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RESUMO 

 

DE GROOTE, M. C. R. Estudos cristalográficos da proteína ElrR, regulador 
transcricional do fator de virulência ElrA de Enterococcus faecalis e indícios 
de sua interação com a região de ligação ao DNA. 2017. 120p. Tese (Doutorado 
em Ciências) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 
Carlos, 2017. 

A ampliação do conhecimento sobre as formas de comunicação, controle e regulação 

existentes em bactérias traz luz aos avanços no combate das infecções hospitalares 

que são responsáveis por inúmeros prejuízos relacionados à saúde pública em todo 

planeta. DUMOULIN et al (2013), descreveram o regulador transcricional (RT) ElrR, 

que regula positivamente a transcrição do gene elrA, um fator de virulência de 

Enterococcus faecalis. ElrA apresenta grande similaridade com as internalinas de 

Listeria monocytogenes, que facilitam a invasão da bactéria ao hospedeiro. ElrR é 

considerada como pertencente à família Rgg-like de RT exclusivo de bactérias Gram 

positivas. Por vários motivos a família Rgg foi inserida à superfamília RNPP, gerando 

a superfamília RRNPP de RT. Os RRNPP fazem parte de um sistema de regulação 

por quorum sensing (QS), um sistema de comunicação célula-célula dependente de 

densidade celular, com função associada na ativação ou inibição da expressão de 

proteínas relacionadas, dentre outros, à virulência, formação de biofilme e 

esporulação. Para a melhor compreensão do mecanismo de como ocorre a ativação 

da transcrição do fator de virulência ElrA, este trabalho apresenta resultados de 

expressão heteróloga em E. coli e purificação das proteínas ElrR e ElrA, bem como 

resultados de experimentos biofísicos que caracterizam algumas propriedades 

estruturais e biológicas destas proteínas. Utilizando técnicas de cromatografia, 

espectroscopia de dicroísmo circular (CD), anisotropia de fluorescência, 

espalhamento dinâmico de luz (DLS), cristalografia de raios X e ressonância 

plasmônica de superfície (SPR), foi possível a obtenção da estrutura tridimensional 

de ElrR e de indícios da interação com uma região de 25bp do DNA. Realizou-se ainda, 

em colaboração com Dra. Pascale Serror, a tentativa de obtenção da molécula 

autoindutora (AI) de ElrR. São apresentados primeiros resultados da obtenção 

heteróloga de ElrA, sua purificação e cristalização, com importantes características 

que permitirão a continuação da investigação deste fator de virulência. ElrR é 

composta somente por alfa-hélices e apresenta-se dimérico em solução. Apesar da 



 

 

similaridade estrutural dos RRNPP, a identidade da sequência entre ElrR e os outros 

membros é extremamente baixa, o que motivou a resolução das fases cristalográficas 

experimentalmente. A estrutura de ElrR apresenta-se similar às homólogas, porém, 

com maior interface de interação entre os protômeros, que formam o dímero. O sítio 

de ligação do AI, em ElrR, apresenta-se mais amplo, com cavidade maior que as 

demais estruturas estudadas, conservando vários dos resíduos apresentados nos 

homólogos que realizam a estabilização do AI. Os altos fatores de temperatura dos 

cristais de ElrR, adicionado a anisotropia dos átomos, de uma das estruturas obtidas, 

apresenta a grande flexibilidade desse RT. Os indícios de interação entre ElrR e DNA 

aqui apresentados, obtidos por SPR e anisotropia de fluorescência, apresentam que 

ElrR liga especificamente ao fragmento proposto do DNA, ainda na ausência do AI. A 

não cristalização do complexo (ElrR-DNA), adicionada a alta flexibilidade apresentada 

na estrutura e a instabilidade observada na ligação ao DNA (por SPR) apontam para 

a obrigatoriedade da molécula de regulação (AI) para que o complexo ElrR-DNA seja 

estável.  

 

Palavras chave: Regulador transcricional. RRNPP. Enterococcus faecalis. 

Cristalografia de raios X. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

DE GROOTE, M. C. R. Crystallographic studies of the protein ElrR, a 
transcriptional regulator of the Enterococcus faecalis virulence factor ElrA, and 
indications of its interaction with DNA fragment. 2017. 120p. Tese (Doutorado em 
Ciências) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 
2017 

The enhancing of the knowledge about communication, control and regulation in 

bacteria bring possibilities on the advance of hospital-acquired infections control 

responsible for various prejudices related to public health worldwide. DUMOULIN, et 

al (2013) described ElrR, a transcriptional regulator (TR), that positively regulates 

transcription of the elrA gene, which codifies a virulence factor of Enterococcus faecalis. 

ElrA shows high similarity with Listeria monocytogeneses internalins, which facilitates 

host invasion by these bacteria. ElrR are considered belonging to Rgg-like TR family 

exclusive of Gram positive bacteria. Several reasons include the Rgg family into the 

RNPP superfamily, generating the RRNPP superfamily of TR. The RRNPP are 

controlled by a quorum sensing (QS) regulation system, a cell-cell communication 

system based on cellular density that activates or inhibits the expression of proteins 

related with virulence, biofilm formation, sporulation, and others. For a better 

understanding of the transcription activation mechanism of ElrA, this work shows ElrR 

and ElrA heterologous expression in E. coli and purification of these proteins, as well 

as biophysics assays to characterize some structural and biological features of both 

proteins. Using chromatography, circular dichroism (CD), fluorescence anisotropy, 

dynamic light scattering (DLS), X-ray crystallography and surface plasmon resonance 

(SPR) technics, it was possible to obtain the tridimensional structure of ElrR, and 

evidences of ElrR-DNA complex formation, confirming DNA interaction site of ElrR with 

a 25 bp fragment. In collaboration with Dr. Pascale Serror, we attempted to achieve 

the ElrR auto-induction (AI) molecule. Also, results of the heterologous obtainment of 

ElrA are presented, as well as ElrA purification and crystallization, presenting important 

characteristics which will allow the further investigation of this virulence factor in near 

future. ElrR is composed by alpha-helices presenting dimeric fold in solution. Despite 

the similarity between the RRNPP members, the low identity of ElrR to the other 

members motivates the experimental crystallographic phases solution. ElrR structure 

is very similar to the homologous structures, presenting a higher interface between the 



 

 

protomers that compose the dimer. Its AI binding site is wider than the other structures 

studied, conserving several amino acid residues presented at the homologous proteins, 

that stabilizes the AI molecule. High temperature factors of the amino acid residues 

showed in all the obtained ElrR crystallographic structures plus the anisotropy of the 

atoms in one of those structures show the high flexibility of this TR. The evidence of 

the ElrR-DNA complex presented in this study, obtained by SPR and fluorescence 

anisotropy, indicates that ElrR binds at the proposed DNA site even in the absence of 

the AI molecule. The failure to obtain the ElrR-DNA complex crystals added to the high 

flexibility presented at some places of the structure and the observed instability at the 

formed complex (observed at SPR) suggest the mandatory need of the AI molecule to 

create a stable ElrR-DNA complex. 

Keywords: Transcriptional regulator. RRNPP. Enterococcus faecalis. X-ray 

crystallography. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Enterococcus faecalis 

 

Enterococcus spp. são bactérias cocos Gram positivo, catalase negativo, que 

crescem aerobiamente aos pares ou em cadeias curtas. Estas bactérias possuem a 

capacidade de sobreviver em temperaturas mais altas, a 45°C, e em concentrações 

elevadas de NaCl, em torno de 6,5%.1 Considerado um saprófito natural do sistema 

gastrointestinal, Enterococcus era considerado como Streptococcus do Grupo D de 

Lancefield até 1984, quando após conclusões retiradas de experimentos bioquímicos, 

genéticos e imunológicos, foi reclassificado como gênero Enterococcus.2  

Enterococcus spp. possuem grande capacidade de adquirir genes 

horizontalmente, com destaque os que conferem resistência a antibióticos e virulência. 

Diante disso, E. faecium encontra-se entre os temidos patógenos que mais causam 

infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), descritos como ESKAPE, 

acrônimo que compreende: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumoniae, Acetinobacter baumanni, Pseudomonas aeruginosa, e espécies de 

Enterobacter.3 Apesar de somente E. faecium estar neste grupo, E. faecium junto com 

E. faecalis são as espécies de maior ocorrência em infecções causadas por 

Enterococcus spp.4 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), diversos são os transtornos 

causados pelas IRAS, incluindo a mortalidade relacionada e, principalmente, o 

prolongamento do tratamento antibiótico, que está diretamente vinculado ao 

aparecimento de linhagens resistentes.5-7  

O fator de destaque no caso das bactérias que promovem IRAS, é que, em 

grande parte, são residentes naturais do trato gastrointestinal do organismo humano 

(comensais), inclusive, atuando diretamente na promoção da saúde do indivíduo.8 

Esses organismos são assim considerados oportunistas, pois ao alterar seu 

comportamento, em resposta a estímulos externos, causam infecções invadindo as 

células/tecidos do hospedeiro. A partir da reclassificação de Enterococcus, tornou-se 

possível o registro da participação do gênero nas IRAS e o estudo de suas 
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particularidades. Em diversos países, estudos relacionados a IRAS apresentam 

aumento na prevalência do Enterococcus ssp., inclusive, com maior participação de 

Enterococcus resistente à vancomicina (VRE).9-16  

As bactérias podem invadir o hospedeiro por diferentes vias, tais como 

queimaduras, feridas cirúrgicas, pelo do uso de cateter e através do revestimento do 

intestino.16 Além dos transtornos causados pelos genes de resistência, vários fatores 

de virulência auxiliam na proteção da bactéria no hospedeiro, ou favorecem o 

processo infeccioso.17-18 E. faecalis possui diferentes fatores de virulência conhecidos, 

descritos a seguir. 

Substância de agregação: o plasmídeo pCF10 apresenta três genes de 

codificação para proteínas de superfície (genes prgA, prgB e prgC),19 a proteína 

gerada pelo gene pgrB é chamada substância de agregação, sendo o componente 

imprescindível para a transferência deste plasmídeo. Além de promover a agregação, 

para possibilitar a transferência do plasmídeo pCF10, a substância de agregação é 

também observada durante o processo de evasão pela bactéria, e também para 

adesão em células tubulares renais,20 intestinais e cardíacas.21-22 

Proteínas de superfície de enterococcos (Esp): esse fator de virulência é 

relacionado à formação de biofilme, que gera a possibilidade de persistência das 

bactérias no processo de infecção, permitindo a evasão ao sistema imune do 

hospedeiro.22-23 

Gelatinase: é uma protease (Zn-metaloprotease) secretada, capaz de hidrolisar 

caseína, colágeno, hemoglobina, peptídeos e outros.21-22 Este fator de virulência é 

observado presente em diversos tipos de infecções em animais.21, 24 A produção 

dessa protease é verificada como um dos responsáveis pela inibição da ação do 

sistema imune, destruindo fatores que ativam o sistema complemento.25 

ElrA: um dos recentes fatores de virulência apresentados em E. faecalis é a 

proteína associada à superfície ElrA. Definida como proteína tipo internalina,26 até o 

momento foi demonstrado que o domínio C-terminal WxL de ElrA possui capacidade 

de realizar interação forte, não covalente, com peptideoglicano da superfície de 

bactérias Gram positivas, e que está relacionada com a capacidade de invasão 

durante a infeção.27 
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1.2  “Inteligência” bacteriana 

 

A primeira publicação considerando que as bactérias são seres “inteligentes” 

provém do início do século XX,28 com observações sobre o comportamento bacteriano, 

apresentando que sua movimentação ocorre na busca de regiões mais nutritivas ou 

menos tóxicas.28-29 

Mais recentemente, no início dos anos 2000, algumas pesquisas relacionaram 

as variações de expressão gênica das bactérias com sua dependência populacional, 

estresse e outras condições. Adicionando ao quesito “inteligência” para as bactérias, 

a existência de genes relacionados a transdução de sinais externos e os que 

produzem moléculas de sinalização, que geram respostas em sociedade.29  

A apresentação de determinados grupos de proteínas regulatórias, produzidas 

em resposta ao aumento da densidade populacional, abriu novo caminho para as 

pesquisas, vinculando determinados comportamentos da bactéria com sistemas 

específicos de regulação.30 Esses sistemas estão começando a ser desvendados e 

se apresentam como mecanismos complexos, que promovem a comunicação entre 

esses seres unicelulares. 

 

1.3  Reguladores transcricionais e quorum sensing 

 

Para que existam alterações do modo de vida, de comensal para patógeno, 

bactérias realizam mudanças na regulação da expressão de genes específicos. Esta 

regulação depende da participação de moléculas, também específicas, que geram a 

possibilidade de transcrição desses genes.  

Os genes que normalmente não estão acessíveis para a ação da RNA 

polimerase após ação dos reguladores transcricionais (RT) tornam-se acessíveis, 

permitindo a polimerização do RNA mensageiro. 

RT são, em grande maioria, proteínas que possuem domínios de interação ao 

DNA, do inglês: DNA binding domain (DBD), que podem ser, ou não, sítio específico. 

Sua função é a de possibilitar a transcrição dos genes, auxiliando diretamente ou 

“apenas” sinalizando o sítio de transcrição para a RNA polimerase.31 
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Diversos são os genes dedicados à produção de RT, sendo propostos mais de 

300 genes relacionados em E. coli,32 destes, 208 foram estudados até o momento e 

apenas 51 RT são categorizados como sítio específico.33 

Ao realizar a classificação da função dos RT propostos em E. coli, PÉREZ-

RUEDA & COLLADO-VIDES, 2000, distinguiram que 35% são ativadores, 43% 

repressores e 22% reguladores duplos (repressores e ativadores). Ainda nessa 

classificação, detalham que a grande maioria dos RT realizam sua função no DNA a 

partir de um domínio chamado hélice-volta-hélice, do inglês: helix-turn-helix (HTH).32 

Esse domínio HTH, existente nos mais variados organismos, é responsável pela 

ligação às bases nitrogenadas do DNA, preponderantemente através da segunda 

hélice, sendo esta, portanto, a responsável pela especificidade do sítio de ligação.36 

Outro fator de destaque é que na grande maioria os RT são compostos por dois 

domínios, o HTH, e outro, que realiza a oligomerização da proteína e promove 

interação com pequenas moléculas.34 

O sistema quorum sensing foi evidenciado inicialmente com a apresentação do 

sistema LuxR-LuxI, regulador da luciferase bacteriana, observado em Vibrio.35-36 

Sistemas homólogos de LuxR-LuxI estão presentes em diversas bactérias. A partir 

deste, vários outros sistemas de regulação genética alterada por quórum, foram 

relatados. 

Grande parte desses mecanismos de sinalização bacteriana são compostos por 

dois genes complementares, um correspondente à produção de moléculas exportadas, 

que difundem no ambiente extracelular, e o outro para transcrição do receptor dessa 

molécula.37 

Em pequenas populações bacterianas a quantidade destas moléculas dispersas 

no ambiente extracelular não é suficiente para que sejam percebidas, pelas células 

da vizinhança. Porém, com o aumento da população (quórum) de bactérias 

circunvizinhas, as moléculas atingem determinada concentração (crítica) e começam 

a ser reconhecidas por receptores de membrana, específicos, que geram a 

internalização da molécula. O termo quorum sensing (QS) designa toda comunicação 

bacteriana, célula-célula, dependente de quórum.37 
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Por serem produzidas pela bactéria e efetuarem ação na mesma, essas 

moléculas de sinalização, que difundem no ambiente extracelular, foram chamadas 

autoindutores (AI).35 

A proposta geral de funcionamento para os sistemas QS, esquematizado na 

Figura 1, é de que um precursor para a molécula de sinalização (pré-AI), é produzido 

no citoplasma e então exportado, para o meio extracelular, onde sofre maturação. 

Ainda não é conhecido para todos os QS descritos se a maturação do AI é realizada 

durante a exportação ou se no meio extracelular. O acúmulo do AI maduro na 

vizinhança, ao atingir a concentração crítica, é reconhecido pelos receptores de 

membrana, sendo então transportados, via sistema de oligopermease (Opp), para o 

citoplasma onde realizarão interação com o RT, permitindo a função deste e, portanto, 

o acesso da polimerase no gene a ser transcrito.30, 38 

As classes de moléculas AI que compõe os sistemas QS, exemplificadas na 

Tabela 1, são amplamente estudadas visando a melhor compreensão dos vários 

sistemas QS já descritos. Sabe-se que a maioria dos AI agem exclusivamente em 

determinada espécie de bactéria, entretanto, casos de comunicação entre espécies 

são observados.39 
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Figura 1 -  Esquema do mecanismo de funcionamento dos sistemas quorum sensing. Onde: 

um pré-peptídeo (cruz amarela com faixa azul - a) é produzido no interior da célula 
(fundo branco) e exportado (3/4 de círculo laranja - b), onde sofre clivagem 
(tesouras - b ou c), gerando o peptídeo maduro (cruz amarela - d), que ao atingir 
concentração crítica, será transferido para o meio intracelular via oligopermease 
(barras paralelas amarelas - e), onde irá se ligar ao regulador transcricional (cruz 
azul - f), que então poderá realizar sua função de regulação do gene (setas em 
cinza - g). As interrogações representam a possibilidade de a maturação do 
peptídeo ser realizada durante a exportação ou quando no meio extracelular. 

Fonte: Elaborada pelo autor; BASSLER30; MILLER; BASSLER38 

 

Pelo fato dos sistemas QS serem bastante específicos e estarem diretamente 

relacionados com resistência e virulência, diversas propostas apontam para a 

possibilidade de inibir seu funcionamento como forma auxiliar ao combate às 

infecções, especialmente nos casos de infecção por bactérias multiresistentes.39-44 

 

 

Meio 

extracelular 
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Tabela 1 - Tipos de moléculas regulatórias (AI) reportados para bactérias Gram positivas e 

negativa. 

AI Moléculas Grupo 

N-acil homoserina lactona  Gram negativo 

Hidroxiquinolona  Gram negativo 

Dipeptídeo cíclico  Gram negativo 

Oligopeptídeo linear 

 

Gram negativo 

e 

Gram positivo 

Oligopeptídeo cíclico 

 

Gram positivo 

Fonte: Adaptada de READING; SPERANDIO39; PODBIELSKI; KREIKEMEYER41 

 

O caminho a percorrer para desvendar os componentes dos sistemas QS 

existentes é longo, dada a variedade de organismos e suas capacidades ainda 

desconhecidas.  

 

1.3.1 Sistemas QS descritos para Gram positivos 

 

Parte dos sistemas QS evidenciados, em Gram positivos, apresentam os genes 

responsáveis pela codificação de todas as etapas do processo de comunicação, em 

um mesmo operon (conjunto de genes com função relacionada).36 Esse operon 
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contém os genes codificantes para as partes relacionadas ao circuito QS: pré-AI, 

transportador, receptor e regulador transcricional.43 

Enterococcus é pertencente ao filo Firmicutes (bactérias Gram positivas com 

baixo conteúdo de C+G).45 Os AI catalogados para Firmicutes, até o momento, são 

pequenos peptídeos hidrofóbicos (feromônios) que estão divididos em grupos, 

separados pelas características do feromônio (AI) e de seu receptor (RT):46-47 

• feromônios cíclicos do tipo agr: Descrito e amplamente estudado em 

Staphylococcus aureus, o regulador do gene acessório, do inglês: acessory gene 

regulator (agr), possui quatro genes envolvidos no sistema QS (fsrABCD). Esse 

sistema QS é regulado por peptídeos cíclicos (fsrB), que possuem em comum, um 

resíduo de serina/cisteína, responsável pela formação do anel de lactona/tiolactona 

(ciclização do peptídeo). O sistema agr está envolvido na formação de biofilme em 

diversas bactérias Gram positivas, como Lactobacillus ssp., Enterococcus ssp., 

Staphylococcus ssp., Listeria ssp. etc.44, 47 

• Processamento de peptídeos de dupla glicina (G-G): Esse grupo QS está 

relacionado com competência bacteriana e produção de bacteriocinas.43,48 É 

associado ao sistema ComAB/ComCDE, amplamente estudado em Streptococcus, 

onde ComAB, formam o par de reconhecimento e exportação do AI, e ComCDE, 

correspondem a AI, transportador histidina quinase (transferência para região 

intracelular) e RT. O pré-peptídeo ComC possui um motivo de dupla glicina, região de 

clivagem da peptidase ComA, que o distingue dos outros sistemas.43, 46 

• Superfamília RRNPP: O nome deste grupo de RT provém das proteínas Rgg,49 

Rap,50 NprR,51 PlcR,52 PrgX,53 que foram agrupadas por possuírem similaridades 

estruturais além de manterem relação entre função.52 De todos os membros, apenas 

a proteína Rap não atua na regulação gênica direta, mas interage com o RT 

modulando a ligação ao DNA. Além do domínio C-terminal, as outras proteínas 

possuem em comum o domínio N-terminal e realizam função diretamente no DNA.54 

O domínio C-terminal de estrutura conservada dos RRNPP é bastante similar 

aos domínios repetidos de tetratricopeptideos, do inglês tetratricopeptide repeat (TPR), 

encontrado em eucariotos, responsáveis por realizar interação proteína-proteína, 

proteína-peptídeo.55 
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Apesar de não possuírem a sequência característica do domínio TPR, a região 

C-terminal das RRNPP apresenta igualmente várias repetições do motivo hélice-volta-

hélice (alfa-hélices antiparalelas), com ângulo de aproximadamente 24 ° entre elas,56 

que ao se sobreporem apresentam uma face côncava e outra convexa, formando uma 

superhélice, onde internamente (na parte côncava), está o sítio de ligação do AI 

regulatório.57 Para as RRNPP o domínio C-terminal é também apresentado como 

responsável pela alteração da conformação da proteína.54, 57-58 

As proteínas Rgg, NprR, PlcR e PrgX possuem no domínio N-terminal a 

presença de um motivo HTH-XRE type,59-60 composto por quatro a cinco alfa-hélices, 

onde a segunda e terceira hélices correspondem ao HTH. Outra característica 

observada na família é a conservação de resíduos de asparaginas que mediam a 

estabilização do AI: N163 e N201 em PlcR, N161 e N196 em PrgX, N98 e N138 em 

RopB (família Rgg)61 e N153 e N190 em Rgg2sd.50, 54 

Apesar de manterem similaridade estrutural que leva a sua função, cada uma 

dessas proteínas apresenta um mecanismo distinto de alteração da sua conformação, 

onde, a interação com o peptídeo (AI) gera o posicionamento correto do motivo HTH, 

ou a possibilidade de acesso ao estado oligomérico ativo.52-54 

Com a elucidação das estruturas dos RT na forma ligada e não ligada ao AI, foi 

possível observar que: 

Em PrgX, a associação ao AI causa a alteração de sua pequena alfa-hélice C-

terminal, para um par de fitas Beta, que estabiliza o peptídeo, “tampando o sítio”. Com 

essa alteração a estrutura apresenta uma superfície de contato (C-terminal) que 

permitirá a formação do tetrâmero, oligômero biologicamente ativo.53-54, 62-63 

Após interação do AI no sítio de PlcR a propagação do movimento gerado pelos 

resíduos C-terminais da estrutura leva ao rompimento da interação entre tirosinas 

(Y64) na hélice link. A quebra dessa interação desfaz a estabilidade local da grande 

hélice, que liga os distintos domínios, gerando uma quebra do enovelamento local, 

causando grande deslocamento do domínio N-terminal, permitindo que tenha a 

flexibilidade necessária para ligação ao DNA.52, 54, 63 
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A Figura 2 apresenta estas alterações, como exemplo de quão diferentes são os 

mecanismos e de quão abruptas podem ser as mudanças estruturais geradas pela 

interação com o AI. 

 

 

Figura 2 - Sobreposição estrutural das formas não ligada (magenta) e ligada (ciano) do RT 

PrgX (PDBid. 2AXU, 2AXZ), evidenciando a alteração conformacional, em vermelho 
e azul, para a forma não ligada e ligada, respectivamente. O AI é representado em 
amarelo. Imagem gerada utilizando Pymol. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Já em Rgg2sd, as estruturas publicadas na forma livre e ligada 57 não permitem 

a proposta de um mecanismo de funcionamento, pois a molécula utilizada 

(ciclosporina) na formação do complexo proteína-peptídeo, trata-se de um inibidor de 

função e não o AI real do RT.  

Novas estruturas de RT que incorporaram a família RRNPP tiveram suas 

estruturas reportadas recentemente.  

NprR, que apenas cristalizou na ausência dos 60 resíduos N-terminais (DBD), 

não permitiu determinar o mecanismo estrutural específico induzido pelo peptídeo. 

Porém, a presença do peptídeo induz a formação de tetrâmeros, muito mais estáveis 
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do que a forma dimérica, apresentada na ausência do peptídeo, indicando ser o AI 

indispensável para obtenção da forma ativa deste RT.51  

Apesar de também apresentar unidade funcional dimérica, o RT ComR (família 

Rgg), apresenta-se originalmente como monômero, onde o N-terminal está em 

contato com uma porção do domínio C-terminal. Essa interação é rompida após a 

ligação do AI, permitindo a formação do oligômero.64 Curiosamente o N-terminal deste 

RT apenas se cruza (domain swap) para / ou após se ligar no DNA.65-66 

Representantes Rgg like são encontrados em diferentes bactérias e, até o 

momento, duas classes de AI foram relacionadas: os pequenos peptídeos 

hidrofóbicos (SHP) e o peptídeo estimulador de sigX (XIP). Estes AI apenas foram 

relacionados aos Rgg estudados em alguns Streptococcus, permanecendo, o AI, 

desconhecido em diversos outros membros.46, 67 

O que sustenta a proposta de o AI para todos Rgg serem peptídeos é o fato de 

que, até o momento, apenas pequenos peptídeos foram relatados como AI em Gram 

positivos, e a cada novo membro apresentado, os peptídeos continuam sendo 

relatados. Os peptídeos ativos conhecidos possuem de cinco (5) a dezesseis (16) 

resíduos de aminoácido,46, 53, 67 podendo ser lineares ou cíclicos (Tabela 2).42 

 

Tabela 2 - Exemplo de peptídeos AI em bactérias Gram positivas 

Família 
de RT 

Espécie  Feromônio Sequência de aminoácido 

RRNPP Enterococcus 
faecalis 

cCF10 MKKYKRLLLMAG/LVTLVFV/LSA 

 Enterococcus 
faecalis 

iCF10 MKTTLKKLSRYIAVV/IAITLIFI 

 Streptococcus 
pyogenes 

SHP MKKISKFLPILILAM/DIIIIVGG 

Peptídeo 
cíclico 

Enterococcus 
faecalis 

GBAP MKFGKKIIKNVIEKRVAKVSDGVGTKPRLN/QNSPNIFGQYMQTEKPKKNIEK 

Dupla 
glicina 

Streptococcus 
pneumoniae 

CSP MKNTVKLEQFVALKEKDLQKIKGG/EMRLSKFFRDFILQRKK 

 Streptococcus 
anginosus 

CSP MKKLFAKKEVVKKEVVEFKELNDEQLDKIIGG/DSRIRMGFDFSKLFGK 

/, região de clivagem do peptídeo. Os peptídeos ativos estão sublinhados 

Fonte: Adaptada de JIMENEZ;FEDERLE68; HÅVARSTEIN;COOMARASWAMY;MORRISON69; 

CHANG et al.70 
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1.4  ElrR / ElrA 

 

Este é um trabalho, resultante da colaboração (USP-COFECUB) com a Dra. 

Pascale Serror, diretora de pesquisa de um dos grupos que compõe o Microbiologie 

de l’Alimentation au servisse de la Santé (Micalis), do Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA), França. 

Em seus estudos acerca do E. faecalis, a pesquisadora descreve um fator de 

virulência tipo internalina, Enterococcal leucine-rich repeat protein A (ElrA), uma 

proteína de superfície contendo sinal de exportação na porção N-terminal, seguido 

por um domínio de repetições ricas em leucina (LRR) que geram uma estrutura de 

arquitetura tipo ferradura, e um domínio WxL na porção C-terminal, que promove 

associação com peptideoglicanos da parede celular. ElrA contribui para a virulência 

do E. faecalis, estimulando a resposta inflamatória do hospedeiro. O gene 

correspondente ao fator de virulência ElrA é encontrado em um operon que contém o 

gene para produção de outras proteínas associadas a membrana, mas sem função 

definida. 23 

Em uma segunda publicação, apresentam a proteína codificada pelo gene 

vizinho ao promotor da transcrição do gene elrA, o regulador transcricional ElrR 

(Enterococcal leucine-rich protein regulator), responsável pela regulação da 

expressão de ElrA. Por manter características comuns, o RT ElrR foi considerado 

pertencente à família Rgg-like (posteriormente superfamília RRNPP). A apresentação 

da interação ElrR-DNA, por deslocamento em gel de poliacrilamida (EMSA) 

evidenciou uma pequena região do DNA (~140 bp), na qual ElrR realiza interação, 

para sua função.71 

Com intuito de expandir o conhecimento sobre as características e função das 

proteínas ElrA e ElrR formou-se esta colaboração. Neste trabalho são apresentados 

nossas contribuições, na evolução do conhecimento sobre estas proteínas. 
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2 OBJETIVOS 

 

Com a descoberta do fator de virulência ElrA e do RT associado, ElrR, em E. 

faecalis, um dos sistemas responsáveis pela invasão dessa bactéria ao hospedeiro 

ficou, até certo ponto, conhecido. A possibilidade de estudar as proteínas através de 

sua estrutura tridimensional permite observar os mecanismos que traduzem os sinais 

em função, auxiliando a desvendar as características da biomolécula.  

O objetivo principal do trabalho foi o de obtenção das estruturas cristalográficas 

do regulador transcricional ElrR e do fator de virulência ElrA. A investigação da 

interação de ElrR com o sítio exato do DNA e a obtenção do AI de ElrR também foram 

direcionadores do trabalho. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

➢ Otimizar a expressão heteróloga (E. coli) e purificação das proteínas ElrR e 

ElrA; 

➢ Determinar a estrutura tridimensional de ElrR e ElrA; 

➢ Investigar a interação entre ElrR e o sítio de ligação do DNA; 

➢ Determinar a estrutura tridimensional do complexo ElrR – DNA; 

➢ Determinar a molécula regulatória (AI) de ElrR, 

➢ Determinar da estrutura tridimensional do complexo ElrR – AI – DNA. 
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3 MATERIAIS e MÉTODOS 
 

Durante o desenvolvimento deste trabalho de caracterização e determinação da 

estrutura tridimensional do RT ElrR*1 e do fator de virulência ElrA*1, as seguintes 

metodologias foram utilizadas: 

 

3.1 Preparação dos clones E. coli - ElrR6HIS e E. coli - ElrA6HIS e sequenciamento dos 

genes nos plasmídeos 

 

Os plasmídeos contendo os genes que codificam ElrR6HIS e ElrA6HIS, cedidos pela 

Dra. Pascale Serror, foram transformados em bactérias E. coli DH5α e E. coli BL21 

DE3, através de transformação por choque térmico. As bactérias foram inoculadas em 

placas de Petri contendo meio LB-ágar com 100 µg/mL ampicilina e incubadas a 37 °C 

por 12 h. Diferentes colônias foram inoculadas em tubos, individuais contendo caldo 

LB (5mL) com 100 µg/mL ampicilina (LB-amp), mantendo 37 °C, em agitação, 80 RPM, 

por 12 h. 

Plasmídeos obtidos das diferentes colônias em E. coli BL21 foram extraídos 

utilizando kit de extração plasmidial Wizard® Plus SV minipreps DNA purification 

system (PROMEGA) seguindo protocolo do fabricante. Os plasmídeos foram 

gentilmente sequenciados pelo Grupo de Biofísica Molecular “Sérgio Mascarenhas” 

IFSC–USP. Foram utilizados primers baseados nas sequências do promotor e 

terminador T7 (10 pmol), contidos nas extremidades do sítio múltiplo de clonagem do 

plasmídeo (pET28 modificado),71 o qual foi usado ~400 pmol para a polimerização. As 

sequências foram alinhadas em ClustalW72 e traduzidas em sequência de 

aminoácidos utilizando Expasy Translate.73 

 

 

                                                           

 *1 No decorrer do trabalho as proteínas são denominadas ElrR6HIS e ElrA 6HIS pelo fato de possuírem 

fusão de hexahistidina. 
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3.2  Expressão heteróloga do regulador transcricional ElrR6HIS 

 

O protocolo de expressão da proteína ElrR6HIS foi determinado após ensaios 

variando temperatura de expressão (20 °C, 25 °C, 30 °C, 37 °C), meio de cultura (LB, 

2XYT), concentração de isopropil β-D-1-tiogalactopiranosídeo (IPTG) (1,2; 1,0; 0,5 

mM) e densidade celular (densidade ótica 600 nm) igual a 0,6, 0,9 e 1,2 uA para 

indução da expressão. Realizou-se o cultivo das células em incubadora a 37 °C com 

rotação de 150 rpm e subsequente alteração da temperatura para expressão do gene 

de interesse. 

 

3.2.1 Preparação de ElrR6HIS-SeMet para determinação de fases cristalográficas 
 

Nova transformação de bactérias E. coli BL21 (DE3) do plasmídeo contendo o 

gene elrR6HIS, foi realizada igual descrito anteriormente. Após crescimento das 

colônias, em placa de Petri, as mesmas foram raspadas com 10 mL (5 mL + 5 mL) de 

meio M9 e transferidas para um volume final de 100 mL de meio M9 contendo 100 

µg/mL de ampicilina (M9-amp), incubado 37 °C, 80 RPM até OD600 = 0,6. 

Posteriormente, a cultura foi transferida para um volume final de 1000 mL de meio M9-

amp sendo incubada a 37 °C e 150 RPM. Ao atingir OD600 = 0,9, foram adicionados 

684,0 µM L-lisina, 605,5 µM L-fenilalanina, 839,5 µM L-treonina, 381,0 µM L-leucina, 

381,0 µM L-isoleucina, 457,0 µM L-valina e 306,0 µM L-selenometionina, mantendo 

em agitação por 10 min antes de induzir expressão com IPTG. O protocolo de 

expressão e purificação utilizado foi o mesmo que para o cultivo das células em meio 

LB. 

 

3.3 Purificação de ElrR6HIS heteróloga 

 

Após centrifugação a 4660 xg por 40 min a 4 °C, o material celular foi separado 

e essa massa celular foi acondicionada a -20 °C por 12 h. Após esse período, as 

células eram suspendidas em tampão “A” (0,08 M Tris-HCl, pH 7,8, 0,25 M NaCl) para 

realizar o rompimento das membranas celulares por sonicação, em banho de gelo, 
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em equipamento Sonifier FB505 (Fisher Scientific), durante seis minutos (30 s pulso, 

30 s repouso). O conteúdo foi novamente centrifugado (20100 xg, 40 min, 4 °C), para 

utilização da fração solúvel em cromatografia de afinidade. 

 

3.3.1 Cromatografia de afinidade 
 

Utilizando de bomba peristáltica, a amostra a ser purificada era injetada em 

coluna fast flow, contendo Ni-NTA agarose, 5 mL (QIAGEN), em fluxo de 3 mL/min. 

Terminada a interação com a amostra, realizava-se a lavagem da coluna com três 

volumes de coluna (VC) de solução tampão “A” contendo 20 mM imidazol. A eluição 

da amostra da coluna era realizada variando a concentração de tampão “B” (0,08 M 

Tris-HCl, pH 7,8, 0,25 M NaCl, 0,5 M Imidazol), com gradiente crescente de imidazol, 

0,02 – 0,5 M. Todas as etapas de limpeza foram realizadas utilizando equipamento de 

purificação em alta pressão AKTA purifier (GE), com monitoramento em λ= 280 nm e 

coleta automática de 1 mL/tubo. 

O material recolhido dessa purificação tinha sua concentração ajustada para 1 

mg/mL (27,6 μM), utilizando tampão “A” em tubos de concentração AMICON 30 kDa 

(Milipore) em centrífuga 5810R (EPPENDORF), 2000 RPM, para então ser 

armazenado a 4 °C.  

As medições de concentração das amostras, foram realizadas em equipamento 

Nanodrop 2000 (Thermo Scientifics), fornecendo os dados de absorção molar e 

massa molecular calculados (ProtParam)73, para quantificação da proteína em 

solução. 

 

3.3.2 Cromatografia de exclusão por massa molecular 

 

Para os ensaios biofísicos as amostras foram purificadas por cromatografia de 

exclusão por massa molecular, em coluna Superdex 200 HiLoad 16/600, previamente 

acondicionada com tampão “A” em equipamento AKTA purifier (GE) com detecção em 

λ= 280 nm. A concentração da amostra para injeção (6 - 8 mg/mL), foi realizada em 

tubos concentradores, igual citado anteriormente. 
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Utilizou-se também da técnica de cromatografia de exclusão por massa 

molecular para determinação da massa molecular dos oligômeros de ElrR6HIS 

presentes em solução, após calibração da coluna, em iguais condições experimentais, 

utilizando soluções a 0,5 mg/mL dos “padrões de alto massa molecular 12 - 2000 kDa” 

(SIGMA-ALDRICH).  

3.4 Expressão heteróloga do fator de virulência ElrA 

 

O protocolo de expressão da proteína ElrA foi realizado em meio LB 

determinando as melhores condições após ensaios variando temperatura de 

expressão (20° C e 37° C), concentração de IPTG (1,0 mM e 2,0 mM) e densidade 

celular (OD600= 0,6, 0,75, 0,9, 1.2) para indução da expressão. O cultivo das células 

foi realizado em incubadora a 37 °C com rotação de 150 rpm e subsequente alteração 

da temperatura para expressão do gene de interesse. 

 

3.5 Purificação de ElrA6HIS heteróloga 

 

Ao centrifugar o conteúdo (4660 xg, 40 min, 4 °C), o material celular obtido foi 

suspendido em tampão “C” (Tris-HCl 50 mM pH 7,2, NaCl 50 mM). A purificação foi 

realizada em dois passos: quatro ciclos de choque térmico (nitrogênio líquido /banho 

térmico a 40 °C), seguido por sonicação em equipamento Sonifier FB505 (Fisher 

Scientific), durante 3 minutos (30 s pulso, 30 s repouso), em banho de gelo. O 

conteúdo lisado foi separado por centrifugação (20100 xg, 4 °C, 40 min) e a fração 

solúvel foi utilizada em cromatografia de afinidade. 

 

3.5.1 Cromatografia de afinidade  
 

A amostra a ser purificada foi injetada em fluxo de 3 mL/min em coluna fast flow 

contendo Ni-NTA agarose, 5 mL, (QIAGEN) utilizando uma bomba peristáltica. A 

seguir, realizou-se a lavagem da coluna com três VC de solução tampão “C”. A eluição 

da amostra da coluna foi realizada em 5 passos, variando a concentração de tampão 

“D” (Tris-HCl 50 mM pH 7,2, NaCl 50 mM, 0,5 M Imidazol): (1) limpeza, adicionando 
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gradualmente tampão “D” até concentração de 5 mM de imidazol, (2) mantendo essa 

concentração por 5 VC, (3) aumento linear da concentração de tampão “D” em 5 VC 

até concentração final de 20 mM de imidazol, (4) mantendo a concentração por mais 

5 VC, para eliminação de elementos fracamente ligados à resina, e (5) aumento 

gradual de imidazol até 500 mM, para eluição da amostra de interesse (ElrA6HIS). 

Todas as etapas, após inserção da amostra na coluna, foram realizadas utilizando 

equipamento AKTA purifier (GE) com monitoramento em λ= 280 nm e coleta 

automática de 1 mL/tubo. 

As medições de concentração das amostras, foram realizadas em equipamento 

Nanodrop 2000 (Thermo Scientifics), fornecendo os dados de absorção molar e 

massa molecular calculados (ProtParam),73 para quantificação da proteína em 

solução. 

 

3.5.2 Cromatografia de exclusão por massa molecular 

 

Para continuação da purificação e observação dos oligômeros de ElrA presentes 

em solução, as amostras obtidas, pela cromatografia de afinidade, foram purificadas 

em cromatografia de exclusão por massa molecular em coluna Superdex 200 HiLoad 

16/600, previamente acondicionada com tampão “C”. A amostra foi concentrada em 

tubos concentradores de 50 kDa Amicon (MILIPORE) para posterior injeção no 

equipamento de purificação em alta pressão AKTA purifier (GE) com coleta 

automática de 1 mL/tubo e detecção em λ= 280 nm. A concentração da amostra para 

injeção no equipamento foi realizada em tubos concentradores Amicon (MILIPORE) 

com membrana com corte de 50 kDa.  

 

3.5.3 Eletroforese em gel nativo 

 

A observação da variação dos estados oligoméricos das frações purificadas de 

ElrA6HIS, por cromatografia de exclusão por massa morlecular, foi realizada por 

eletroforese em gel nativo com gradiente, PhastGel 8-25 (GE) em tampão PhastGel 

Buffer Strips – Native (GE), em equipamento PhastSystem (AMERSHAN 
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PHARMACIA) utilizando 4 µL de solução de ElrA6HIS a 2 mg/mL (55,3 µM). O gel foi 

corado com comassie blue G-50 (1%), solução aquosa de metanol 25% e ácido 

acético 5%. 

 

3.6 Eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante (SDS-PAGE) 

 

Os géis desnaturantes com 12% de poliacrilamida foram usados para realização 

da eletroforese. Os experimentos foram realizados em cuba de eletroforese, com 

voltagem constante (180 V), em tampão de corrida Tris salino (TBS), corando ao 

término da eletroforese com solução de comassie blue G-50 (0,2%) e descorando em 

água morna. O marcador de massa molecular SDS-PAGE Standards Low Range 

(BIO-RAD) foi utilizado nos géis SDS-PAGE apresentados neste trabalho. 

 

3.7 Verificação da estabilidade/homogeneidade dos oligômeros em solução, 

utilizando espalhamento dinâmico de luz (DLS)  

 

3.7.1 ElrR 
 

As medições de espalhamento dinâmico de luz da amostra de ElrR6HIS a 1 mg/mL 

em solução tampão “A” foram realizadas a 20 °C, em cubeta de quartzo de 2 μL em 

equipamento Zetasizer ZMV2000 (MALVERN) em triplicata, sendo cada medida o 

resultado da média de 12 leituras. Para verificação da manutenção do estado 

oligômero presente em solução, amostras de ElrR6HIS na concentração de 1 mg/ml 

armazenadas a 4 °C em solução tampão “A” foram analisadas semanalmente durante 

5 semanas. 

Para obter indícios da estabilidade térmica de ElrR6HIS, utilizou-se o mesmo 

equipamento aumentando a temperatura em etapas. A amostra era incubada 5 min, 

para cada temperatura. Iniciou-se a análise em 5 °C, aumentando de 5 em 5 °C, até 

40 °C. 
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3.7.2 ElrA 

 

As medições de espalhamento dinâmico de luz da amostra de ElrA6HIS a 1 mg/mL 

em solução tampão “C” foram realizadas em cubeta de quartzo de 2 μL a 20 °C, em 

equipamento Zetasizer ZMV2000 (MALVERN). Todas medidas foram realizadas em 

triplicata, sendo cada medida o resultado da média de 12 leituras. 

 

3.8  Investigação da estrutura secundária de ElrR6HIS por dicroísmo circular 

 

Foram realizados ensaios de varredura, em espectroscopia de dicroísmo circular, 

em equipamento CD Spectrometer J-815 (JASCO), utilizando λ entre 190–240 nm, a 

20 °C, e de variação térmica (4 °C - 90 °C) monitorando em λ= 220 nm. A amostra de 

ElrR6HIS foi utilizada na concentração de 0,02 mg/mL em tampão fosfato de potássio 

20 mM em pH 7,5. A manipulação e deconvolução dos dados foram realizados 

utilizando os programas Cdtool e DichroWeb.74-75 

 

3.9  Determinação de estrutura tridimensional de ElrR6HIS e ElrA6HIS 

 

3.9.1 Cristalização 

 

Os ensaios de cristalização foram realizados utilizando ElrR6HIS na concentração 

de 30 mg/mL (829,3 µM), em tampão 0,03 M Tris/HCl, 0,05 M NaCl, em pH 7,5, 

distribuída em placas de 96 (x3) poços, com kit de cristalização Morpheus® protein 

crystallization screen.76 As gotas sentadas, 1 μL + 1 μL, foram dispostas por robô 

Cartesian Dispensing System honeybee 961/963 (GENOMIC SOLUTIONS). As placas 

foram armazenadas em sala climatizada a 18 °C.  

Foram realizadas tentativas de co-cristalização dos possíveis complexos, 

ElrR6HIS-dsDNA (2:1), utilizando fragmento de DNA de 25 pares de base 

(TAATTTGGACAGTTTGTCGTAATTG), ElrR6HIS-AI (Deoxicolato, ácido litocólico ou 

ácido linoleico) (1:1) e ElrR6HIS-AI-dsDNA (2:2:1) utilizando os kits de cristalização 
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Morpheus® e JBScreen Nuc-ProS 1-4 (JENA BIOSCIENCE), dispondo as gotas de 

mesma forma descrita acima. 

Os primeiros cristais de ElrA6HIS, na concentração de aproximadamente 20 

mg/mL, em solução tampão “C”, foram obtidos na condição G6 (15% m/v PEG6000, 

5% m/v glicerol), do kit de cristalização PEG II Suite (QIAGEN) em caixa de 

cristalização montada e acondicionada de mesma forma descrita anteriormente. Após, 

realizou-se a otimização das condições de cristalização de ElrA6HIS manualmente, 

através de alterações da solução de cristalização, investigando concentração de PEG, 

glicerol e pH, como apresenta a Tabela 3, em gotas sentadas (1 μL + 1 μL), em placas 

de cristalização de 96 (x2) poços. 

 

Tabela 3 - Esquema de montagem de condições para otimização da cristalização de 

proteína ElrA6HIS. 

 PEG 8000 

15% 

PEG 8000 

17% 

PEG 8000 

19% 

 GOL 

3% 

GOL 

6% 

GOL 

9% 

GOL 

3% 

GOL 

6% 

GOL 

9% 

GOL 

3% 

GOL 

6% 

GOL 

9% 

pH 6.8          

pH 7.2          

pH 7.5          

 PEG 8000 – Polietilenoglicol 8000Da; GOL – Glicerol 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.9.2 Obtenção de dados cristalográficos por difração de raio X 

 

Os primeiros dados de cristais de ElrR6HIS foram obtidos em difrações realizadas 

no sincrotron Diamond (Inglaterra), linha I24, com ambas as formas cristalinas. A 

difração de cristais para obtenção das fases cristalográficas foi realizada no 

Laboratório Nacional de Luz Sincrotron (LNLS), linha MX2 (Brasil), realizando difração 

de um cristal tipo placa, obtido em condição D12 - Morpheus® (12,5% m/v, PEG1000, 

12,5% m/v PEG3350, 12,5% v/v MPD, 20 mM mistura de álcoois, 100mM 

bicina/Trizma pH 8,5). Foram irradiados 360° do cristal, com oscilação de 0,1° e 3s de 

exposição utilizando detector Pilatus. Pequenos cristais, crescidos em solução 
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contendo DNA alvo de ElrR6HIS e possíveis ligantes (AI), bem como cristais de ElrA6HIS, 

foram difratados no sincrotron Soleil (França), linha PROXIMA II, utilizando detector 

CCD e recursos de difração, como coleta helicoide e determinação da região de 

melhor difração dos cristais. Os conjuntos de dados coletados, em Soleil, de um cristal 

obtido na condição de cristalização C1- Morpheus® (10% m/v PEG 20000, 20% v/v 

PEG MME 550, 30 mM NPS, 100 mM MES/imidazol pH 6,5) e outro obtido em 

condição de cristalização F12- Morpheus® (12,5% m/v PEG 1000, 12,5% m/v PEG 

3350, 12,5% v/v MPD, 20 mM mistura de monossacarídeos, 100 mM bicina/Trizma 

pH 8,5), permitiram a obtenção das estruturas nos grupos espaciais P43212 e P3121,as 

difrações, desses cristais, foram realizadas considerando a simetria do grupo espacial 

apresentado, coletando apenas um conjunto de dados de cada cristal.   

Diversos cristais de ElrA6HIS e ElrR6HIS também foram difratados no laboratório 

de biologia estrutural (LBEst) IFSC-USP, utilizando ânodo rotatório (Cu2+). 

 

3.9.3 Processamento dos dados, obtenção de fases e refinamento do modelo 

 

Os conjuntos de dados de ElrR6HIS foram processados utilizando XDS,77 

selecionando a resolução de corte, de acordo com as estatísticas de intensidade dos 

dados. No processamento do conjunto de dados utilizado para a obtenção das fases 

considerou-se os dados anômalos (quebra da Lei de Friedel). A determinação da 

posição dos átomos de selênio foi realizada por programa HYSS,78 as fases 

cristalográficas e o crescimento da subestrutura foram determinados por programa 

SOLVE/RESOLVE,79-80 todos contidos no programa de resolução automática 

AUTOSOL,81 do pacote Phenix.82 A subestrutura obtida, foi ampliada utilizando 

programa BUCCANEER.83-85 O escalonamento dos dados de difração foram 

realizados nos programas Scala e Aimless.85-87 Todas substituições moleculares 

foram realizadas em Phaser.88 As etapas iniciais de refinamento, em phenix refine,89-

90 foram realizadas considerando fator B de grupos, coordenadas (x,y,z) e ocupância 

dos átomos. Nas últimas etapas do refinamento alterou-se o refinamento para fatores 

B individuais e no último refinamento considerando TLS,91 selecionando quatro grupos 

para cada monômero (N-term – 61; 62 – 94, 95 – 169; 170 – C-terminal). Em todo 

refinamento considerou-se a simetria não cristalográfica (NCS) da estrutura. 
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Os trabalhos de ajuste manual das estruturas entre as etapas de refinamento 

foram realizados em COOT.92 As imagens de estrutura apresentadas neste trabalho 

foram geradas em COOT 92 e Pymol.93  

As sobreposições estruturais apresentadas neste trabalho foram realizadas em 

COOT,92 utilizando método de similaridade entre estruturas secundárias (SSM). 

 

3.10 Indícios de formação do complexo ElrR6HIS–DNA 

 

3.10.1 Anisotropia de fluorescência 
 

Para a realização da técnica faz-se necessário adição do fluoróforo em apenas 

uma das extremidades 5’ do DNA dupla fita. Dentre os materiais existentes para a 

execução do trabalho o único DNA com as características necesárias era o seguinte 

fragmento, Biotina-5'-TTGTCTATACAAATTAATTTGGACAGTTTGTCGTAATTGAACC-3', 

produzido (SIGMA-ALDRICH) para os experimentos de ressonância plasmônica de 

superfície, sendo assim o fragmento utilizado para a ligação do fluoróforo. A 

fluoresceína maleimida foi usada como fluoróforo para ligação ao DNA utilizando o kit 

de marcação “5’ EndTag™ Nucleic Acid Labelling System” (VECTOR 

LABORATORIES) seguindo o protocolo fornecido pelo fabricante. A amostra de DNA 

(500 nM) preparada para o experimento possuia 10% das moléculas marcadas com o 

fluoróforo. Após realizada a marcação do DNA com o fluoróforo, conduziu-se o 

escaneamento em UV-VIS a fim de observar o comprimento de onda de maior 

absorção do fluoróforo. O valor determinado (494 nm) foi utilizado como comprimento 

de onda de emissão no equipamento. 

O experimento foi realizado em espectrofluorímetro K2 Multiphase sequence 

fluorimeter (ISS) em geometria L, utilizando um canal de monitoramento. O λ de 

excitação foi de 494 nm, em cubeta de quartzo (300 µL) com 1 cm de caminho óptico. 

A emissão foi monitorada na faixa de 515-530 nm, tomando 5 interações por medida 

de maneira a minimizar os erros experimentais. Foram realizadas medidas da 

interação de DNA (500 nM) com ElrR6HIS nas concentrações 0, 15, 30, 50, 75, 100, 

125, 150, 180, 225, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 e 2500 

nM. 
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3.10.2 Ressonância plasmônica de superfície (SPR)  
 

A ocorrência da interação entre moléculas, por SPR, é realizada em tempo real. 

Para o experimento uma das moléculas investigadas permanece fixa (ligante) no 

compartimento experimental (chip) permitindo realização de diversos ciclos de 

interação utilizando pouca quantidade de amostra (analito). 

Os experimentos foram conduzidos em Biacore X, utilizando Sensor Chip SA 

(GE), e tampão HBS-N (0,01 M HEPES, pH 7,4, 0,15 M NaCl - GE). 

As sequências de DNA utilizadas no experimento foram sintetizadas, aneladas 

e, em uma das fitas complementares, inserido biotina na extremidade 5', pelo 

fabricante (SIGMA-ALDRICH). Com o material recebido preparou-se solução estoque 

na concentração de 2,1 µM em água ultrapura autoclavada mantendo armazenada a  

-20 °C, e a solução utilizada para imobilização do DNA no chip em concentração final 

de 50 ƞM, em tampão HBS-N. Realizou-se a imobilização das sequências ‘DNA 

controle negativo’ (DNANB) Biotina-5'-ATTCTTCATGTATTAAGCATGTT-3' e ‘DNA controle 

positivo (DNAbind) Biotina-5'-TTGTCTATACAAATTAATTTGGACAGTTTGTCGTAATTGAACC-3', 

em chips distintos, mantendo em cada um dos chips uma das celas como branco (sem 

ligantes). 

Os ensaios foram realizados utilizando soluções de ElrR6HIS (em tampão HBS-N) 

em diferentes concentrações (30 nM, 100 nM, 180 nM, 300 nM, 450 nM e 700 nM), 

em fluxo de 50 µL/min. As injeções de amostra foram realizadas com 120 µL, 

permitindo assim dois minutos de interação. A fase de dissociação foi mantida por dez 

minutos, para observação da estabilidade dos complexos formados. Para a liberação 

dos pares restantes, ainda interagentes, no chip, foi utilizada solução de SDS 0,015%, 

realizando a regeneração do chip, para novo ciclo experimental. 

Ao utilizar pela primeira vez o chip, o mesmo foi ativado com três injeções de 

solução 0,05 M NaOH, 0,5 M NaCl. Após a ativação realizou-se mais três injeções da 

solução de regeneração (0,015% SDS), para só então realizar a imobilização do 

ligante (DNA). Esse protocolo difere um pouco do recomendado pelo fabricante, que 

não indica necessidade de utilização da solução de regeneração. Esta etapa extra 

apresentou-se necessária, pois ao realizar apenas o protocolo recomendado pelo 
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fabricante, o material já ligado à matriz (DNA) foi removido durante a condução do 

experimento, fazendo com que se perdesse material e tempo.  

Os resultados experimentais e ajustes das curvas foram obtidos utilizando 

software BIAevaluation V.3, ajustando as curvas através do modelo de dois estados 

de reação (com alteração conformacional).95 

 

3.11 Tentativa de obtenção do AI regulatório de ElrR 

 

O grupo colaborador na França possui resultados que demonstram que alguns 

sais biliares estimulam a produção de ElrA em meio de cultura (dados não publicados). 

Devido à alta hidrofobicidade de grande parte das moléculas propostas, deoxicolato 

foi utilizado como controle positivo, e colato como controle negativo na maioria dos 

experimentos. 

Após observar que NAKAYAMA et al, 200142 obtiveram a molécula de regulação 

(AI) através da purificação do meio de cultura, do crescimento da bactéria, realizou-

se uma tentativa parecida de obtenção da molécula, porém utilizando a fração 

citoplasmática, ao invés do meio de crescimento. 

Em colaboração com a Dra. Pascale Serror, nas dependências do Micalis-INRA 

(Jouy em Josas, França), realizou-se a tentativa de obtenção do AI de ElrR, através 

de purificação do conteúdo celular de 7 L de cultura de E. faecalis, crescido em meio 

(M17glu/BHI) adicionando deoxicolato para induzir a expressão de ElrA. Por conta de 

se tratar de material ainda não publicado e de domínio do grupo de colaboração, o 

protocolo detalhado de crescimento das bactérias e as concentrações de indutores da 

expressão, utilizados na realização do experimento, não são aqui apresentados. 

Após seguidos os protocolos de crescimento e expressão, realizou-se a 

centrifugação para obtenção das células, realizando lavagem (solução fisiológica) e 

nova centrifugação para o armazenamento (-20 °C) da massa de células. Para a 

purificação, as células foram suspendidas em tampão 0,025M Tris pH 7,5, 

adicionando dois tabletes do coquetel de inibidor de protease cOmplete™ (ROCHE). 

A quebra das membranas foi realizada por pressão (2,5 kBar) em French press, e o 

conteúdo obtido centrifugado a 11000 xg, por 45 minutos, a 4 °C, para separação dos 
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restos celulares. Realizou-se precipitação das macromoléculas (DNA/RNA/proteína) 

com isopropanol (-20 °C, por no mínimo 30 min), e recuperação do material ainda em 

solução através de centrifugação a 16000 xg, por 45 minutos, a 4 °C. Utilizando de 

rotaevaporador realizou-se a evaporação do solvente a 25 °C, com fluxo de ar. Ao 

material quase seco, adicionou-se mesmo tampão até completar 50 mL de volume 

final. Como se trata provavelmente de um pequeno peptídeo realizou-se filtrações 

consecutivas com tubos de filtragem AMICON (MILLIPORE) passando a amostra por 

filtro de 50 kDa, depois por 30 KDa, 10 kDa e por final 3 kDa. O material filtrado na 

última etapa foi liofilizado e armazenado em tubo cônico de 50 mL vedado com 

parafilme (3M). O mesmo protocolo foi realizado em mais 7 L de meio de cultivo, 

adicionando colato, controle negativo da expressão de ElrA (dados ainda não 

publicados). 

De volta ao LBEst (IFSC-USP), o material liofilizado foi suspendido em tampão 

Tris-HCl 0,025M pH 7,5 e novamente purificado por cromatografia, utilizando 

Sephadex G25 desalting Hitrap 5 mL (GE), realizando detecção em λ= 215, 259 e 280 

nm, em equipamento AKTA purifier (GE). Com intuito de observar aproximadamente 

o volume de eluição de moléculas de 1000 kDa e de 3000 kDa, realizou-se prévia e 

separadamente a eluição de soluções contendo bradiquinina (1060 Da) e de cadeia B 

de insulina (3496 Da) na mesma coluna. 

 

3.11.1 Interação ElrR6HIS amostras purificadas 

 
Para a observação inicial de ElrR6HIS em complexo com o AI, caso presente na 

amostra, foi realizado espectro de absorção UV-VIS incubando 0,5 mg de ElrR6HIS (60 

µM) em cada fração de amostra purificada, mantendo em agitação orbital durante a 

noite. No dia seguinte, as amostras foram purificadas em colunas de bancada 

contendo 100 μL de resina de Ni2+ (QIAGEN), para cromatografia de afinidade. O 

material foi eluído com 300 μL (três volumes de 100 μL) de tampão “A” contendo 300 

mM de imidazol. Os espectros UV-VIS foram realizados em Nanodrop 2000 (THERMO 

SCIENTIFICS).  
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4 RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

4.1  ElrR 

 

4.1.1 Confirmação da identidade de sequência do gene no plasmídeo e análises 

bioinformáticas através de sequência 

 

Como resultado do sequenciamento do plasmídeo a sequência foi confirmada 

como 100% idêntica à fornecida pelos colaboradores, comparada por alinhamento em 

programa (clustalW)72 e, após traduzida em aminoácidos (EXPASY TRANSLATE),73 

apresenta, além dos 307 resíduos de ElrR, dois resíduos extras (G e S) no C-terminal 

da proteína, além da hexa-histidina propositalmente inserida nessa região. Apresenta 

também uma substituição, em relação ao gene EF2687 no segundo aminoácido, 

alterando o original resíduo lisina em um ácido glutâmico.  

Utilizando a ferramenta ProtParam,94 para análise através da sequência de 

aminoácidos, de ElrR6HIS, obteve-se os valores teóricos de massa molecular ~36 kDa 

e ponto isoelétrico 5,2. 

 

4.1.2 Expressão e purificação 
 

Após otimização, o protocolo de crescimento das bactérias, e expressão da 

proteína ElrR6HIS, foi realizada em meio LB-amp, 37 °C, mantendo em agitação (150 

RPM) até obtenção de densidade ótica, determinada em 600 nm, (OD600) = 0,9 – 1,0 

uA, induzindo então para a expressão da proteína ElrR6HIS, 1 mM IPTG, mantendo em 

agitação, 150 RPM, por 4 h, 30 °C. O estudo de otimização para a expressão 

heteróloga de ElrR6HIS, resultou em ótimas quantidades de material, sendo obtidos, 

aproximadamente, 25 mg de proteína ElrR6HIS para cada litro de meio de cultura LB 

(mg/L). 

A eluição das moléculas de ElrR6HIS em cromatografia de afinidade se dá em 

concentrações entre de 0,20 M e 0,25 M de imidazol, sem presença de outras 

moléculas, como observado no gel apresentado na Figura 3. 
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Figura 3 - Gel SDS-PAGE apresentando frações da expressão e purificação por cromatografia 
de afinidade de ElrR6HIS.1. Solúvel total; 2. Insolúvel total; 3. Não interagente; 4. 
Purificado. (Os itens “linha” correspondem às mesmas frações, de uma duplicata). 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O cromatograma de exclusão por massa molecular apresenta dois picos 

correspondentes a oligômeros de ElrR6HIS, onde massa relativa ao pico de maior 

massa molecular (~360 kDa) é muito pequena em relação ao total de ElrR6HIS dimérica, 

apresentado em pico bem definido (Figura 4b). 

Ao realizar calibração da coluna Superdex 200 16/600 (r2 = 0,988), nas mesmas 

condições do experimento, obteve-se a massa calculada do dímero, em torno, de 74 

kDa, muito próxima da massa teórica do dímero, de 72,4 kDa. 

 

1 2 3 4 1’ 2’ 3’ 4’ 

30kDa 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.1.3 Estabilidade e homogeneidade da amostra determinada por espalhamento 

dinâmico de luz (DLS) 
 

Através do DLS, foi possível observar que a proteína ElrR6HIS na forma dimérica 

purificada mantém estável o estado oligomérico em solução por mais de 30 dias em 

tampão “A”, sendo a massa calculada sempre próxima do valor do dímero quando 

armazenada a 4 °C na concentração de 1 mg/mL. As amostras de ElrR6HIS dimérica 

purificadas para experimentos e armazenadas nas condições descritas acima, eram 

apenas utilizadas no espaço de tempo de um mês. 

 

Figura 4 - Cromatograma de gel filtração, Superdex 200 Hiload 16/600, obtido como 
resultado da segunda etapa de purificação de ElrR6HIS. Os picos identificados 
são correspondentes a: a. agregado de proteínas ElrR6HIS; b. ElrR6HIS dímero; 
c. não identificado. 

 

 

a 

 

c 

b 
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Ao conduzir ensaio de estabilidade térmica, ElrR6HIS apresenta variação no raio 

hidrodinâmico de uma parte de sua população, aumentando assim a 

polidispersividade da amostra, porém, ainda se demonstra preponderantemente 

dimérica em temperaturas até 30 °C, observando-se a agregação completa da 

proteína a partir de 40 °C. 

Por mais que a solução apresente diversas partículas, a massa do dímero é 

preponderante e correspondente a mais de 98% da amostra como observado na 

Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Gráficos superpostos de distribuição de moléculas em solução de ElrR6HIS, por DLS, 
em diferentes temperaturas. Ambos os gráficos correspondem a um mesmo ensaio 
porém, o gráfico à esquerda apresenta a distribuição de partículas em solução, 
enquanto que no gráfico à direita está representada a correspondência de massa 
destes mesmos picos, componentes da solução. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As amostras quando concentradas para os ensaios de cristalização 

apresentaram-se pouco polidispersas, demonstrando-se ótima para continuação dos 

experimentos. 
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4.1.4 Cristalografia 
 

Primeiros cristais de ElrR6HIS obtidos eram pequenos e foram observados após 

24 h e cristais de maiores dimensões foram observados a partir de 3 a 7 dias, em 

armazenamento a 18 °C. As temperaturas de incubação de 4 °C e a temperatura 

ambiente (entre 22 °C e 25 °C) não demonstraram resultados tão satisfatórios de 

cristalização quanto a 18 °C. 

Utilizando o kit Morpheus®,76 em variadas condições de cristalização, ocorreu a 

formação de dois tipos de cristais (Figura 6). Na maioria das vezes, as gotas que 

apresentaram uma forma cristalina não apresentavam a outra. Porém, 

esporadicamente, uma mesma gota apresentava ambas formas cristalinas. Desta 

forma não foi possível determinar algum padrão para as diferentes formas de 

crescimento dos cristais, nem como induzir o crescimento de uma forma cristalina ou 

de outra. 

 

 

Figura 6 - Formas cristalinas de ElrR6HIS observadas em diferentes condições de cristalização 
do kit de cristalização Morpheus®. A) Cristais octaedros com grupo espacial P43212 
apareceram em poucas condições de cristalização; B) Cristais em placas com grupo 
espacial P1 compõe a maioria dos cristais formados. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ainda um terceiro tipo de cristal foi obtido nas tentativas de co-cristalização entre 

ElrR e as distintas moléculas utilizadas como AI, bem como com o fragmento de DNA 

proposto (de 25 bp apresentado mais adiante). 

Os primeiros dados cristalográficos de ElrR6HIS obtidos no Synchrotron 

DIAMOND (Inglaterra), linha I24, apresenta que placas e octaedros correspondem aos 

A B 
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grupos espaciais P1 e P43212 respectivamente. O tratamento destes conjuntos de 

dados, apesar de ter boa estatística (Rmerge, Rpim, Multiplicidade etc),87 apresentava 

bastante anisotropia, em um dos eixos, nos dados no grupo P1 e baixa resolução no 

grupo P43212 (3.5 Å). 

Com esses conjuntos de dados conseguimos coletar informações referentes ao 

grupo espacial, tamanho de cela e quantidade de possíveis moléculas nas unidades 

assimétricas, determinando que em P1 deveriam existir dois dímeros enquanto que 

em P43212 apenas um dímero.  

 

4.1.4.1 Determinação das fases cristalográficas de ElrR6HIS 

 

Na tentativa de resolver o problema das fases cristalográficas e assim resolver 

a estrutura tridimensional de ElrR, inicialmente optou-se por realizar substituição 

molecular.96-97 

Para a determinação de um bom modelo de busca, obteve-se informações sobre 

a estrutura secundária de ElrR6HIS por dicroísmo circular. Após o tratamento dos dados, 

observou-se que a estrutura de ElrR6HIS é composta por, 72,3% de hélices alfa, 0,7% 

de fitas beta e 17% de regiões desestruturadas (voltas e conexões). Ou seja, uma 

proteína formada apenas por alfa-hélices, como predito para a família de RT Rgg 

(RRNPP).71, 98 

Com essa informação, foram selecionadas estruturas de reguladores 

transcricionais (homólogos estruturais) com apenas alfa-hélices e que possuíam a 

estrutura terciária predita para a família RRNPP, para utilizar como modelo de busca 

no método de substituição molecular. 

Utilizando a sequência de aminoácidos de ElrR6HIS em pesquisa de 

bioinformática com a ferramenta FASTA 99 foram encontrados, até o momento, dois 

reguladores homólogos membros da família RRNPP com estrutura depositada no 

PDB. Porém, estes apresentam baixa identidade de sequência com ElrR6HIS sendo 

menor de 12%, o que torna a resolução das fases e obtenção da estrutura muito difícil, 

se não impossível, pelo método proposto.  
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Ainda assim, foram realizadas inúmeras tentativas de obtenção da estrutura por 

substituição molecular, utilizando como modelo inicial, as estruturas dos reguladores 

PlcR, de Bacillus turingiensis e Bacillus cereus (PDBid. 3U3W e 4FSC), e PrgX de 

Enterococcus faecalis (PDBid. 2AXZ, 2AW6 e 2AXU). 

Apesar das diversas formas e possibilidade de busca dos diferentes programas 

que foram utilizados na tentativa da obtenção de uma solução para as fases 

cristalográficas, nenhum modelo satisfatório foi obtido através deste método. 

É possível que a baixa identidade apresentada entre as sequências de 

aminoácidos de ElrR6HIS e dos modelos utilizados seja o motivo da não obtenção de 

um resultado satisfatório, utilizando o método de substituição molecular, que se baseia 

na similaridade entre a estrutura de referência e a estrutura a ser obtida, sendo que 

quanto mais idênticas suas estruturas primárias são, menor é o desvio estrutural que 

se espera haver entre elas.96 

Não obtendo resultados pelo método de substituição molecular optou-se pela 

obtenção das fases experimentalmente.  

Inicialmente realizou-se o crescimento dos cristais em condições de cristalização 

contendo átomos de platina (Pt), mercúrio (Hg), iodo (I) e europium (Eu) para tentativa 

de substituição isomórfica simples e múltipla.100 Obteve-se cristais crescidos na 

presença de I e Hg e Pt. Estes foram irradiados no LBEst e os conjuntos de dados 

foram coletados e processados. Ao realizar a pesquisa dos átomos pesados, os 

mesmos não foram detectados. 

Como última tentativa, para obtenção de fases, utilizou-se de substituição das 

metioninas presentes na estrutura da proteína, dez em cada monômero, por 

selenometioninas (SeMet). 

Para tanto realizou-se a expressão de ElrR6HIS, em meio quimicamente 

controlado (meio M9-salt) disponibilizando os aminoácidos necessários, porém, 

adicionando SeMet em substituição às metioninas, esperando que essas fossem 

utilizadas para a produção das proteínas pela maquinaria da bactéria. 

O procedimento de expressão foi o mesmo protocolado anteriormente, com o 

meio LB, tendo rendimento de aproximadamente 15 mg/L, um pouco menor que o 

obtido em meio LB (25 mg/L).  
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Repetindo a metodologia de cristalografia, os cristais ElrR6HIS-SeMet cresceram 

com as mesmas características, não distinguindo dos primeiros resultados. 

Anteriormente à coleta de dados, determinou-se, a energia de máxima absorção 

dos átomos de selênio em escaneamento por fluorescência (Figura 7). Os cristais de 

ElrR6HIS-SeMet, de grupo espacial P1 e P43212 foram irradiados utilizando energia de 

emissão, do raio X, com λ = 0.97906 Å (ou ~12665 kev).  

 

 

Figura 7 - Espectro de absorção, por fluorescência, do átomo de selênio, realizado em cristal 
ElrR6HIS, no LNLS, anteriormente à coleta de dados a fim de determinar a energia 
de emissão do raio X na difração, para obtenção das fases experimentais. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Foi realizada a coleta de dados cristalográficos de apenas um cristal, pertencente 

ao grupo espacial P1, pois os de grupo espacial P43212 apresentaram pior resolução. 

A irradiação de raios X no cristal foi realizada com 0,1° oscilação do cristal, 3 s de 

exposição, 360° (irradiados), resultando em 3600 imagens.  

O conjunto de imagens foi processado, separando os dados anômalos obtendo 

como melhor resolução 2.55 Å, com bons parâmetros estatísticos.101 O 

processamento pelo programa (XDS) apresentou dados anômalos consideráveis até 

3.2 Å, sendo essa a resolução de corte, para o processamento dos dados, na 

obtenção das fases. 
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Como resultado do programa AUTOSOL,81-82 a busca dos átomos de selênio foi 

realizada com resolução em 3.6 Å e foram encontrados 41 átomos de selênio na 

unidade assimétrica. Na continuação do protocolo o programa uma subestrutura com 

917 resíduos de aminoácido foi gerada (em 42 fragmentos, 0.32 Rwork, 0.37 Rfree). Essa 

subestrutura foi ampliada em BUCCANEER,83-85 obtendo 1233 resíduos de 

aminoácidos em 23 fragmentos, condizentes com ~98% da estrutura.  

 

4.1.4.2 Determinação das estruturas de ElrR6HIS 
 

Ao detectar que as fases encontradas eram constantes e se adequavam à 

subestrutura gerada, utilizou-se o monômero mais completo dessa subestrutura, para 

utilizar como modelo inicial em uma substituição molecular utilizando conjunto de 

dados de ElrR6HIS, também contendo selênio, com maior resolução (2.15 Å) coletado 

no LBEst.  

O motivo de não completar o refinamento da estrutura nos dados do modelo 

determinado pelas fases experimentais está no fato de o número de difrações obtidas 

ser muito baixo (44.390) dado o número de átomos presentes na cela (9.927), é 

importante ressaltar que os valores diferem dos apresentados na Tabela 4 por serem 

os utilizados na tentativa de refinamento. Além deste, ao considerar a ausência de 

simetria rotacional apresentada pelo grupo espacial P1 o refinamento não seria 

confiável.  

Os dados de coleta dos cristais e refinamento dos modelos cristalográficos são 

apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Dados de difração e refinamento das estruturas cristalográficas de ElrR6HIS. 

Dados 
Métodos 

SAD MR MR MR 

Grupo espacial P1 P1 P43212 P3121 

Dimensões de cela 
a, b, c, α, β, γ. 

70,46 Å; 75,40 Å; 
83,94 Å; 113,09°; 
90,01°; 104,24° 

 

70,80 Å; 75,33 Å; 
85,28 Å; 112,99°; 
89,93°, 103,88° 

108,71 Å; 
108,71 Å; 144,37 
Å; 90°; 90°; 90° 

105,20 Å; 
105,20 Å; 124,25 
Å; 90°; 90°; 120° 

Detector PILATUS 2M RIGAKU RAXIS IV+ ADSC 
QUANTUM 315r 

ADSC 
QUANTUM 315r 

Comprimento de 
onda (Å) 

0,97906 1,541 0,9801 0,9801 

 
Resolução (Å) 

 
48,32 - 2,55 

 
39,04 – 2,15 

(2,27 – 2,15) 

 
60,14 – 2,28 

(2,35 – 2,28) 

 
62,1 – 2,9 

Multiplicidade 3,5 2,9 8,0 4,5 

Rmeas (%) 9,8 6,2  6,8 11,6 

CC (1/2) 0,993 0,997(0,50) 0,999 (0,5) 0,997 

Completeza (%) 96,00 89,8 (61) 99,9 (97,5) 99,9 

Completeza anômala 
(%) 

90,5 - - - 

Reflexões totais 166641 185116 321458 82034 

Reflexões únicas 47961 76473 40129 18074 

I / δ(I) 9,7 8,6 (1,6) 18,1 (1,5) 10,5 

     
Refinamento     

Reflexões utilizadas 
para o refinamento 

 73398 40121 18042 

RWork (%)  19,60 19,60 21,04 

RFree (%)  24,20 22,73 25,53 

No. átomos da 
proteína 

 10029 4948 5014 

No. átomos total  10218 5047 5111 

B (Å2) todos átomos  80,0 68,0  

Erro de coordenada 
(Å) 

 0,34 0.32 0,41 

Erro de fase (o)  30,60 24,94 24,86 

Ramachandran     

Favorecido (%)  97,77 98,49 94,81 

Permitido (%)  1,32 1,34 3,85 

Não permitido (%)  0,91 0,17 1,34 

Clashscore  7,39 6,79 8,55 

RMSD da geometria ideal    

r.m.s. distância ligação 0,009 0,015 0,004 

r.m.s. ângulo de ligação 1,140 1,585 0,927 

PDB id  5V5T 5V5U  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Ao todo, três estruturas foram obtidas provenientes de três diferentes tipos de 

cristais de ElrR6HIS, em grupos espaciais distintos. Porém, em nenhuma ocorreu 

presença de outras moléculas além da proteína. 

As estruturas de ElrR6HIS nos grupos espaciais P43212 e P3121, foram 

determinadas por substituição molecular 88 utilizando como modelo inicial, um 

monômero da estrutura de ElrR6HIS no grupo espacial P1, previamente refinada. 

 

4.1.5 A estrutura tridimensional de ElrR6HIS 

 

ElrR apresenta estrutura quaternária homodimérica, sendo cada protômero 

formado exclusivamente por alfa-hélices, somando 16 hélices.  

A estrutura de ElrR6HIS apresenta, como esperado, o enovelamento predito para 

os reguladores da família RRNPP 54 (Figura 8). O domínio N-terminal é formado pelas 

alfa-hélices α1 a α4 de quatro alfa-hélices, onde está presente o motivo HTH (alfa-

hélices α2 e α3), seguido por uma conexão de 16 resíduos de aminoácidos com 1,5 a 

2 voltas de alfa-hélice (alfa-hélice α5), que conecta o N-terminal ao C-terminal, em 

domain swapping,66 cruzando o eixo de pseudosimetria do dímero. 

O domínio C-terminal é composto por 11 hélices (α6-α16), formando uma 

estrutura com enovelamento, característico, do domínio TPR-like, apresentando 5 

conjuntos TPR (α6-α7; α8-α9; α10-α11; α12-α13; α14-α16) que, provavelmente, 

abrigam o sítio de interação do AI no espaço entre as alfa-hélices α6, α8, α10, α12 e 

α16.54 

Apesar de, pela proximidade, poder fazer parte do domínio N-terminal, a 

estrutura de conexão entre os domínios (alfa hélice α5) será aqui tratada por link. Não 

apenas por realizar a ligação dos domínios cruzando o eixo de pseudosimetria do 

dímero, mas também por realizar interação com todos os domínios da estrutura. 

Apesar da similaridade de estrutura e função da região C-terminal dos RRNPP 

com o domínio TPR, o programa de predição a partir de sequência, TPRpred 103 não 

caracteriza o domínio C-terminal de ElrR e de outras RRNPP como tal 51-53, sendo 

caracterizado, como muitos outros, dentro da superfamília de domínio TPR-like 

[SCOPe 48452].104 
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Figura 8 -  Representação da estrutura cristalográfica dimérica de ElrR6HIS em cilindros. A 
coloração de um dos monômeros foi realizada de acordo com a escala de cores 
do espectro visível, seguindo do N-terminal (azul) para C-terminal (vermelho). Em 
A, a linha pontilhada inserida no dímero, representa o eixo de pseudosimetria da 
estrutura, enquanto que a estrela indica o provável sítio de interação do AI. 
Imagem obtida em programa Pymol. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Observando o domínio C-terminal na estrutura de ElrR6HIS apresentado em 

destaque na Figura 9, é possível distinguir que existe uma maior interação entre 

algumas alfa-hélices, formando dois grupos distintos. O primeiro grupo abriga as alfa-

hélices α6 a α11 e o segundo grupo abriga as alfa-hélices α12 a α16. Essa aparente 

existência de dois grupos leva a proposta da separação do domínio C-terminal de ElrR 

em dois subdomínios, um central e um C-terminal.  

Ao verificarmos essa proposta utilizando a ferramenta DynDom,105-106 que realiza 

busca de grupos quase-rígidos em estruturas, obteve-se o mesmo resultado, 

contribuindo para a proposta de caracterização do domínio TPR-like de ElrR como 

composto por domínios distintos.  

 

90 ° 
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Figura 9 - Apresentação dos subdomínios que compõe o domínio C-terminal de ElrR. A) 
Dímero de ElrR6HIS é apresentado com um monômero destacado em azul, de 
modo a melhor observar o domínio TPR-like; B e C) a proposta de “separação” 
deste em dois subdomínios, destacados nas elipses, central (B), composto pelas 
alfa-hélices α6 a α10, e C-terminal (C), composto pelas alfa-hélices α11 a α16. 
Imagens obtidas em programa Pymol. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Essa distribuição, em dois núcleos, do domínio C-terminal é única dentro dos 

RRNPP apresentados até o momento. O relato mais próximo encontrado na literatura 

é a consideração das duas últimas hélices do domínio C-terminal de Rgg2sd, PlcR e 

PrgX, como um subdomínio (cap subdomain), gerador, ou iniciador, das alterações 

conformacionais observadas pós a interação com o AI.54, 57, 63 

A região N-terminal das RRNPP é onde se concentra a maior parte da 

conservação na sequência de resíduos de aminoácidos. A Figura 10 apresenta o 

A 

B 
C 
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alinhamento dos oitenta primeiros resíduos de alguns dos membros, o que levou à 

sugestão de que os resíduos de aminoácido R38 e R42 de ElrR são os responsáveis 

pela interação com as bases nitrogenadas do DNA. 

 

 

Figura 10 - Alinhamento de sequência de aminoácido de algumas das RRNPP, destacando o 

motivo HTH (caixa azul) e os resíduos de interação com o DNA, em vermelho. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A proposta apresentada pelo alinhamento de sequência, concorda com o 

observado na estrutura de ElrR6HIS, que apresenta a cadeia lateral destes resíduos de 

arginina apontando para o solvente, livres para a interação com o sulco maior do DNA 

como observado na sobreposição das estruturas de ElrR6HIS com a estrutura do 

homólogo PlcR em complexo com DNA (PDBid: 3U3W) (Figura 11). 

Realizando mutação nesta sequência de DNA, alterando a sequência de bases 

correspondente a região de interação de ElrR, pôde-se determinar mais 

especificamente as possíveis bases de interação, ou o box de ElrR (Figura 12). 
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Figura 11 - Alinhamento estrutural de ElrR6HIS P1 (verde escuro) e P43212 (verde claro), 
apresentando os possíveis resíduos de arginina responsáveis pela interação 
com o DNA (A), e (B e C) com a estrutura do complexo PlcR-DNA (amarelo) 
confirmando a possibilidade de interação destes resíduos com o DNA. Figura 
obtida em programa Pymol e sobreposição (SSM) em COOT. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

5’ TAATTTGGACAGTTTGTCGTAATTG 3’ 

3’ ATTAAACCTGTCAAACAGCATTAAC 5’ 

 

Figura 12 - Região do DNA (25 bp) de ligação de ElrR, apresentando o possível sítio de 

interação semi-palindrômico. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.1.5.1 Regiões de estabilização do dímero 

 

Os contatos que promovem a estabilização dos homodímeros de ElrR6HIS, estão 

distribuídos entre várias interações fracas, e algumas fortes, que realizam o contato 

dos diferentes domínios, entre os distintos protômeros. 

ElrR6HIS apresenta cinco regiões de contato intermonoméricos ao todo:  

C B 

A 
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• contatos hidrofóbicos entre cadeias laterais, e ligações de hidrogênio entre 

cadeias principais no início do domínio C-terminal (I195 – I197),  

• um bolsão hidrofóbico formado pelos resíduos N240, W242, R243, L246, L282, 

F281, de ambos monômeros, localizado mais no final do domínio C-terminal;  

• interações realizadas entre os três domínios com o link;  

• no contato realizado entre os domínios N-terminal e subdomínio central;  

• no contato entre os N-terminais. 

A interação apresentada no domínio C-terminal, em destaque na Figura 13A, 

aparenta ser o local de maior contribuição para a estabilidade do dímero, assim como 

apresentado para as outras RRNPP.53-54 Mais especificamente, o resíduo de 

aminoácido W242 em ElrR aparenta ser o principal componente desta interação. 

 

 

Figura 13 - Representação da região C-terminal de ElrR6HIS, destacando as interações entre 
monômeros. A) os resíduos representados em “palitos” amarelos formam um 
bolsão hidrofóbico na região interna de contatos entre as hélices α14 - α16, os 
palitos em azul identificam um dos monômeros, nesta região. O destaque no 
círculo azul indica o contato mediado entre as isoleucinas I195 e I197. O destaque 
no círculo vermelho, foi ampliado em B e demonstra o contato entre monômeros, 
mediado pelos resíduos de aminoácido N240, W242, R243, L246, L282, F281. 
Imagens geradas em programa Pymol. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As interações apresentadas pelo link são várias e ocorrem com as três regiões 

da estrutura de ElrR6HIS. Aparentemente, essa região bastante variável na família 

L246 

N240 

L246 
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RRNPP aparenta ser um dos influenciadores na alteração da posição do domínio N-

terminal por propagação após a interação do AI no domínio C-terminal.57 

Com relação aos contatos intermonoméricos, o destaque apresentado na 

estrutura de ElrR6HIS está naqueles realizados entre os domínios N-terminal e o 

subdomínio central, representado na Figura 14, que abrange grande área de contato 

neste regulador (Tabela 5). 

 

 

Figura 14 - Contatos intermonoméricos realizados por resíduos localizados no domínio N-
terminal e subdomínio central. A) Representação dos resíduos em esferas desta 
região de contato entre os monômeros. B), destaque das interações entre alfa-
hélice α2 de um monômero (amarelo) e conexões entre α7-α8 e α9-α10 com 
outro monômero (verde). Apesar de a densidade eletrônica (aqui em 1,2σ) não 
ser completa para todas as cadeias laterais, é suficiente para confirmar os 
contatos apresentados. Imagens obtidas nos programas Pymol (A) e COOT (B). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os contatos desta região são, em grande parte, interações fracas: ligações de 

hidrogênio e interações hidrofóbicas. Porém, algumas ligações iônicas estão 

presentes (R194-E15; T161/N164-K23; K118-N33-E60), conferindo uma forte 

interação entre os domínios N-terminais e subdomínios centrais. 

 

A B 
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Tabela 5 - Comparação dos contatos intermonoméricos e das áreas de interface da estrutura 

de ElrR6HIS e dos homólogos estudados, considerando a completa e os primeiros 

180 resíduos de aminoácido calculados em PISA.106 

Estruturas No. de aa2 em contato 
entre monômeros 

(estrutura completa) 

No. de aa em contato 
entre monômeros 

(N-terminal–aa180) 

Área de interface não 
acessível ao solvente (Å2) 

(estrutura completa) 

ElrR-5V5T 97 (32,6%) 62 (20,8%) 3945,7  

PrgX-2AXU 75 (25%) 54 (18,0%) 2788.1 

PrgX -2AW6 76 (26,6%) 55 (19,3%) 2804,3  

PlcR - 4FSC 49 (18,4%) 17 (6,4%) 1620,2  

PlcR - 3U3W 54 (19,3%) 35 (12,5%) 1933.9  

Rgg2sd - 4YV6 69 (25%) 49 (17,7%) 2610,7  

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

O contato entre os dois domínios N-terminais é realizado através de interações 

hidrofóbicas e entre cadeias principais dos resíduos de aminoácido L50 e I52, e 

possivelmente através de uma ponte salina formada entre as cadeias laterais dos 

resíduos E49 e R51, que coincidem com a posição das cisteínas que formam ponte 

dissulfeto presentes na estrutura de Rgg2sd.57 Infelizmente, a densidade eletrônica 

desta região (Q45-R51) é bastante fraca, principalmente nas cadeias laterais dos 

resíduos, o que impede a confirmação desta ponte salina. 

Algumas regiões das estruturas, principalmente no grupo espacial P1, 

apresentam pouca densidade eletrônica em boa parte das cadeias laterais dos 

resíduos de aminoácidos voltados para as partes com maior acesso ao solvente e em 

algumas conexões entre alfa-hélices. Além da região já citada anteriormente no N-

terminal entre as alfa-hélices α3 e α4 (Q45-R51), regiões como o link, após a primeira 

volta da alfa-hélice α5 (K72) até o início da alfa-hélice α6 (K78), e na conexão entre 

as alfa-hélices α6 e α7 (S92-E97) dos monômeros A e D (P1), também apresentam 

pouca densidade eletrônica. 

                                                           

2 aa- resíduos de aminoácido 
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4.1.6 ElrR6HIS apresenta grande flexibilidade 

 

Ao realizar a sobreposição dos quatro monômeros de ElrR6HIS que compõe a 

unidade assimétrica (UA) do cristal, grupo espacial P1, foi possível observar grandes 

diferenças em partes específicas da estrutura (Figura 15), chegando a 1.10 Å de 

RMSd entre os monômeros mais discrepantes. As diferenças são verificadas nos 

domínios HTH, no link e na extremidade mais externa com relação ao eixo de 

pseudosimetria das primeiras hélices do subdomínio central (α6, α7, α8) e de hélices 

do C-terminal (α12, α15 e α16). 

A consideração dos altos fatores de temperatura apresentados em algumas 

regiões da estrutura e a grande diferença entre os monômeros da UA, direcionaram a 

realização do refinamento dos parâmetros de deslocamentos atômicos (ADP, do 

inglês Atomic Displacement Parameter), por TLS (do inglês, translation, libration, 

screew), separando quatro grupos quase-rígidos para cada protômero da estrutura 

(N-terminal - 61; 62 - 94; 95 - 169; 170 - C-terminal). Esse passo foi determinante para 

a melhora dos erros deste modelo cristalográfico (relação Rfree / Rwork).108 

Na Figura 16 pode-se observar que a representação dos deslocamentos 

atômicos gerados, pelo refinamento, demonstra grande anisotropia em átomos 

localizados, principalmente, nas regiões mais expostas ao solvente, coincidindo com 

as regiões de maior discrepância na sobreposição estrutural (Figura 15). 
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Figura 15 - Sobreposição estrutural dos monômeros que compõe os dímeros de ElrR6HIS 
apresentados na unidade assimétrica do grupo espacial P1. A) Visualização dos 
subdomínios central e C-terminal, cadeia A (verde), cadeia B (ciano), cadeia C 
(magenta), cadeia D (amarelo), enquanto o N-terminal é apresentado em B. As 
setas indicam as regiões que apresentam os maiores desvios entre os 
monômeros. Imagens geradas em programa Pymol. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para as estruturas de ElrR6HIS obtidas em outros grupos espaciais, o refinamento 

considerando TLS 91, 107 não apresenta o deslocamento atômico observado na 

estrutura de grupo espacial P1, não melhorando os erros relativos destas estruturas 

durante o refinamento. Apesar de não melhorar os erros do modelo, é possível 

observar na estrutura do grupo espacial P43212 grande isotropia na região do motivo 

HTH e no link. 

 

A B 
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Figura 16 – A. Representação da anisotropia dos átomos da cadeia principal da 
estrutura de ElrR6HIS grupo espacial P1 (dímero AD); B. isotropia B) dos 
átomos da cadeia principal da estrutura de ElrR6HIS grupo espacial P43212. 
Cada monômero das estruturas está representado em cores diferentes. 
Imagens obtidas em programa CCP4mg 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os altos fatores de temperatura observados nas regiões das estruturas que 

apresentam as diferenças estruturais apresentadas entre os monômeros, em grupo 

espacial P1, levam a clareza da flexibilidade intrínseca deste regulador, sendo 

evidente ainda na forma cristalina. 

A apreciação dos elevados fatores de temperatura da estrutura de ElrR6HIS 

demonstra a grande flexibilidade apresentada por esse RT.  

90° 

90° B 

A 
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4.1.7 A estrutura cristalográfica de ElrR nos diferentes grupos espaciais 

 

Observando o empacotamento dos dímeros nos cristais de grupo espacial 

P43212 e P3121, é possível reparar que a concavidade do domínio TPR-like de 

diferentes dímeros estão em contato (Figura 18). Essa interação reduz o grau de 

liberdade das moléculas, reduzindo assim o fator de temperatura do cristal que ainda 

assim, permanece grande. Aparentemente, apesar de pior resolução dos dados, esse 

contato também permitiu apreciação de maior quantidade de cadeias laterais com 

densidade eletrônica completa, quando em comparação com a estrutura obtida no 

grupo espacial P1. 

 

 

Figura 17 - Representação da interação entre moléculas, simétricos cristalográficos, 
apresentadas para as estruturas P43212 (A) e P3121 (B) de ElrR6HIS. A molécula 
simétrica, em cinza, apresenta interação entre C-terminais, as hélices α6 e α7 
estão destacadas em amarelo. Os pontos em magenta, no simétrico, 
apresentam regiões de contato. Imagens obtidas em Pymol. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A aproximação entre dímeros no empacotamento do grupo espacial P3121, com 

a presença da região do DNA de ligação na condição de cristalização, apresenta maior 

aproximação entre os dímeros (simétricos cristalográficos), fazendo aumentar a 

distância entre as extremidades dos subdomínios central e C-terminal, gerando uma 

cavidade “mais aberta” do sítio de ligação do AI. 

A B 
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Observando a sobreposição dos monômeros mais discrepantes das três 

estruturas obtidas (Figura 19), evidencia-se que as diferenças estão nas mesmas 

regiões apresentadas anteriormente, mas com maior deslocamento. 

 

 

Figura 18 - Sobreposição de monômeros de ElrR6HIS obtidos nos diferentes grupos espaciais: 
P1 - monômero A (verde); P43212 – monômero A (azul); P3121 – monômero B 
(vermelho). Imagem obtida em Pymol. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O deslocamento exagerado observado no C-terminal de um dos monômeros da 

estrutura em grupo espacial P3121 se dá pelo contato entre o dímero simétrico 

apresentado anteriormente (Figura 15). 

Um detalhe acerca do deslocamento observado nas hélices do C-terminal é a 

alteração da posição da cadeia lateral do resíduo F269, aparentemente, único 

responsável pelo deslocamento da extremidade da alfa-hélice C-terminal (α16) 

(Figuras 15 e 19). Esse deslocamento também é observado entre os monômeros da 

estrutura em grupo espacial P43212 (Figura 20), mas não na estrutura do grupo 
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espacial P3121 que apenas apresenta a cadeia lateral do resíduo F269 mais 

internalizada (igual apresentada pelos monômeros A e B na Figura 20A). 

 

 

Figura 19 - Deslocamento de cadeia lateral do resíduo F264, A, evidenciando em 
sobreposição dos monômeros, A (verde), B (ciano), C (amarelo) e D (magenta), 
da estrutura em grupo espacial P1. B, representação do resíduo com a 
densidade eletrônica correspondente para cada monômero. Imagens obtidas 
nos programas Pymol (A) e COOT (B). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Pequenos deslocamentos são observados no domínio N-terminal na 

sobreposição dos monômeros, grupo espacial P1, apresentado na Figura 21a. Já no 

alinhamento estrutural entre os monômeros obtido em grupo espacial P43212, o 

monômero A apresenta um deslocamento médio aproximado de 2,2 Å em relação ao 

monômero B (medindo distâncias entre Cα), e de 3,0 Å com relação ao monômero C 

(P1) para as duas alfa-hélices (α2 e α3) que compõem o HTH (Figura 21b).  

 

 

α 16 

α 15 

B A 
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Figura 20 -  Domínio N-terminal de ElrR6HIS, apresentado em sobreposição estrutural dos 
monômeros de ElrR6HIS. a. Monômeros (P1) A (verde), B (ciano), C (amarelo), D 
(magenta). b. monômero A (azul claro) grupo espacial P43212 sobreposto com 
monômeros A e C (P1). Imagens obtidas em programa Pymol. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.1.8 Comparação entre estruturas tridimensionais de ElrR com outros RRNPP 

 

Ao realizar a comparação entre os monômeros de ElrR6HIS é possível observar 
entre aqueles presentes no grupo espacial P1 valores de RMSd que vão de 0,6 até 
1,1 Å, enquanto que nos grupos espaciais P43212 e P3121 verifica-se RMSd de 1,25 
Å e em 1,6 Å, respectivamente, entre os pares. 

Já ao realizar sobreposição de ElrR com as estruturas dos RT homólogos PlcR 
(PDBid 3U3W), PrgX (PDBid 2AXZ) e Rgg2sd (PDBid 4YV6) obseva-se, em média, um 
RMSd de 3,5 Å, sendo apresentados valores sempre maiores na comparação com 
ElrR6HIS grupo espacial P43212 do que aqueles em comparação com as do grupo 
espacial P1. 

É possível a observação de grande similaridade entre a estrutura tridimensional 
de ElrR e do homólogos RRNPP, especialmente com PrgX e Rgg2sd, como é possível 
observar na figura 21.  

Com essas sobreposições estruturais foi possível a observação de que o sítio de 
interação do AI de ElrR é bastante similar em localização e tamanho ao dos outros 
RRNPP, diferindo nas características químicas do ambiente, assim como ocorre entre 
os outros membros, e no comprimento do sítio, que se apresenta um pouco maior que 
as demais. 

 

 

a b 
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Figura 21 – Sobreposição estrutural, por similaridade de estrutura secundária, realizada entre 

os monômeros de ElrR (em verde) com os homólogos RRNPP. A- ElrR – PlcR, 

destacando a região que compreende entre os resíduos de aminoácidos D71 a 

K103, em PlcR, e de K78 a K111 em ElrR, como sendo a de maior discrepância 

na região do sítio alostérico; B- ElrR – PrgX, destacando a região que compreende 

os resíduos P292 a I305 de PrgX, que apresenta uma hélice única entre os 

membros RRNPP; C- ElrR-Rgg2sd sem grandes diferenças estruturais, apenas no 

comprimento do sítio, maior em ElrR. 

 

4.1.9 Pesquisa do AI utilizando dados estruturais de ElrR 
 

Como já apresentado, cada RRNPP possui um mecanismo específico de 

alteração da conformação de sua estrutura quando na presença do ligante (AI). 

Apesar de seus mecanismos serem diferentes, as estruturas dos RRNPP apresentam 

A B 

C 
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conservação no formato da região de ligação ao AI diferindo nas características 

químicas do ambiente, determinando assim a alta especificidade do AI. 54 

Utilizando de alinhamentos estruturais com outros RRNPP, realizou-se a 

tentativa de predizer em ElrR quais seriam os resíduos de aminoácido que 

possivelmente participam da estabilização do AI no sítio, na tentativa de obter mais 

informações sobre as características de sua molécula de regulação. 

A Tabela 6 apresenta os resíduos de aminoácido dos RRNPP estudados que 

possuem sua cadeia lateral voltada para o sítio de interação com o AI, sendo possível 

observar em ElrR a conservação de alguns dos resíduos de aminoácido, que são 

responsáveis pela estabilização do AI nos homólogos. 
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Tabela 6 -  Resíduos de aminoácido de ElrR6HIS com cadeia lateral direcionada para o sítio de 

ligação do AI apresentando a conservação com respeito à posição relativa das 

hélices quando alinhadas estruturalmente com alguns RRNPP. 

 ElrR 
(PDBid.5V5T) 

PrgX 
(PDBid.2AW6) 

Rgg2 
(PDBid.4YV6) 

PlcR 
(PDBid.3U3W) 

RopB 
(PDBid.5DL2) 

Hélice 6  K70 F73   

 K83♠ K79♦♠ L77  F73 

 F86* 
 

I82*   D75 

 N87  R81   

 I91* F86* Y84* C86* K80 

 K93♠  K87♠ K89♦♠  

Hélice 8      

 S124♠ S111♠ M108 Q118  

 L128* G115 I112* V121*  

 L131*   V125*  

 F132  S115   

Hélice 10   Y142  H144 

 K166* E154♦* I146 Y156 V148 

 A169* S157 G149* N159♦  

 L170 N158♦ N150 A160  

 N173♠ N161♠ R153 N163♦♠ N152♠ 

    I164 F155 

    E167  

Hélice 12 R200* D185* T179   

 E203♠ L188 L183  E185♠ 

 Q207♠ T192 Q187♠ K197*♦ R188* 

   L188   

 D211 N196♦ N190 N201♦ N192 

 F214* T199♦  K204♦ I195* 

    Y206  

    L207 Q199 

Hélice 14 R243* Y232 Y222 Q237♦* Y224 

 W247* E235♦ V226 Y240* F231* 

 
 
 

   E244 F232 

      
Continua 
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Continuação 

     

Hélice 16 K286  L262  M267 

     F268 

 F289*  Y266* Y275*♦ Y271* 

 Q293* E279♦* H269 A278  

A conservação (♠) e semiconservação (*) de resíduos, em relação a ElrR6HIS. ♦ resíduos 
que interagem com o AI. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Partindo do princípio de que até o momento apenas peptídeos foram descritos 

como AI para os RRNPP, os resultados agora discutidos consideram o AI de ElrR 

também como um peptídeo.  

Uma vez que a ligação do peptídeo nos demais RT organiza-se sempre com o 

C-terminal mais internalizado no sítio de ligação, 54 os resíduos de aminoácido em 

ElrR com grande possibilidade de realizar a estabilização do N-terminal e C-terminal 

do AI são, respectivamente, os resíduos D211 e os pares K83:K166. Essa proposta é 

sustentada pelo compartilhamento da posição destes resíduos com os dos homólogos 

que realizam interação com os correspondentes peptídeos (Tabela 6). 

Assim, para a verificação dessa assertiva foi realizado, pelo grupo de 

colaboração, ensaios de atividade de β-galactosidase para observar a atividade 

intrínseca e também a atividade induzida de ElrR contendo mutações pontuais.  Os 

resultados obtidos, em comunicação pessoal da Dra. Pascale Serror, acerca das 

mutações K83A e K166A propostas, a partir das observações da estrutura de ElrR 

feitas neste estudo, indicam aumento na atividade intrínseca da proteína e também 

na atividade quando a expressão é induzida, demonstrando que ao substituir esses 

resíduos ocorre a possibilidade de outras moléculas mimetizarem o ligante real. 

Utilizando a ideia proposta por DIAZ ET AL, 2012,50 foi representada uma linha 

ligando os átomos carregados desses resíduos para observar quais outros resíduos 

seriam possíveis de considerar como interagentes do peptídeo. A partir da distância 

obtida entre os átomos Nζ-K166 : Oδ2-D211 (~14 Å) e entre os átomos Nζ-K83 : Oδ2-
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D211 (~18 Å), caso o AI de ElrR6HIS confirme ser um peptídeo, deverá possuir, entre 

cinco e sete (ou mais), resíduos de aminoácido. 

Os resíduos de aminoácido K83, N87, K166, A169, N173, R200, E203, I204, 

Q207, D211, F214 representados na Figura 22, são os que estão próximos ao trajeto 

gerado e assim apresentam grandes chances de participarem da interação com AI. É 

possível ainda que o resíduo de aminoácido E239 do monômero oposto auxilie 

também na estabilização do AI (dependendo do tamanho deste). 

Ao observar a superfície eletrostática de ElrR6HIS nota-se, na Figura 23, no 

bolsão de ligação do AI, a presença de uma grande região hidrofóbica, próximo ao par 

de lisinas, indicando que um resíduo com cadeia lateral grande pode ali se encaixar.  

 

 

Figura 22 - Representação de cadeias laterais dos resíduos de aminoácido apontando para o 
sítio do AI de ElrR6HIS. Destacando os resíduos que estão no trajeto proposto para 
estabilização do AI (em azul) e os resíduos hidrofóbicos (em laranja) que 
compõem grande parte da superfície do sítio. Imagem obtida em Pymol. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 23 – Representação de superfície (raio de Van der Waals) do sítio de ligação do AI de 
ElrR6HIS (monômero em verde), através de duas perspectivas. Em ambas figuras 
estão representadas as cargas positivas (azuis) e negativas (vermelho) dos 
átomos. A coloração dos resíduos de aminoácidos corresponde a da Figura 22. 
Imagem obtida em Pymol. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Pelas características químicas do ambiente interno do sítio observado, o AI de 

ElrR será, possivelmente, um peptídeo preponderantemente apolar, contendo ao 

menos um resíduo aminoácido hidrofóbico de cadeia grande, possivelmente na 

posição -1 ou -2 (anteriores) ao C-terminal. 

Para confirmar esta possibilidade realizou-se uma modelagem, no sítio de ElrR, 

sem alterar a forma original dos AI, cCF10 de PrgX e PapR de PlcR, apresentado na 

Figura 24, verificando que o sítio de ElrR possui a capacidade de estabilizar um 

peptídeo linear de sete resíduos de aminoácido, ou mais, dependendo do arranjo 

realizado pela molécula. 
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Figura 24 - Representação de superfície (raio de Van der Waals) do sítio do AI de ElrR6HIS 
(colorido igual Figura 22) com simulação dos heptapeptídeos (A) cCF10 
(LVTLVFV) em azul e (B) PapR7 (ADLPFEF) em rosa, no interior do sítio. Imagem 
obtida em Pymol. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Visto que a flexibilidade de ElrR permite a movimentação de algumas alfa-hélices 

dos dois subdomínios que compõe o sítio do ligante, é possível propor que a 

estabilização do AI modificará esta superfície de modo a “fechar” o sítio, reduzindo a 

interação do bolsão com o solvente. 

 

4.1.10 Tentativa de obtenção da molécula AI de ElrR 
 

Os perfis cromatográficos apresentados na purificação das amostras controle 

positivo, com deoxicolato, (Figura 25) e negativo, com colato, (Figura 26) demonstram 

a separação de cada uma das amostras em três grupos cada, apresentando perfis 

parecidos. A quantidade de material total obtido na amostra controle negativo é 

aproximadamente dez vezes maior que o material total obtido no controle positivo. 

 

 

 

A B 
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Figura 25 - Cromatograma, resultado da purificação da amostra controle negativo, em coluna 

Sephadex G25 desalting Hitrap 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 26 - Cromatograma, resultado da purificação da amostra controle positivo, em   coluna 

Sephadex G25 desalting Hitrap. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Apesar da semelhança, dos perfis cromatográficos, observa-se que a proporção 

dos grupos purificados é bastante diferente, e que o pico II’, apresentado na Figura 

26, apresenta um volume de eluição não observado na purificação do controle 

negativo. Ainda que o tamanho da coluna não seja o mais indicado para este tipo de 

análise, verificou-se que o volume de eluição de bradiquinina (1060 Da) e da cadeia 

B de insulina (3496 Da), são respectivamente 4,8 mL e 3,3 mL, sugerindo que um 

grupo de moléculas de tamanho entre 1500 e 2000 Da, esteja presente no pico II’ 

(dados não mostrados). 

Ao realizar o escaneamento de absorção UV-VIS dos picos purificados, é 

possível observar que a amostra controle negativo, curiosamente, não apresenta 

absorção, diferentemente do observado durante a purificação das amostras algumas 

horas antes (Figura 27). 

 

 

Figura 27 - Sobreposição de espectros UV-VIS das amostras controle positivo (bege) e 
controle negativo (verde). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Após realizar a interação da proteína ElrR6HIS com as soluções correspondentes 

a cada um dos picos purificados da amostra de interesse, observou-se utilizando 

varredura no UV-VIS, que cada amostra altera discretamente a resposta de absorção, 

em relação a proteína isolada, apresentado na Figura 28. A única fração purificada 

que aumenta a absorção em 280 nm, quando em interação com ElrR6HIS, é o pico II’. 
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Ao observar cada uma destas soluções, por DLS, apenas é evidenciada a presença 

de grandes oligômeros. 

 

 

Figura 28 -  Sobreposição de espectros de absorção UV-VIS de ElrR6HIS em comparação com 
a interação ElrR6HIS e frações purificadas, na pesquisa, do AI. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Apesar de esse resultado sugerir a existência de resíduos de aminoácidos 

aromáticos na solução II’, não foi possível analisar a interação entre as partes (ElrR-

AI), não sendo possível, portanto, assumir a relação do resultado com a obtenção, ou 

a presença, da molécula AI na solução testada. Ficando o protocolo de obtenção 

inconclusivo, quanto à possibilidade, ou não, de chegar ao AI de ElrR pelo método 

sugerido. 

 

4.1.11 Ressonância plasmônica de superfície (SPR) 
 

Os ensaios foram realizados fixando aproximadamente 1200 unidades de 

ressonância (RU) do DNAbind (ligante) e as injeções realizadas sob fluxo de 50 μL/min 

com as diferentes concentrações de ElrR6HIS (analito), por dois minutos. O alto fluxo 

utilizado apresentou-se necessário após o ensaio ter sido realizado em fluxos mais 

brandos (10 e 25 μL/min) que não geraram boas medições no equipamento. 
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Para o DNANB fixou-se aproximadamente 960 RU na cela do chip e o 

experimento foi realizado com as mesmas características de injeção e fluxo das 

amostras de ElrR6HIS. 

Ao realizar o ajuste das curvas o único ajuste que representa as curvas, com 

parâmetros mais próximos aos ideais, é aquele que considera dois estados de ligação 

(com alterações na conformação), apresentando valores de chi2 (parâmetro de 

concordância entre ajuste-experimento) condizentes com um bom ajuste.95 Ao tentar 

ajustar as curvas com o modelo tradicional de Langmuir (1:1) o programa não é capaz 

de ajustar o experimento. 

A resposta observada no experimento com o DNAbind, apresentada na Figura 29, 

demonstra que, após o período de interação do analito com o ligante, ocorre a 

dissociação de praticamente todo complexo formado. 

Apesar deste resultado ser apenas formado por uma série de experimentos, e 

portanto, os valores não serem confiáveis a ponto de estipular a termodinâmica da 

interação, a dinâmica da ligação apresenta uma taxa de dissociação (Kd) menor para 

o segundo passo (Kd2), na ordem de nanomolar, em relação ao primeiro (Kd1), que 

está na ordem de milimolar. Segundo a literatura consultada,95 Ka1/Kd1 

correspondem respectivamente a formação e dissociação do complexo formado entre 

ligante e analito, enquanto que Ka2/Kd2 correspondem respectivamente a alteração 

da conformação do ligante após formação do complexo e a volta desta alteração 

conformacional.  
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Figura 29 - Representação gráfica e valores da interação ElrR6HIS-DNAbind, realizada por SPR. 
Onde cada interação corresponde à concentração de ElrR utilizada, sendo a 
interação 1 correspondente a ElrR 30 nM, a interação 2 a ElrR 100 nM, interação 
3 a ElrR 180nM, interação 4 a ElrR 300 nM e interação 5 a ElrR 450 nM. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Este resultado leva à demonstração de que apesar de ElrR6HIS realizar interação 

com o sítio proposto do DNA, aparentemente, essa interação só será estável após a 

alteração da conformação da proteína, que deve ser induzida pela ligação do AI, 

provavelmente reduzindo a flexibilidade deste RT. 

Ainda, apesar de existir a interação de ElrR6HIS com DNAbind, a mesma apresenta 

pouca estabilidade, dissociando rapidamente os complexos formados, o que não é 

esperado para um regulador transcricional. Esse fato é notado pelo perfil de interação 

obtido, que não apresenta um platô durante a etapa de associação. Ou seja, a 

evidência de que todos os sítios de DNA disponíveis estriam ocupados.109 

Quando realizada a interação de ElrR6HIS com o DNANB nenhuma detecção é 

apresentada pelo equipamento, (Figura 30), obtendo menos de uma unidade de 

 Ka1 
(1/Ms) 

Kd1 
(1/s) 

Ka2 (1/s) Kd2 
(1/s) 

Rmax 
(RU) 

RI 
(RU) 

Concentração 
de analito (nM) 

K (1/M) Chi2 

Global  5,66 e-
3 

 2,29 e-7 2,33 e3 -5,71   30,7 

Interação 1 28,7  3,16 e-5    30 7,03 e5  

Interação 2 3,19 e3  6,8 e-4    100 1,67 e9  

Interação 3 6,4 e3  1,12 e-3    180 5,54 e9  

Interação 4 7,83 e3  9,97 e-4    300 6,03 e9  

Interação 5 1,0 e4  9,7 e-4    450 7,5 e9  
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ressonância como valor máximo de associação medido, que pode ser atribuída ao 

erro natural do equipamento. Essa evidência apresenta, ainda que parcialmente, a 

especificidade de interação de ElrR com o sítio proposto do DNA. 

 

 

Figura 30 - Representação gráfica e valores da interação ElrR6HIS-DNANB, realizada por SPR. 
Onde cada interação corresponde à concentração de ElrR utilizada, sendo a 
interação 1 a ElrR 3 nM, a interação 2 a ElrR 10 nM, interação 3 a ElrR 30nM, 
interação 4 a ElrR 180 nM, interação 5 a ElrR 300 nM, interação 6 a ElrR 450 nM, 
interação 7 a ElrR 700 nM. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A evidência de que a presença de alguns sais biliares no meio de cultura induz 

a produção do fator de virulência ElrA (dados não publicados) trouxe a possibilidade 

de estes serem o AI de ElrR. 

 Ka1 
(1/Ms) 

Kd1 
(1/s) 

Ka2 
(1/s) 

Kd2 
(1/s) 

Rmax 
(RU) 

RI (RU) Concentração 
de analito (nM) 

K (1/M) Chi2 

Global  1,01 e-
5 

 1 e-5 0,737 53,5   1,97 e3 

Interação 1 997  1 e-3    3 9,93 e9  

Interação 2 1 e3  1 e-3    10 9,98 e9  

Interação 3 987  1 e-3    30 9,83 e9  

Interação 4 404  1 e-3    180 4 e9  

Interação 5 176  1 e-3    300 1,76 e9  

Interação 6 131  1 e-3    450 1,3 e9  

Interação 7 81,3  1 e-3    700 8,12 e9  
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Para desvendar se esses sais biliares são ligantes diretos de ElrR, verificou-se 

por SPR a interação ElrR6HIS-DNAbind, na presença de alguns dos candidatos, 

esperando que a estabilidade do complexo formado fosse alterada. Nestes ensaios 

ElrR6HIS era mantida incubada a temperatura ambiente (~20 °C) com uma molécula 

indutora (deoxicolato) e uma molécula controle (colato), ambas na concentração final 

de 500 µM por, pelo menos, 30 minutos, para só então iniciar as injeções. O resultado 

apresenta que a interação, na presença de deoxicolato e colato, respectivamente 

apresentadas na Figura 31 e Figura 32, é afetada, de igual modo e apresenta valores 

menores de interação do que a proteína sozinha. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
 Ka1 

(1/Ms) 
Kd1 
(1/s) 

Ka2 
(1/s) 

Kd2 
(1/s) 

Rmax 
(RU) 

RI 
(RU) 

Concentração de 
analito (nM) 

K (1/M) Chi2 

Global  4,45 e-3 6,68 e-4 6,65 e-6     44,9 

Interação 2 55,2    2,33 e3 -41,8 10 1,26 e6  

Interação 3 10,8    2,33 e3 -39,7 30 2,46 e5  

Interação 4 1,43 e3    2,33 e3 -32,6 100 3,25 e7  

Interação 5 1,87 e3    2,33 e3 -29,4 180 4,25 e7  

Interação 6 2,5 e3    2,33 e3 -22,2 300 5,7 e7  

Interação 7 3,34 e3    2,33 e3 -2,82 450 7,62 e7  

Interação 8 3,48 e3    2,33 e3 43,4 700 7,92 e7  

Figura 31 - Representação gráfica e valores da interação deoxicolato-ElrR6HIS-DNABIND, 
realizada por SPR. Onde cada interação corresponde à concentração de 
ElrR utilizada, sendo a interação 2 a ElrR 10 ηM, a interação 3 a ElrR 30 ηM, 
interação 4 a ElrR 100ηM, interação 5 a ElrR 180 ηM, interação 6 a ElrR 300 
ηM, interação 7 a ElrR 450 ηM, interação 8 a ElrR 700 ηM 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ao comparar os resultados de associação, dissociação (Ka, Kd) obtidos das 

diferentes amostras, observou-se que ElrR6HIS sozinha em solução, possui taxas 

relativamente maiores do que quando na presença das moléculas testadas, indicando 

que esses sais biliares não são ligantes diretos de ElrR. 

Essa evidência também é sustentada por duas outras razões. Uma delas, é a 

não obtenção de cristais complexados com nenhuma das moléculas testadas, e a 

outra, a manutenção da temperatura de melting da proteína na presença de colato ou 

deoxicolato, observado em CD (não apresentado). 

Assim, as moléculas de sais biliares utilizadas no decorrer do projeto como 

possíveis AI de ElrR não parecem interagir diretamente com o RT. Este resultado leva 

 
 Ka1 

(1/Ms) 
Kd1 (1/s) Ka2 (1/s) Kd2 (1/s) Rmax 

(RU) 
RI (RU) Concentração de 

analito (nM) 
K (1/M) Chi2 

Global  7,93 e-3  1,26 e-3 3,74 e3 -34,4   78,1 

Interação 2 250  6,0 e-4    10 4,65 e6  

Interação 3 3,81 e3  2,3 e-3    30 1,36 e6  

Interação 4 3,85 e3  2,25 e-3    100 1,35 e6  

Interação 5 4,62 e3  2,77 e-3    180 1,87 e6  

Interação 6 3,68 e3  3,0 e-3    300 1,57 e6  

Interação 7 4,57 e3  1,86 e-3    450 1,43 e6  

Interação 8 5,5 e3  1,89 e-3    700 1,74 e6  

Figura 32 - Representação gráfica e valores da interação colato-ElrR6HIS-DNABIND, 
realizada por SPR. Onde cada interação corresponde à concentração de 
ElrR utilizada, sendo a interação 2 a ElrR 10 ηM, a interação 3 a ElrR 30 ηM, 
interação 4 a ElrR 100ηM, interação 5 a ElrR 180 ηM, interação 6 a ElrR 300 
ηM, interação 7 a ElrR 450 ηM, interação 8 a ElrR 700 ηM. 
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à evidência de que os sais biliares propostos sejam reguladores indiretos de ElrR, 

exercendo função em alguma etapa anterior do processo, ou como forma de ativação 

do sistema de localização da bactéria como considerado no caso do sistema QS 

TprA/PhrA, Streptococcus pneumoniae, ativado na presença de galactose.110 

 

4.1.12 Anisotropia de fluorescência 

 

Inicialmente, realizou-se o experimento com baixa concentração de DNA (50 nM), 

não havendo respostas de detecção. Por isso, aumentou-se a concentração do DNA 

(500 nM), gerando as condições para experimentação. 

Com a titulação da proteína foi possível observar a interação entre ElrR6HIS e o 

fragmento proposto de DNA (Figura 33). 

 

Figura 33 -   Curva de anisotropia de fluorescência gerada como resposta da interação entre 
ElrR6HIS e DNAbind. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Modelo Hill1   

Equação Y= início + (fim - início) x^n / (k^n + x^n) 

Qui2 reduzido 0,86622  

R2 Ajustado 0,9616 Valor Erro padrão 

mAniso início 92,63124 4,20431 

mAniso fim 183,6191 11,98154 

mAniso 

mAniso 

n 

k 

341,74163 

1,67154 

59,58164 

0,41533 
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4.2  ElrA 

 

4.2.1 Confirmação de sequência e análises bioinformáticas através de sequência 
 

Ao obter células de E. coli BL21 (DE3) transformadas com o gene elrA6HIS, 

realizou-se o sequenciamento do plasmídeo com as sequências do promotor e 

terminador T7 da região de sítios múltiplos de clonagem do plasmídeo, obtendo 

assim a sequência de ambas as fitas do gene no plasmídeo. 

Pela capacidade de extensão da sequência de DNA do equipamento de 

sequenciamento utilizado, a fração correspondente aos resíduos entre A276 e W450, 

não foi possível de ser observada e assim não comprovada identidade. O restante da 

sequência foi confirmada como 100% idêntica, a partir do resíduo de aminoácido vinte 

e sete (E27), da sequência original, comparada por alinhamento em programa 

clustalW.72 Foi confirmada também a presença da hexahistidina adicionada ao N-

terminal da sequência. 

Os primeiros vinte e seis resíduos da sequência original de ElrA são identificados 

como sinal de exportação (SignalP) 111 e, por isso, não estão presentes no plasmídeo. 

Utilizando estrutura primária de ElrA6HIS em ferramenta de bioinformática, 73 calculou-

se que seu monômero possui ~78,65 kDa de massa, e PI ~5,0.  

 

4.2.2 Expressão e purificação 

 

O protocolo fixado para crescimento das bactérias, e expressão de ElrA6HIS, foi 

realizado em meio LB-amp, 37 °C mantendo em agitação, 150 RPM, induzindo a 

expressão da proteína com 1 mM IPTG em OD600 = 1.2, mantendo em agitação (150 

RPM) por 4 h a 20 °C. O montante de ElrA6HIS expressado com o protocolo 

determinado, apresenta rendimento razoável, com valor estimado de 20 mg/L. 

A utilização da primeira etapa de purificação (choque térmico) gerou um 

acréscimo na quantidade de ElrA6HIS na fração solúvel da amostra, demonstrando-se 

imprescindível para obtenção de maior quantidade de material, ao final, estimado em 

12 mg/L. 
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A cromatografia de afinidade deveria apresentar ótimos resultados de purificação 

da proteína devido à fusão da hexahistidina à porção N-terminal da proteína. Porém, 

isso não aconteceu, uma vez que aproximadamente metade das moléculas de ElrA6HIS 

passam pela coluna sem realizar interação com a fase estacionária (Figura 34). 

O comportamento da amostra durante sua purificação por cromatografia de 

afinidade não é o evidenciado usualmente (em uma gaussiana), ainda que toda 

amostra liberada da coluna, em concentrações maiores que 50 mM de imidazol, 

apresentem majoritariamente ElrA6HIS (Figura 34b). 

 

 

Figura 34 - Gel SDS-PAGE de frações coletadas durante a purificação de ElrA6HIS por 
cromatografia de afinidade. a. 1 solúvel total; 2. não interagente; 3. eluído da 
coluna 0mM imidazol; 4. eluído da coluna 0 a 5% imidazol; 5. eluído da coluna 
20mM imidazol; 6. eluído da coluna em 50mM imidazol; 7. primeiro tubo eluído 
da coluna > 50 mM imidazol. b. apresenta frações eluídas em diferentes 
concentrações de imidazol (50 a 500 mM) durante a purificação por afinidade. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Apesar de modificar o tempo e a forma de interação entre a solução a ser 

purificada com fase estacionária da coluna (Ni2+ HiTrap - QIAGEN), não houve 

nenhuma melhora na interação, e consequentemente na purificação. Também foi 

realizada utilização da resina de cobalto, em substituição ao níquel; alteração da força 

iônica da solução (até 1 M NaCl); alteração para tampão fosfato; sem obter, em 

nenhuma das tentativas, melhora nos resultados nesta etapa de purificação. 

Ao final da cromatografia de afinidade, a quantidade obtida de ElrA6HIS variou 

entre 4 e 6 mg/L de cultura. 

   1 2            3          4         5         6           7 

b a 
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Ao realizar cromatografia de exclusão por massa molecular em tampão C, é 

possível observar a separação da amostra em diversos picos (Figura 35). Dois picos 

em específico apresentam massa molecular correspondentes, quando calculado 

através da calibração da coluna a valores correspondentes a monômeros, trímeros, e 

hexâmeros com um acréscimo de aproximadamente 26 kDa para cada oligômero, 

podendo estar assim associado a um deslocamento diferenciado da proteína na 

coluna e não a alguma molécula associada a cada monômero. 

 

 

Figura 35 - Cromatograma de gel filtração, Superdex 200 Hiload 16/600, obtido como 
resultado da purificação de ElrA6HIS em tampão “C”. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tendo em base a similaridade que ElrA apresenta com as internalinas de Listeria 

monocytogenes, 112-113 considerou-se a existência de sítios de ligação de cálcio. 

Embora nenhuma predição a partir de sequência tenha relatado a existência desses 

sítios, realizou-se a adição de 50 mM de solução de cloreto de cálcio após 

monômero 

hexâmero 

tetrâmero 
 

hexâmero 
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cromatografia de afinidade no tampão de amostra (“C”) para nova purificação por 

exclusão por massa molecular. Como resultado, apresentado na Figura 36, os picos 

apresentaram mais bem definidos, mas com tendência a oligômeros maiores. 

 

 

Figura 36 -  Cromatograma de gel filtração, Superdex 200 Hiload 16/600, de ElrA6HIS em 

tampão “C”, 20 mM Ca++. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Curiosamente, as amostras purificadas pela exclusão por massa molecular 

apresentam algumas bandas de menor massa molecular independentemente do 

estado oligomérico purificado, e da presença de 1 mM - 5 mM β-mercaptoetanol ou 

10 mM ditiotreitol (DTT) em solução (Figura 37).  

 

monômero 

hexâmero 

tetrâmero 
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Figura 37- Gel SDS-PAGE dos diferentes oligômeros de ElrA6HIS, purificados por 
cromatografia de exclusão por massa molecular; 1, monômero; 2, dímero; 3, 
hexâmero; 4 e 5, oligômeros maiores. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.2.3 Estabilidade de ElrA6HIS em solução  

 

Ao conduzir experimentos de estabilidade em DLS dos oligômeros purificados 

de ElrA6HIS, foi possível reparar a instabilidade das partículas em solução pela alta 

polidispersividade apresentada. Como resultados do experimento a cada medição 

realizada, a massa relativa preponderante em solução apresentava-se oscilante entre 

monômeros, dímeros, trímeros, tetrâmeros e oligômeros maiores. Um resultado 

similar foi obtido em um gel nativo realizado com as frações purificadas, exclusão por 

massa molecular, onde cada fração apresenta diversos oligômeros (Figura 38). 

 

   1 2               3               4                5            
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Figura 38 - Gel nativo de diferentes frações de ElrA6HIS purificadas por cromatografia de 
exclusão por massa molecular. 1- monômero, 2-tetrâmero/hexâmero; 3 
oligômeros maiores. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Uma maior estabilidade quanto a variação dos oligômeros em solução é 

percebida em análise por DLS na presença de 20 mM até 120 mM de cálcio, 

concentrando a oscilação dos oligômeros entre monômeros, dímeros, trímeros, 

tetrâmeros e hexâmeros mas, ainda apresentando alta polidispersividade nas 

amostras. 

Foi investigado se a adição de cálcio altera o ponto isoelétrico da proteína (dados 

não apresentados), como indicativo de interação do cálcio com sítios específicos, mas 

nenhuma diferença foi observada entre as bandas. 

 

4.2.4 Cristalização de ElrA6HIS e difração dos cristais  

 

Utilizando das frações purificadas (tetrâmero/hexâmero), obteve-se a formação 

de alguns cristais pequenos e apenas um grande cristal (na condição descrita na 

metodologia) depois de aproximadamente três meses de acondicionamento da placa 

de cristalização (Figura 39). A otimização das condições não apresentou melhoras na 

cristalização da proteína. 

 

1 2 3 Marcador massa 

molecular (kDa) 

669  

 

440  

232 

140 

 

 

66 
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Figura 39 - Cristais de ElrA6HIS obtidos em condição de cristalização 15% m/v PEG 6000, 5% 

m/v glicerol. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Realizando pesquisa através de alinhamento de sequência em FASTA com 

busca nas estruturas depositadas no PDB114, ElrA apresenta-se como 35% de 

identidade e 68% de similaridade à internalina A,114 (E-score 8.3 e-27), e 27% de 

identidade e 55% de similaridade à internalina B 113 (E-score 4.1 e-14) de Listeria 

monocytogenes, o que tornaria plausível a tentativa de resolução das fases 

cristalográficas através de substituição molecular. 

Infelizmente, quando irradiados, os cristais não produziram difração, mesmo os 

difratados no sincrotron Soleil. 

Ao considerar que ElrA6HIS apresenta-se variando os estados oligoméricos em 

solução, e que possivelmente sua estrutura se assemelhe à das internalinas de 

Listeria (tendo uma arquitetura tipo ferradura), é possível imaginar que devido a seu 

empacotamento, o cristal abrigue grande quantidade de água entre as moléculas, 

reduzindo a capacidade de difração do mesmo. 

Tendo como referência esse resultado, não parece ser possível obter dados 

estruturais de ElrA utilizando difração de raios X, ao menos nas condições aqui 

testadas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

5.1 ElrR 

 

Os resultados apresentados do estudo do RT ElrR permitem realizar algumas 

conclusões acerca de seu comportamento e especificidades que levam à sua função. 

A expressão heteróloga apresentou ótimo rendimento e ótima purificação do RT 

obtida diretamente da cromatografia de afinidade. 

Diversas condições de cristalização produzem bons cristais de ElrR, que 

crescem em duas diferentes geometrias.  

ElrR se apresenta como dímero em solução e também nas unidades 

assimétricas dos cristais, sendo considerado único oligômero estável na rede 

cristalina (PISA).106 Como apenas um sítio de DNA foi determinado, para ligação deste 

RT,71 sua unidade biologicamente ativa mais provável deve ser o dímero. 

Como apresentado para outros membros RRNPP, o dímero de ElrR, é 

estabilizado, principalmente, através das interações realizadas no final do domínio C-

terminal.54 A região de interação de destaque apresentada em ElrR é a realizada entre 

as alfa-hélices α1 e α2 do domínio N-terminal com o domínio C-terminal. Outra 

particularidade apresentada por ElrR, é a organização do domínio C-terminal que, pelo 

contato apresentado entre as alfa-hélices constituintes, permitiu a proposta de divisão 

em dois subdomínios (central e C-terminal), sustentado por análise de 

bioinformática,105 observado apenas neste RT, até o momento. 

Enquanto que alguns RT apenas conseguem se ligar ao DNA na presença da 

molécula de regulação,115 ElrR demonstra capacidade para interação mesmo sem o 

AI. Porém, os resultados da interação, ainda que parciais, apresentam que apesar de 

haver a ligação específica de ElrR com o sítio proposto do DNA, a mesma não é 

estável, se desfazendo rapidamente. 

As moléculas de sais biliares utilizadas no decorrer do projeto como possíveis AI 

de ElrR não demonstram interação direta com o RT, não devendo considerá-los como 

AI. 
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Infelizmente a tentativa de obtenção do AI de ElrR não gerou resultados 

satisfatórios. Como RT pertencente à família RRNPP, ElrR apresenta vários dos 

quesitos considerados da família, e provavelmente possuirá como AI um pequeno 

peptídeo. A partir do estudo realizado na comparação de ElrR com os outros membros 

da família, é possível propor que o peptídeo de ElrR possuirá algo entre 5 e 7 resíduos 

de aminoácido, com um caráter fortemente hidrofóbico, visto os bolsões hidrofóbicos 

apresentados no sítio. 

 

5.2 ElrA 

 

Apesar das diversas tentativas de otimizar a expressão heteróloga e purificação 

de ElrA, pouca quantidade de proteína pura foi obtida.  

Ainda assim, foi possível avaliar algumas características deste fator de virulência, 

como por exemplo, a variedade de oligômeros formados e a instabilidade dos mesmos 

em solução. Possivelmente, os oligômeros formados em solução inibem a interação 

da hexahistidina N-terminal com o metal presente na coluna de afinidade, sugerindo 

que esta região fique “escondida” nos oligômeros.  

Apesar da polidispersividade apresentada nas amostras e do longo tempo 

necessário, cristais de ElrA6HIS se formaram, mas não apresentaram difração, 

indicando que a determinação da estrutura de ElrA dificilmente será obtida por 

cristalografia de raios X com o protocolo aqui apresentado.  
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6 PERSPECTIVAS 

 

Como complemento do estudo sobre o RT ElrR ainda é necessário, além de 

determinar as constantes de afinidade do complexo com DNA, determinar a molécula 

de regulação (AI), para então observar, através das diferenças nas constantes de 

afinidade do complexo duplo (ElrR-DNA) e triplo (ElrR-AI-DNA), se as conclusões aqui 

relatadas, acerca da flexibilidade de ElrR são confirmadas. 

Ao ponto que o AI de ElrR for desvendado, torna-se viável realizar a tentativa de 

co-cristalização e resolução da estrutura do complexo duplo e triplo, para então poder 

observar em detalhes os mecanismos estruturais deste RT. Apesar de não obter a 

cristalização do complexo duplo (ElrR-DNA) neste trabalho, é possível propor tentativa 

de co-cristalização com fragmentos de tamanho variados do DNA, uma vez que 

apenas foi realizada a tentativa de co-cristalização com o fragmento de 25 bp, 

podendo reduzi-lo, já que a região semi-palindrômica se restringe a 19 bp. 

A partir dos resultados sobre as mutações sugeridas aos colaboradores, fica 

também uma possibilidade de pesquisar mais a fundo o comportamento do RT através 

dos mutantes. 

A apresentação dos poucos resultados obtidos sobre o fator de virulência ElrA 

foram realizados com o intuito de apresentar a possibilidade de obtenção da molécula 

através de expressão heteróloga, permitindo futuras investigações para aumentar a 

estabilidade da molécula em solução, para poder melhor investigar seu 

comportamento e características in vitro. 
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