARRUBIAS, 1988). Além do sistema específico de captação 

de glutamato, observamos em E. coli a presença de um segundo óperon associado 

com o transporte de glutamina, o sistema Gln, que se constitui num dos mais 

estudados sistemas de transporte dependentes de proteína ligadora, pertencente a 

família ABC de transportadores ativos e constituído por uma proteína ligadora de 

glutamina (GlnBP) e duas proteínas associadas à membrana citoplasmática (SHEN 

et al., 1989).  

 Em bactérias gram-positivas, especificamente as do gênero Streptococcus 

não observamos a presença de dois transportadores ativos específicos (um para 

glutamato e um para glutamina). De fato, apenas um transportador ativo é 

responsável pela captação de ambos os aminoácidos, como observado em S. lactis 
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e o S. cremoris (POOLMAN; SMID; KONINGS, 1987). Em outro gênero da mesma 

espécie, o S. bovis, verifica-se a ausência do transporte ou utilização do glutamato 

como fonte de nitrogênio, havendo incorporação de glutamina por mecanismos de 

transporte ativo (CHEN; RUSSEL, 1989). Além do papel observado na captação dos 

aminoácidos, foi verificado em estreptococos do grupo B causadores de sepse e 

meningite em neonatais, que o sistema de captação de glutamina está diretamente 

relacionado à patogenicidade bacteriana, como representado pelo requerimento do 

gene glnQ na aderência às células epiteliais mediada pela fibronectina (TAMURA; 

NITTAYAJAR; SCHOENTAG, 2002).  

 Em relação ao S. mutans, estudos dos transportadores ABC restringem-se a 

transportadores de açúcar, metais, oligopeptídeos e aminoácidos (TAO et al., 1993; 

FRANCESCA et al., 2004; NEPOMUCENO et al.; 2007; DASHPER; RILEY; 

REYNOLDS, 1995). Em particular, a captação de glutamina nessa espécie está 

diretamente relacionada ao valor de pH intracelular e é estimulada pela presença de 

íons potássio (NOJI et al., 1988; SATO et al., 1989; DASHPER; RILEY; REYNOLDS, 

1995). Estudo recente que buscou esclarecer os aspectos moleculares do transporte 

desse aminoácido em S. mutans e seu papel na fisiologia bacteriana, focou na 

análise do sistema codificado pelo óperon gln, predito como o transportador 

responsável pela captação de glutamina (ADÍJIC et al., 2002; KRASTEL et al., 

2010).   Os dados obtidos demonstraram que, diferentemente da predição in silico, 

esse óperon codifica um sistema de transporte ativo específico para captação de 

glutamato. Outro ponto abordado no trabalho demonstrou a correlação entre o 

sistema Gln e a resposta de tolerância ao ácido, reforçando a importância global 

desses aminoácidos aromáticos na fisiologia bacteriana.  

 Esse trabalho teve como principal objetivo caracterizar sistemas 

transportadores do tipo ABC envolvidos com a captação de glutamina em S. mutans. 

Como exposto anteriormente, as análises in silico indicavam o sistema Gln como 

responsável por esse transporte. Para tal objetivo, experimentos voltados para a 

geração de mutantes deficientes no óperon gln representariam a principal 

abordagem experimental a ser empregada. No entanto, com a publicação do 

trabalho de Krastel et al. (2010), essa prioridade foi modificada e passamos a buscar 

outros possíveis transportadores que desempenhassem a função de captação de 

glutamina por esta linhagem.  A busca por parálogos aos genes constituintes do 

óperon gln indicou a presença de um segundo óperon, formado pelos genes smu. 
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1177c, smu. 1178c e smu.1179c. Para tal obtivemos um mutante deficiente nos 

genes supracitados de forma a demonstrar seu envolvimento na captação de 

glutamina e expressão de características relacionadas à virulência em S. mutans.   
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2 CONCLUSÕES   

 

Esse trabalho descreve a presença e a funcionalidade de um óperon relacionado 

diretamente na captação de glutamina/glutamato em S. mutans, bem como sua alta 

conservação organizacional e de sequência em espécies do gênero Streptococcus.  

Além disso, nossos estudos revelaram que o sistema de transporte identificado pode 

estar relacionado com a capacidade de aderência e formação de biofilme pela 

linhagem UA159 de S. mutans.  
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