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RESUMO 

 

 

A comparação “in silico” das vias de reparo de DNA nos genomas de C. 

crescentus e E. coli mostra diferenças significativas entre estas duas bactérias, 

sugerindo diversidade biológica das respostas a danos no DNA entre as bactérias. 

Como muito pouco é conhecido de reparo de DNA em C. crescentus, este trabalho tem 

relevância desde que fornece uma estrutura útil para estudos experimentais neste 

organismo. 

Em busca de genes que possam proteger o genoma de Caulobacter crescentus 

contra mutações, foi feita uma varredura em uma biblioteca de cerca de 5000 clones 

construída a partir de inserção aleatória do transposon TN5 no genoma de C. 

crescentus. Foram selecionados clones com altas taxas de mutação espontânea que 

conferiam resistência a rifampicina. A maioria destes genes, não tinha sido ainda 

relacionada a fenótipo mutador, e pertencem a diversas categorias funcionais. Estas 

categorias funcionais incluem: proteínas hipotéticas, proteínas envolvidas em 

transporte e processos de sinalização celular. Mas, como esperado, nós também 

identificamos genes já conhecidos como relacionados a fenótipos mutadores. A 

Inserção única pelo Tn5 foi confirmada pela técnica de Southern Blot, garantindo que 

esta inserção específica é a responsável pelo fenótipo mutador. A complementação de 

alguns mutantes reforça esta premissa. Como parte da caracterização funcional, 

alguns candidatos foram investigados quanto ao tipo de mutação envolvida, 

baseando-se na sequência do gene rpoB, com o objetivo de indicar o processo 

mutacional sob condições genéticas específicas. E, finalmente, análises baseadas na 

medida da atividade promotora em fusão de transcrição com lacZ, mostra que o 

sistema SOS está alterado em alguns clones, e pode justificar parte da mutagênese em 

alguns deles.  

Os resultados obtidos demonstram que esta estratégia de seleção é um 

instrumento de grande valor. Além disto, estes são os primeiros estudos de 

contribuição genômica dos mecanismos de mutagênese em uma proteobactéria alfa.  



 

ABSTRACT 

 

 

The “in silico” comparison of the main DNA repair genes between C. crescentus 

and E. coli shows significant differences between these bacteria, suggesting biological 

diversity in bacterial responses to DNA damage. And, as very little is known about 

DNA repair in C. crescentus, the relevance of this work is to provide a useful 

framework for further experimental studies in this organism.   

To identify additional genes that may protect the C. crescentus genome against 

mutations we have screened the C. crescentus library of 5,000 clones mutated by 

random insertion of the Tn5 transposon in the genome. We performed a large scale 

screening for mutators, searching for clones with high levels of spontaneous 

rifampicin resistance mutations. These candidate clones were reevaluated after a 

second screening and the mutation rate defined for individual clones (targeted to the 

rpoB gene) and finally, they have been identified by DNA sequencing. The most of the 

genes identified have not been previously reported as related to mutator phenotype, 

and belong to several functional categories. These functional categories encode 

hypothetical proteins, proteins involved in transport and processes of cellular 

signaling. But, as expected, we have also identified proteins already known as 

causing mutator phenotypes when mutated. The unique insertion by Tn5 was verified 

by Southern Blot, suggesting that specific gene disruption was responsible for the 

mutator phenotype. Therefore, the complementation of some mutants reinforces this 

idea. We further present, as part of the functional characterization, some candidate 

clones were characterized based on rpoB gene sequences aiming at indicating the 

mutational process under specific genetic background conditions. Finally, analysis of 

some candidate clones based on measurements of promoter activity with lacZ 

transcriptional fusions show that the system SOS is modified in some clones and can 

justify part of mutagenesis in some of them. The results obtained here demonstrate 

this strategy of selection as extremely valuable tool and therefore, this will be, to our 

knowledge, the first genomic contributions study of the mechanisms of mutagenesis 

protection in an alpha proteo-bacterium. 
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1 Introdução 

 

1.1 A estabilidade da molécula de DNA 

  

A molécula de DNA possui quase toda informação necessária ao 

funcionamento de qualquer organismo, e sua estabilidade é imprescindível para a 

manutenção da vida. Para garantir esta estabilidade genética, os organismos 

contam com um mecanismo preciso e eficiente de replicação. A fidelidade desta 

replicação é assegurada por pelo menos quatro níveis de controle: enzimas que 

protegem o DNA da ação de agentes que o lesionam, evitando que estes ataquem 

a molécula; manutenção de um conjunto equilibrado de nucleotídeos para a 

polimerização; DNA polimerases juntamente com sua atividade auto-corretora; e 

várias vias de reparo de DNA que vão corrigir eventuais danos que persistirem 

nesta molécula (Miller, 2005). Este conjunto de ações garante uma taxa de mutação 

espontânea baixa nos microorganismos, e que é característica de cada um deles. 

Em E. coli, por exemplo, é da ordem de 10-10 mutações por par de bases por 

geração (Garibyan et al.,2003).  

 

1.2 A interação da molécula de DNA com o meio celular 

 

A maior fonte de danos na molécula de DNA em organismos aeróbicos 

provém do seu próprio metabolismo. O oxigênio possibilitou uma produção 

eficiente de energia nestes organismos, mas em contrapartida, exigiu a seleção de 

mecanismos protetores contra a toxicidade desta molécula. Esta toxicidade se dá 

no processo de redução do oxigênio, quando são produzidas espécies 

intermediárias conhecidas como espécies reativas de oxigênio (ERO). Embora 

certos derivados de ERO sejam importantes mensageiros intracelulares (Turpaev, 

2002), estas espécies induzem danos na molécula de DNA. Estes incluem uma 

variedade de lesões em bases, perda de bases gerando os sítios abásicos, e quebras 

na fita de DNA (Para uma revisão geral, Friedberg et al., 2006).  
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Para minimizar a ação destas espécies reativas, os organismos contam com 

pelo menos dois mecanismos antioxidantes, ou seja, que previnem a formação de 

lesões oxidativas: mecanismos enzimáticos e não enzimáticos. Os mecanismos não 

enzimáticos são compostos de removedores de radicais livres, seqüestradores de 

íons metal, entre outros. Os mecanismos enzimáticos constituem-se em agentes 

que cataliticamente removem os radicais livres e outras espécies reativas. Estes 

agentes são enzimas como a superóxido dismutase (SOD), peroxidases, catalases e 

redutases (Friedberg et al., 2006). No entanto, a quantidade de ERO pode superar a 

capacidade desta maquinaria de remover estes agentes, levando ao que se conhece 

por estresse oxidativo. É esta condição de desequilíbrio redox que é capaz de 

induzir danos em DNA, lipídeos e proteínas (Karihtala e Soini, 2007).  

É preciso considerar que, além da oxidação direta por ERO, o DNA também 

pode ser danificado por produtos gerados em conseqüência desses ERO, como 

aqueles resultantes da peroxidação lipídica. Além disto, a contínua interação com 

a água, com metabólitos intracelulares, intermediários de várias vias metabólicas, 

assim como a própria instabilidade química da molécula de DNA, contribuem 

para danos no DNA, com a geração dos produtos de desaminação de citosina, 

adenina e guanina, perda de bases e alquilação (De Bont e Van Larebeke, 2004).  

 

1.3 Nucleotídeos como precursores do metabolismo de DNA 

  

A molécula de DNA é uma seqüência de nucleotídeos que diferem apenas 

pelas bases que os compõem, as quais são chamadas purinas (adenina e guanina) e 

pirimidinas (citosina e timina). O emparelhamento destas bases na molécula de 

DNA segue normalmente a regra de Watson-Crick, em que uma adenina se 

emparelha com uma timina, e citosina com uma guanina. Se a composição de 

bases no DNA do organismo reflete a composição do seu conjunto de 

nucleotídeos, então este deve ser precisamente regulado. Um desequilíbrio pode 

levar a conseqüências genotóxicas graves para a célula, que vão desde o aumento 
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da mutagênese e recombinação, a anormalidades cromossômicas, quebra do DNA 

e morte celular (Mathews, 2006).  

Em um contexto com excesso ou deficiência de um determinado 

nucleotídeo, o erro de replicação causado pelo mau emparelhamento de bases é o 

efeito mais significante e imediato, verificado “in vitro”. A atividade de edição 

associada à polimerase também é comprometida, porque é incapaz de exercer sua 

função, já que o nucleotídeo em excesso se incorpora imediatamente antes que o 

mal emparelhamento seja corrigido (Miller, 2005). Logo, algo que interfira no 

metabolismo destes nucleotídeos ou na modificação deles pode levar à 

incorporação errônea, alterando a seqüência de DNA original. Por isto, as 

concentrações intracelulares adequadas destes quatro nucleotídeos são 

asseguradas por diversos mecanismos. A regulação passa pelo controle do 

metabolismo e do catabolismo de nucleotídeos; por proteínas que degradam 

nucleotídeos modificados, evitando assim a sua incorporação na molécula de 

DNA, ou ainda, por enzimas que retiram aqueles nucleotídeos já incorporados na 

molécula.  

Os nucleotídeos podem ser sintetizados através da via de novo ou via de 

salvação. A primeira começa com seus precursores metabólicos: aminoácido, 

ribose-5-fosfato, CO2 e NH3. A via de salvação recicla as bases livres e 

nucleosídeos originados da quebra dos ácidos nucléicos (Lehninger et al., 1993). 

 A reserva celular de nucleotídeos, ou “pool” de nucleotídeos, deve 

disponibilizar, em condições e quantidades adequadas, estes nucleotídeos que 

serão utilizados na síntese e no reparo de DNA. Entretanto, antes mesmo de sua 

incorporação no DNA, os nucleotídeos também podem sofrer danos via oxidação 

por ERO. E esta condição, que parece ser a principal responsável pela mutagenêse 

aumentada em condições oxidativas (David et al., 2007), transforma estes 

nucleotídeos em lesões pré-mutagênicas. E para evitar a utilização destes 

nucleotídeos modificados na replicação do DNA, existem mecanismos capazes de 

eliminá-los antes mesmo que possam ser incorporados no genoma da célula.  
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A lesão 8-oxoguanina (8-oxo-dGTP), considerada uma das mais 

importantes lesões oxidativas, é uma modificação do nucleotídeo guanina, que 

então adquire a capacidade de se emparelhar também com adenina, o que pode 

levar assim, a produção de um evento de transversão, G:C → T:A (David et al., 

2007). A proteína bacteriana MutT e seus homólogos agem hidrolisando 8-oxo-

dGTP de volta a sua forma mono fosfatada, que não pode ser utilizada na 

polimerização (Friedberg et al., 2006). A função desta proteína seria então de 

saneamento do conjunto de nucleotídeos, retirando da célula nucleotídeos cuja 

incorporação pode ser mutagênica (Mathews, 2006).  

Em E. coli, outros componentes do sistema de prevenção de erros, ou 

sistema “GO”, previnem os efeitos mutagênicos gerados pela lesão 8-oxo-dGTP. 

Neste caso, os produtos dos genes mutY e mutM, DNA glicosilases, agem 

facilitando a retirada (MutY) ou retirando (MutM) esta lesão na molécula de DNA. 

MutY retira preferencialmente a adenina quando esta se encontra emparelhada 

com 8-oxo-dGTP, ainda que também seja capaz de retirar adenina emparelhada 

com C ou G (Friedberg et al., 2006). Retirando adenina quando esta se encontra 

emparelhada com 8-oxo-dGTP, MutY permite que o emparelhamento C → 8-

oxoguanina se restabeleça. MutM é a proteína que reconhece 8-oxo-dGTP, sendo 

responsável por excisar 8-oxo-dGTP quando esta se encontra emparelhada com C 

(Hamm et al., 2007). Ou seja, estas duas proteínas agem cooperativamente para 

minimizar os efeitos mutagênicos da lesão 8-oxo-dGTP.  

 

1.4 Polimerases 

Contando com um conjunto equilibrado de nucleotídeos, no momento da 

replicação do DNA, quando uma fita é utilizada como molde, o emparelhamento 

ocorre de forma normal, como previsto pela regra de Watson-Crick. Uma violação 

desta regra, ou uma base lesada pode ainda ser reconhecida pelo sistema de 

verificação das polimerases. Para isto, as lesões que levam à modificação na 

seqüência de bases do DNA devem ser corrigidas antes do final da replicação, que 

antecede a divisão celular. As polimerases replicativas só inserem um novo 
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nucleotídeo na fita que está sendo sintetizada quando o último está corretamente 

emparelhado. Caso isto não ocorra, a atividade exonuclease associada a estas 

polimerases remove o último nucleotídeo da extremidade 3´OH livre para que um 

novo nucleotídeo seja inserido. 

Ainda assim, alguns danos podem escapar dos mecanismos que regulam o 

conjunto de nucleotídeos ou, em última instância, do controle de qualidade feito 

pelas polimerases. Além disto, como já discutido, a molécula de DNA está 

constantemente exposta a agentes que podem levar a alteração de sua estrutura ou 

composição química. Assim, os organismos contam também com o auxílio dos 

mecanismos de reparo de DNA. Estes se constituem em uma linha de defesa 

altamente especializada que protege o organismo contra danos no material 

genético, evitando a incorporação de lesões, ou eliminando danos que não foram 

reconhecidos e corrigidos pelo sistema de verificação das polimerases. Caso estas 

lesões não sejam eliminadas, podem resultar em mutações, que são modificações 

permanentes e que podem ser herdadas pelas gerações seguintes. Algumas poucas 

mutações podem aumentar a variabilidade de uma espécie, mas na sua grande 

maioria impossibilita o bom funcionamento do organismo.  

A célula desenvolveu mecanismos de remoção de danos que são específicos 

para cada tipo de dano, apesar de diferentes vias de reparo serem capazes de 

reparar o mesmo tipo de lesão (figura 1, legenda no verso da página). Os sistemas 

de reparo de DNA são universais entre os organismos e bem descritos em E. coli. 

São classificados em mecanismos diretos, por reverterem a lesão sem modificação 

intermediária da molécula de DNA, ou mecanismos de excisão de lesões, sendo a 

escolha de um ou outro tipo de mecanismo definida pelo tipo de lesão. 
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1.5 Sistemas gerais de reparo de DNA 

1.5.1 Reparo Direto 

 

 Entende-se por mecanismo direto de reparo aquele que corrige o erro sem 

produzir modificações intermediárias na molécula, ou seja, o reparo é feito em 

uma única etapa. A fotorreativação é um exemplo deste tipo de reparo, e um dos 

primeiros mecanismos de reparo descritos. Ela reverte ou retira os danos causados 

por irradiação UV (luz ultravioleta) utilizando a luz visível (comprimento de onda 

300-500 nm) como fonte de energia. Estas alterações químicas nas bases do DNA 

causam distorção na estrutura da molécula de DNA impedindo mecanismos 

básicos para a sobrevivência como a duplicação e transcrição de RNA (Tornaletti e 

Hanawalt, 1999). As enzimas fotoliases de classe I reparam dímeros de pirimidina 

e as enzimas de classe II atuam sobre 6-4 fotoprodutos (Weber, 2005). Algumas 

bactérias apresentam genes da família das fotoliases, mas muito similares a genes 

fotorreceptores de luz azul de plantas, sugerindo que podem não estar envolvidos 

em reparo (Thompson e Sancar, 2002). 

Outro mecanismo de reparo direto é o processo de alquiltransferência. Os 

grupos alquil, que algumas vezes são ligados às bases do DNA, podem ser 

retirados por proteínas alquiltransferases (codificadas pelos genes ada e ogt em E. 

coli), por um mecanismo não enzimático suicida. 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 O6meG e O4meT, deixando as bases 

sem danos. Em caso de acúmulo de danos de alquilação, a região N-terminal da 

proteína Ada recebe um grupo metil, modifica-se conformacionalmente, tornando-

se agora um regulador transcricional do seu próprio promotor e do promotor do 

gene alkA, também capaz de reparar os danos de alquilação, agora por mecanismo 

diferente de reparo, a excisão de bases. 

Por um terceiro mecanismo de reversão direta, a desmetilação oxidativa, a 

proteína AlkB processa a retirada de grupos metil de 1-metil adenina e 3-metil 

citosina, numa reação dependente de oxigênio, alfa-cetoglutarato e Fe (II). A 
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proteína AlkB é bem conservada nos organismos, com homólogos inclusive em 

humanos (Trewic et al., 2002; Falnes et al., 2002). Utilizando este mesmo 

mecanismo, as proteínas AlkB de bactérias e humanos são capazes de reparar 

também moléculas de RNA (Aas et al., 2003; Falnes et al., 2007).  

 

1.5.2 Reparo por excisão 

O reparo por excisão compreende diferentes mecanismos, cada um deles 

envolvendo um conjunto específico de enzimas, mas todos possuem etapas em 

comum tais como: reconhecimento e retirada da parte danificada, deixando uma 

falha na fita de DNA; preenchimento desta falha por uma DNA polimerase, e a 

ligação desta seqüência recentemente polimerizada por uma DNA ligase, 

terminando a restauração. 

A - Reparo por excisão de bases - BER 

Pequenas alterações de bases são preferencialmente reparadas pelo reparo 

BER que envolve um grande número de enzimas chamadas glicosilases (em E. coli 

codificadas pelos genes alkA, fpg, mutY, nei, nth, tag e udg). Estas enzimas são 

específicas para cada tipo de base alterada. Elas reconhecem e retiram a base 

lesada ou inapropriada deixando o esqueleto desoxirribose fosfato. Este sítio 

apirimidínico (AP) é retirado por endonucleases que ainda deixam um resíduo 

desoxirribose terminal 5´fosfato. Este resíduo restante de açúcar fosfato então é 

retirado por uma exonuclease gerando uma falha de um nucleotídeo. Outra 

possibilidade é que este sítio AP pode ainda ser clivado a 3´por uma atividade AP 

liase de algumas glicosilases que por β-eliminação geram 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 (Lindahl e Wood, 

1999).  
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B - Reparo por excisão de nucleotídeos - NER 

O reparo NER utiliza endonucleases mais genéricas que retiram as bases 

danificadas como nucleotídeos intactos, em vez de bases livres como no BER. As 

endonucleases envolvidas no reparo NER clivam as extremidades da região do 

DNA com lesão e estas incisões são localizadas em distâncias precisas da base 

danificada. Como em BER, leva a formação de uma falha no DNA dupla fita. A 

falha, de aproximadamente 15 nucleotídeos em bactérias, é preenchida por uma 

DNA polimerase que utiliza a fita não lesada como molde e este fragmento é 

ligado à fita por uma ligase (Lindahl e Wood, 1999). 

Em E. coli, o reconhecimento da lesão é feito pelo complexo UvA2B que 

libera UvrB na lesão. Após a saída de UvrA2, UvrC se complexa com UvrB, e o 

DNA é clivado no quarto ou quinto nucleotídeo a 3´da lesão, e no sétimo 

nucleotídeo a 5´ da lesão. Os sítios catalíticos para as incisões a 3´e 5` se encontram 

na endonuclease UvrC (Truglio et al., 2006).  

C - Reparo de bases mal emparelhadas (“Mismatch repair” - MMR) 

O emparelhamento incorreto 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 polimerases, entra em ação o sistema 

MMR.  

Presente em quase todos os organismos, ele reconhece o emparelhamento 

incorreto na forma de distorção da dupla hélice. Em E. coli, o sinal que permite a 

discriminação da fita recém-sintetizada é a metilação da adenina nos sítios GATC. 

Esta metilação ocorre somente um intervalo de tempo após a polimerização. Desta 

forma, as enzimas de correção reconhecem a fita não metilada temporariamente 

como a fita filha, dando início rapidamente à excisão da base incorreta. São os 

produtos dos genes mutH, mutL, mutS, ssb, e a DNA helicase II (o produto de 

uvrD), DNA polimerase III, exonuclease I e exonuclease VII os envolvidos neste 

processo em E. coli.  
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O sítio contendo a lesão é reconhecido por um dímero de MutS que se 

estabiliza junto à fita de DNA com a aproximação de MutL. Quando o complexo 

MutL-MutS associado ao DNA se desloca até o sinal de discriminação, que é um 

sítio GATC hemi-metilado mais próximo da base mal-emparelhada associado a 

MutH, a atividade endonuclease de MutH é acionada. O trecho que contém a base 

mal emparelhada na fita recém sintetizada fica à frente da incisão feita por MutH, 

e é excluído por uma exonuclease na presença de helicases e ressintetizado pela 

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

ligases (Sixma, 2001). 

O sistema de reparo de bases mal emparelhadas é um exemplo de via de 

reparo bem caracterizada em E. coli, mas que não se apresenta idêntico na maioria 

das bactérias. Os genes mutH, mutL e mutS são componentes essenciais para este 

tipo de reparo em E. coli, porém na maioria das bactérias onde este sistema está 

presente homólogos do gene mutH não são encontrados.  

A proteína codificada por mutH em E. coli tem a função de endonuclease na 

região próxima do emparelhamento errôneo, e utiliza a metilação como 

sinalização. A ausência do gene mutH, na maioria das bactérias, correlaciona bem 

com a ausência do gene homólogo a dam, que normalmente realiza a metilação e 

sinalização para reparo de DNA mal emparelhado em E. coli. Isto pode implicar na 

existência de um sistema diferente para direcionar a ação deste tipo de reparo em 

bactérias e humanos onde se encontra ausente o gene mutH. Logo, podem existir 

outras enzimas ainda não descritas que realizam a função destas proteínas. 

Algumas vezes também encontramos mutH na ausência do gene dam (Sixma, 2001; 

Hsieh, 2001). A endonuclease Vsr é responsável por cortar 5´ do nucleotídeo 

timidina quando este se encontra emparelhado erroneamente com guanina, e é 

estimulada por MutL em E. coli (Monastiriakos et al., 2004).  
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1.5.3 Reparo recombinacional 

 

Trata-se de um mecanismo complexo de reparo envolvendo várias vias 

alternativas para cada passo da recombinação. Em E. coli o reparo recombinacional 

corrige principalmente duplas quebras de DNA e lacunas em fitas simples. O 

primeiro dano surge em decorrência direta de agentes externos, e o segundo é 

conseqüência da interrupção da replicação e retomada em um ponto adiante, 

deixando uma lacuna na fita recém sintetizada. 

O primeiro passo da recombinação, chamado de iniciação, processa estas 

lesões para que a proteína RecA possa mediar a recombinação. Este 

processamento inclui atividade de exonucleases de fita simples e dupla, 

endonucleases, ATPases e helicases. Existem pelo menos quatro vias para o início 

de recombinação em E. coli; são elas: via RecBCD, RecET, RecF e SbcBCD. Uma 

outra via, funcionalmente equivalente a RecBCD, tem sido verificada em algumas 

bactérias, e é chamada de AddAB (Rocha et al., 2005). 

No passo seguinte, ocorre o emparelhamento e troca entre as fitas 

homólogas com a participação de varias proteínas. A extensão da heteroduplex 

ocorre no terceiro passo, e no quarto, e último passo, chamado de resolução, tem a 

movimentação e migração das fitas, agora sem quebras ou lacunas, ou seja, a 

finalização da recombinação (Kowalczykowaski, 2000; Smith, 2004). 

O reparo de dupla quebra tem fundamental importância para a 

sobrevivência do organismo. Uma segunda via que contribui para lidar com estas 

lesões utiliza um reparo recombinacional não homólogo, ou NHEJ de “non-

homologous end-joining”. Produtos gênicos, similares às proteínas Ku que 

participa desta via em eucariotos, foram identificados recentemente em várias 

espécies bacterianas. No entanto, a contribuição de uma ou outra via varia entre as 

espécies (Bowater e Doherty, 2006; Sonoda, 2006).  
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 1.5.4 Sistema SOS 

 

O regulon SOS é um conjunto de respostas fisiológicas que é dada a uma 

variedade de agentes danificadores de DNA. Neste sistema, quando o DNA é 

lesado, pelo menos 30 genes são induzidos, incluindo genes das vias de reparo 

como o NER (Courcelle et al., 2001). 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 inativar o repressor LexA. Com a 

saída de LexA dos promotores, os genes SOS são expressos. 

Estas respostas que são normalmente induzidas em condições de estresse, 

com o objetivo de garantir a sobrevivência podem freqüentemente levar ao 

aumento da mutagênese. E este aumento de mutação decorre da expressão de 

polimerases de baixa fidelidade durante esta resposta (Nohmi, 2006).  

 

1.6 Vias alternativas de mutagênese 

 1.6.1 Tolerância à lesão 

Todo este conjunto de ações dedicado a impedir que danos sejam 

incorporados no genoma nem sempre evita que mutações decorrentes das lesões 

sejam persistentes no DNA durante a replicação, levando à formação de mutações. 

Estas mutações são chamadas espontâneas quando ocorrem na ausência de um 

agente exógeno que danifique o DNA, e induzidas, quando causadas por agentes 

físico-químicos denominados mutagênicos. 

Normalmente, como descrito acima, os organismos têm mecanismos que 

garantem a duplicação de seu genoma com grande fidelidade, mesmo na presença 

de um grande número de danos nesta molécula. Contribuem para isto as 

polimerases, enzimas que estão envolvidas em reparo e replicação. Estas 
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polimerases têm alta precisão e são bloqueadas quando encontram uma lesão na 

fita molde, e esta parada da replicação compromete a sobrevivência da célula se 

não for retomada. No entanto, algumas vezes as células conseguem sobreviver a 

esta lesão e a replicação pode continuar, ou seja, aqui a lesão presente na fita 

molde é ignorada para garantir a sobrevivência da célula. Entre os mecanismos 

que lidam com as conseqüências deste dano incorporado no DNA estão os 

mecanismos de tolerância à lesão (Jarosz et al., 2007).  

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. Ou seja, enquanto o reparo pressupõe a restauração da 

seqüência de DNA normal, os sistemas de tolerância permitem o aumento da 

sobrevivência em detrimento de uma replicação eficiente. 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”) (para uma revisão, 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 a 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).  

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 
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eucariotos. Ela insere A frente à lesão 8-oxodGTP 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 mutações sem necessidade de uma fita molde 

com erro (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 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). 
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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 

patógenos, já que eles 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, ou seja, 

intencionalmente. 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).  

 

 

1.7 Reparo e mutação – um equilíbrio de forças 

 

O fato dos organismos possuírem taxas tão baixas de mutação, leva a crer 

que a seleção natural favorece esta condição. Ou seja, a variação genética que a 

mutação insere é necessária para o aumento da adaptabilidade dos organismos em 
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Presente em ambientes aquáticos, e solos pobres em nutrientes, conta com um 

grande número de genes envolvidos na percepção e resposta aos substratos 

ambientais. Suas células também apresentam diferenças estruturais, sendo uma 

móvel por um flagelo onde não ocorre replicação de DNA, e uma séssil, chamada 

célula talo. Esta última se apresenta em contínuo brotamento no pólo oposto ao 

talo, dando origem a uma célula flagelar a cada divisão (Osteras e Jenal, 2000) 

(Figura 2). 

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 possibilita a exploração de um grande 

número de dados. Bender (1984) descreve a reativação de bacteriófagos em 

bactérias C. crescentus expostas a 5 e 10 J/m2 de UV. Este resultado indica a 

existência de respostas SOS nesta bactéria, de acordo com a identificação dos 

genes recA e lexA (Friedberg et al., 2006) 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 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 microorganismo (Hu et al., 2005). 

Finalmente, a caracterização do operon imuAB dnaE2, indicando seu envolvimento 

em mutagênese induzida por danos no DNA, e que está sob o controle do regulon 

SOS. Todavia, no mesmo trabalho, é verificada que outra polimerase de síntese de 
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certas condições, mas a mutação é mais deletéria que benéfica. As baixas taxas de 

mutações verificadas inclusive em organismos que vivem em condições extremas 

de sobrevivência (Sniegowski, 2001), e a existência de vários mecanismos de 

reparo de DNA nos organismos, sugerem fortemente que os danos no DNA 

precisam ser predominantemente evitados.  

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 muito proximamente relacionados, como 

pode ser visto em três patógenos de plantas (Xanthomonas axonopodis, Xanthomonas 

campestris e Xylella fastidiosa) do mesmo grupo das Xanthomonadales (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 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 Deinococcus 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). Além disso, 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). Recentemente, foi observado que, os 

genes envolvidos no mecanismo de fotorreativação são regulados por oxigênio 
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singlete e peróxido de hidrogênio em Rhodobacter (Hendrischk et al., 2007). E, como 

homólogos do sigma, anti-sigma, e fotoliase, envolvidos neste processo em 

Rhodobacter, estão lado a lado no genoma de C. crescentus, sugerindo a constituição 

de operon, é provável que processo similar deve ocorrer 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).  

 

1.8 O reparo de DNA em Caulobacter crescentus  

 

A bactéria Escherichia coli continua sendo o microorganismo mais 

extensivamente estudado em todos os aspectos biológicos, e quando se fala de 

reparo de DNA, é ele também o modelo mais conhecido. No entanto, com a 

crescente disponibilidade de genomas completamente sequenciados, o que se 

verifica é que apesar da grande conservação e similaridade dos genes de reparo 

nos organismos, muitos dos genes de reparo de DNA de E. coli são 

compartilhados por poucas bactérias, levando ao questionamento da 

uniformidade funcional dessas vias de reparo. Alguns mecanismos de reparo não 

podem ser explicados da mesma maneira que em E. coli, necessitando, desta 

forma, a busca por novos modelos para compreensão destas diferenças entre os 

microorganismos. A determinação de seqüências completas de genomas tem 

facilitado e aberto novas perspectivas em várias áreas do conhecimento biológico, 

inclusive reparo de DNA.  

C. crescentus trata-se de uma bactéria do 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).  
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translesão, DinP, não é controlada pela resposta SOS nesta bactéria, o que sugere 

uma diferente via regulatória para este gene in 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). 

A disponibilidade de uma biblioteca de mutantes de C. crescentus, com o 

transposon Tn5 inserido aleatoriamente (Italiani et al., 2002), torna possível esta 

investigação e abre grandes perspectivas na área de mutagênese e reparo de DNA, 

através da utilização de um novo modelo bacteriano, de fácil manipulação e 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 em E. coli, 

mas presentes em outras bactérias. Neste trabalho pretendemos investigar melhor 

as vias de reparo de DNA no modelo de bactéria C. crescentus, e, empregando essa 

biblioteca de mutantes, identificar genes cuja perda de função resulte no fenótipo 

mutador. 

A busca por genes de reparo de DNA e/ou envolvidos na proteção do 

DNA pode ajudar a entender processos básicos ou até mesmo elucidar passos dos 

diferentes sistemas de reparo de DNA ou das vias mutadoras. Tem sido 

demonstrado em pesquisas recentes que falhas no sistema MMR, que tem papel 

importante na estabilidade genômica, podem levar a um aumento da 

variabilidade genética, e esta estaria associada com patogenicidade e resistência a 

antibióticos em bactérias (Bjorkholm et al., 2001; O´Neill e Chopra, 2002; Bethke et 

al., 2007). Estes aspectos seriam favorecidos pela capacidade de uma determinada 

espécie escapar do sistema de defesa do organismo hospedeiro ou ainda ser capaz 

de ocupar um novo nicho. Isto se deveria tanto a capacidade deste mutador gerar 

mais mutações, como a inativação deste sistema de reparo aumentaria a 
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freqüência de recombinação entre seqüências não idênticas de DNA, o que por sua 

vez facilitaria a incorporação de elementos móveis através de eventos conhecidos 

como transferência genética lateral (Picard et al., 2001). Nestes eventos, genes são 

transferidos entre grupos de organismos, não obrigatoriamente relacionados 

filogeneticamente (Chen et al., 2005; Rogers et al., 2007), o que pode incluir as ilhas 

de patogenicidade.  

Não podemos também deixar de salientar a importância da possível 

extrapolação do conhecimento de microorganismos 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. E como 

existe uma correlação direta entre mutagênese e carcinogênese, a descoberta de 

genes homólogos humanos a genes bacterianos que causam um fenótipo mutador  

pode contribuir para relação e compreensão de origem de certos tipos de câncer. 

Sabe-se, por exemplo, que falhas no sistema de reparo “mismatch”, que levam a 

formação de mutações, são relacionadas à presença de alguns cânceres em 

humanos (Harfe et al., 2000, Okochi et al., 2002; Miturski et al., 2002).  

 

1.9 Os mutadores, vias de reparo e mutagênese 

 

O isolamento e caracterização de mutantes é uma estratégia que foi, e ainda 

é, imprescindível para estudos genéticos bacterianos, e muito do que conhecemos 

de reparo foi descrito através de estudos com mutadores. Os mutadores se 

definem como aquelas células que possuem alta incidência de mutação espontânea 

em relação à célula selvagem, e têm a vantagem de gerar fenótipos diversos mais 

rapidamente que as células normais, o que permite a sua pronta seleção. Os 

primeiros mutadores espontâneos foram reconhecidos em Drosophila no início 

dos anos 1940 (Plough, 1941), e só nos anos 1950 em bactérias (Treffers et al., 1954). 

Os mutadores têm ajudado a desvendar diversas vias de reparo e 

mutagênese em bactérias, e com a descoberta de homólogos bacterianos em 
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podem existir estratégias diferentes de reparo de DNA em C. crescentus e outras 

bactérias relacionadas.  

Na segunda parte do 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 mutadores. A 

perspectiva foi de que esses clones possibilitariam a identificação de genes ainda 

não caracterizados, mas envolvidos em processos de mutagênese espontânea. O 

transposon Tn5 utilizado para a mutagênese carrega uma marca de resistência ao 

antibiótico canamicina, o que facilita a seleção dos mutantes. Além disto, ele 

preferencialmente se insere uma única vez no genoma (Berg e Berg, 1983). De fato, 

vários clones mutadores foram selecionados, e os genes mutados identificados por 

sequenciamento a partir do Tn5, o que possibilitou a identificação da posição exata 

da inserção do transposon. Entre os genes identificados, vários apresentam 

homólogos que participam em vias reconhecidamente envolvidas em processos de 

mutagênese, enquanto outros são descritos pela primeira vez com esse fenótipo 

mutador. Acreditamos que este trabalho, portanto, contribui para ampliar nosso 

conhecimento dos processos celulares envolvidos em mutagênese. 
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5 Conclusões 

 

Os resultados obtidos até aqui, em escala genômica, trazem informações 

pioneiras sobre potenciais funções gênicas em C. crescentus, e contribuem para a 

compreensão dos mecanismos de manutenção da estabilidade genômica nesta 

bactéria, e em bactérias do grupo das proteobactérias alpha. Além disto, esses 

dados abrem perspectivas para trabalhos que possam caracterizar 

individualmente mutantes em genes de interesse. A tabela 18 abaixo resume os 

principais resultados de fenótipos dos clones selecionados. Nessa tabela 

apresentamos também, dados obtidos pela doutoranda Regina C. P. Marques 

(comunicação pessoal), relacionando sensibilidade de vários desses clones a 

agentes genotóxicos. Essas observações reforçam o envolvimento desses genes em 

processos de manutenção da estabilidade do genoma de C. crescentus. De um 

modo geral este trabalho permite concluir que: 

 

• Mesmo que muito similares, a comparação das vias de reparo de DNA 

nos genomas de C. crescentus e E. coli mostra diferenças significativas entre as duas 

bactérias, reforçando a necessidade de investigação em novos modelos. E, embora 

a maioria das inferências “in silico” precisem ser confirmadas e testadas 

experimentalmente, este trabalho gera um perfil dos genes responsáveis pela 

manutenção da estabilidade genômica de C. crescentus.  

• Os principais genes relacionados às vias BER e NER, incluindo o reparo 

acoplado a transcrição, são detectados em C. crescentus, bem como muitos dos 

genes do reparo recombinacional. Como em E. coli, um regulon SOS é encontrado 

em C. crescentus, desde que os principais genes (recA e o repressor lexA) são 

identificados, embora a mutagênese induzida esteja relacionada a mecanismo 

diferente daquele encontrado em E. coli (Galhardo et al, 2005). C. crescentus 

apresenta também algumas duplicações gênicas não idênticas que incluem ligases, 

a principal subunidade da polimerase III, exonuclease III e alquiltransferases. 
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humanos, e a relação deles com a incidência de certos tipos de câncer, tem 

aumentado o interesse por estes. Mutadores já revelaram a importância do gene 

dnaQ que codifica para a subunidade epsilon da polimerase III de E. coli; dos 

principais componentes da via de reparo de bases mal emparelhadas em E. coli; 

vias que previnem danos oxidativos no DNA, bem como vias ainda não bem 

compreendidas que levam a um aumento da freqüência de mutação (Miller, 1996; 

Miller, 2005). 

Inicialmente, os mutadores eram reconhecidos por reversão de marcas 

auxotróficas, ou uma aumentada resistência a antibióticos. Em seguida, o uso de 

corante facilitou o estudo com a técnica de identificação de micro-colônias 

conhecidas como papilas. Estas surgem, quando os nutrientes, necessários ao 

crescimento de uma determinada colônia se esgota, e estes mutantes (papilas) 

podem crescer neste meio que resta e que não é suficiente para a colônia principal 

(revisado em Miller, 1996). 

Nos estudos pioneiros, nas décadas de 50 a 60, o estudo destes mutantes 

dependia do surgimento de mutantes espontâneos ou induzidos na população, 

mas posteriormente o direcionamento de mutagênese foi utilizado como 

ferramenta mais efetiva. De fato, a possibilidade de criar o mutante de interesse 

permitiu definir muito mais rapidamente o papel do gene mutado no metabolismo 

celular. Esta mutagênese, pode também ser feita por transposons (Hayes, 2003; 

Reznikoff, 2006). Mas, sem dúvida, todas estas técnicas sofreram um grande 

impulso com a era genômica, implicando na investigação de um grande número 

de genes ao mesmo tempo, e que permitem comparação direta com outros 

genomas.  

Na primeira parte deste trabalho é feita uma busca “in sílico” pela presença 

de genes envolvidos no reparo de DNA no genoma de C. crescentus. Como muito 

pouco é conhecido de reparo de DNA nesta bactéria, esta análise comparativa 

pode servir de base para investigação destes prováveis genes e vias de reparo em 

C. crescentus. Além disto, muitas das predições geradas através desta análise, 

contribuíram para identificar duplicações e modificações gênicas, mostrando que 
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Estruturas gênicas interessantes foram identificadas para alquiltransferases, uma 

das quais é até então, exclusiva de C. crescentus;  

• Identificação de 31 clones com fenótipo mutador. Destes, 11 têm 

mutações em genes cujas funções estão relacionadas diretamente com reparo de 

DNA ou síntese de nucleotídeos, duas categorias sabidamente mutagênicas. 

Porém, os dados apresentados são, até o presente momento, os primeiros obtidos 

para esses genes relacionados à proteção do material genético desta bactéria;  

• A identificação de mutantes em genes envolvidos em sistemas de reparo 

de DNA já bem definidos em E. coli, como o reparo “mismatch” não só valida a 

nossa estratégia de seleção, como fornece a primeira evidência experimental de 

função desse sistema em C. crescentus;  

• Entre os outros clones selecionados diversas categorias funcionais 

parecem estar envolvidas em processos de proteção à mutagênese. As principais 

categorias incluem proteínas envolvidas em transporte, degradação protéica, 

transdução de sinal e metabolismo energético. A maioria destes genes não tinha 

sido, ainda, relacionados a fenótipo mutador;  

• Vários dos clones obtidos (14) apresentam alta mutagenicidade 

provavelmente resultado de uma condição do regulon SOS constitutiva provocada 

pela mutação.  
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Tabela 18 - Aspectos analisados nos mutadores selecionados. A – Em alguns casos (*), os genes são 
considerados ortólogos em humanos.  B – Presença (+) de parálogos no genoma de C. crescentus. C – NR - 
experimentos não realizados; (-) SOS não aumentado; (-*) testes preliminares; (+) - SOS em uma condição 
induzida em níveis significativamente acima do controle. D – Sensibilidade aos agentes genotóxicos 
indicados, segundo caracterização pelo próprio grupo (Regina CP Marques, comunicação pessoal).  

 
Gene mutado (Clone) SimilaridadeA 

com genes 
humanos 

ParálogoB SOS 
constitutivoC 

Caracterização 
funcional em 
C. crescentusD 

CC0012 – mutS ( 47-2B) +* . -*  

CC0105 – pyrF  (49-9C) . . - - 

CC0204 – kefC (40-12F) + . + - 

CC0254 – rarD (41-9E) . . NR  

CC0377 – mutY (44-2A) +* . - * MMS 

CC0629 – histid.quinase(23-11G) . + - UV, MMS 

CC0649 – peptidases (28-9G) . . + - 

CC0695 – mutL (34-2B) +* . NR - 

CC1062 - histid.quinase(47-8H) . + + - 

CC1222 – met. energético (P11-9D) . . ++ - 

CC1278 - oxidoredutase (37-11G) + + + UV 

CC1283 – ruvB-like (34-6C) + + + UV 

CC1509 -2-keto-4-pentenoato 
hidratase (33-9H) 

. . -* UV 

CC1528 - uvrD - - NR Mitomicina C, 
UV e H2O2 

CC1591 – Kdpa (18-7G) . . NR UV 

CC1680 - gmk a jusante (P1-8C) . . - UV 

CC1733 - Aas bifuncional(36-10F) + . + - 

CC1765 - aceB (P1-10H) . . -* - 

CC2084 – udg (CC2084) +* + + UV, MMS 

CC2278 – met. energético (22-5H) . . -* MMS 

CC2444 – pyrC (P1-2E) + . - UV 

CC2471 – met. nucleotídeos a 
jusante (39-9A) 

+ . + - 

CC2793 – amino oxidase (33-1D) . + + - 

CC2812 - mand. racemase (43-7B) . . NR MMS 

CC2916 – hipotética (13-10E) . . + - 

CC3013 – TonB-depend.(25-7H) . . - - 

CC3155 – cheyIII (11-9C) . + + UV 

CC3337 – peptidase (10-11H) + + + - 

CC3694 – ABC transp.(17-9H) . . -* UV 

CC3729 – ada (46-11C) . + + MMS 

CC3754 – gidB (28-8E) . . + - 
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