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RESUMO 

 

Marques RCP. Identificação de genes de reparo de DNA em Caulobacter 
crescentus através da seleção de clones sensíveis a agentes genotóxicos [Tese]. 
São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas; 2008. 
 

 

 

Em estudos de proteção ao genoma contendo lesões de C. crescentus, foi 

feita uma varredura em uma biblioteca clones mutados pelo transposon Tn5 e 

sensíveis à luz UV-B e MMS. Dos 249 clones selecionados conseguimos 

identificar mutações em 102 genes, distribuídos em dez categorias funcionais, 

incluindo metabolismo de DNA. Além de genes já descritos como atuantes na 

defesa de genoma a lesões, os dados ainda adicionam funções potenciais para 

outros genes. Investigação mais detalhada indica que vários dos genes 

identificados podem afetar o estresse e ciclo celular, podendo estar 

relacionados a respostas do tipo pontos de checagem. Além disso, verificamos 

que mutantes para genes envolvidos em reparo excisão de nucleotídeos são 

mais sensíveis à H2O2, indicando que nessa bactéria, este sistema de reparo 

atua também em lesões oxidativas no DNA. Os dados obtidos são pioneiros 

no estabelecimento de funções para vários genes de C. crescentus e de outras 

alfa-proteobactérias. 

 

Palavras-chave: Reparo de DNA, Agentes genotóxicos, Resposta a estresses, 

Caulobacter crescentus, Lesão no DNA, Genômica.funcional. 

 



 
 
 

ABSTRACT 

 

Marques RCP. Identification DNA repair related genes in Caulobacter crescentus 
through the identification of mutations affecting sensitivity to genotoxic 
agents [Master thesis]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas; 2008. 

 

 

This work aimed to identify genes related to DNA damage protection 

in C. crescentus, by means of screening a Tn5 –mutated library for clones 

sensitive to UV-B light and MMS. Out of 249 selected clones, we were able to 

identify mutations in 102 genes, classified in ten different functional 

categories, including DNA metabolism. In addition to genes already described 

as playing a role in genome defense to lesions, the results provide new 

potential functions to several other genes. More detailed investigation 

indicates also that the mutations in some of these genes may also affect cell 

stress and cell cycle, being potentially involved in check-point responses. 

Moreover, mutants for nucleotide excision repair genes were also found to be 

sensitive to H2O2, indicating that this DNA repair system also acts in DNA 

oxidative damage. These data are the first establishing a role in genome 

protection for several genes in C. crescentus, as well as other alpha-

proteobacteria. 
 
 
 

Key words: DNA repair, Genotoxics agents, stress response, Caulobacter 

crescentus, DNA damage, functional genomic 
 
 
 
 
 
 



1 INTRODUÇÃO 

“From its very beginning, life has faced the 
 fundamental problem that the form in which  

genetic information is stored is not chemically inert”                           
                                            Errol C. Friedberg 

 

1.1 Uma breve história… 

 

A observação de que mutações são imprescindíveis para descobertas 

biológicas tem seu início nos tempos mendelianos, onde os pesquisadores 

começaram a explorar os genes e as alterações espontâneas que ocorriam em 

seus ensaios biológicos. Estas alterações não eram eventos freqüentes o que 

tornava difícil seu estudo. Em 1927, temos a descoberta por Hermann J. 

Muller que os raios-X aumentavam significativamente a freqüência de 

mutações em Drosophila (Muller, 1941). O uso de raios ultravioleta (UV) como 

agente indutor de mutações não tardou a surgir. De fato, a irradiação UV 

nunca pode ser comparada ao enorme potencial mutagênico dos raios-X. A 

luz UV foi inicialmente caracterizada por J.W. Ritter em 1801 e, em 1877 

temos o primeiro relato que a morte de bactérias por luz solar era devida aos 

comprimentos de onda mais curtos da luz UV (Koller, 1939). Vale ressaltar 

que neste período da história humana, a natureza do material genético ainda 

não era conhecida. A primeira relação entre os danos causados pela luz UV e 

os ácidos nucléicos surgiu em 1941 onde Hollaender e colaboradores 

associaram os comprimentos de onda causadores de lesões com o pico de 

absorbância dos ácidos nucléicos (Hollaender, 1986). Em 1944 temos o 

clássico trabalho de Avery, MacLeod e MacCarty demonstrando que o 

material genético era de fato o DNA (ácido desoxirribonucléico) (MacCarty, 

1985). 

 Por outro lado, os mecanismos de reparo de DNA estavam longe de 

serem óbvios. O primeiro relato de que o material genético pudesse ser 

reparado após introdução das lesões aconteceu em 1948, com a descoberta 
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“acidental” da fotoreativação, ou reversão direta da lesão, concomitantemente 

e independentemente por Albert Kelner e Renato Dulbecco, 1949. Detalhes 

desta interessante novela, bem como a famosa troca de correspondência entre 

os dois grupos de pesquisa podem ser encontrados em Friedberg, 1997. 

Mesmo na resolução da estrutura da dupla-hélice do DNA, em 1953 por 

Watson e Crick, os mecanismos de reparo de DNA não ficaram evidentes 

(Crick, 1974). No clássico artigo de Watson e Crick, detalhes da replicação e 

de eventuais mutações pelo tautomerismo de bases foram descritos, mas 

nenhum comentário sobre o reparo de DNA. O avanço da biologia molecular 

levou à caracterização de sistemas de reparo e em 1994 temos as enzimas de 

reparo de DNA eleitas como as moléculas do ano pela revista Science 

(Koshland, 1994). Hoje fica claro que o material genético é extremamente 

valioso e que possui uma intrincada rede para sua manutenção estrutural. 

Também é praticamente impossível versar sobre mecanismos de mutagênese 

sem levar em consideração o reparo de DNA. 

 

1.1.1 ...e surgi o conhecimento do reparo 

  

As alterações químicas e físicas a que a molécula de DNA está sujeita 

podem ser didaticamente divididas em duas categorias: espontânea, devido à 

instabilidade de ligações químicas dos nucleotídeos ou induzidas, isto é, 

através de interações químicas de nucleotídeos com outro composto químico 

ou agente físico presente no meio. Como alteração espontânea, podemos citar 

a ruptura das ligações N-glicosídicas entre bases purínicas e o açúcar 

desoxirribose que, originam em 2 horas a 37ºC, cerca de 1000 sítios apurínicos 

(AP) no genoma humano (Lindahl e Nyberg, 1972). 

 Alguns dos compostos químicos que induzem lesões na molécula de 

DNA podem ser oriundos do próprio metabolismo celular, como espécies 

reativas de oxigênio, conhecidas por abstraírem elétrons de resíduos de 
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moléculas orgânicas (Marnett, 2000; Bohr e Grigory, 1999 e, Cetti e Trump, 

1991). Dentre os agentes físicos, os efeitos da interação da luz UV no DNA 

têm sido amplamente estudados. Isto acontece principalmente pela facilidade 

em reproduzir este sistema em laboratório e sua importância biológica, uma 

vez que os organismos vivos estão sujeitos aos efeitos genotóxicos da radiação 

solar, que inclui a luz UV, desde o início da evolução do planeta. 

 Este tipo de radiação produz principalmente dois tipos de lesões, os 

dímeros de pirimidina ciclobutano (CPDs) e dímeros de (6-4) pirimidina-

pirimidona ou 6-4 fotoprodutos (6-4 PPs), pela ligação covalente de duas 

pirimidinas adjacentes, (de Lima-Bessa et al., 2008). Os CPDs são mais 

abundantes, perfazendo cerca de 75-90% das lesões causadas por UV a 260 

nm (UVC), enquanto que os fotoprodutos 6-4, de 10 a 25%. Estas duas lesões 

resultam em considerável distorção na estrutura da dupla-hélice de DNA. 

Apesar de menos abundantes, os fotoprodutos 6-4 distorcem mais 

drasticamente a hélice do DNA, tornando-se mais visíveis aos mecanismos de 

reparo de DNA e são, portanto, reparados cinco vezes mais rapidamente 

(Mitchell e Nairn, 1989). 

 Lesões no DNA podem resultar em efeitos bastante deletérios para as 

células, como o bloqueio dos processos de duplicação e transcrição do DNA 

(Tornaletti e Hanawalt, 1999), resultando em processos de morte celular como 

a apoptose (Chiganças et al., 2000). Em outros casos, as lesões são fixadas no 

genoma como mutações, alterando o código genético inicial. Este fenômeno 

pode resultar em processos de tumorogênese. 

 A evolução se encarregou de selecionar diferentes estratégias para 

minimizar os efeitos deletérios das lesões induzidas no DNA. Didaticamente, 

podemos resumi-las em dois grupos: mecanismos de tolerância a lesões e 

mecanismos de reparo da lesão. Estas estratégias estão presentes nos três 

grandes domínios: Arqueia, Bactéria e Eucariontes (Eisen e Hanawalt, 1999). 
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1.2 Os mecanismos de tolerância à lesão 

  

Os mecanismos de tolerância desempenham um importante papel ao 

permitirem que a célula seja capaz de lidar com lesões persistentes no genoma 

(Baynton e Fuchs, 2000). Basicamente, estes processos permitem a 

polimerização contínua do DNA mesmo na presença da lesão. A maquinaria 

envolvida é capaz de adicionar um nucleotídeo frente a uma lesão não 

codificante. Este sistema denominado síntese translesão (ou também 

“bypass”) é bastante susceptível a erros, aumentando a freqüência de 

mutações. Este tipo de maquinário é encontrado tanto em procariontes como 

em eucariontes (Matsuda et al., 2000 e Herr et al., 2000). 

Os mecanismos de tolerância à lesão se constituem basicamente de 

polimerases com baixa fidelidade, que através da inserção de qualquer 

nucleotídeo frente à lesão permitem que a replicação continue, ainda que com 

o risco de gerar mutações. A tolerância à lesão, na verdade, diminui a 

conseqüência de uma parada da replicação que seria drástica para o 

organismo, já que em última instância levaria à morte. Dependendo do 

nucleotídeo incorporado frente à lesão, dizemos que a polimerase é sujeita a 

erro (“error-prone”) ou livre de erros (“error-free”) (Goodman, 2002).  

Nos últimos anos, foi descoberto um número considerável de 

polimerases especializadas em síntese translesão, e estão presentes desde 

bactéria até mamíferos. Estas polimerases fazem parte da família Y das 

polimerases, e sua participação na síntese através de lesões acaba promovendo 

mutagênese pela incorporação errônea de nucleotídeos frente à determinada 

lesão. No entanto, as polimerases integrantes desta família possuem 

características diversas como diferentes eficiências e especificidades, 

dependendo do tipo de dano presente, capacidade de iniciar a síntese em 

parceria com outras polimerases ou isoladamente (Fujii e Fuchs, 2004;  

McCulloch et al., 2004; Lehmann, 2006).  
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Algumas vezes estas polimerases de síntese translesão não conseguem 

estender a partir do nucleotídeo inserido e neste caso são necessárias duas 

polimerases no processo. Um exemplo é a polimerase kappa (pol kappa) de 

eucariotos. Ela insere A frente à lesão 8-oxodG e é capaz de estender a fita a 

partir daí. No entanto, a síntese a partir desta lesão parece ter maior eficiência 

quando a polimerase delta (pol delta) também está presente. Neste caso, pol 

kappa insere o nucleotídeo frente à lesão e pol delta continua a polimerização 

deste ponto (Haracska et al., 2000).  

Em E. coli, as principais polimerases de baixa fidelidade são induzidas 

sob o controle do regulon SOS, e são elas: UmuC-UmuD (DNA polimerase 

V) e DinP (DNA polimerase IV). Apesar de pertencerem à mesma super-

família, elas têm mecanismos diferentes. Enquanto UmuC-UmuD se 

comporta como polimerase de síntese de translesão, DinP insere nucleotídeos 

sem necessidade de uma fita molde (Napolitano et al., 2002). Além disto, DinP 

apresenta uma regulação independente do SOS em alguns organismos como 

na bactéria C. crescentus (Galhardo et al., 2005).  

Antes do conhecimento destas polimerases de baixa fidelidade 

envolvidas no mecanismo de tolerância à lesão, esta mutagênese espontânea 

sempre esteve associada à idéia de que as mutações são sempre acidentes de 

erros de replicação ou danos no DNA não reparados. Mas o que se verifica é 

que, em certas condições, as células permitem que erros sejam ignorados e 

propagados, ou até mesmo inseridos intencionalmente, para aumentar a 

adaptabilidade.  

Mutação adaptativa, ou de fase estacionária, acontece quando as células 

são submetidas a diferentes condições de estresses não-letais, respondendo 

com um aumento de mutação (Hersh et al., 2004). Estes mecanismos de 

mutação incluem inserções e deleções mediadas por transposon, mutações por 

substituição e mudança de fase de leitura (“frameshift”). Ocorrendo em 

diferentes espécies bacterianas e leveduras, a mutação adaptativa parece 
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depender da existência de homólogos de polimerases da superfamília 

DinB/UmuC que são induzidas pela resposta SOS em bactérias. A 

amplificação gênica também é uma resposta de fase estacionária que confere 

vantagem, daí ser chamada de adaptativa, mas que não depende das 

polimerases sujeitas a erro, cuja indução está sob o controle do regulon SOS 

bacteriano (Hersh et al., 2004; Foster, 2005). 

Esta mutagênese aumentada tem sido verificada em resposta a 

diferentes estresses, como no mecanismo de resposta à pressão hidrostática 

em uma linhagem de E. coli, e que é dependente do gene mrr. Nestas 

condições, o regulon SOS é acionado independente de danos no DNA, 

indicando que a indução da resposta SOS não é apenas uma defesa contra 

danos no DNA que sofre alguma injúria externa, mas teria uma função 

fisiológica mais ampla (Aertsen e Michiels, 2005). 

Este propósito da mutagênese fica mais claro quando ela é observada 

em bactérias patogênicas, já que elas têm que sobreviver em diferentes nichos. 

E evidências recentes demonstram que existe uma correlação entre resistência 

a drogas e taxa de mutação aumentada, e que esta é providenciada ativamente.  

As mutações são geradas no próprio genoma, através de erros de replicação 

que conferem esta resistência a antibióticos, e pode ser ilustrada pela 

resistência a ß-lactamos. Quando a integridade da parede celular é 

comprometida pela exposição a alguns ß-lactamos, o sistema de transdução de 

sinal de dois componentes, via DpiBA, é ativada. A proteína efetora deste 

sistema então se liga na região de origem de replicação no cromossomo de E. 

coli, e desta forma, impede a replicação do DNA. A parada de replicação induz 

a resposta SOS, e a conseqüência imediata é a inibição da divisão celular, o 

que temporariamente protege contra a letalidade de antibióticos da classe dos 

ß-lactamos. Em longo prazo pode ocorrer o desenvolvimento de resistência a 

exposição sub-letais deste antibiótico, favorecida pela mutagênese mediada 

pelo SOS (Maiques et al., 2006). 
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1.3 Sistema de Reparo de DNA 

 

Ao contrário da tolerância, os mecanismos de reparo de DNA atuam 

através da remoção da lesão presente no DNA, em um sistema quase livre de 

erro. Cada tipo de lesão induzida requer um mecanismo de reparo específico, 

embora sobreposições de vias têm sido relatadas mais frequentemente. 

(Swanson et al., 1999). 

 

1.3.1 Reparo Direto – Fotorreativação 

 

 O primeiro tipo de reparo de DNA caracterizado foi a reversão direta 

da lesão. Neste caso, uma enzima específica é capaz de reconhecer a lesão e 

revertê-la ao seu estado normal em uma única reação, sem que seja necessária 

a sua remoção do DNA. As fotoliases são enzimas envolvidas na 

fotoreativação. Elas são capazes de reconhecer especificamente as lesões 

induzidas pela luz UV (CPDs e 6-4 fotoprodutos) e ligar-se a elas formando 

um complexo. Após a absorção de um fóton de luz azul (300-500 nm), a 

fotoliase é capaz de quebrar a ligação covalente entre as pirimidinas 

adjacentes, revertendo à lesão. Esta via de reparo dependente de luz é bastante 

eficiente e homólogos das enzimas fotoliase CPD e 6-4 são encontrados em 

diversos organismos, Todo, 1999. Curiosamente, os homólogos encontrados 

em mamíferos placentários assumiram outra função, estando relacionados 

com o controle do ritmo circadiano (Thresher et al., 1998 e van der Horst, 

1999). 

O mecanismo de fotorreativação utiliza a luz visível (comprimento de 

onda 300-500 nm) para retirar ou reverter danos causados por irradiação UV 

no DNA. A enzima fotoliase, encontrada de bactérias a mamíferos 

aplacentários, tem dois cromóforos, um deles capta um fóton e a transfere 

para um segundo cromóforo. A energia no segundo cromóforo é utilizada 
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para reverter o dímero, ou seja, quebrar a ligação covalente entre as 

pirimidinas (Figura 1). 

 

1.3.1.2 Reparo Direto – Alquiltransferência 

 

Grupos alquil são incorporados ao DNA algumas vezes em 

conseqüência de processos químicos e enzimáticos, e estes quando se 

constituem em danos no DNA podem ser retirados pelo processo de 

alquiltransferência. As proteínas que exercem esta atividade, produtos dos 

genes ada e ogt em E. coli, captam para si os grupos alquil em um mecanismo 

não enzimático suicida. É um mecanismo altamente específico, mas 

dispendioso, já que uma vez que uma molécula da proteína recebe um grupo 

alquil ela perderá sua atividade. O gene ada em E. coli possui dois domínios e 

integra o regulon Ada. Na região C-terminal de Ada está sua função de 

alquiltransferase que retira grupos metil de 06meG e 04meT, deixando as bases 

sem danos. Quando há um acúmulo de danos de alquilação, a região N-

terminal da proteína Ada recebe grupo metil, modifica-se 

conformacionalmente, tornando-se um regulador transcricional do seu 

próprio promotor, e dos promotores dos genes alkA e alkB, para que iniciem 

o reparo de danos causados por alquilação do DNA por uma outra via de 

reparo, a excisão de bases. Desta forma, a função regulatória da proteína Ada 

é ativada em conseqüência da sua atividade de reparo, diferentemente de 

outras proteínas regulatórias que podem responder aos agentes danificadores 

ou ao próprio dano no DNA (Volkert e Landini, 2001). 
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Figura 1. Representação esquemática da via de reparo direto por fotorreativação.  

Fonte: Adaptado de Friedberg et al., 2006. 

 

O produto do gene alkB, que até recentemente pensava-se atuar por um 

mecanismo semelhante ao gene alkA, também atua por um mecanismo 

próprio de reversão direta.  A proteína AlkB processa a retirada de danos de 

metilação de bases de DNA através de uma reação dependente de oxigênio, 
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alfa-cetoglutarato e Fe (II).  Esse mecanismo de desmetilação oxidativa 

constitui uma nova via de reparo de DNA (Trewick et al., 2002; Falnes et al., 

2002).  Estes trabalhos foram realizados com genes provenientes de E. coli, 

sendo que homólogos são encontrados em vários organismos, incluindo no 

homem. Um gene homólogo alkB foi descrito em C. crescentus, sendo que a 

disrupção desse gene resulta da alta sensibilidade ao agente alquilante MMS 

(Colombi e Gomes, 1997).  

 Outra via de reparo bem estudada é o reparo por excisão, também 

conhecida como “reparo escuro”, foi descrita pela primeira vez por (Setlow e 

Carrier, 1962, 1963 e 1964), com a observação de que haveria um mecanismo 

independente de luz, capaz de remover lesões no DNA. Neste processo, a 

base lesada é retirada e substituída por uma normal após sua remoção do 

genoma. O reparo por excisão pode ser dividido em reparo por excisão de 

bases (BER) e reparo por excisão de nucleotídeos (NER). 

 

1.3.2 Reparo por excisão de bases (BER) 

 

O reparo por excisão de bases é caracterizado pela excisão única e 

exclusivamente da base lesada. Uma série de enzimas denominadas DNA-

glicosilases reconhecem a lesão e promovem a hidrólise da ligação N-glicosil 

que liga a base ao esqueleto de fosfato-açúcar do DNA. Como conseqüência, 

temos um sítio abásico que é reconhecido por uma AP-endonuclease, capaz 

de produzir quebras na ligação fosfodiester a 5’ ou 3´ do sítio abásico (Satoh e 

Lindahl, 1994). A lacuna formada é então preenchida pela polimerização e 

posterior ligação do novo nucleotídeo à seqüência de DNA em questão 

(Cadet et al., 2000). 

As modificações em bases são muito freqüentes no genoma celular. 

Podem ser resultados da própria instabilidade dos grupos amino das bases e 
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incluem conversão de citosina a uracil, adenina a hipoxantina, guanina a 

xantina e 5-metil-citosina a timina. 

As bases também podem ser modificadas por agentes químicos 

resultantes do próprio metabolismo oxidativo da célula. Adiciona-se a isto os 

produtos químicos a que os organismos estão sujeitos no ambiente em que 

vivem. Todo este amplo conjunto de fatores gera inúmeros danos que exigem 

diferentes enzimas para reconhecer um tipo específico de lesão.  

O mecanismo geral de reparo BER em E. coli é o seguinte: a base lesada 

ou inapropriada é reconhecida e retirada pelas diferentes glicosilases 

(codificadas pelos genes alkA, fpg, mutY, nei ,nth, tag e udg), deixando o 

esqueleto desoxirribose fosfato. A excisão desta base gera então, um sítio 

apurínico ou apirimidínico (AP), que é retirado por endonucleases (produto 

dos genes xthA e nfo). Elas produzem incisões ou cortes em DNA duplex a 5’ 

do sítio AP, gerando um resíduo desoxirribose terminal 5’ fosfato. O resíduo 

restante de açúcar fosfato é excisado por uma exonuclease (dRpase) codificada 

por recJ ou fpg, gerando uma falha de um nucleotídeo. O sítio AP pode ainda 

ser clivado a 3´ por uma atividade AP liase de algumas glicosilases (fpg , mutY e 

nth) que por β- eliminação gera terminais 5’ fosfato e 3’ com um aldeído 2-3 

insaturado. As AP endonucleases codificadas pelos genes nfo e xthA, com 

atividade 3’ fosfodiesterase, retiram então este aldeído gerando também uma 

falha de um nucleotídeo. Esta falha é preenchida por uma polimerase (polA) e 

o reparo é completado por uma DNA ligase. Representação esquemática da 

via mostrada na figura 2. 
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Figura 2. Representação esquemática do reparo por excisão de bases (BER).  

Fonte: Adaptado de Friedberg et al., 2006. 

  

 

  



1.3.3 Sistema de Reparo por excisão de nucleotídeos (NER) 

 

 O BER não é um sistema muito flexível para o reconhecimento de 

lesões no DNA e seria inviável para a célula manter diferentes enzimas para os 

diferentes tipos de lesões encontradas no DNA. Neste contexto, o NER, mais 

geral e flexível, é capaz de reconhecer e reparar um grande número de lesões 

não necessariamente relacionadas estruturalmente. Neste caso, as lesões são 

reconhecidas não pela sua natureza química, mas pelo grau de distorção 

promovido na hélice de DNA. Lesões do tipo CPDs, 6-4 fotoprodutos, 

adutos químicos e certos tipos de ligações cruzadas entre as duas cadeias de 

DNA (“crosslinks”) são reparadas por este sistema. Dependendo do grau de 

distorção da hélice, as lesões são reparadas mais eficientemente ou não, 

conforme mencionado acima. 

Além da flexibilidade, o NER possui uma outra característica que o 

distingue das demais vias de reparo de DNA. A remoção das lesões não 

ocorre de forma homogênea no genoma. Ensaios comparativos de detecção 

da remoção de lesões CPDs em regiões transcritas e não transcritas no 

genoma, demonstraram que estas eram removidas mais rapidamente nas 

seqüências transcritas (Bohr et al., 1985 e 1986). Com o estudo de sondas 

específicas para cada fita do gene transcrito, foi observada a existência de um 

reparo preferencial exclusivo da fita transcrita (Mellon et al., 1987). A 

diferença na taxa de remoção de CPDs é devida, provavelmente, ao baixo 

reparo desta lesão na fita não transcrita (as taxas de reparo no genoma global 

são refletidas como as taxas de reparo observadas nas fitas não transcritas), 

(Tornaletti e Hanawalt, 1999). Este reparo preferencial só foi observado para 

genes transcritos pela RNA polimerase II (Christians e Hanawalt, 1993 e 

Dammann e Pfeifer, 1997). Sabe-se hoje que esta característica não é exclusiva 

de células de mamíferos, sendo também encontrada em bactérias e leveduras, 

(Hoeijmakers, 1993; Petit e Sancar, 1999). 
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Figura 3. Representação esquemática da via de reparo de DNA por excisão de 

nucleotídeos.  
Fonte: Adaptado de Petit e Sancar, 1999. 

 

Em E. coli o mecanismo de atuação do NER (Figura 3) é bastante 

estudado e empregado como modelo de estudo em outros organismos 

principalmente em bactéria. O princípio básico em procariontes é a remoção 



de um fragmento de DNA contendo a lesão (cerca de 12 nucleotídeos) através 

de dupla incisão na fita lesada (Pettijohn e Hanawalt, 1964). A lacuna 

resultante é preenchida tendo a fita intacta como molde. O modelo geral de 

atuação desta via de reparo é conservado na escala evolutiva desde bactérias 

até seres humanos (Rasmussen e Painter, 1964). Entretanto, as proteínas 

envolvidas não apresentam homologia de seqüência e a quantidade destas 

difere consideravelmente, sugerindo que o NER em procariotos e eucariotos 

tenha divergido substancialmente (Eisen e Hanawalt, 1999). Entre os 

eucariotos, mesmo organismos distantes na escala evolutiva, como mamíferos, 

leveduras e plantas, apresentam grande similaridade de seqüência nas 

proteínas componentes do sistema. A maioria dos genes envolvidos em NER 

já foi identificada, de (Laat et al., 1999) e, a reação de NER em mamíferos foi 

reconstituída in vitro usando proteínas purificadas (Abousskhra et al., 1995 e 

Mu et al., 1996). 
 

1.3.4 Reparo de bases mal emparelhadas (“Mismatch repair”) 

 

O mal emparelhamento de bases é decorrente de uma ou mais bases 

erroneamente incorporadas durante a replicação ou durante o processo de 

recombinação. A maioria destes erros é imediatamente corrigida pela atividade 

exonuclease associada às polimerases. Quando estes erros não são 

reconhecidos e corrigidos pelo sistema de verificação das polimerase, entra em 

ação o sistema de reparo de bases mal emparelhadas. 

Este sistema conhecido como “mismatch repair” (Figura 4) é 

altamente conservado entre quase todos os organismos conhecidos e parece 

utilizar a desestabilização do DNA dupla fita para reconhecimento do 

desemparelhamento de bases. Em E. coli, onde este sistema é bem descrito, a 

fita filha não metilada contendo a base incorreta é atacada por enzimas de 

correção e o trecho contendo a base incorreta é excisado. Os produtos dos 
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genes mutH, mutL, mutS, ssb e, a DNA helicase II (o produto de uvrD), DNA 

polimerase III, exonuclease I e exonuclease VII estão envolvidos neste 

processo nesta bactéria.  

Em E. coli o reconhecimento da base desemparelhada é feito por um 

dímero de MutS que se liga no sítio contendo a lesão. Com a utilização de 

ATP, MutL se junta e estabiliza o complexo MutS-DNA. O complexo MutL-

MutS-DNA desloca até o sinal de discriminação da fita a ser corrigida por 

mecanismos ainda não bem definidos, uma delas sendo através do 

deslizamento do complexo MutS/MutL pelo DNA até o MutH (Sixma, 2001). 

Este sinal de discriminação é um sítio GATC hemi-metilado mais próximo da 

lesão associado a MutH. A atividade endonuclease de MutH é acionada com a 

ligação do complexo MutS-MutL e esta incisão por MutH na fita recém 

sintetizada precede a excisão por exonuclease do trecho danificado na 

presença de helicases. O trecho excluído é ressintetizado pela DNA 

polimerase III, com auxílio da proteína de ligação ao DNA fita simples (SSB) 

e ligases (Sixma, 2001) figura 4. 

A determinação da estrutura de MutS tem ajudado a definir como se 

dá a flexibilidade de MutS para se ajustar aos diversos tipos de lesões 

(Obmolova et al., 2000), num mecanismo de liga e desliga na dependência de 

hidrólise de ATP mediado por MutL ou seja, MutL parece ser responsável 

pela modulação das atividade de ligação ao DNA de MutS (Hopner e Tainer, 

2000). 
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Figura 4. Representação esquemática da via de reparo “mismatch”. As principais enzimas 

estão indicadas. 
Fonte: Adaptado de Sixma, 2001. 

 

1.3.5 Reparo Recombinacional 

 

O reparo recombinacional em E. coli repara principalmente duplas 

quebra de DNA (DSB) e lacunas em fita simples, o chamado reparo de lacuna 

em fita filha (DSGR) esquematicamente representadas na figura 5. O primeiro 
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dano surge em decorrência direta de agentes externos, e o segundo, é 

conseqüência da interrupção da replicação e sua retomada em um ponto 

adiante, deixando uma lacuna na fita recém sintetizada. Neste caso a parada de 

replicação se deve à presença de um erro que impede a maquinaria de 

replicação inserir uma base neste ponto da fita. Um trecho de DNA 

homólogo não danificado é utilizado como molde para a replicação do trecho 

não replicado em DSGR. Depois que a recombinação é finalizada e a lacuna é 

preenchida a lesão original é corrigida por um mecanismo de reparo por 

excisão (Kowalczykowski, 2000). 

Estas lesões precisam ser processadas para que a proteína RecA possa 

mediar a recombinação. Participam deste primeiro passo, chamado iniciação, 

as enzimas que vão gerar o substrato para a recombinação. Em E. coli as 

principais enzimas envolvidas neste processo formam o complexo RecBCD. 

Estas enzimas têm várias atividades enzimáticas como, exonucleases de fita 

simples e dupla, endonucleases de fita simples, ATPases e helicases 

(Kowalczykowski et al., 1994). No entanto, existem vias alternativas para cada 

passo da recombinação e o início em E. coli pode ainda contar com as vias 

RecET (genes recE e recT), RecF (genes recF, recJ, recN, recO, recQ, recR) e a via 

SbcBCD (genes sbcB, sbcC e sbcD). E no passo seguinte quando o pareamento 

entre as fitas homólogas e a troca delas acontece, participam as proteínas 

RecA, SSB, RecF, RecO e RecR.  

No terceiro passo se dá a extensão da heteroduplex com o auxílio do 

complexo RuvAB e da proteína helicase RecG. No quarto e último passo, a 

endonuclease RuvC cliva a junção “holliday” e resolve, ou desfaz, o 

cruzamento entre fitas homólogas deixando livres as fitas originais agora sem 

quebras ou lacunas, isto é, recombinadas. Ou seja, a movimentação e 

migração das fitas e, o passo de resolução pode ser realizado por pelo menos 

três vias: RuvABC, RecG e a via Rus. 
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A Proteína RecA que tem também atividade de coprotease quando está 

envolvida no processo de tolerância a lesão (Sistema SOS), é altamente 

conservada entre os procariotos, e em eucariotos têm sido encontradas 

proteínas relacionadas. No reparo recombinacional ela se associa à fita simples 

gerada por parada de replicação ou lesões formando um filamento protéico e 

invade uma molécula de DNA dupla fita dando início ao processo de 

recombinação (Figura 5). 

+

Resolvase (RuvC) 

Iniciação 

Pareamento homólogo e 
troca de fitas 

Extensão 
das fitas 

Resolução 

 
 

Figura 5. Representação esquemática do reparo recombinacional de dupla quebra de 
DNA.  

Fonte: Adaptado de Kowalczykowski, 2000. 
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1.3.6 Ligases 

 

As ligases participam dos processos de reparo por excisão, replicação e 

recombinação, ligando sempre extremidades 5’ fosfato e 3’ hidroxil. No 

reparo direto elas ligam fitas, em quebra simples e quebra dupla. São divididas 

em duas famílias: a família I que agrupa as ligases NAD-dependentes, 

características de bactérias e, a família II com as ATP-dependentes 

encontradas em vírus, arqueia e eucariotos. Mas algumas bactérias também 

apresentam um membro da ligase de classe II (Eisen e Hanawalt, 1999). 
 
1.3.7 Sistema SOS 

 
Além destes sistemas de reparo, existe o regulon SOS, que é um 

conjunto de respostas fisiológicas a danos no DNA. Neste sistema, 

representado na figura 6 quando o DNA é lesado, vários genes são induzidos, 

incluindo genes das vias de reparo como o NER. Em E. coli é um sistema bem 

descrito onde os genes participantes têm seqüências promotoras reguladas 

pela proteína repressora Lexa (codificada pelo gene lexA). 

Em condições normais o produto do gene lexA reprime a expressão 

dos genes SOS, por sua ligação aos promotores destes genes. O sinal para 

indução deste sistema parece ser a geração de DNA fita simples onde se liga a 

proteína RecA. RecA ligada ao DNA sofre mudança conformacional 

tornando-se uma enzima coproteolítica capaz de clivar o repressor LexA. 

Com a saída de LexA dos promotores os genes SOS são expressos. 

Este sistema é ativado por uma variedade de agentes danificadores de 

DNA, e, ao contrário dos outros sistemas já citados, que agem sempre para 

retirar o dano no DNA, este pode ser altamente mutagênico. Esta capacidade 

mutagênica é um dos aspectos do sistema SOS e se deve à ativação de um 

mecanismo de tolerância a lesões necessárias em condições de estresse 

fisiológico ou ambiental. 
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Uma outra função de RecA é a ativação de UmuD (codificada pelo 

gene umuD) a UmuD’ que na forma de dímero se complexa com UmuC 

(produto do gene umuC) formando a DNA polimerase V. O complexo 

UmuD’2C (Pol V) é responsável pela maior parte da resposta mutagênica no 

sistema SOS. Funcionando como polimerase é capaz de incorporar um 

nucleotídeo em frente a uma lesão (“misincorporation”), permitindo assim a 

continuidade da replicação (“bypass”). Após a incorporação de um 

nucleotídeo em frente a uma lesão Pol V continua a replicação por alguns 

nucleotídeos, mas devido a sua baixa processividade e menor afinidade por 

subunidades da polimerase III, a replicação é retomada por pol III. UmuD’2C 

interage com as subunidades alfa (catalítica) da Pol III e esta interação é crítica 

para que ocorra a síntese de translesão (Sutton et al., 1999). 

A grande participação de UmuD’2C na resposta mutagênica não 

descarta a participação de outras proteínas nesta resposta, mesmo porque 

mutagênese também é verificada em cepas de E. coli deficientes para os genes 

umuD e umuC. Recentemente (Gerlach et al., 1999) foi descoberta uma 

polimerase codificada pelo gene dinB/dinP que faria o papel de UmuD’2C. A 

proteína codificada pelo gene dinB/dinP (DNA polimerase IV) é similar em 

seqüência a UmuC, mas parece participar de vias diferentes de mutagênese 

também induzida por SOS. Outro importante gene induzido na resposta SOS 

é o dinA (polB) que codifica a DNA polimerase II (Pol II). Apesar de, na 

ausência de Pol V, o início da replicação ser normal, a completa recuperação 

da síntese de DNA requer também a ação de DNA polimerase III junto com 

Pol II (Rangarajan et al., 1999). Ao contrário da retomada de replicação feita 

por Pol V, com Pol II o início da replicação é feito por um reparo livre de 

erro, ou seja, sem incorporação de mutações. 

A capacidade de reiniciar a replicação após a irradiação por UV é 

verificada mesmo na ausência de Pol II e Pol V, sugerindo pelo menos 3 vias 

para início de replicação e temporalmente separadas para evitar conseqüências 
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desastrosas para o organismo na ausência de correção. Com a descoberta da 

atividade polimerase da proteína DinB/DinP do gene dinB/dinP é possível 

que esta terceira via seja dependente dela (Kim et al., 1997). 
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Figura 6. Representação esquemática do sistema SOS em E.coli. As principais enzimas 

envolvidas estão indicadas.  
Fonte: Adaptado de Friedberg et al., 2006. 

 

1.4 A importância de conhecer os mecanismos de reparo 

 

Os sistemas de reparo de DNA são bem conservados entre os 

organismos e bem descritos em E. coli. Porém, isto não esgota a busca por 

novos genes de reparo de DNA ou padrões novos de reparo, já que diferenças 

significativas são encontradas até mesmo em organismos próximos, como em 
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dois patógenos de plantas (Martins-Pinheiro et al., 2004). Além disto, sistemas 

novos continuam sendo descobertos, como o mostrado por Rand et al., (2003) 

em Mycobacterium tuberculosis. O mecanismo clássico de indução de genes 

funcionais em reparo de DNA nessa bactéria parece não depender totalmente 

de recA, ou seja, existem pelo menos duas vias de indução de genes de reparo 

de DNA em M. tuberculosis. 

Em D. radiodurans, o mais conhecido organismo capaz de sobreviver a 

condições extremas de dissecação e radiação ionizante, a indução da via 

Embden-Meyerhof Parmas (EMP) esgota os precursores para o reparo de 

DNA e pode induzir o estresse oxidativo, levando à redução da 

radioresistência. Por outro lado, os metabólitos de glicose gerados a partir da 

via das pentoses aumentam a sobrevivência de D. radiodurans (Zhang et al., 

2003). Neste mesmo organismo, foi descrito recentemente um mecanismo até 

então desconhecido de reparo de DNA que prevê uma exaustiva montagem 

de pequenos fragmentos de DNA (Zahradka et al., 2006). A ligação destes 

fragmentos é feita por estímulo de PprA, uma proteína induzida por radiação 

(Narumi et al., 2004). Novas funções têm sido descritas também para 

proteínas clássicas, envolvidas em reparo, como é o caso do envolvimento de 

RecA com deslocamento de E. coli em meio semi-sólido (Gómez-Gomez et 

al., 2007). Os genes envolvidos no mecanismo de fotorreativação  são 

regulados por oxigênio singlete e peróxido de hidrogênio em Rhodobacter 

(Hendrischk et al., 2007), e estão organizados em um provável operon em C. 

crescentus, sugerindo a existência de processo similar nesta bactéria. 

Além disto, é cada vez mais evidente que as atividades que mantêm a 

estabilidade genômica não agem isoladamente, e são, na verdade, um 

complexo e intricado conjunto de ações que se unem para proteger o DNA de 

agressões (Kobayashi et al., 2005; Yang, 2006).  
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1.5 O Modelo C. crescentus  

 

 Os anos 60 e 70 marcam o interesse no estudo desta bactéria. Vários 

fatores contribuem para o interesse crescente: morfologia diferenciada, 

facilidade de cultivo, sua não patogênicidade. 

 As bactérias do grupo das Caulobacters são gram-negativas, não 

patogênicas, encontradas praticamente em todos os ambientes aquáticos e em 

muitos tipos de solos (Colombi e Gomes, 1997; Brun e Shapiro, 1992; 

Nierman et al., 2001). O ambiente em que se encontram Caulobacters é pobre 

em nutrientes e com pH próximo a neutralidade.  As Caulobacters são 

importantes na ciclagem do carbono, utilizando fontes deste elemento 

encontradas em baixas concentrações e liberando-o ao sistema como CO2 

(Nierman et al., 2001). 

 C. crescentus vem sendo usado como modelo de estudo para 

diferenciação celular em bactérias (Jenal, 2000; Ostera e Jenal 2000).  A 

principal característica do ciclo celular de Caulobacter é que células filhas 

diferem entre si em relação à estrutura, programa de desenvolvimento e 

iniciação da replicação do DNA.  A divisão celular dá origem a uma célula 

móvel e uma célula talo.   A célula móvel possui um flagelo localizado no pólo 

da célula oposto ao sítio de divisão celular.  Diferentemente do período de 

duplicação, o período de motilidade (fase G1) é uma fração constante durante 

todo o ciclo celular da C. crescentus (Skerker e Shapiro, 2000).  Após um terço 

do ciclo celular, o flagelo é liberado da célula, dá-se então a formação do talo 

no sítio previamente ocupado pelo flagelo, à replicação do DNA é iniciada 

(Dingwall e Shapiro, 1989) e a célula se alonga até dobrar o seu tamanho (fase 

S), neste estágio do ciclo celular, outro flagelo é montado no pólo oposto ao 

da célula talo (Grünenfelder et al., 2001).  Os dois novos cromossomos 

formados são divididos aos pólos da célula e subsequentemente há a formação 

do septo e em seguida a divisão celular (fase G2) (D’Ari, 2001), figura 7. 
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Figura 7. Ciclo celular de C. crescentus. A morfologia diferenciada é mostrada acima (uma 

célula móvel – que perde o flagelo para entrar em divisão) e uma célula talo que 
entra diretamente em novo ciclo. Os reguladores mestres estão destacados 
acima CtrA (vermelho), DnaA (verde) e GcrA (azul) é indicou. Uma divisão 
quanto às etapas do ciclo em relação ao tempo também é mostrado. Para uma 
divisão completa neste tempo é necessário que a mesma esteja em um meio 
rico.  

Fonte: Adaptado de Holtzendorff et al., 2006. 

 

 O ciclo celular de C. crescentus é uma obra de arte em riqueza de detalhes 

moleculares. Uma seqüência coordenada de acontecimentos que coloca esta 

bactéria no centro de estudos de diversos laboratórios espalhados pelo 

mundo.   

Passos importantes foram dados nos últimos anos para a compreensão 

da progressão do ciclo celular do modelo C. crescentus. A progressão do ciclo 

celular é conseqüência de controladores sucessivos ao longo do ciclo. Estes 

reguladores mestres são CtrA, GcrA e DnaA (Holtzendorff et al., 2006). O 

regulador de resposta CtrA é essencial, é ativado por fosforilação em um 

resíduo de aspartato (D51), possui domínios ligantes ao DNA 

(TTAAN7TTAA), quando fosforilada regula a transcrição de 95 genes e a sua 

proteólise por ClpXP libera a oriC e então o ciclo progride para a fase S. Gcra 

e CtrA: influênciam a transcrição de 30% dos genes expressos em horas 

específicas no ciclo celular, e altas taxas de GcrA afetam a transcrição de ~125 
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genes. A DnaA é o iniciador da replicação, sendo uma proteína 

autoregulatória e apresenta funções adicionais como regulador transcricional 

de outros genes. A DnaA liga-se a origem de replicação em uma região rica 

em AT em um organismo que apresenta uma porcentagem de 67% de GC 

(Hottes et al., 2005, Holtzendorff et al., 2006, Collier et al., 2006) figura 8. 

 

 
 
 
 
Figura 8.  O gráfico exibi a coordenação dos reguladores mestres ao longo do ciclo  

celular. Os algarismos abaixo indicam o tempo em minutos após o começo da 
sincronização. 

Fonte: Adaptado de Holtzendorff et al., 2006. 

 

1.5.1 O reparo de DNA em C. crescentus 
 

 

C. crescentus pertence ao grupo das proteobactérias alfa, gram-negativa, 

com um genoma que compreende um cromossomo circular de 4.016.942 

pares de bases codificando 3.767 genes (Nierman et al., 2001). Com 

características particulares que incluem a diferenciação celular a cada divisão, o 

desenvolvimento em C. crescentus requer uma coordenação dos processos de 

crescimento celular, replicação de DNA e divisão celular (Martin e Brun, 
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2000), como falado anteriormente. Utilizada como modelo de estudo para 

diferenciação celular em bactérias, C. crescentus é pouco exigente na obtenção 

de nutrientes e tem um ciclo de vida relativamente curto. Estas características, 

aliadas à facilidade de manuseio em laboratório, a torna um forte candidato 

para estudos complementares de reparo de DNA em bactérias. Além disto, 

pouco se conhece experimentalmente das vias de reparo de DNA em C. 

crescentus, o que abre um campo quase inesgotável de estudos. Bender (1984) 

descreveu a reativação de bacteriófagos em bactérias C. crescentus expostas a 

UV. Este resultado indica a existência de respostas SOS nesta bactéria, de 

acordo com a identificação dos genes recA e lexA (Martins-Pineiro et al., 2007) 

que controlam estas respostas. Este mesmo trabalho ainda relata que bactérias 

irradiadas com UV apresentam fotorreparo quando submetidas a doses fortes 

de luz visível, o que correlaciona com a existência de pelo menos dois genes 

da família das fotoliases nesta bactéria (Martins-Pinheiro et al., 2007), e que 

podem desempenhar essa função. Em um mutante para o gene alkB foi 

mostrada alta sensibilidade ao agente alquilante metil metanosulfonado (MMS) 

e expressão diferenciada nos dois tipos celulares 9células com flagelo e células 

com talo de C. crescentus (Colombi e Gomes, 1997). Posteriormente, este gene 

foi relacionado a uma nova via de reparo de DNA, a desmetilação oxidativa 

(Falnes et al., 2002). Estudos recentes demonstram, ainda, a importância das 

vias de reparo de DNA em estresse a metal pesado neste micro organismo 

(Hu et al., 2005). Finalmente, a caracterização do operon imuAB dnaE2, 

indicando que ele está envolvido em mutagênese induzida por danos no 

DNA, e está sob o controle do regulon SOS. Todavia, no mesmo trabalho, 

não houve evidência que outra polimerase de síntese de translesão, DinP, era 

controlada pela resposta SOS nesta bactéria, o que sugere uma diferente via 

regulatória para este gene em C. crescentus (Galhardo et al., 2005).  
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A inativação de genes conhecidos de reparo de DNA pode confirmar a 

função dos mesmos no genoma de C. crescentus, assim como podem ser 

revelados genes de função ainda desconhecida. A elucidação da expressão de 

genes de reparo de DNA nas duas formas celulares pode identificar diferenças 

de regulação destas vias ou até mesmo a presença de diferentes vias para os 

dois tipos celulares presentes em C. crescentus (Hallez et al., 2004). Não 

podemos também deixar de salientar a importância da possível extrapolação 

do conhecimento de micro organismos para a compreensão de mecanismos 

de reparo de DNA em humanos. A semelhança entre sistemas de reparo de 

procariotos e humanos reforça a necessidade de entender ou buscar novos 

genes envolvidos em reparo de DNA, ou até mesmo, vias de reparo. O grande 

número de tipos de danos a que o DNA está sujeito reflete na variedade de 

mecanismos de reparo, e outras estratégias que evitam a incorporação de 

lesões no DNA. Portanto, o reparo de DNA é o sistema mais efetivo contra 

danos no DNA, e muito do que se conhece dos genes envolvidos em reparo 

de DNA se deve à identificação e caracterização de mutantes dos genes 

envolvidos nestas vias. A disponibilidade de uma biblioteca de mutantes de C. 

crescentus torna possível esta investigação e abre grandes perspectivas na área 

de mutagênese e reparo de DNA, através da utilização um novo modelo 

bacteriano, de fácil manipulação e de custo reduzido. É de grande importância 

também o fato de se tratar de um projeto em escala genômica, o que amplia as 

possibilidades na identificação de genes mutadores relacionados a novos 

fenômenos ainda não identificados, e presentes em outras bactérias e não 

identificados em E. coli. Neste trabalho, a partir de uma biblioteca genômica 

de C. crescentus, construída com inserção aleatória do transposon Tn5 (Italiani 

et al., 2002), foi feita uma varredura à procura de clones com fenótipos 

sensíveis aos agentes genotóxicos.  De nosso conhecimento, não houve até o 
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momento, estudos de reparo de DNA que empregaram esta metodologia para 

essa bactéria, o que torna original a proposta nesta área.  
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Foi efetuado um trabalho extensivo para sequenciamento das 

posições de inserção do transposon Tn5, o que resultou na identificação de 

102 genes (a partir de 135 clones) mutados com fenótipos de sensibilidade a 

agentes genotóxicos. A premissa principal deste estudo é que a mutação 

provocada pela inserção única (confirmada neste trabalho) do Tn5 seja 

responsável pelo fenótipo de sensibilidade observado. 

A identificação de mutantes para genes de reparo a partir de 

sensibilidade a agentes genotóxicos está na base dos estudos dos mecanismos 

de manutenção de reparo de DNA. Os primeiros mutantes de E. coli sensíveis 

à luz UV, por exemplo, foram isolados na década de 1960, sendo que o nome 

dos mutantes (uvr “UV resistance”) corresponde aos genes mutados, que 

foram identificados décadas depois (Friedberg, 1997). Logo, nosso trabalho 

apenas segue passos já trilhados, porém agora com a possibilidade de uso não 

só da ferramenta molecular do transposon, como todo o potencial 

comparativo da genômica microbiana. 

A distribuição de categorias dos genes identificados como mutados é 

interessante, pois revelou a participação de várias vias metabólicas que podem 

ter participação nos processos de proteção do genoma. 

Das vinte e uma mutações que afetam genes relacionados a 

metabolismo de DNA, encontramos vários cuja função está bem estabelecida 

em outras bactérias (na maior parte dos casos em E. coli, mas também em B. 

subitilis, como no caso dos genes AddA e AddB). Os dados para genes 

relacionados ao NER de C. crescentus revelaram que nesta bactéria (e diferente 

do que se conhece) há a participação de NER no reparo de lesões oxidativas 

(provocada por H2O2). Em vários casos, porém, os genes ainda não haviam 
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sido descritos como participantes de processamento de DNA lesado, e nossos 

dados abrem perspectivas interessantes de estudo. 

Entre as outras categorias identificadas, encontramos duas com um 

elevado número de clones; metabolismo energético e proteínas de ligação e 

transporte. De certa forma esses dados foram inesperados, mas 

provavelmente isso se deve a eventos como efluxo do agente genotóxico (para 

agentes químicos), modificação do balanço de estresse celular (saturando as 

vias normais de proteção do genoma) e degradação de compostos 

eventualmente tóxicos no material genético (como compostos aromáticos, por 

exemplo).  

Outra categoria que merece destaque é aquela relacionada à regulação 

gênica e transdução de sinais, onde foram classificados dez clones. Análise de 

vários fenótipos complementares (como fenótipo natante, filamentação e ciclo 

celular) revelou que esses clones (ou a maior parte deles) pode de fato estar 

afetado na sua motilidade e, consequentemente, no controle do ciclo celular. 

Esses dados são extremamente interessantes, pois podem ser pioneiros na 

identificação de vias de sinalização de ciclo celular em bactérias como 

mecanismo de proteção ao genoma. 

Finalmente, em alguns genes afetados (que codificam proteínas 

hipotéticas) os dados apresentados constituem provavelmente os primeiros 

dados indicativos de função para essas proteínas. 

Dessa forma a identificação dos genes, descritos aqui, é uma 

contribuição da genômica funcional ao estudo de mecanismos de resistência a 

agentes genotóxicos em um novo modelo bacteriano (C. crescentus) e pretende 

também ampliar os dados conhecidos para proteção do genoma de bactérias 

em geral.    
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	C. crescentus pertence ao grupo das proteobactérias alfa, gram-negativa, com um genoma que compreende um cromossomo circular de 4.016.942 pares de bases codificando 3.767 genes (Nierman et al., 2001). Com características particulares que incluem a diferenciação celular a cada divisão, o desenvolvimento em C. crescentus requer uma coordenação dos processos de crescimento celular, replicação de DNA e divisão celular (Martin e Brun, 2000), como falado anteriormente. Utilizada como modelo de estudo para diferenciação celular em bactérias, C. crescentus é pouco exigente na obtenção de nutrientes e tem um ciclo de vida relativamente curto. Estas características, aliadas à facilidade de manuseio em laboratório, a torna um forte candidato para estudos complementares de reparo de DNA em bactérias. Além disto, pouco se conhece experimentalmente das vias de reparo de DNA em C. crescentus, o que abre um campo quase inesgotável de estudos. Bender (1984) descreveu a reativação de bacteriófagos em bactérias C. crescentus expostas a UV. Este resultado indica a existência de respostas SOS nesta bactéria, de acordo com a identificação dos genes recA e lexA (Martins-Pineiro et al., 2007) que controlam estas respostas. Este mesmo trabalho ainda relata que bactérias irradiadas com UV apresentam fotorreparo quando submetidas a doses fortes de luz visível, o que correlaciona com a existência de pelo menos dois genes da família das fotoliases nesta bactéria (Martins-Pinheiro et al., 2007), e que podem desempenhar essa função. Em um mutante para o gene alkB foi mostrada alta sensibilidade ao agente alquilante metil metanosulfonado (MMS) e expressão diferenciada nos dois tipos celulares 9células com flagelo e células com talo de C. crescentus (Colombi e Gomes, 1997). Posteriormente, este gene foi relacionado a uma nova via de reparo de DNA, a desmetilação oxidativa (Falnes et al., 2002). Estudos recentes demonstram, ainda, a importância das vias de reparo de DNA em estresse a metal pesado neste micro organismo (Hu et al., 2005). Finalmente, a caracterização do operon imuAB dnaE2, indicando que ele está envolvido em mutagênese induzida por danos no DNA, e está sob o controle do regulon SOS. Todavia, no mesmo trabalho, não houve evidência que outra polimerase de síntese de translesão, DinP, era controlada pela resposta SOS nesta bactéria, o que sugere uma diferente via regulatória para este gene em C. crescentus (Galhardo et al., 2005). 
	A inativação de genes conhecidos de reparo de DNA pode confirmar a função dos mesmos no genoma de C. crescentus, assim como podem ser revelados genes de função ainda desconhecida. A elucidação da expressão de genes de reparo de DNA nas duas formas celulares pode identificar diferenças de regulação destas vias ou até mesmo a presença de diferentes vias para os dois tipos celulares presentes em C. crescentus (Hallez et al., 2004). Não podemos também deixar de salientar a importância da possível extrapolação do conhecimento de micro organismos para a compreensão de mecanismos de reparo de DNA em humanos. A semelhança entre sistemas de reparo de procariotos e humanos reforça a necessidade de entender ou buscar novos genes envolvidos em reparo de DNA, ou até mesmo, vias de reparo. O grande número de tipos de danos a que o DNA está sujeito reflete na variedade de mecanismos de reparo, e outras estratégias que evitam a incorporação de lesões no DNA. Portanto, o reparo de DNA é o sistema mais efetivo contra danos no DNA, e muito do que se conhece dos genes envolvidos em reparo de DNA se deve à identificação e caracterização de mutantes dos genes envolvidos nestas vias. A disponibilidade de uma biblioteca de mutantes de C. crescentus torna possível esta investigação e abre grandes perspectivas na área de mutagênese e reparo de DNA, através da utilização um novo modelo bacteriano, de fácil manipulação e de custo reduzido. É de grande importância também o fato de se tratar de um projeto em escala genômica, o que amplia as possibilidades na identificação de genes mutadores relacionados a novos fenômenos ainda não identificados, e presentes em outras bactérias e não identificados em E. coli. Neste trabalho, a partir de uma biblioteca genômica de C. crescentus, construída com inserção aleatória do transposon Tn5 (Italiani et al., 2002), foi feita uma varredura à procura de clones com fenótipos sensíveis aos agentes genotóxicos.  De nosso conhecimento, não houve até o momento, estudos de reparo de DNA que empregaram esta metodologia para essa bactéria, o que torna original a proposta nesta área. 
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