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RESUMO 

 

Valencia, AO. O papel das DNA polimerases propensas a erro e da atividade 
das uracila DNA glicosilases na mutagênese espontânea em Caulobacter 
crescentus. [Dissertação (Mestrado em Microbiologia) ]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017 

 
Neste trabalho desvendamos o papel das DNA polimerases dinB e dnaE2 em C. 
crescentus na mutagênese espontânea usando dois marcadores moleculares 
xyl-bla e CItet. Observamos que as taxas de mutação dos   marcadores não 
variam significativamente entre dinB, dnaE2 e parental, coincidindo com os 
resultados prévios com o gene rpoB. As trocas de bases, tanto no gene cI, como 
em xylR, há um predomínio de mutações AT→CG, como observado em rpoB, e 
diferente da região PxylX em xyl-bla. O gene xylR apresenta um hotspot que 
promove a inserção de uma citosina após a base 230. Neste marcador 
observamos que a presença de pequenas deleções (frameshifts-1) de uma base 
na cepa selvagem e dnaE2. Esse tipo de mutação não está presente na linhagem 
dinB. Esses resultados sugerem um papel importante de dinB na formação de 
deleções (frameshifts-1) in vivo em C. crescentus. Também observou-se que o 
agente 4-NQO não induz mutagênese em C. crescentus, ao contrário de E. coli. 
Também observamos pouca eficiência da atividade de uracila glicosilase em C. 
crescentus quando comparada com E. coli.  

Palavras- Chave: C. crescentus. mutagênese espontânea. DNA polimerases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



 

ABSTRACT 

 

Valencia, AO. The role of error-prone DNA polymerases and the activity of 

uracil DNA glycosylases on spontaneous mutagenesis in Caulobacter 
crescentus. [Masters thesis (Microbiology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017 

 

In this work we analyzed the role of DNA polymerases dinB and dnaE2 in 
spontaneous mutagenesis in C. crescentus, using two molecular markers: xyl-bla 
and Cltet. Our studies show that there is no significant difference in mutation rates 
in both markers between dinB, dnaE2 and wild type; this agrees with previous 
results using rpoB gene. Here, we report that there is a predominance of AT→GC 
transitions in either cl gene or xylR, which was also shown in rpoB; however, this 
differs in PxylX region of xyl-bla. We also observed that xylR presents a mutation 
hotspot that promotes cytosine insertion after base 230.The presence of small 
one-base deletions (frameshifts-1) in wild type but this type of mutation does not 
occur in the dinB strain. These results suggest an important role for dinB in the 
formation of deletions (frameshifts-1) in vivo in C. crescentus. We also saw that 
4-NQO agent does not induce mutagenesis in C. crescentus, as it does in E. coli. 
Finally, the results demonstrate a poor efficiency in UDG activity in C. crescentus, 
when compared to E. coli.  

Keywords: C. crescentus. spontaneous mutagenesis. DNA polymerases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Caulobacter crescentus 
 

Algumas espécies bacterianas possuem habilidades especificas para 

desenvolver características morfológicas programadas, que permitem a sua 

adequação às mudanças no ambiente natural. O estudo desses sistemas em 

bactérias é importante para o entendimento de processos básicos presentes em 

muitos organismos (McAdams, Shapiro, 2009). A subdivisão das alfa-

proteobacterias inclui várias espécies de bactérias Gram negativas de vida livre 

de importância clínica e ambiental (Collier, 2016). Um representante deste seleto 

grupo bacteriano é a espécie Caulobacter crescentus. Esta bactéria se 

caracteriza por estar presente em meios aquáticos oligotróficos e em solos com 

a presença de poucos nutrientes (Laub et al., 2007). Ao contrário de alguns 

organismos procariotos, esse organismo replica seu cromossomo só uma vez 

durante seu ciclo de divisão celular.  

Uma característica importante desse organismo é sua divisão celular assimétrica 

acoplada a eventos  de diferenciação celular, que levam à formação de dois tipos 

de células em cada divisão (Brown et al., 2008). Cada uma das células geradas 

se diferenciam na sua morfologia, tamanho e função (Bodenmiller et al., 2004) 

(Figura 1A). A célula de tamanho menor é uma célula móvel que apresenta um 

flagelo em um dos polos, sendo incapaz de replicar seu cromossomo. Por outro 

lado, a célula de tamanho maior é uma célula séssil com a presença de um talo 

no polo oposto. Estes processos morfológicos são coordenados por um circuito 

genético e regulados no espaço e tempo (McAdams, Shapiro, 2011).  

O sistema de controle do ciclo celular em Caulobacter crescentus envolve a 

participação de quatro proteínas regulatórias (CtrA, GcrA, DnaA e CcrM) que, 

juntas controlam a expressão de pelo menos 200 genes. Estas quatro proteínas 

são sintetizadas consecutivamente para modular funções que são executadas 

durante a divisão celular (Collier et al. 2006) (Figura 1B). 

C. crescentus representa um modelo bacteriano potencial para análises ao nível 

genético e molecular de processos de diferenciação celular, uma vez que já 

possui seu genoma completamente sequenciado. Seu genoma está constituído 



num cromossomo circular de 4.016.942 pares de bases codificando um total de 

3.767 proteínas. As regiões codificantes do genoma compreendem 90,6% do 

total do genoma e aproximadamente um terço das proteínas são membros de 

678 famílias de parálogos (Nierman et al. 2001). Por outro lado, C. crescentus 

contém 67% de GC em seu genoma, sendo um dos objetivos deste trabalho, 

avaliar os mecanismos de mutagênese espontânea em um genoma com tal 

característica. Além disso, C. crescentus é um organismo de fácil manipulação 

genética.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Mutações Espontâneas  

 

O DNA das células procarióticas, assim como as eucarióticas, sofre 

constantemente alterações químicas e estruturais na sua sequência. Estas 

mudanças podem ser fruto dos processos metabólicos celulares e ocorrer na 

ausência de fatores extracelulares (Dale et al., 2013).  

Dentro da estrutura normal da molécula de DNA, se apresentam as 

complementariedades especificas de nucleotídeos, Adenina com a Timina e a 

Guanina com a Citosina. Foram descritos vários mecanismos que geram 

alterações da molécula do DNA. Como, por exemplo, trocas de bases por erros 

na replicação formados durante a síntese do DNA, que levam a mudanças na 

Figura 1 - Ciclo celular de C. crescentus. (A) morfologia da célula talo (séssil) e célula móvel. (B) 
Níveis de concentração das 4 proteínas regulatórias que controlam o ciclo celular (Laub et al. 2007) 

A 

B 

Célula séssil Célula móvel Pre-divisão 



codificação genética. Arranjos genômicos causados pela inserção ou deleção de 

elementos móveis transponíveis, que também geram a perda da função das 

proteínas codificadas ou mudança de fase de leitura em regiões codificantes 

(Sargentini & Smith 1985). Existem também sítios genômicos específicos 

(hotspots), onde mais frequentemente ocurrem erros na incorporação dos 

nucleotídeos durante o processo de replicação, causando o pareamento 

incorreto dos nucleotídeos (Friedberg 2003). Embora muitos desses processos 

que dão origem a alterações espontâneas sejam pouco compreendidos, eles 

desempenham um papel importante nos processos evolutivos e de seleção 

natural entre os organismos (Smith 1992). 

1.3 Fatores que contribuem para a mutagênese espontânea  
 

1.3.1 Sítios propensos a alterações no DNA 

 

Alguns estudos mostraram que o DNA possui sítios genômicos específicos 

denominados hotspots e coldspots. Os hotspots usualmente são sequências 

curtas e repetidas de nucleotídeos, a maioria localizada em regiões 

homopoliméricas (sequencias repetidas de nucleotídeos), onde podem ocurrer a 

incorporação incorreta dos nucleotídeos durante o processo da síntese do DNA; 

desse modo, ocurrem em alto grau as mutações nessas regiões. Também  

existem outros sítios no DNA denominados coldspot, essas são regiões nas 

quais raramente pode dar-se uma alteração, mas sua natureza ainda não é bem 

compreendida (Das et al. 2012). 

1.3.2 Erros na síntese do DNA 

 

A maioria dos eventos espontâneos de mutação acontecem durante o processo 

de polimerização da molécula de DNA (Friedberg, 2006). Essa atividade 

replicativa é realizada em bactérias pelo complexo enzimático da DNA 

polimerase III, e auxiliado pela DNA polimerase I, além de outras proteínas 

associadas a este processo (Kelman e O’Donnell., 1995). A DNA polimerase III 

incorpora desoxiribonucleotídeos trifosfatados (dNTPs) em sequência, ligando 

ao carbono três do açúcar do nucleotídeo colocado previamente na fita 



crescente, usando como guia uma fita molde. Por conseguinte, a síntese do DNA 

ocorre na direção 5´→3´ (Livingston et al; 1975).  

Em E. coli, assim como em outras bactérias a DNA polimerase III (holoenzima) 

contém dois cernes denominados pol III que são mantidos juntos como um 

dímero (Ƭ). Esse acoplamento na cadeia de DNA permite o retardamento da 

passagem da Pol III pela forquilha de replicação (McHenry 1982 e Studwell-

Vaughan & O’Donnell,1991). 

O complexo enzimático Pol III esta composto de várias subunidades proteicas 

distintas e organizadas em três módulos funcionais (Onrust et al. 1995). A 

subunidade α representa o cerne catalítico da molécula, que realiza a função de 

polimerização e alongamento das fitas. Por outro lado, a subunidade β consiste 

em um dímero que mantem o complexo enzimático da DNA polimerase ligado 

ao DNA em forma de grampo, isto também permite o deslocamento da enzima 

ao longo da cadeia e aumenta sua processividade. Por último, a subunidade ε 

exerce uma atividade exonuclease 3´→5´(Glover & McHenry 2001). A atividade 

exonuclease permite à enzima (Pol III) voltar e remover alguma base incorreta 

na sequência do DNA recém-sintetizado. A subunidade ε é codificada pelo gene 

dnaQ. Estudos utilizando mutantes de E. coli, assim como em outros organismos 

deficientes nesse gene, mostraram que essas linhagens apresentam um forte 

fenótipo mutador (Kirby et al. 2006). Essa atividade de exonuclease, cuja função 

está associada ao complexo enzimático da DNA polimerase, desempenha um 

papel crítico e importante na afinidade e na correção de bases incorretamente 

incorporadas. 

 

1.3.3 Alterações químicas das bases nitrogenadas  

 

Três das quatro bases presentes normalmente no DNA (adenina, citosina e 5-

metil citosina, guanina), apresentam grupos aminos exocíclicos ligados a suas 

estruturas químicas (Friedberg 2003). Uma mudança, adição ou eliminação 

desses grupos modificam as propriedades destas bases, promovendo 

subsequentemente uma instabilidade na molécula de DNA. Essas alterações 

ocorrem de forma espontânea sob certas condições de pH e temperatura. Assim, 

como resultado das bases afetadas, temos uma conversão a diferentes produtos 



incomuns como: hipoxantina, uracila, timina e xantina respectivamente (Lindahl 

1993). 

 

1.3.3.1 Desaminação da citosina  
 

A desaminação da citosina é uma forma de transformação química da base 

citosina para uracila (Figura 2). Uracila encontra-se presente no RNA e ausente 

no DNA, no entanto, a uracila pode estar ocasionalmente presente no DNA pela 

desaminação da citosina. Observou-se, em células de mamíferos que, a 

desaminação ocorre entre 100 a 500 vezes por genoma por dia, de forma 

espontânea (Lindahl 1993). Também em cepas mutantes de E. coli com falha na 

remoção de uracila, notou-se um aumento na taxa de mutações espontâneas, 

causando  transições de GC → AT (Frederico et al. 1990). Por outro lado, a 

desaminação da citosina acontece de 200 a 300 vezes mais rápido em uma fita 

simples de DNA do que na dupla fita.  

 

 

 

 

 

 

 

Como se sabe, trechos de fita simples de DNA estão presentes em regiões como 

a forquilha de replicação e na abertura da dupla hélice da molécula do DNA na 

transcrição, sendo esses lugares mais propensos a uma desaminação constante 

(Friedberg, 2006). 

Dois possíveis mecanismos para a desaminação da citosina foram já descritos. 

O primeiro compreende o ataque direito ao carbono 4 do anel da pirimidina por 

um grupo ceto (C=O), levando à perda do grupo amino (Figura 3); sendo essa 

Figura 2 - Perda do grupo amino na posição 4 da citosina, formando uracila. Adaptado de 

(Friedberg, 2006). 



Figura 3 - Mecanismos de desaminação hidrolítica da citosina: (A) e (D) ataque direito ao 
carbono 4 da molécula. (A), (B), (C) e (D) transformação indireta da molécula. Adaptado de 
(Friedberg, 2006). 

reação catalisada por ácidos presentes no meio intracelular. Não obstante, as 

moléculas da água também podem exercer reações de protonação das bases, 

no caso catalisadas por alguns ácidos (Lindahl, 1993). Uma segunda via 

alternativa da desaminação hidrolítica constitui a reação de adição - eliminação, 

causada por bissulfitos com a formação de intermediários de 5,6 dihidro-citosina 

e 5,6 dihidro-uracila -6- sulfanato como se ilustra na Figura 3 (Friedberg, 2006). 

Outros fatores físicos como formação de dímeros de ciclo-butano induzido pela 

radiação UV, ou químicos pela presença de ácido nítrico na transformação 

química da citosina (Burger et al., 2003) também afetam a desaminação das 

citosinas. De outro lado, a presença de uracila no DNA também pode dar-se 

durante a síntese semiconservativa de DNA, estando presente nos iniciadores 

ligados na formação da fita descontinua (Olinski et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.3.4 Incorporação de uracila na replicação semiconservativa 

 

Outra forma principal causando a presença da uracila na sequência do DNA é 

por consequência da síntese da timina (Friedberg, 2006). A DNA polimerase 

replicativa pode incorporar incorretamente dUTP ao contrário de dTTP, e esse 



fato é devido a sua similaridade estrutural (Olinski et al., 2010). Também essa 

incorporação incorreta depende das concentrações de dUTP dentro da célula 

(Figura 4). Fisiologicamente, se estima que dUTP apresenta uma concentração 

muito baixa, de aproximadamente  0,2 µM, enquanto que a concentração de 

dTTP é de  cerca de 30 a 37 µM (Traut, 1994). Por outro lado, a enzima dUTPase 

mantem um controle sobre os níveis de dUTP dentro da célula, evitando assim 

a introdução da uracila no DNA (Friedberg, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 Mecanismo de reparo por excisão de bases (BER) 

 

Apresença da uracila no DNA é muito mutagênica, se ela não é detectada e 

retirada da molecula, podem ocorrer a transição de bases GC→AT, após fixação 

da mutação no seguinte ciclo da replicação (Frederico et al., 1990). No entanto, 

existe um sistema de reparo para a excisão da uracila que envolve as enzimas 

uracila DNA glicosilases (UDGs) (Dianov, Lindahl, 1994). 

Figura 4 - Via de incorporação de uracila na replicação semiconservativa. Adaptado de Vértessy e Tóth, 

2009. 



Em bactérias, assim como na maioria dos organismos, foram identificadas pelo 

menos seis diferentes estratégias que lidam com lesões do DNA. Essas 

estratégias incluem a síntese translesão, reversão direta, reparo por 

recombinação, reparo por excisão de nucleotídeos, reparo de bases mal 

emparelhadas e o reparo por excisão de bases (Friedberg, 2006). Muitos danos 

são reparados pelo mecanismo BER (reparo por excisão de bases). Esse 

sistema envolve as enzimas DNA glicosilases, conservadas em vários 

organismos, e divididas em duas classes, monofuncionais e bifuncionais, 

dependendo de seu mecanismo catalítico , conforme ilustrado na Figura 5 

(Fromme et al., 2004).  

As DNA glicosilases monofuncionais catalisam suas reações usando uma 

molécula de água em uma única etapa, removendo a base diretamente da 

desoxirribose. 

As DNA glicosilases bifuncionais clivam a ligação N-glicosídica, mas ao invés da 

água, utilizam um grupo amino da sua estrutura gerando uma base Schiff como 

intermediário, facilitando uma segunda atividade enzimática que é a clivagem da 

ligação fosfodiéster da estrutura no lado 3’ da lesão (β- eliminação) do DNA. 

Algumas DNA glicosilases bifuncionais também podem clivar a ligação 

fosfodiéster no lado 5’ fosfato da lesão (δ - eliminação) do DNA (Drohat, Maiti, 

2014). 

Por outro lado, as enzimas com atividade de AP liase promovem a formação de 

sítios abertos de DNA denominados sitos abásicos, contendo resíduos de 

desoxinucleotídeos -5’ fosfato e aldeídos 3’α β- insaturados, que posteriormente 

são processados pelas enzimas fosfodiesterases (Friedberg, 2006).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Enzimas que Atuam no Reparo do DNA  

 

 

 

 

1.4.1.2 As uracila DNA glicosilases 

 

Dentro do grupo das DNA glicosilases monofuncionais existem as denominadas 

uracila DNA glicosilases (UDGs), que atuam no início do reparo, removendo a 

uracila presente no DNA, clivando especificamente a ligação dessa base com o 

Figura 5 – Modelo proposto do mecanismo de reparo BER em bactérias. Duas possíveis vias 
podem atuar dependendo da espeficidade da enzima DNA glicosilase (monofuncional ou 
bifuncional). A DNA glicosilase monofuncional hidrolisa a ligação glicosídica removendo a base do 
esqueleto açúcar- fosfato originando um sitio AP. A DNA glicosilase bifuncional além de possuir 
atividade glicosídica possui uma atividade AP liase, essa atividade permite clivar a ligação 
fosfodiester do sitio AP. As enzimas AP endonuclease promovem a remoção dos sítios AP e 
finalmente a DNA polimerase I incorpora um novo nucleotídeo e a DNA ligase sela a ligação deste 
com o DNA.  Adaptado de (Kurthkoti, Varshney, 2011) 

DNA ligase 



esqueleto açúcar- fosfato, formando um sitio abásico (AP). Logo depois, esse 

espaço abásico é retirado pela ação da enzima AP- endonuclease permitindo a 

DNA polimerase I (Pol I) corrigir a lacuna na sequência nucleotídica, recolocando 

a base original (Caldecott, 2003).  

A superfamília da uracila DNA glicosilases (UDG) está dividida em cinco famílias, 

e mais uma sexta família de UDGs putativa não caraterizada funcionalmente. A 

primeira família descrita de UDGs é representada pelo gene ung em E. coli e 

presente também em outros organismos tais como leveduras, células de 

mamíferos e células de plantas, no entanto, ausente nas arqueas e insetos 

(Schormann et al. 2014). Esse grupo de UDGs removem a uracila tanto da fita 

simples quanto como de dupla fita do DNA. As enzimas da segunda família são 

as uracila DNA glicosilases MUG, elas exibem uma atividade de excisão em três 

emparelhamentos inadequados específicos com a uracila, T:U, G:U e C:U (Lee 

et al. 2015). De igual forma, a Timina DNA glicosilase (TDG)  pertence também 

à segunda família, mas só está presente em células eucariotas, sendo sua 

função retirar o 3-N4etenocitosina e uracila (Lutsenko & Bhagwat 1999). A 

terceira família apresenta uma atividade específica para DNA em fita simples, 

presente em vertebrados e insetos (Boorstein et al. 2001). 

As enzimas da quarta família das UDGs são as termoestáveis, e se encontram 

no grupo das arqueas termofílicas e em algumas bactérias. Sua atividade é 

baseada na remoção da uracila da fita simples, assim como na fita dupla do DNA. 

No entanto, enzimas da família cinco das UDGs agem só na fita dupla, sendo 

caracterizadas principalmente em arqueas hipertermofílicas (Sartori et al. 2002). 

Foram identificados quatro genes que codificam as uracila DNA glicosilases em 

Caulobacter crescentus; CCNA_02418 , CCNA_01394, CCNA_01618 e 

CCNA_02166 (Martins-Pinheiro et al. 2007). Os dois primeiros genes codificam 

uracila DNA glicosilases classificadas na família 4 (CCNA_02418 e 

CCNA_01394). O gene CCNA_01618 pertence à família 5 (Marks et al. 2010). 

No entanto, o gene CCNA_02166 pertence a uma família ainda não caraterizada 

funcionalmente. É interessante notar que, os genes CCNA_01394 e 

CCNA_01618 são essenciais para a viabilidade celular em C. crescentus 

(Christen et al. 2011).  



Estudos moleculares mostraram que existem fortes inibidores das uracila DNA 

glicosilases. Os bacteriófagos PBS 1 e PBS2 que infectam a bactéria Bacillus 

subtilis normalmente possuem mais uracila do que timina dentro de seu genoma. 

Assim, para evitar o comprometimento da estrutura do DNA por causa da 

atividade das UDGs do seu hospedeiro, expressam um determinado gene 

denominado ugi. O produto do gene ugi interage com o sítio ativo da molécula 

das UDGs, desse modo, esta interação forma um complexo estequiométrico das 

proteínas UDG - UGI. Esse complexo químico UDG - UGI é formado em dois 

estágios que acoplam as duas estruturas interagindo e bloqueando o sítio ativo 

das UDGs. Como resultado, se estabelece um estado irreversível da molécula, 

assim, sua função é inibida (Zhigang et al. 1991). O complexo UDG – UGI é 

observado na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 DNA Polimerases de síntese translesão (TLS) 

 

A holoenzima DNA polimerase (Pol III) participa ativamente na incorporação de 

nucleotídeos no DNA, conseguindo realizar esse processo com uma alta 

eficiência e alta fidelidade, podendo alcançar uma incorporação de 1000 dNTPs 

por segundo, com uma taxa muito baixa de erro (1 erro por 106 incorporações) 

(Sloane et al. 1988). Por outro lado, o DNA está constantemente exposto a 

variados agentes químicos e físicos que podem causar alterações tais como; 

dímeros de pirimidina, OH8-Gua, O6-metil-guanina ou O4-metil-timina (David et 

al. 2007; Warren et al. 2006). Alguns desses tipos de alterações impedem a 

UGI 

uracila DNA  
glicosilase 

Figura 6 - Complexo UDG – UGI em E. coli. Na parte superior encontra-se o produto do gene 
Ugi, interagindo com o sitio ativo da enzima uracila DNA glicosilase (UDG) mostrado com o 
símbolo ômega (Ω) na parte inferior. Código do PDB 1LQG (Putnam et al. 1999). 



incorporação de nucleotídeos complementares à fita molde, ocasionando um 

bloqueio da replicação (Friedberg, 2006). Para tentar superar a parada do 

processo replicativo, as células possuem um determinado número de enzimas 

especializadas denominadas DNA polimerases de síntese translesão (Figura 7). 

Essas são capazes de colocar nucleotídeos usando como molde uma fita de 

DNA lesada com uma baixa fidelidade, ou seja, propensas a erro, desse modo, 

podendo efetivamente restabelecer a continuidade da síntese do DNA 

(Andersson et al. 2010). 

 As DNA polimerases de síntese translesão estão classificadas dentro da família 

Y, com base em duas características bioquímicas. A primeira é a baixa fidelidade 

pelo fato de não possuírem atividade exonuclease 3´- 5´, aumentando 

consideravelmente a incorporação de bases incorretas sem existir a propriedade 

revisora, levando a altas taxas na mutagênese no genoma (Kokoska et al., 2002). 

A segunda se refere a sua estrutura molecular baseada em quatro domínios 

principais, um domínio catalítico (palm) que representa o sitio ativo da molécula, 

possuindo um espaço de acomodação de vários nucleotídeos, os domínios 

denominados Finger e Thumb, estes são curtos e grossos, tendo uma interação 

fraca, tanto com o DNA, quanto com o nucleotídeo a ser colocado, razão pela 

qual sua pouca fidelidade, e o domínio Little Finger, que é um mediador da 

interação entre a enzima e o sitio lesado do DNA (Prakash et al. 2005).   

Esses domínios são conservados em todas as enzimas da família Y (Goodman 

2002). Assim, as DNA polimerases da família Y, possuem a habilidade de 

incorporar nucleotídeos usando como molde o DNA com alterações químicas na 

sua estrutura (Waters et al. 2009). Contudo, as DNA polimerases da família Y, 

atuam eficientemente na incorporação de nucleotídeos usando como molde 

regiões lesadas do DNA, mas sua atividade aumenta as taxas de mutagênese 

espontânea no genoma (Friedberg, 2006; Sale et al., 2012). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

1.4.2.1 DNA polimerase IV (DinB) 

 

No modelo bacteriano de Escherichia coli, foram descritas duas DNA 

polimerases da família Y, a Pol IV e Pol V. A Pol IV é codificada pelo gene dinB 

sendo a expressão desse gene induzida pela resposta SOS (Jarosz et al. 2007). 

O sistema SOS consiste num mecanismo de resposta e tolerância a danos no 

DNA. Desse modo, quando o processo de replicação do DNA é bloqueado por 

causa de uma lesão, é o sinal para ativação do sistema SOS. O primeiro passo 

é a polimerização de RecA na região de fita simples produzida pela forquilha de 

replicação, formando um filamento nucleoprotéico (ligação RecA* e fita simples 

DNA). Logo após a formação desse filamento, se produz uma atividade auto 

Figura 7- Modelo de síntese translesão em E. coli. (1) bloqueio da replicação e dissociação da DNA 

polimerase replicativa (Pol III). (2) DNA lesado sinal para o recrutamento de alguma DNA polimerase 

TLS, Pol II, Pol IV ou Pol V. (3) interação da DNA polimerase (TLS) com o grampo (β- Clamp) permitindo 

a ancoragem ao DNA. (4) Incorporação de nucleotídeos em frente à lesão sem atividade exonuclease 

(propensa a erro). (5) montagem novamente do complexo da Holoenzima Pol III. (6) Restabelecimento 

da replicação. Adaptado de (Fuchs, Fujii, 2013). 

Pol III 



proteolítica do repressor LexA, que mantem uma repressão constante nas 

regiões promotoras de aproximadamente 40 genes, entre eles os genes dinB e 

umuDC (Friedberg, 2006), produzindo uma resposta global ao dano no DNA. 

O gene dinB foi identificado pela primeira vez como um gene induzido pelo dano 

no DNA em E. coli (Kenyon & Walker 1980). DinB representa a única DNA 

polimerase TLS conservada nos três reinos da vida (bactérias, eucariotas e 

archea) (Ohmori et al. 2001), e sua presença no meio intracelular equivale a uma 

concentração de 250 moléculas/célula, sendo essa concentração maior quando 

comparada com a Pol III em E. coli (Kim et al., 2001). Ensaios in vitro com DNA 

polimerase DinB mostraram o seu envolvimento na síntese translesão com uma 

alta eficiência, mas com pouca fidelidade no pareamento dos nucleotídeos 

(Walsh et al. 2011).  

Em E. coli, o gene dinB foi identificado como um primeiro de quatro genes 

presentes em um operon e induzidos como resposta ao dano no DNA (Mckenzie 

et al. 2003). Estudos realizados neste organismo e em cepas deficientes do gene 

dinB mostraram que a perda da função do gene não afeta as taxas de mutação 

espontânea quando comparado com a linhagem selvagem. 

Em P. aeruginosa foram observados resultados semelhantes, mostrando que 

mutantes dinB apresentam uma frequência de mutação igual  a cepa selvagem, 

revelando que a DNA polimerase DinB não influência a mutagênese espontânea 

em E. coli  e em P. aeruginosa  durante o crescimento exponencial (Mckenzie et 

al. 2003; Sanders et al. 2011).  

A DNA polimerase DinB também tem uma participação ativa na prevenção de 

mutagênese induzida pela presença de agentes genotóxicos como o 4-NQO (4- 

Nitroquinolona – 1 óxido). Este agente químico promove lesões no DNA pela 

formação de adutos na posição N2-guanina, que levam a um bloqueio da 

replicação (Panigrahi & Walker 1990). Estudos in vitro e in vivo em mutantes 

dinB de E. coli evidenciaram uma maior sensibilidade às lesões causadas pelo 

agente 4-NQO e maior a formação de frameshifts -1, quando comparado com a 

cepa selvagem (Jarosz et al. 2006). Isto mostra um papel importante de DinB na 

prevenção desse tipo mutação em E. coli. No entanto, existem outros agentes 

químicos que não causam lesão no DNA (β - lactâmicos), mas também podem 



induzir a expressão do gene dinB (Pérez-Capilla et al. 2005). Ademais, é sabido 

que a superexpressão de dinB causa aumento nas taxas de mutação e é a base 

da mutagênese gratuita (ou seja, sem danos no DNA) que ocorre quando as 

células de E. coli experimentam indução da resposta SOS (Kim et al. 1997). 

Além disso, dinB está envolvido no fenômeno de mutagênese na fase 

estacionaria (Galhardo et al. 2009) e na mutagênese induzida por antibióticos  

(Gutierrez et al. 2013). Desta forma, dinB apresenta um papel dúbio na 

mutagênese em E. coli, ora prevenindo mutações, ora promovendo seu 

aparecimento. O seu papel em outros microrganismos ainda é pouco estudado. 

O gene dinB apresenta um homologo em C. crescentus (Figura 8), mas, este 

gene não é regulado pelo mecanismo SOS (Galhardo et al., 2005). Avaliando o 

papel de DinB em C. crescentus nosso laboratório observou que o gene dinB 

não é induzido por agentes genotóxicos como: mitomicina C, peroxido de 

oxigênio, metanossulfanato de metila (MMS), exposição a luz UV ou entrada na 

fase estacionária (Galhardo et al., 2005 e dados não publicados), mostrando um 

papel diferente do já observado em E. coli para esse gene ( Janion, 2008; Layton, 

Forter, 2003; Lewis et al., 1994; Oh et al., 1999,). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.2 DNA polimerase V (UmuD’2C) 

 

Em 1974, Radman foi o primeiro a propor um modelo para o sistema SOS em E. 

coli. Embora seja parte de uma resposta induzida por dano no DNA, ainda não 

era elucidada a correlação entre a resposta SOS e mutagênese na aquela época. 

A identificação de umuC por Kato e Shinoura em 1977 e uvm por Steinborn em 

1978, levou à constatação que a mutagênese induzida por danos em E. coli não 

é um processo passivo.  

Figura 8 - Contexto gênico do gene dinB em C. crescentus. 



Os primeiros modelos de mutagênese propunham que as proteínas UmuD e 

UmuC eram fatores acessórios da DNA Pol III, os quais permitiriam realizar um 

bypass ante uma lesão no DNA, restaurando o processo de replicação. Hoje em 

dia, sabe-se que as proteínas Umu codificam uma DNA polimerase de baixa 

fidelidade (Pol V) que pode catalisar a síntese translesão no DNA (TLS) atuando 

em vários tipos de lesões no genoma de E. coli  (Goodman et al. 2016). 

A PolV é formada pelos produtos do operon umuDC, regulado pela resposta 

SOS. Os níveis de UmuD e UmuC na célula são regulados por proteólise através 

da proteína Lon protease dependente de ATP. A proteína UmuC é expressa 30 

minutos após o dano ao DNA, e sequestrada sob a membrana celular interna 

(pela interação hidrofóbica), a interação de UmuC e UmuD’2 (homodímero de 

UmuD clivado) permite a liberação de UmuC da membrana interna, formando o 

complexo UmuC-UmuD’2 (PolV) (Goodman et al. 2016). Atualmente é conhecido 

que muitas bactérias gram negativas carregam ortólogos de Pol V.  

Em E. coli foi reportado que elevados níveis de expressão dos produtos dos 

genes umuDC leva a um fenótipo sensível ao frio, e por sua vez esta 

característica está correlacionada a rápida inibição da síntese do DNA 

(Opperman et al. 1996). 

Também os produtos dos genes umuDC parecem ter um papel fisiológico na 

rápida transição da fase exponencial para a fase estacionária do crescimento 

bacteriano, e correlacionado com o aumento da sobrevivência celular após 

exposição de luz UV na fase estacionária em E. coli (Murli et al. 2000). Em outras 

bactérias, incluindo C. crescentus, homólogos de umuDC estão ausentes. No 

entanto, muitas dessas possuem o operon imuAB dnaE2, que têm uma função 

semelhante a umuDC na resposta SOS (Galhardo et al. 2005). 

 

1.4.2.3  As proteínas ImuAB DnaE2 

 

Caulobacter crescentus apresenta um operon com três genes: imuA, imuB e 

dnaE2 (imuC) (Figura 9) envolvidos na resposta SOS e responsáveis pela  

mutagênese induzida por danos ao DNA (Galhardo et al. 2005). Esses genes 

estão frequentemente presentes em diferentes classes de bactérias com alto 



conteúdo de GC, e alguns autores propõem que a presença de imuC tem uma 

influência no viés mutacional, favorecendo  esse alto conteúdo de GC (Zhao et 

al., 2007).  Analisando-se as mutações que levam à resistência à rifampicina (no 

gene rpoB) em C. crescentus, foi observado que as taxas de mutações 

espontâneas de mutantes dnaE2 são iguais ao do tipo selvagem, sugerindo que 

este gene não contribui para a mutagênese espontânea neste organismo 

(Martins-Pinheiro et al., 2016, submetido). imuC co-ocorre com imuA e imuB 

(homólogo de DNA polimerases da família Y) em genomas bacterianos. Apesar 

de possuir similaridade com proteínas da família Y de polimerases, ImuB parece 

não ter resíduos catalíticos necessários para realizar atividade de polimerase 

(Warner et al., 2010). O cassete imuABC representa uma estratégia alternativa 

para a síntese translesão em alguns grupos de bactérias (Ippoliti et al., 2012). 

As DNA polimerases da família Y e ImuC contribuem para a restauração da 

replicação após o dano no DNA. Alguns organismos, como E. coli, possuem duas 

a três moléculas de DnaE dentro do complexo enzimático Pol III, codificadas por 

um único gene dnaE. Em outros organismos, como B. subtilis, a subunidade α é 

codificada por dnaE e outra por polC, cada uma delas apresenta papéis distintos, 

correspondentes a síntese do DNA sobre a fita líder e a fita tardia 

respectivamente, durante o processo da replicação. No entanto, em B. subtilis 

DnaE é induzido pelo mecanismo da resposta SOS e realiza síntese translesão, 

similarmente, a DnaE de S. pyogenes pode também realizar a TLS (Ippoliti et al., 

2012).  

 

 

 

 

Em Mycobacterium tuberculosis, os genes imuA-imuB-dnaE2 são essenciais 

para induzir mutagênese e tolerância ao dano ao DNA.  Através de ensaios de 

duplo híbrido, mostrou-se que ImuB interage com ImuA' e DnaE2, assim como 

Figura 9 - Contexto gênico do operon imuAB no mapa genético de C. crescentus. 



com o “beta-clamp”. A interrupção dessa interação entre ImuB-beta clamp reduz 

significativamente a mutagênese e tolerância ao dano. Apesar de ImuB fazer 

parte da família Y, não apresenta os aminoácidos conservados do sitio ativo 

requeridos para atividade de polimerase. Acredita-se que a única atividade de 

polimerase é conferida por DnaE2. Estes dados sugerem uma interação das 

proteínas ImuB e DnaE2, onde ImuB recruta o complexo para os sítios de 

replicação através da sua interação com a cinta beta, e DnaE2 atua como 

polimerase TLS  (Warner et al., 2010). 

 

 1.5 Alto conteúdo de GC em C. crescentus  
 

Outro ponto importante a ser considerado na análise das mutações espontâneas 

é a proporção de GC (guanina - citosina) no genoma das bactérias e outros 

organismos. Existe uma alta variedade no conteúdo de GC entre os grupos 

bacterianos, variando de 16,5% a 75%  (Nakabachi et al., 2006). Por exemplo, 

Escherichia coli possui aproximadamente 50% de GC, enquanto que outras 

bactérias como Pseudomonas aeruginosa e Mycobacterium smegmatis, 

possuem valores elevados de GC, acima de 65% (Jacobs Jr. et al., 1989).  

É interessante notar que esta variação no conteúdo de GC pode ser causada por 

dois fatores não mutuamente exclusivos: 1) a seleção para os diferentes 

conteúdos, favorecendo A:T em alguns organismos e G:C em outros. 2) 

diferenças no viés de mutação. É sabido que em E. coli e em eucariotos como 

S. cerevisiae e humanos, as transições GC→AT são as mutações mais comuns 

(Friedberg, 2006). Usando a análise comparativa de genomas, foi proposto que 

a mutagênese GC→AT é a universalmente predominante em bactérias, mesmo 

em organismos ricos em GC ( Hershberg, Petrov, 2010; Hildebrand et al., 2010). 

Desta forma, a seleção natural seria a única responsável por manter os 

diferentes conteúdos de GC. Entretanto, não há demonstração experimental de 

tal fenômeno na literatura, que carece de estudos de mutagênese em 

organismos ricos em GC. 

Nosso grupo vem estudando os processos de mutagênese na bactéria 

Caulobacter crescentus, cujo genoma possui um alto nível de GC (65%). 



Linhagens com fenótipo mutador foram isoladas, a partir de uma varredura de 

uma biblioteca de mutantes com inserções aleatórias do transposon Tn5. Neste 

trabalho, o gene rpoB foi utilizado como marcador de mutagênese, buscando-se 

linhagens da biblioteca com maior frequência de mutantes resistentes a 

rifampicina. Vários genes já conhecidos foram identificados nesta varredura, tais 

como os genes mutL e mutS envolvidos no reparo de bases mal emparelhadas 

(mismatch repair, MMR) (Martins-Pinheiro et al.,submetido). 

Apreciando os espectros de mutação em rpoB, foi observada uma 

predominância mutacional de AT→GC tanto na linhagem selvagem NA1000 

como nas linhagens mutantes (mismatch repair, MMR-) (Martins-Pinheiro et al. 

2016 Submetido). Estes dados experimentais estão em desacordo com a 

proposta descrita anteriormente de universalidade de mutagênese GC→AT em 

bactérias e organismos com genomas ricos em GC ( Hershberg, Petrov, 2010; 

Hildebrand et al., 2010). 

Do mesmo modo, nosso grupo avaliou a mutagênese em mutantes deficientes 

dos genes dinB e dnaE2 e utilizando o mesmo marcador rpoB. Os resultados 

mostram que tanto dinB como dnaE2 apresentam o mesmo predomínio de 

assinatura mutacional AT→GC, já observado na linhagem selvagem (NA1000) 

e mutantes MMR- (dados não publicados). Além disso, notou-se, que as 

linhagens dinB e dnaE2 não apresentam diferenças significativas na frequência 

de mutação quando comparadas com a linhagem parental. Esses resultados 

sugerem que eventualmente os genes dinB e dnaE2 não influenciam a 

mutagênese espontânea em C. crescentus. Esses resultados diferem de 

hipóteses propostas por outros autores, que sugerem que a presença dos genes 

imuABdnaE2  favorecem o alto conteúdo de GC nas bactérias que os possuem 

(Zhao et al., 2007). Entretanto, os estudos prévios com o marcador rpoB não 

corroboram isso.  

É necessário notar que o marcador rpoB detecta apenas mutações de troca de 

bases, e mesmo neste tipo de mutação, possui limitações quanto aos eventos 

que podem ser detectados fenotipicamente como RifR (Garibyan et al., 2003). 

Por isso, foi importante neste estudo considerar a caracterização da mutagênese 

espontânea em C. crescentus usando marcadores moleculares alternativos que 

detectem mutações do tipo frameshifts, transversões, transições, entre outras, 



evitando assim, introduzir o viés mutacional por causa da avaliação de um só 

marcador no genoma de C. crescentus. Esses marcadores moleculates 

alternativos são construções genéticas do tipo Forward, ou seja, que permitem 

detatar mutações por perda da função de genes e inseridas em diferentes 

regiões do genoma de C. crescentus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 CONCLUSÕES  
 

 Neste trabalho concluímos primeiro que as taxas de mutação medidas 

com o marcador xyl-bla não variam significativamente entre as cepas 

dinB, dnaE2 e parental. Estes dados coincidem também com os 

resultados prévios de nosso grupo usando o gene rpoB como marcador, 

onde as DNA polimerases codificadas por dinB e dnaE2 não promovem 

diferenças significativas nas taxas de mutação quando comparadas com 

a cepa parental. 

 

 Em relação às trocas de bases, tanto no gene cI como em xylR, há um 

predomínio de mutações A:T→C:G, como observado anteriormente em 

rpoB. Entretanto, nota-se que esta tendência é invertida em PxylX. O gene 

xylR apresenta um hotspot de mutação, com inserção de uma citosina 

após a base 230. 

 

 No gene xylR, nota-se a presença de pequenas deleções (frameshifts -1) 

de uma base no genoma na cepa selvagem e dnaE2, e tais deleções 

correspondem a aproximadamente a um terço das mutações observadas 

nessas cepas desconsiderando-se o hotspot. No entanto, esses tipos de 

mutação não estão presentes na linhagem dinB. Esses resultados 

sugerem um papel importante de dinB na formação de deleções 

(frameshifts -1) in vivo em C. crescentus. 

 

 Avaliando o papel de dinB e dnaE2 portando o marcador cItet, vimos que 

não existem diferenças quantitativas entre dinB e dnaE2, em comparação 

com a cepa parental, coincidindo com os dados obtidos no marcador xyl-

bla e anteriormente observados no gene rpoB. Assim, as DNA 

polimerases DinB e DnaE2 não influenciam quantitativamente a 

mutagênese espontânea em C. crescentus. 

 



 Foi observado nos espectros de mutação do marcador cItet um grande 

número de inserções de uma base na cepa parental, bem como nas cepas 

dinB e dnaE2. Um dado interessante neste marcador foi a prevalência das 

deleções de uma base na cepa selvagem e dnaE2, mas não observado 

na cepa dinB, novamente demonstrando um papel importante da DNA 

polimerase DinB na formação desta classe de mutações. 

 

 Os ensaios de incisão in vitro revelaram que a UDG presente em E. coli e 

codificada pelo gene ung, apresenta uma maior atividade na incisão da 

uracila no DNA quando comparadas com as UDGs de C. crescentus. 

Também a presença do gene ugi não mostrou influenciar a mutagênese 

espontânea em C. crescentus. 

 

  A alta variação experimental não permitiu inferir com precisão o papel de 

dinB e dnaE2 na mutagênese induzida por 4-NQO. Entretanto, fica 

evidente que este agente é pouco mutagênico para C. crescentus, ao 

contrário de E. coli. 
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