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RESUMO 

 

Barroso, Kelly Cristina Martins. Caracterização do sistema de secreção do tipo II 

de Chromobacterium violaceum. 2022. 108 p. Tese (Doutorado em Biologia Celular 

e Molecular) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

2022. 

 
Bactérias usam sofisticadas nanomaquinarias para secreção de proteínas através do 

envelope celular. O sistema de secreção do tipo II (T2SS) transloca via periplasma 

proteínas que atuam como toxinas e enzimas hidrolíticas extracelulares. Neste 

trabalho, caracterizamos o T2SS de Chromobacterium violaceum, uma bactéria Gram-

negativa que pode atuar como um patógeno oportunista em humanos. O T2SS de C. 

violaceum é codificado por 13 genes (operon gspCDEFGHIJKLMN e pilD). A atividade 

promotora do operon gsp do T2SS aumentou na presença de sais biliares e na 

transição da fase logarítmica para a fase estacionária. A aumentada expressão em 

alta densidade celular não foi dependente do sistema de quorum sensing CviIR. 

Foram obtidas quatro linhagens mutantes do T2SS, com deleção dos genes gspD 

(secretina), gspE (ATPase), pilD (prepilina peptidase) e gspC-N (deleção de todo o 

operon gsp). Curvas de crescimento, contagem de UFCs e ensaios de live/dead e 

microscopia eletrônica revelaram que as linhagens mutantes T2SS têm atraso de 

crescimento e drástica redução de viabilidade em culturas de fase estacionária. Os 

mutantes T2SS apresentaram comprometimento da membrana externa, como 

demonstrado por curvas de crescimento na presença do antibiótico polimixina B e 

ensaios de permeabilidade ao brometo de etídio. O mutante duplo ΔgspDΔcviI teve 

melhora de fitness, sugerindo que proteínas reguladas pelo sistema de quorum 

sensing CviIR acumulariam no periplasma e prejudicariam o fitness dos mutantes 

T2SS em alta densidade celular. Os ensaios de atividade hidrolítica em placa, 

realizados em meio M9 suplementado com substratos específicos, revelaram que 

todos os mutantes T2SS apresentaram atividade diminuída de protease, gelatinase, 

quitinase e hemolisina. Os halos de atividade proteolítica da linhagem selvagem 

diminuíram na presença do agente quelante de metais EDTA, indicando que C. 

violaceum secreta metaloproteases via T2SS. Análise quantitativa por espectrometria 

de massas comparando os exoproteomas da linhagem selvagem e do mutante ΔgspD 

permitiram a identificação várias enzimas hidrolíticas secretadas pelo T2SS de C. 
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violaceum, incluindo proteases, colagenases, quitinases e lecitinase. Para 

caracterizar alguns substratos secretados pelo T2SS de C. violaceum, foram obtidas 

as linhagens mutantes ΔCV_2001 e ΔCV_3255 (colagenases), ΔCV_2571 e 

ΔCV_0057 (proteases), ΔCV_1440 e ΔCV_3931 (quitinases) e ΔCV_0362 

(hemolisina/lecitinase). As curvas de crescimento em meio LB mostraram que essas 

linhagens mutantes não têm problemas de crescimento. Em relação a produção de 

biofilme, apenas o mutante ΔCV_2571 teve o biofilme reduzido. Nos ensaios de 

atividade hidrolítica em placa, apenas o ΔCV_0362 teve redução do halo de 

lecitinase/lipase. Os ensaios de virulência em camundongos com estes sete mutantes 

indicaram nenhuma ou fraca atenuação de virulência, sugerindo que as enzimas 

secretadas pelo T2SS podem ter papel redundante. Em conjunto, os resultados deste 

trabalho indicam que C. violaceum expressa um T2SS funcional que é necessário para 

a secreção de diversas enzimas hidrolíticas extracelulares. 

 

Palavras-chave: Chromobacterium violaceum, sistemas de secreção, sistema de 

secreção do tipo II, enzimas hidrolíticas extracelulares, análise do exoproteoma, 

virulência bacteriana, genética e fisiologia bacteriana. 
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ABSTRACT 

 

Barroso, Kelly Cristina Martins. Characterization of the type II secretion system of 

Chromobacterium violaceum. 2022. 108 p. Thesis (Ph.D. in Cellular and Molecular 

Biology) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

2022. 

 

Bacteria use sophisticated nanomachineries to secrete proteins across the cell 

envelope. The type II secretion system (T2SS) translocates, via the periplasm, proteins 

that act as toxins and extracellular hydrolytic enzymes. In this work, we characterized 

the T2SS from Chromobacterium violaceum, a Gram-negative bacterium that can act 

as an opportunistic pathogen in humans. The C. violaceum T2SS is encoded by 13 

genes (operon gspCDEFGHIJKLMN and pilD). The promoter activity of the T2SS gsp 

operon increased in the presence of bile salts and in the transition from logarithmic to 

stationary phase. The increased expression at high cell density was not dependent on 

the CviIR quorum sensing system. Four T2SS mutant strains were obtained, with 

deletion of the genes gspD (secretin), gspE (ATPase), pilD (prepilin peptidase), and 

gspC-N (deletion of the entire gsp operon). Growth curves, CFU counting, and 

live/dead and electron microscopy assays revealed that the T2SS mutant strains had 

growth imparaired and drastic reduction in viability in stationary phase cultures. The 

T2SS mutants showed damage of the outer membrane, as demonstrated by growth 

curves in the presence of the antibiotic polymyxin B and ethidium bromide permeability 

assays. The double mutant ΔgspDΔcviI had improved fitness, suggesting that proteins 

regulated by the quorum sensing system CviIR would accumulate in the periplasm and 

impair the fitness of T2SS mutants at high cell density. The hydrolytic activity assays 

in plate, performed in M9 medium supplemented with specific substrates, revealed that 

all T2SS mutants showed decreased protease, gelatinase, chitinase, and hemolysin 

activity. The halos of proteolytic activity of the wild-type strain decreased in the 

presence of the metal chelating agent EDTA, indicating that C. violaceum secretes 

metalloproteases via T2SS. Quantitative mass spectrometry analysis comparing the 

exoproteomes of the wild-type and ΔgspD mutant allowed the identification of several 

hydrolytic enzymes secreted by T2SS from C. violaceum, including proteases, 

collagenases, chitinases, and lecithinase. To characterize some substrates secreted 

by T2SS from C. violaceum, we obtained the mutant strains ΔCV_2001 and ΔCV_3255 
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(collagenases), ΔCV_2571 and ΔCV_0057 (proteases), ΔCV_1440 and ΔCV_3931 

(chitinases), and ΔCV_0362 (hemolysin/lecithinase). Growth curves in LB medium 

showed that these mutant strains do not have growth impairment. Regarding biofilm 

production, only the ΔCV_2571 mutant had reduced biofilm. In the hydrolytic activity 

assays in plate, only ΔCV_0362 had a reduction in the lecithinase/lipase halo. 

Virulence assays in mice with these seven mutants indicated no or weak attenuation 

of virulence, suggesting that enzymes secreted by T2SS may play a redundant role. 

Taken together, the results of this work indicate that C. violaceum expresses a 

functional T2SS that is necessary for the secretion of several extracellular hydrolytic 

enzymes.  

 

Keywords: Chromobacterium violaceum, secretion systems, type II secretion system, 

extracellular hydrolytic enzymes, exoproteome analysis, bacterial virulence, 

physiology and genetics of bacteria. 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

1.1. Sistemas de secreção em bactérias 

 

As bactérias possuem complexos multiproteicos especializados para a 

secreção de proteínas através do seu envelope celular, o qual é formado de 

peptideoglicano e uma membrana fosfolipídica (membrana interna citoplasmática, 

monoderme) ou duas membranas (membrana interna e externa, diderme). A secreção 

de proteínas é mais complexa em bactérias com envelope diderme, como as bactérias 

Gram-negativas (diderme com membrana externa contendo lipopolissacarídeo, LPS) 

e as micobactérias (diderme com micomembrana de ácido micólico) do que em 

bactérias com envelope monoderme, como as bactérias Gram-positivas (DALBEY; 

KUHN, 2012; COSTA et al., 2015; ABBY et al., 2016; GALÁN; WAKSMAN, 2018). Em 

bactérias Gram-negativas são classicamente estudados seis sistemas de secreção 

nomeados tipo I (T1SS) ao tipo VI (T6SS) que transportam proteínas através de uma, 

duas ou três membranas, sendo a terceira a da célula alvo (Figura 1) (os sistemas VII, 

VIII e IX foram descritos mais recentemente em grupos bacterianos específicos). 

Alguns destes sistemas realizam o transporte em um único passo do citossol 

diretamente para o exterior, liberando o substrato no meio externo (T1SS) ou 

diretamente no citossol de células alvo (T3SS, T4SS e T6SS). Em outros, o transporte 

é feito em duas etapas, envolvendo um sistema de transporte na membrana interna 

que reconhece peptídeo sinal no N-terminal da proteína (maquinarias Sec ou Tat), a 

liberação do substrato no periplasma e o seu transporte por outro sistema através da 

membrana externa (T2SS, T5SS e T9SS) (COSTA et al., 2015; GREEN; MECSAS, 

2016; PENA et al., 2019). Os substratos secretados, seja no meio extracelular ou 

diretamente no interior de outras bactérias ou de células eucarióticas, variam de 

adesinas, toxinas e efetores que são fatores de virulência em vários patógenos 

humanos à enzimas hidrolíticas utilizadas para captar nutrientes no ambiente 

(GREEN; MECSAS, 2016; GALÁN; WAKSMAN, 2018; PENA et al., 2019).    

O sistema de secreção do tipo I (T1SS) secreta bacteriocinas do tipo peptídeos 

e diversas proteínas RTX ligadoras de cálcio que atuam como adesinas ou toxinas, 

como a hemolisina HlyA de Escherichia coli. Os T1SS possuem uma estrutura simples 

tripartite formada por um transportador ABC na membrana interna, uma proteína de 

fusão de membranas (MFP) periplasmática e uma fator de membrana externa (OMF), 
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geralmente a proteína TolC (KANONENBERG et al., 2013; THOMAS et al., 2014). O 

T1SS tem sido caracterizado como um sistema em que a secreção do substrato ocorre 

em único passo diretamente para o ambiente extracelular, embora recentemente foi 

identificado um subgrupo deste sistema em que a secreção ocorre em duas etapas. 

Neste caso, os substratos, proteínas gigantes de adesão, ficam ancorados por um 

módulo de retenção à superfície celular na membrana externa (TolC) e, após a 

proteólise periplasmática, o substrato é liberado (SMITH, SONDERMANN, O'TOOLE, 

2018). Outros autores preferem classificar o T1SS como um sistema de secreção de 

uma etapa e chamam o complexo adesina-TolC de intermediário 

pseudoperiplasmático (SPITZ et al., 2019). 

 
Figura 1: Sistemas de secreção comumente encontrados em bactérias Gram-negativas. 

Os seis sistemas de secreção melhor caracterizados em bactérias Gram-negativas estão 

representados esquematicamente. Os sistemas de secreção do tipo II (T2SS) e do tipo V 

(T5SS) realizam transporte de proteínas do periplasma, após o transporte realizado pelas 

maquinarias Sec e Tat. Já os T1SS, T3SS, T4SS e T6SS realizam o transporte em uma etapa 

do citosol para o meio externo (T1SS) ou para dentro de células alvo (T3SS, T4SS e T6SS). 

Com exceção do T5SS, todas as outras maquinarias perpassam todo o envelope celular. 

Retirado de (GREEN; MECSAS, 2016). 

 

O sistema de secreção do tipo II (T2SS) é uma maquinaria multiproteica 

constituída por 12 a 15 proteínas que se estende por todo o envelope, mas que realiza 

a translocação de proteínas em duas etapas, sendo responsável pelo transporte do 

periplasma para o meio extracelular (ver detalhes abaixo) (KOROTKOV et al., 2012).  
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O sistema de secreção do tipo III (T3SS) são maquinarias proteicas complexas 

conhecidas como “injectissomas”, semelhantes a maquinaria do flagelo, que permitem 

aos patógenos injetar proteínas efetoras bacterianas diretamente no citoplasma da 

célula hospedeira (GALÁN; WAKSMAN, 2018). O transporte dessas proteínas ocorre 

com mínimo ou nenhum vazamento de água, íons e pequenas moléculas através da 

membrana. Análises mostram que um conjunto de resíduos de metionina criam uma 

junção deformável (M-gasket) sendo possível preservar a barreira da membrana, 

acomodar mudanças conformacionais locais durante a secreção manter a estabilidade 

do poro de secreção (HÜSING et al, 2021). Os genes que codificam os componentes 

deste sistema podem ser encontrados em ilhas de patogenicidade no cromossomo ou 

plasmídeos em diversos patógenos. Os efetores secretados por T3SSs subvertem 

diversas funções na célula hospedeira, permitindo aos patógenos invadir células não 

fagocíticas, criar vacúolos replicativos especializados ou evadir mecanismos de morte 

celular, como apoptose e piroptose (CORNELIS, 2006; COBURN et al., 2007; GALÁN; 

WAKSMAN, 2018).  

O sistema de secreção do tipo IV (T4SS) apresenta grande versatilidade, 

podendo secretar diversos substratos como proteínas e complexos DNA-proteínas 

diretamente no citossol de células alvo (GALÁN; WAKSMAN, 2018). Desta forma, 

temos T4SS envolvidos com (i) troca de DNA por conjugação entre bactérias, (ii) 

transferência de DNA de bactéria para plantas (sistema VirB/D de Agrobacterium 

tumefaciens), (iii) secreção de efetores proteicos em células eucarióticas (T4SSs 

Dot/Icm de Legionella pneumophila e Cag de Helicobacter pylori) e (iv) transferência 

de toxinas para outras bactérias, mediando a competição interbacteriana (T4SSs de 

Xanthomonas citri e Stenotrophomonas maltophilia) (SOUZA et al., 2015; GALÁN; 

WAKSMAN, 2018; BAYER-SANTOS et al., 2019; SGRO et al., 2019). 

O sistema de secreção do tipo V (T5SS) é subdivido em 6 famílias (T5a a T5f) 

com base na estrutura tridimensional dos seus respectivos translocadores e domínios 

de passagem; o transporte é realizado em dois passos, assim como o T2SS. O 

substrato, geralmente fatores de virulência como adesinas e toxinas, chega ao 

periplasma pela via Sec e é então transportado pela membrana externa com auxílio 

de uma proteína parceira (sistema de dois pares T5b) ou usando um domínio β-barril 

do próprio substrato (autotransportadores T5a) (VAN ULSEN et al., 2014; MEUSKENS 

et al., 2019). O sistema de secreção do tipo VI (T6SS) é um aparato contráctil similar 

a cauda de bacteriófagos que injeta proteínas efetoras e toxinas em células 
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eucarióticas e procarióticas, tendo um importante papel em patogênese e competição 

interbacteriana (GALÁN; WAKSMAN, 2018). Os efetores do T6SS associam-se a um 

aparato perfurante (VgrG/PAAR) na ponta de um tubo (Hcp) que é disparado contra a 

célula-alvo após contração da bainha VipAB. Estudos recentes mostraram que, além 

de toxinas, o T6SS secreta efetores no meio extracelular que tem papel na captação 

de metais (COULTHURST, 2019).   

O sistema de secreção do tipo VII (T7SS) foi inicialmente descrito em 

Mycobacterium tuberculosis (T7SS/Esx) como importante na patogênese da 

tuberculose por secretar efetores que modulam a célula hospedeira (RIVERA-

CALZADA et al., 2021). Mais recentemente, uma maquinaria relacionada ao T7SS, 

chamada T7SSb, foi descoberta como importante para competição em bactérias 

Gram-positivas, como Staphylococcus aureus (BOWMAN; PALMER, 2021). Embora 

já se saiba em detalhes estruturais como é montado o T7SS na membrana 

citoplasmática, ainda é desconhecido como as proteínas efetoras do T7SS são 

transportadas através da micomembrana (RIVERA-CALZADA et al., 2021).  

Bactérias produzem fibras proteicas amiloides na sua superfície chamadas curli 

que são importantes na formação de biofilme e adesão à células hospedeiras e 

superfícies inertes. A via de secreção de curli às vezes é referida como o sistema de 

secreção do tipo VIII (T8SS) (BHOITE et al., 2019). O sistema de secreção do tipo IX 

(T9SS), especifico de bactérias Gram-negativas do filo Bacteroidetes, tem papel na 

digestão de celulose e quitina, motilidade deslizante e na patogênese da bactéria 

periodontal Porphyromonas gingivalis. As proteínas secretadas pelo T9SS possuem 

um peptídeo sinal N-terminal para transporte através do sistema Sec. Embora os 

componentes do sistema sejam conhecidos, a organização e o mecanismo pelo qual 

as proteínas são secretadas é desconhecido (GORASIA; VEITH; REYNOLDS, 2020). 

 

1.2. O sistema de secreção do tipo II 

 

O sistema de secreção do tipo II (T2SS) foi identificado na década de 80 como 

responsável pela secreção da enzima pululanase (PulA) em Klebsiella oxytoca 

(D’ENFERT et al., 1987). Estudos genéticos e bioquímicos subsequentes em T2SS 

modelos como os de Klebsiella (Pul), Pseudomonas (Xcp), Aeromonas (Exe), 

Xanthomonas (Xps), Vibrio (Eps) e Escherichia coli enterotoxigênica (ETEC) (Gsp), 

elucidaram aspectos centrais da composição e organização dos T2SSs e 
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evidenciaram seu papel em virulência (SANDKVIST, 2001; KOROTKOV et al., 2012). 

Posteriormente, dados de sequenciamento genômico revelaram que clusters com 12 

a 15 genes (gspC a gspO) codificando T2SS estão presentes em genomas de 

inúmeras bactérias Gram-negativas tanto ambientais quanto patogênicas, com 

distribuição variável em diferentes grupos de Proteobacteria (maior prevalência em 

beta e gama proteobactérias) (CIANCIOTTO, 2005; ABBY et al., 2016; CIANCIOTTO; 

WHITE, 2017; DENISE et al., 2019). Dados estruturais de cristalografia de raio X e, 

mais recentemente, microscopia eletrônica criogênica (cryo-EM) têm revelado como 

os diferentes subcomplexos do aparato T2SS são montados e interagem entre si e 

com os substratos secretados (DOUZI et al., 2012; MCLAUGHLIN et al., 2012; 

KOROTKOV et al., 2012; HOWARD, 2013; NIVASKUMAR; FRANCETIC, 2014; 

NASKAR et al., 2020). Análises filogenéticas e de similaridade de sequência e de 

estrutura revelaram que o T2SS é parte da superfamília de filamento tipo IV (TFF, type 

IV filament) que inclui, além do T2SS, o pilus do tipo IV (T4P, subtipos T4aP e T4bP), 

o pilus de adesão Tad (Tad, tight adherence), o pilus MHS (mannose-sensitive 

hemagglutinin), o pilus de competência (Com) e o pilus do tipo IV e o flagelo de 

Archaea (KOROTKOV et al., 2012; ABBY et al., 2016; DENISE et al., 2019).     

Como mencionado acima, o T2SS secreta proteínas enoveladas do periplasma 

para o meio extracelular, de modo que o processo inteiro de transporte do citoplasma 

para o exterior ocorre em dois passos (Figura 1). Primeiro, as proteínas são 

translocadas através da membrana interna para o periplasma pelo sistema Sec 

(general secretory pathway) ou pela via Tat (twin-arginine translocation) e então, em 

um segundo passo, as proteínas enoveladas são translocadas através da membrana 

externa para o exterior via a maquinaria T2SS (NIVASKUMAR; FRANCETIC, 2014; 

COSTA et al., 2015). No transporte tanto pela via Sec quanto pela via Tat, a proteína 

a ser secretada possui peptídeo sinal clivável na porção N-terminal (distinto em cada 

via) que permite seu reconhecimento e transporte através da membrana interna. Este 

transporte ocorre com o substrato desenovelado pelo canal transmembrana SecYEG, 

no caso da via Sec (TSIRIGOTAKI et al., 2017; FREUDL, 2018), ou com a proteína já 

enovelada através do complexo TatABC, no caso da via Tat (BERKS, 2015; FRAIN; 

VAN DIJL; ROBINSON, 2019). Disto resulta que proteínas secretadas pelo T2SS 

possuem peptídeo sinal e, no caso daquelas transportadas pela via Sec, precisam ser 

enoveladas no periplasma antes do transporte pelo T2SS (COSTA et al., 2015; 

GREEN; MECSAS, 2016).  
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O T2SS também é conhecido como ramo terminal principal da via geral de 

secreção (Gsp, do inglês general secretory pathway), por ter sido um dos primeiros 

sistemas conhecidos para exportação de proteínas da via Sec. Assim, embora em 

cada bactéria o T2SS tenha recebido um nome, a nomenclatura unificada Gsp muitas 

vezes é usada para se referir aos componentes do sistema (KOROTKOV et al., 2012; 

NASKAR et al., 2020). A maquinaria do T2SS consiste de 12 a 15 proteínas Gsp que 

se associam em múltiplas cópias para formar três subcomplexos que atravessam todo 

o envelope bacteriano (Figura 2): (i) o complexo de membrana externa (OMC), um 

poro formado por dodecâmeros da secretina GspD que transloca a proteína enovelada 

pela membrana externa e, em alguns casos, a pilotina GspS que auxilia na montagem 

da secretina GspD; (ii) o pseudopilus periplasmático, uma estrutura filamentosa 

formada por subunidades da pseudopilina principal GspG e das pseudopilinas 

minoritárias GspH, GspI, GspJ e GspK (o processamento e metilação das 

pseudopilinas é feito pela peptidase GspO ou por PilD, uma peptidase que processa 

a pilina do pilus tipo IV); (iii) o complexo de membrana interna, chamado de plataforma 

de montagem (AP) que inclui as proteínas de membrana GspF, GspL e GspM e a 

proteína GspC, que forma uma estrutura em grampo de ancoragem à secretina GspD, 

além da ATPase citoplasmática GspE, um anel hexamérico que fornece energia ao 

processo de secreção. Alguns componentes (GspA, GspB, GspN e GspS) podem ou 

não estar presentes no T2SS (DOUZI et al., 2012; MCLAUGHLIN et al., 2012; 

KOROTKOV et al., 2012; HOWARD, 2013; NIVASKUMAR; FRANCETIC, 2014; 

NASKAR et al., 2020).  

Embora avanços estruturais recentes em cryo-EM de megacomplexos do T2SS 

(CHERNYATINA; LOW, 2019; GHOSAL et al., 2019) forneçam uma visão bem mais 

completa do T2SS e de como seus subcomplexos são montados na estrutura final 

(Figura 2), pouco se sabe como as proteínas são secretadas pelo T2SS na forma 

enovelada. Também não se conhece ainda nenhum sinal no substrato reconhecido 

pelo T2SS e, caso este sinal exista, não deve ser na sequência primária, mas sim na 

proteína dobrada (KOROTKOV et al., 2012; NASKAR et al., 2020). Um modelo de 

como o T2SS opera no transporte de substratos tem sido proposto. A proteína 

enovelada no periplasma, advinda dos sistemas Sec ou Tat, seria recrutada por meio 

de interações com GspC, GspM e GspL e posicionada na ponta do pseudopilus 

retraído. Após interação com o substrato, mudanças conformacionais levariam a 

hidrólise de ATP por GspE, ativando GspF para iniciar a montagem do pseudopilus. 
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As subunidades da pseudopilina GspG são processadas pela prepilina peptidase e 

incorporadas ao pseudopilus crescente, empurrando o substrato como um pistão 

através do canal da secretina GspD na membrana externa, liberando assim a 

exoproteína no meio externo. O crescimento do pseudopilus poderia ocorrer por 

rotação de GspF ou sua extrusão da membrana por compressão. Pouco se sabe 

também de como ocorre a retração/desmontagem do pseudopilus, pois o T2SS não 

possui uma ATPase de retração (MCLAUGHLIN et al., 2012; KOROTKOV et al., 2012; 

NASKAR et al., 2021).  

 

Figura 2: Modelo estrutural do T2SS: O esquema mostra a localização dos componentes 

do T2SS em relação a membrana externa (OM) e interna (IM) em visão lateral (esquerda) e 

visão interna (direita). Notar a presença dos três subcomplexos: o complexo de membrana 

externa (GspD, GspS), o complexo de membrana interna (GspCFLM e GspE) e o pseudopilus 

periplasmático (GspGHIJK). Na visão interna estão destacados os domínios de GspD (N0-

N4) e o pseudopilus periplasmático entendendo-se no lúmen do canal da secretina GspD. A 

estequiometria dos componentes está indicada entre parênteses. Retirado de (NASKAR et 

al., 2021). 
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Embora a grande maioria dos substratos do T2SS sejam liberados no meio 

extracelular, algumas poucas proteínas ficam associadas ou ancoradas à superfície 

bacteriana (RONDELET; CONDEMINE, 2013). Por exemplo, as lipoproteínas PulA e 

SslE produzidas por Klebsiella pneumoniae e E. coli EPEC ficam ancoradas a 

membrana externa, possivelmente via uma sequência lipobox. A enterotoxina 

termolábil (LT) produzida por Escherichia coli enterotoxigênica (ETEC) permanece 

ligada através da sua subunidade B ao LPS. Em Dickeya dadantii, PnlH fica ancorada 

por um peptídeo sinal TAT não clivável (KOROTKOV; SANDKVIST, 2019). 

 

1.3. Proteínas secretadas pelo T2SS 

 

A gama das proteínas secretadas pelo T2SS é bastante ampla, variando de 

toxinas oligoméricas que atuam como reconhecidos fatores de virulência (por 

exemplo, a toxina da cólera de Vibrio cholerae, a exotoxina A de Pseudomonas 

aeruginosa e a toxina termolábil de E. coli ETEC) à enzimas hidrolíticas com atuação 

em diversos substratos (proteases, lipases, fosfatases, quitinases, celulases, etc) 

(CIANCIOTTO, 2005; RONDELET; CONDEMINE, 2013; KOROTKOV; SANDKVIST, 

2019). Assim, além de possuir importante papel na virulência de diversos patógenos 

de humanos, de animais e de plantas (JHA et al., 2005; CIANCIOTTO; WHITE, 2017), 

o T2SS também está envolvido na adaptação de bactérias ambientais, atuando como 

um mecanismo para captação de nutrientes, tendo inclusive papel relevante na 

ciclagem de nutrientes em ecossistemas marinhos e no estabelecimento de relações 

de simbiose (EVANS et al., 2008). Por exemplo, Pseudoalteromonas sp. isolada de 

sedimento marinho ataca bactérias Gram-positivas através da secreção via T2SS da 

metaloprotease pseudoalterina. Essa protease degrada o peptideoglicano da parede 

celular levando ao colapso da parede celular e subsequente lise da célula, liberando 

aminoácidos e oligopeptídeos que são utilizados por Pseudoalteromonas sp. como 

fonte de nutrientes (TANG et al.,2020). 

Embora, via de regra, predomine um T2SS por genoma bacteriano, em alguns 

casos pode haver dois T2SS com funções e substratos distintos. Em P. aeruginosa, 

um exemplo de bactéria Gram-negativa que secreta diversas toxinas e enzimas 

hidrolíticas via T2SS, coexistem dois T2SS: o Xcp é regulado por quorum sensing e 

secreta diversas toxinas importantes para virulência (CHAPON‐HERVÉ et al., 1997), 

enquanto o Hxc secreta a fosfatase alcalina LapA, sendo importante para 



29 
 

sobrevivência em condições de carência de fosfato (BALL et al., 2002). A 

metaloprotease LasB, secretada pelo T2SS de P. aeruginosa, tem importante papel 

na patogênese, sendo capaz de degradar componentes da matriz extracelular 

(colágeno e laminina), bem como proteínas envolvidas na junção e aderência celular, 

imunoglobulinas, citocinas, quimiocinas, receptores, surfactantes, componentes do 

complemento, peptídeos antimicrobianos e inibidores de protease. Diante disso, 

alguns compostos inibidores de LasB veem sendo estudados como uma alternativa 

adjuvante à terapia com antibióticos (GOLOVKINE et al., 2014; LI; LEE, 2019; SUN et 

al., 2020; EVERETT; DAVIES, 2021).  

Quase todos os patógenos que expressam T2SS existem no ambiente, além 

do seu hospedeiro. Estudos em larga escala do exoproteoma em dois exemplos deste 

tipo de patógeno, V. cholerae e L. pneumophila, tem revelado que o T2SS auxilia a 

bactéria nessa transição de ambientes (CIANCIOTTO; WHITE, 2017). Em V. cholerae, 

as mais de 20 proteínas secretadas pelo T2SS incluem tanto aquelas importantes para 

sobrevivência no ambiente marinho (GbpA, RbmA, RbmC e Bap1 para adesão a 

superfícies abióticas e formação de biofilme; quitinases para colonização de 

copépodes), quanto aquelas para causar a cólera no hospedeiro humano (o complexo 

de mucinase (HapA e sialidase) que hidrolisa o muco no lúmen intestinal; a toxina 

colérica que se liga na superfície dos enterócitos e; várias proteases que processam 

a toxina colérica permitindo sua entrada nos enterócitos para causar a diarreia) 

(SIKORA, 2013; CIANCIOTTO; WHITE, 2017). Recentemente, foi mostrado que o 

T2SS de V. cholerae é regulado por VpsR de maneira dependente de c-di-GMP 

(SLOUP et al., 2017). A L. pneumophila, um parasita intracelular de amebas 

encontrada em águas e capaz de causar pneumonia em humanos, secreta mais de 

25 proteínas pelo T2SS (CIANCIOTTO, 2013). Dentre os substratos que promovem 

crescimento intracelular em amebas, podemos citar a metalopretoease ProA e a 

ribonuclease SrnA, importantes para gerar nutrientes (aminoácidos, nucleotídeos e/ou 

fosfatos) (CIANCIOTTO, 2009). No hospedeiro humano, o T2SS secreta a quitinase 

ChiA que tem papel na sobrevivência nos pulmões e a protease ProA que contribui 

para a destruição do tecido do pulmão, dentre vários outros substratos que contribuem 

para dano tecidual e supressão imune (DEBROY et al., 2006; CIANCIOTTO, 2013). 

Recentemente foi demonstrado que ChiA pode hidrolisar as ligações peptídicas de 

proteínas semelhantes a mucinas facilitando a penetração na mucosa alveolar. Além 

disso, ChiA também pode modular o sistema imune através da evasão do sistema 
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complemento, despertando o interesse como um futuro alvo terapêutico para o 

desenvolvimento de vacinas (REHMAN et al., 2020). 

 

1.4. Chromobacterium violaceum 

 

A Chromobacterium violaceum é uma bactéria de vida livre, Gram-negativa da 

família Neisseriaceae. Esta beta-proteobactéria é encontrada na natureza como 

saprófita em águas e solos de regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, é encontrada 

as margens do Rio Negro na região amazônica e no Cerrado e Mata Atlântica, sendo 

o primeiro isolado identificado na década de 70 em Manaus (LIMA-BITTENCOURT et 

al., 2007; CALDAS,1977). A C. violaceum produz diversos metabólitos secundários 

de interesse biotecnológico, incluindo o pigmento violaceína, alguns antibióticos 

(aerocianidina, aerocavina e monobactam SB-26.180) e o depsipeptídeo antitumoral 

FR901228 (DURÁN; MENCK, 2001; DURÁN et al., 2016). A produção destas 

moléculas é controlada por quorum sensing (MCCLEAN et al., 1997; MION et al., 

2021), através do sistema CviI/CviR. Neste sistema, CviI sintetiza moléculas de 

sinalização N-acil-homoserina lactonas (AHL), enquanto CviR é o regulador 

transcricional que ativa a expressão gênica após se ligar a AHL (Figura 3) (STAUFF; 

BASSLER, 2011). Recentemente, nosso grupo demonstrou que a entrega de 

violaceína ocorre através de vesículas da membrana externa (OMVs) e exerce 

atividade bactericida contra bactérias Gram-positivas (BATISTA et al., 2020). Embora 

por muitos anos a C. violaceum tenha sido considerada a única espécie do gênero e 

a cepa tipo C. violaceum ATCC 12472 fosse a única com genoma sequenciado 

(VASCONCELOS et al., 2003), recentemente foram propostas nove novas espécies 

e dezenas de genomas de Chromobacterium foram sequenciados em versão draft 

(BATISTA; DA SILVA NETO, 2017). Várias destas novas espécies foram isoladas da 

rizosfera, como capazes de antagonizar larvas de insetos e fungos, em alguns casos 

envolvendo quitinases (KIM et al., 2014; BATISTA; DA SILVA NETO, 2017).  

A C. violaceum é um patógeno oportunista em humanos e outros animais, 

sendo que o primeiro caso relatado em humanos foi na Malásia (SNEATH et al., 1953). 

Os casos de infecção são raros e caracterizados por rápida disseminação e 

mortalidade, evoluindo de abscessos viscerais e lesões de pele para infecção 

generalizada e óbito (Figura 3) (MARTINEZ et al., 2000; YANG; LI, 2011; BATISTA; 

DA SILVA NETO, 2017; DARMAWAN et al., 2018; ALISJAHBANA et al., 2021). Nos 
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casos clínicos é descrita a dificuldade no tratamento com antibióticos, principalmente 

β-lactâmicos (ALDRIDGE; VALAINIS; SANDERS, 1988; MARTINEZ; MATTAR, 

2007), embora ela seja susceptível a antibióticos de outras classes (HAGIYA et al., 

2014; MADI et al., 2015). Alguns relatos na literatura relacionam os casos de infecção 

por C. violaceum a indivíduos imunodeficientes e pacientes com doença 

granulomatosa crônica, sendo que a principal rota de infecção é através da entrada 

da bactéria por lesões de pele expostas ao solo ou água contaminada (YANG; LI, 

2011; MEHER-HOMJI et al., 2017; ALISJAHBANA et al., 2021). Recentemente foi 

demonstrado, usando camundongos knockout, que a piroptose (via inflamassoma 

NLRC4) dos macrófagos e a fagocitose por neutrófilos são os principais mecanismos 

do sistema imune inato para conter a infecção por C. violaceum (MALTEZ et al., 2015). 

 
Figura 3: Aspectos gerais da Chromobacterium violaceum. (A) C. violaceum cultivada em 

meio LB a 37°C por 24 horas com produção de violaceína. (B) Regulação da síntese de 

violaceína pelo sistema de quorum sensing cviIR. Em alta densidade celular, autoindutores 

AHLs acumulam e ligam ao receptor CviR. O complexo CviR/AHL ativa a transcrição do 

operon vioABCDE, responsável pela síntese de violaceína. (C) Corte transversal de um fígado 

de paciente infectado por C. violaceum (abscessos indicados pelas setas). (D) Imagem de 

paciente infectado com C. violaceum com abscesso na bochecha e orelha. Item A, foto do 

autor; Item B, retirado de DURAN et al., 2016; Item C, retirado de MARTINEZ et al., 2000; 

Item D, retirado de DARMAWAN et al., 2018. 

B

C D
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O sequenciamento do genoma indica que a C. violaceum ATCC 12472 

potencialmente codifica a maioria dos seis sistemas de secreção encontrados em 

bactérias Gram-negativas, não tendo sido encontrados genes apenas para o T4SS. 

Além dos genes para T1SS, T2SS, T3SS, T5SS e T6SS, também estão presentes os 

genes para a maquinaria do pilus tipo IV, uma estrutura de adesão e motilidade 

evolutivamente relacionado ao T2SS, e para o flagelo (maquinaria relacionada ao 

T3SS) (VASCONCELOS et al., 2003; BRITO et al., 2004). Apenas para o T3SS 

existem dados experimentais publicados em C. violaceum. Nesta bactéria existem 

dois T3SSs, codificados por genes localizados em duas ilhas de patogenicidade 

chamadas Cpi-1/1a e Cpi-2. Foi demonstrado que mutantes em Cpi-1/1a, mas não em 

Cpi-2, têm redução na virulência em camundongos. Além disso, a capacidade de 

causar hepatite fulminante através da indução de citotoxicidade e morte celular dos 

hepatócitos é dependente de efetores secretados pelo T3SS codificado por Cpi-1/1a 

(MIKI et al., 2010). Análise de 22 genomas de Chromobacterium mostrou que a 

presença de Cpi-1/1a é quase universal no gênero Chromobacterium, enquanto Cpi-

2 é restrita a C. piscinae e C. vaccinii, além de C. violaceum ATCC 12472 (BATISTA; 

DA SILVA NETO, 2017). O T3SS Cpi-1/1a de C. violaceum secreta diversos efetores 

que modulam variadas funções na célula hospedeira (MIKI et al., 2011). Dentre os 

efetores já caracterizados temos: (i) CopE, que atua no rearranjo de actina facilitando 

a invasão de células epiteliais não fagocíticas (MIKI et al., 2011); (ii) CteC, que 

funciona como uma adenosina difosfato (ADP)-ribosiltransferase que modifica 

especificamente a ubiquitina, interrompendo a ubiquitinação em células do hospedeiro 

e promovendo a colonização em camundongos durante a infecção (YAN et al., 2020); 

(iii) CopC, que inativa as caspases 3, 7, 8 e 9 através da ADP-ribosilação e 

desaminação por um mecanismo que requer a proteína calmodulina de eucariotos, 

levando à inibição da atividade destas caspases (Liu et al., 2022; PENG et al., 2022).  

Análises proteômicas do secretoma de C. violaceum mostraram que este 

patógeno secreta diversas enzimas hidrolíticas (colagenase, hemolisina, quitinase, 

etc) que tem potencial de atuar como determinantes de virulência (CIPRANDI et al., 

2013; CASTRO-GOMES et al., 2014). De fato, nosso grupo demonstrou que uma 

linhagem mutante do fator de transcrição OhrR, na qual a expressão da hemolisina, 

colagenase e quitinase está diminuída, é atenuada para virulência em camundongos 

(PREVIATO-MELLO et al., 2017). Embora o mecanismo de secreção destas enzimas 

não tenha sido estudado, sabe-se que a atividade de quitinase e elastase é controlada 
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por quorum sensing (CHERNIN et al., 1998; ZINS et al., 2001) e que C. violaceum 

utiliza quitina como fonte de carbono e nitrogênio (STREICHSBIER, 1983). 

Considerando que várias destas enzimas são substratos de T2SS em outras 

bactérias, nossa hipótese é que C. violaceum possa secretar estas enzimas utilizando 

seu ainda não investigado T2SS e que este possa ter papel relevante nas estratégias 

de aquisição de nutrientes e de virulência deste patógeno oportunista. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho é determinar o papel do sistema de secreção do tipo 

II (T2SS) na fisiologia geral e nas estratégias de aquisição de nutrientes da bactéria 

oportunista Chromobacterium violaceum, buscando sobretudo identificar quais 

substratos são secretados por esta maquinaria e determinar o papel de alguns destes 

substratos na virulência desta bactéria.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

i. Obter linhagens mutantes com deleção de genes do operon T2SS e de genes 

codificando enzimas secretadas pelo T2SS; 

ii. Caracterizar o papel do T2SS no fitness de C. violaceum por meio de curvas 

de crescimento, ensaios de viabilidade, microscopia e outros testes fenotípicos; 

iii. Identificar as condições nas quais o T2SS é produzido, analisando a expressão 

do operon que codifica o T2SS por meio da fusão transcricional de seu 

promotor com gene repórter.  

iv. Determinar o repertório de proteínas secretadas pelo T2SS por meio de 

ensaios de atividade de enzimas hidrolíticas em placa e por meio de análise 

proteômica, em ambos os casos comparando a linhagem selvagem com 

mutantes do T2SS;  

v. Definir o papel de alguns alvos secretados pelo T2SS na virulência de C. 

violaceum, comparando a linhagem selvagem aos mutantes em modelo de 

infecção em camundongos;  
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

 

3. 1. Linhagens, plasmídeos e condições de cultivo 

 

A linhagem ATCC 12472 de Chromobacterium violaceum com seu genoma 

completo sequenciado (VASCONCELOS et al., 2003) foi utilizada como linhagem 

selvagem, a partir da qual foram construídas as linhagens mutantes (genes da 

maquinaria e de substratos do T2SS selecionados). As linhagens de E. coli DH5α 

(HANAHAN, 1983) e S17-1 (SIMON et al., 1983) foram utilizadas para os 

procedimentos de clonagem e conjugação, respectivamente. As linhagens de C. 

violaceum e de E. coli foram cultivadas a 37°C, em meio rico Luria-Bertani (LB) ou em 

meio mínimo M9 (AUSUBEL et al., 1992) suplementado com hidrolisado de caseína a 

0,1% (M9HC). Os ensaios de atividade de enzimas hidrolíticas em placa foram 

realizados em meio mínimo M9, suplementado com os substratos específicos. 

Quando necessário, os antibióticos foram utilizados nas seguintes concentrações: 

ampicilina 100 μg/ml, canamicina 50 μg/ml e tetraciclina 10 μg/ml. As linhagens 

bacterianas e os plasmídeos utilizados neste trabalho estão listados na Tabela 1. 

Todas as linhagens de C. violaceum foram congeladas no freezer -80ºC, após cultivo 

em LB por 24 horas e adição de glicerol para concentração final de 20%. 

  

Tabela 1: Linhagens e plasmídeos 
 

Linhagens Descrição Referência 

Escherichia coli   

DH5α Clonagens (HANAHAN, 1983) 

S17-1 Conjugação de plasmídeos (SIMON et al., 1983) 
Chromobacterium 
violaceum 

  

ATCC 12472 (WT) 
Linhagem selvagem 

Sequenciada, isolado de água, 
patogênica, produz violaceína 

(VASCONCELOS et al., 
2003) 

ΔT2SS Mutante nulo para o operon 
gspC-N (CV_3805-3815) 

Este trabalho 

ΔgspD Mutante nulo para o gene 
CV_3814 

Este trabalho 

ΔgspE Mutante nulo para o gene 
CV_3813 

Este trabalho 

ΔpilD Mutante nulo para o gene 
CV_3826 

Este trabalho 

ΔCV_0057 Mutante nulo para o gene 
CV_0057 (lasB) 

Este trabalho 
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ΔCV_1440 Mutante nulo para o gene 
CV_1440 (quitinase) 

Este trabalho 

ΔCV_3255 Mutante nulo para o gene 
CV_3255 (colagenase) 

Este trabalho 

ΔCV_3931 Mutante nulo para o gene 
CV_3931 (quitisonase) 

Este trabalho 

ΔCV_0362 Mutante nulo para o gene 
CV_0362 (lecitinase) 

Este trabalho 

ΔCV_2001 Mutante nulo para o gene 
CV_2001 (colagenase) 

Este trabalho 

ΔCV_2571 Mutante nulo para o gene 
CV_2571 (lasA) 

Este trabalho 

ΔpilQ Mutante nulo para o gene 
CV_0829 

Este trabalho 

Δcvil Mutante nulo para o gene 
CV_4091 

(BARROSO et al., 2018) 

ΔcviR Mutante nulo para o gene 
CV_4090 

(BATISTA et al., 2020) 

ΔgspDΔcvil Mutante nulo para os genes 
CV_3814 e CV_4091 

Este trabalho 

C. violaceum[pMR20] C. violaceum com o vetor 
pMR20 

Este trabalho 

ΔgspD[pMR20] ΔgspD com o vetor pMR20 Este trabalho 
ΔgspD[pMR20gspD] ΔgspD complementado com o 

gene gspD 
Este trabalho 

ΔgspE[pMR20] ΔgspE com o vetor pMR20 Este trabalho 
ΔgspE[pMR20gspE] ΔgspE complementado com o 

gene gspE 
Este trabalho 

ΔpilD[pMR20] ΔpilD com o vetor pMR20 Este trabalho 
ΔpilD[pMR20pilD] ΔpilD complementado com o 

gene pilD 
Este trabalho 

WT[pT2SS-lacZ]  Linhagem WT com fusão do 
promotor do T2SS ao gene 
lacZ no vetor pRKlacZ290 

Este trabalho 

ΔcviI[pT2SS-lacZ]   Linhagem ΔcviI com fusão do 
promotor do T2SS ao gene 
lacZ no vetor pRKlacZ290 

Este trabalho 

ΔcviR[pT2SS-lacZ] Linhagem ΔcviR com fusão do 
promotor do T2SS ao gene 
lacZ no vetor pRKlacZ290  

Este trabalho  

Plasmídeos Características* Origem/Referência 

pNPTS138 Vetor suicida, Canr  M.R.K. Alley  

pMR20 Vetor de complementação, 
Tetr   

(ROBERTS et al., 1996) 

pGEM-T easy Vetor para clonagens, Ampr Promega 
pRKlacZ290 Vetor derivado de pRK2 com 

gene lacZ sem região 
promotora, Tetr 

(GOBER; SHAPIRO, 
1992) 

*Abreviaturas: Amp, ampicilina; Can, canamicina; Tet, tetraciclina; r, resistência 
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3.2. Clonagem, obtenção de mutantes e complementação 

 

Os procedimentos de clonagem (PCR, digestão, ligação, transformação) foram 

realizados E. coli DH5α como previamente descrito (AUSUBEL et al., 1992). 

Resumidamente, as regiões do DNA de interesse foram amplificação por PCR a partir 

do genoma de C. violaceum ATCC 12472 utilizando Taq DNA polimerase comum ou 

de alta fidelidade (Thermo Scientific) e oligonucleotídeos específicos sintetizados 

comercialmente (Life Technologies Brasil). Todos os oligonucleotídeos utilizados 

nesse trabalho estão listados na Tabela 2. Os produtos de PCR foram submetidos a 

eletroforese em gel de agarose 1% e purificados com o kit NucleoSpin Gel and PCR 

clean-up (Macherey-Nagel). Insertos e vetores foram digeridos com enzimas de 

restrição específicas (Thermo Scientific) (Tabela 2) e ligados com T4 DNA ligase 

(NEBiolabs). As ligações foram eletroporadas em E. coli DH5α eletrocompetentes. As 

clonagens foram verificadas por PCR de colônia. A extração e purificação de DNA 

plasmidial foi feita com o kit comercial NucleoSpin Plasmid EasyPure (Macherey-

Nagel). 

Foram obtidas quatro linhagens mutantes para a maquinaria do T2SS (ΔgspD, 

ΔgspE, ΔT2SS e ΔpilD) e sete mutantes dos genes que codificam possíveis substratos 

do T2SS (ΔCV_0057, ΔCV_1440, ΔCV_3255, ΔCV_3931, ΔCV_0362, ΔCV_2001 e 

ΔCV_2571). Também foram obtidos os mutantes ΔpilQ e ΔgspDΔcviI (Tabela 1). 

Todos estes mutantes foram obtidos pelo método de troca alélica, conforme 

previamente descrito (DA SILVA NETO et al., 2012; BARROSO et al., 2018; BATISTA 

et al., 2020). Em resumo, fragmentos de 600 a 700 pb das regiões flanqueadoras de 

cada gene alvo foram amplificados por PCR (Tabela 2), ligados entre si, digeridos com 

enzimas de restrição e ligados no vetor suicida pNPTS138. As construções finais 

obtidas foram introduzidas em E. coli S17-1 e transferidas por conjugação para C. 

violaceum WT (no caso do mutante duplo ΔcvilΔgspD, a construção pNTS138ΔgspD 

foi introduzida na linhagem Δcvil). Posteriormente, a conjugação foi espalhada em 

placa LB com ampicilina (100 μg/ml) e canamicina (50 μg/ml); as colônias que 

crescerem nessa placa ficaram 48 horas sob agitação a 37°C em LB, e foi feita a 

seleção em placa LB com 16% sacarose. Após as etapas de seleção, os mutantes 

foram confirmados por PCR de colônia com os oligonucleotídeos del1/del4 (Tabela 2).  

Para complementação dos mutantes ΔgspD, ΔgspE, ΔT2SS e ΔpilD, os 

fragmentos de DNA contendo os genes de interesse foram amplificados por PCR 
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(Tabela 2) e clonados no vetor pMR20 utilizando as enzimas de restrição EcoRI e 

KpnI. Estas construções foram introduzidas nas respectivas linhagens mutantes por 

conjugação. Foram feitos controles com C. violaceum selvagem e ΔgspD, ΔgspE e 

ΔpilD com o vetor pMPR20 vazio (pMR20), o qual foi introduzido em C. violaceum por 

conjugação. Todos os transconjugantes foram selecionados em placas LB com 

ampicilina (100 μg/ml) e tetraciclina (12 μg/ml).  

 

Tabela 2: Oligonucleotídeos utilizados neste trabalho 

 

Nome Sequência 5’3’ * Descrição 

Construção de linhagens mutantes 

T2SS_del1 taccggaagcttgtttattcgaccctccgacg Fragmento HindIII/BamHI 
608 pb, para mutação do 
operon gspC-N 

T2SS_del2 taccggggatccgccgttgctgtcgatgatgg  

T2SS_del3 taccggggatccgagctgcagctgagcattcc Fragmento BamHI/EcoRI 
689 pb, para mutação do 
operon gspC-N 

T2SS_del4 taccgggaattcccgtcaggatctcctggtaa 

GspD_del1 taccggaagcttaagggcactggttcggcgaa Fragmento HindIII/BamHI 
617 pb, mutação do gene 
gspD  

GspD_del2 taccggggatccgttgaccgtacccttgaccc 

GspD_del3 taccggggatccatcttcatccgtcccaccat Fragmento BamHI/EcoRI 
592 pb, mutação do gene 
gspD  

GspD_del4 taccgggaattctgggtcagcagcgcgttgat 

GspE_del1 taccggaagcttacccaggaaaccacgagcaa Fragmento HindIII/BamHI 
557 pb, mutação do gene 
gspE 

GspE_del2 taccggggatccgctggcgtaatgctcggaca 

GspE_del3 taccggggatccttcctgctggcgtccagcct Fragmento BamHI/EcoRI 
637 pb, mutação do gene 
gspE 

GspE_del4 taccgggaattcgattgctcggtcaccgcggt 

PilD_del1 taccggaagcttaccgcatcctgctgcgcttg Fragmento HindIII/BamHI 
613 pb, mutação do gene 
pilD PilD_del2 taccggggatcccacgctgtcggccaggaact 

PilD_del3 taccggggatcctggctgggatggaccatgct Fragmento BamHI/EcoRI 
636 pb, mutação do gene 
pilD 

PilD_del4 taccgggaattctcaacttgctgcgccgcatc 

CV_0057_del1 taccgggggccctgggattatctggccggg Fragmento ApaI/BamHI 
488 pb, mutação do gene 
CV_0057 

CV_0057_del2 taccggggatcctgcgcagcgccttcaggt 

CV_0057_del3 taccggggatcctctgatcgcgaccagccc Fragmento BamHI/EcoRI 
578 pb, mutação do gene 
CV_0057 

CV_0057_del4 taccgggaattcgtggacgatgaagccgcc 

CV_1440_del1 taccggaagcttactgatgatgccgcggct Fragmento HindIII/BamHI 
596 pb, mutação do gene 
CV_1440 CV_1440_del2 taccggggatccgacgaaggcgagggtgaa 
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CV_1440_del3 taccggggatcctggacccagggcgatgtg Fragmento BamHI/EcoRI 
421 pb, mutação do gene 
CV_1440 

CV_1440_del4 taccgggaattcgcggcgcttacaagatgg 

CV_3255_del1 taccggaagcttaggctggacctggaggca Fragmento HindIII/BamHI 
485 pb, mutação do gene 
CV_3255 

CV_3255_del2 taccggggatcccacggtgcggttgtcctg 

CV_3255_del3 taccggggatcctgtggaccagcggcggca Fragmento BamHI/EcoRI 
624 pb, mutação do gene 
CV_3255 

CV_3255_del4 taccgggaattcgctgtcctgttcccggta 

CV_3931_del1 taccgggggcccaactgcgcaacctggtgc Fragmento ApaI/HindIII 
655 pb, mutação do gene 
CV_3931 CV_3931_del2 taccggaagcttgacgctgccggcttgata 

CV_3931_del3 taccggaagcttagcggcgacgagaaaacc Fragmento HindIII/BamHI 
425 pb, mutação do gene 
CV_3931 

CV_3931_del4 taccggggatccgttgccgccatcaagcag 

CV_0362_del1 taccggaagctttggagagtttgaagcgcagcg Fragmento HindIII/BamHI 
691 pb, mutação do gene 
CV_0362 

CV_0362_del2 taccggggatccgttcttcagcgcgacgaagct 

CV_0362_del3 taccggggatccaataccacccagccttgcctg Fragmento BamHI/EcoRI 
669 pb, mutação do gene 
CV_0362 

CV_0362_del4 taccgggaattccgctttccaggcgctggaaat 

CV_2001_del1 taccgggggccctgaaggctgaggagttgctgg Fragmento ApaI/BamHI 
577 pb, mutação do gene 
CV_2001 

CV_2001_del2 taccggggatcccagcggcaccatcacggaaag 

CV_2001_del3 taccggggatcctccgattggggttcgttcacc Fragmento BamHI/EcoRI 
612 pb, mutação do gene 
CV_2001 

CV_2001_del4 taccgggaattcatcctggtccagacaagccct 

CV_2571_del1 taccgggggcccatgcaggaagtggtggcggtt Fragmento ApaI/BamHI 
575 pb, mutação do gene 
CV_2571 

CV_2571_del2 taccggggatccgcggtcggcgctttcgcggtt 

CV_2571_del3 taccggggatccgaacaggtggcgctgcaatg Fragmento BamHI/HindIII 
579 pb, mutação do gene 
CV_2571 

CV_2571_del4 taccggaagctttgcatggttttggtctcgcta 

PilQ_del1 taccggaagctttgggcttgcgcggccaga Fragmento HindIII/BamHI 
571 pb, mutação do gene 
pilQ PilQ_del2 taccggggatccgaccgcggggccgtcgaa 

PilQ_del3 taccggggatccaccgtcaacggcacgccg Fragmento BamHI/EcoRI 
596 pb, mutação do gene 
pilQ 

PilQ_del4 taccgggaattctgccgtggctggccagca 

CV4091-del1 cctagcgggccccagcagctggctgcattgcg Fragmento 1384 pb para 
confirmar mutante 
ΔgspDΔcviI CV4091-del4 ggcctaggatcccattctggtattgggacgcc 

Geração linhagens complementadas 

T2SSCompFw taccggggtaccgtttattcgaccctccgacg Fragmento KpnI/EcoRI 
11422 pb para clonar 
T2SS no vetor pMR20 

T2SS_del4 
 

taccgggaattcccgtcaggatctcctggtaa 

GspDCompFw taccggggtaccagaacgccgtccccgatgg 
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GspDCompRv taccgggaattcttggcatcctcgcgcagcag Fragmento KpnI/EcoRI 
2230 pb para clonar gspD 
no vetor pMR20 

GspECompFw taccggggtaccacgcgctggatacgttgaac Fragmento KpnI/EcoRI 
1886 pb para clonar gspE 
no vetor pMR20 

GspECompRv taccgggaattcgcggcgcaacacattgctgc 

PilDCompFw 
 

tacggggtacctggggatattgataggcggg Fragmento KpnI/EcoRI 
1130 pb para clonar pilD 
no vetor pMR20 PilDCompRv taccgggaattcacgatctcggtcattgccgc 

Clonagem do promotor do operon T2SS 

Pro-T2-Fw gaattctggcgcttggcgacgatcaat Fragmento 333 pb do 
promotor do T2SS BamHI 
e EcoRI para clonagem 
no vetor pRKlacZ290 

Pro-T2-Rv ggatccgcttgcggcgcatgattgtct 

*A região sublinhada indica os sítios das enzimas de restrição 

 

3.3. Curvas de crescimento 

 

As linhagens C. violaceum ATCC 12472 e as linhagens obtidas neste trabalho, 

armazenadas em glicerol no freezer -80ºC, foram inoculadas em placa LB, para 

preparação do pré-inóculo em 2 ml de meio LB. Após cultivo sob agitação a 37ºC por 

uma noite, estas culturas foram utilizadas para preparo dos inóculos por diluição em 

LB em densidade óptica a 600 nm (DO600nm) de 0,01. As curvas de crescimento destas 

diferentes culturas em meio LB em frascos Erlenmeyer mantidos sob agitação a 37ºC, 

foram determinadas pela leitura da DO600nm em vários intervalos de tempo, usando 

espectrofotômetro. Foram realizadas curvas em LB na ausência ou na presença de 

128 μg/ml do antibiótico polimixina B ou 1% de sal biliar. 

 

3.4. Testes de sensibilidade aos antibióticos por ensaio de difusão em disco  

 

 O teste de difusão em disco foi feito seguindo as recomendações do Clinical 

Labotatory Standards Institute (CLSI, 2013). A linhagem selvagem ATCC 12472 e os 

mutantes da maquinaria do T2SS, armazenados com glicerol no freezer -80ºC, foram 

inoculados em placa LB e após 24 h de cultivo a 37ºC essas linhagens foram repicadas 

em placas Muller-Hinton (Sigma), incubadas por 24 h a 37ºC. A partir desta cultura 

bacteriana foi feita suspensão em solução salina estéril, seguindo o padrão 0,5 da 

escala de MacFarland (DO600nm de 0,1 equivalente a 1x108 UFC/ml). Essas 
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suspensões foram semeadas em placas Mueller-Hinton usando uma zaragatoa estéril. 

Após alguns minutos de secagem, foram distribuídos uniformemente na superfície das 

placas os discos em papel filtro com diâmetro de 6 mm impregnados com os 

antibióticos (BD BBL™ Sensi-Disc™ Antimicrobial Susceptibility Test Discs). Foram 

testados os seguintes antibióticos beta-lactâmicos: Ampicilina (AM), Ceftazidima 

(CAZ), Piperacilina (PIP), Cefoperazone (CFP), Meropenem (MEN), Amoxicilina/Ácido 

Clavulâmico (AMC), Imipenem (IPM), Cefoxitina (FOX), Ticarcilina (TIC), Cefotaxima 

(CTX) e Astreonamina (ATM). As placas foram incubadas a 37°C por 24 horas e os 

halos de inibição de crescimento foram medidos com régua. 

 

3.5. Quantificação de UFCs (Unidades Formadoras de Colônia) 

 

Foram feitos ensaios de viabilidade com a linhagem selvagem de C. violaceum 

e os mutantes da maquinaria T2SS para quantificar a UFC/ml (unidades formadoras 

de colônia/ml) de cada linhagem em meio LB após 20h de cultivo. Para isso, foi feito 

pré- inóculo em 2 ml de meio LB. Após 24h de cultivo a 37ºC, estas culturas foram 

utilizadas para preparo de inóculo (OD600nm de 0,01) em 5 ml de meio LB. Após 20h 

de cultivo a 37ºC, foram coletados 2 ml de cada cultura. Após centrifugação, os pellets 

foram ressuspendidos em 1 ml de PBS. Em seguida, foram feitas diluições seriadas e 

100 μl da diluição 10-7 foram plaqueados em placa LB, para contagem das colônias 

após incubação a 37ºC por 24h. As demais tentativas para a padronização do ensaio 

de viabilidade foram feitas como descrito acima. As mudanças feitas foram na 

quantidade de cultura utilizada para as linhagens mutantes e a diluição que foi 

plaqueada (ver abaixo). 

 

3.6. Ensaio de viabilidade com Live/Dead  

 

Foi utilizado o kit LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability (Thermo Fisher 

Scientific), seguindo as recomendações do fabricante. Em resumo, as linhagens de C. 

violaceum foram cultivadas em meio LB a 37ºC até atingirem fase exponencial (OD600nm 

de 1,5) ou estacionária (24h). As bactérias foram coletadas por centrifugação, lavadas 

em NaCl 0,85% e coradas por 15 minutos com 6 μM de SYTO 9 e 30 μM de iodeto de 

propídeo. Foram preparadas lâminas com suporte de agarose 1%, nas quais foram 

aplicados 2 μl das culturas coradas. As bactérias foram visualizadas com microscópio 
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de fluorescência DMI6000 B Leica com excitação dos fluoróforos em 470/490 nm e 

emissão a 530 nm para o corante SYTO 9 e 630 nm para o corante iodeto de propídeo. 

A quantificação do número de células vivas (verde) e mortas (vermelhas) foi feita 

utilizando o software Fiji. Para isso, os campos foram escolhidos aleatoriamente. 

 

3.7. Microscopia eletrônica de transmissão  

 

Foi feito pré-inóculo em 2 ml de meio LB e a partir dessa cultura foi feito inóculo 

(OD600nm de 0,01) em 2 ml de meio LB. As linhagens C. violaceum foram cultivadas a 

37ºC até atingirem fase exponencial (OD600nm de 1,3) ou estacionária (24h). As 

bactérias foram centrifugadas durante 30 segundos a 12000 x g e cuidadosamente 

ressuspendidas em 200 μl de água. Foi depositada uma gota de cada suspensão 

bacteriana em tela com a superfície coberta com Formvar. Após um minuto, a tela foi 

seca com papel absorvente. A amostra foi tratada com uma gota de ácido 

fosfotungstico (PTA) a 1%. Após 15 minutos, as telas foram secas e observadas em 

Microscópio Eletrônico de Transmissão (modelo Jeol JEM- 100 CXII). 

 

3.8. Ensaio de integridade do envelope usando brometo de etídio 

 

As linhagens de C. violaceum, armazenadas em glicerol no freezer -80ºC, foram 

inoculadas em placa LB. Após 24h de cultivo a 37ºC, foi feito inóculo em 2 ml de meio 

LB. Após cultivo por 24h a 37ºC, 500 μl de cada cultura foram coletados e 

centrifugados. Os pellets com as bactérias foram ressuspendidos em PBS 1x e 

normalizados para OD600nm de 0,3. Amostras das bactérias e dos sobrenadantes livre 

de células (100 μl) foram colocadas em placas de 96 poços preta com 1 μg/ml de 

brometo de etídio. Em seguida, foi feita a quantificação da fluorescência com 

intervalos de 30 segundos (Excitação: 530 nm e Emissão: 600 nm) por leitura em 

SpectraMax i3 MiniMax Imaging Cytometer. Como controle, o mesmo procedimento 

foi realizado na ausência de brometo de etídio.  

 

3.9. Ensaio de formação de biofilme 

  

Foi feito pré-inóculo com as linhagens de C. violaceum em 2 ml de meio LB e a 

partir dessa cultura foi feito inóculo (OD600nm de 0,01) em 2 ml de meio LB em tubos 
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de vidro. As culturas foram mantidas estáticas por 24 horas a 37ºC. Posteriormente, 

as culturas foram removidas dos tubos e, após lavagem com água destilada, o biofilme 

foi corado com cristal violeta 0,1% por 10 minutos. Após a coloração, os tubos foram 

lavados com água, secos e o biofilme corado foi ressuspendido em ácido acético 33%. 

A mensuração foi feita através da leitura de absorbância a 600 nm usando 

espectrofotômetro. 

 

3.10. Ensaio de β-galactosidase 

 

A região promotora do operon gspC-N foi amplificada por PCR (Tabela 2), 

clonada no vetor pGEM-T easy e subclonada no vetor repórter pRKlacZ290 em E. coli 

DH5α, gerando a fusão transcricional pT2SS-lacZ. Esta construção foi transferida por 

conjugação para C. violaceum WT, ΔcviI e ΔcviR (Tabela 1) para realização de 

ensaios de atividade de β-galactosidase. Os ensaios foram realizados (i) na WT ao 

longo de uma curva de crescimento em meio LB e M9; (ii) na WT em meio LB em fase 

exponencial (OD600nm de 0,5) após tratamento com os antibióticos polimixina (128 

μg/ml) ou espectinomicina (2, 4, 8 e 16 μg/ml) ou com sais biliares (1%); (ii) na WT, 

ΔcviI e ΔcviR em LB em fase exponencial (OD600nm de 1,0) e fase estacionária (24h). 

As culturas bacterianas acima (100 μl) foram permeabilizadas em 800 μl de tampão Z 

(NaH2PO4 40 mM; Na2HPO4 60 mM; KCl 10 mM; MgSO4 1 mM e β-mercaptoetanol 5 

mM), 100 μl de clorofórmio e 25 μl de SDS 0,1% por incubação a 30°C por 5 minutos. 

Em seguida, foram adicionados 200 μl do substrato ONPG (4 mg/ml dissolvido em 0,1 

M K2HPO4 e 0,1 M KH2PO4, pH 7) e as amostras foram homogeneizadas e incubadas 

a 30°C por 5 min. Para parar a reação, adicionamos 400 μl de Na2CO3 1 M. A 

absorbância foi lida a 600 nm (DO das culturas) e a 420 nm (clivagem do ONPG) para 

calcular as unidades de Miller, como previamente descrito (MILLER, 1972).  

 

3.11. Produção de N-acil-homoserina lactonas  

 

As linhagens C. violaceum ATCC 12472 e o mutante ΔgspD foram cultivados 

em meio LB a 37°C e os seus respectivos sobrenadantes foram coletados após 5, 6, 

8 e 24 horas de cultivo. Após centrifugação, o sobrenadante foi filtrado com filtros 0.2 

μm. A presença de autoindutores AHLs nos sobrenadantes foi determinada usando a 

linhagem repórter ΔcviI, como previamente descrito (BARROSO et al., 2018). 
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Resumidamente, foi feito pré-inúculo em 2 ml de LB com o mutante ΔcviI. Após cultivo 

a 37°C por 24 horas, a cultura de ΔcviI foi embebida em LB com 1,5% de ágar 

bacteriológico. Foram feitos furos nas placas para aplicação de 50 μl dos 

sobrenadantes filtrados. Os halos roxos de ΔcviI em volta dos furos indicam presença 

de autoindutor nos sobrenadantes. 

 

3.12. Identificação de substratos do T2SS por ensaios de atividade de enzimas 

hidrolíticas em placa  

 

C. violaceum selvagem e mutantes do T2SS e de seus potenciais substratos 

secretados foram testados para a presença de zonas de hidrólise indicativas da 

secreção de enzimas hidrolíticas em ensaios em placas de meio M9 suplementado 

com vários substratos. Para isso, as linhagens armazenadas com glicerol no freezer -

80ºC foram inoculadas em placa LB e, após 24h de cultivo a 37ºC, essas linhagens 

foram repicadas em placa M9HC. A partir destas placas, foi feito inóculo em 2 ml de 

meio M9HC. Após 24 horas de cultivo sob agitação a 37ºC, 10 μl de cada cultura foram 

inoculados em placas de meio M9 suplementadas com os substratos específicos. As 

placas foram incubadas a 37ºC de 1 a 15 dias (dependendo do substrato) e foram 

então fotografadas para detecção dos halos de hidrólise. Foram utilizadas as 

seguintes formulações:  

M9 suplementado com quitina:  

 20 ml de M9 sais 5x, 200 μl de MgSO4 1M, 10 μl de CaCl2 1M, 2 ml de glicose 

20%, 5 ml de hidrolisado de caseína 2%, 1,5 g de ágar bacteriológico, 0,2 g de 

quitina obtida de carapaça de caranguejo (Sigma-ALDRICH) e 75 ml de água 

destilada.  

M9 suplementado com leite em pó desnatado (caseína):  

 20 ml de M9 sais 5x, 200 μl de MgSO4 1M, 10 μl de CaCl2 1M, 2 ml de glicose 

20%, 1,5 g de ágar bacteriológico, 1,5 g de leite em pó desnatado e 75 ml de 

água destilada.  

Para avaliar se as proteases secretadas são metaloproteases, adicionamos 1 

mM ou 2 mM de EDTA no meio M9 suplementado com leite em pó. 

M9 suplementado com gelatina:  
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 20 ml de M9 sais 5x, 200 μl de MgSO4 1M, 10 μl de CaCl2 1M, 2 ml de glicose 

20%, 1,5 g de ágar bacteriológico, 3 g de gelatina de pele bovina (Sigma-

ALDRICH) e 78 ml de água destilada.  

M9 suplementado com leticina: 

 20 ml de M9 sais 5x, 200 μl de MgSO4 1M, 10 μl de CaCl2 1M, 5 ml de 

hidrolisado de caseína 2%, 2 ml de glicose 20%, 1,5 g de ágar bacteriológico, 

10 ml de gema de ovo sem telurito (laborclin) e 63 ml de água destilada. 

Ensaio de atividade hemolítica:  

 Foram utilizadas placas Mueller Hinton com 5% de sangue (Laborclin). A 

presença de zonas de clareamento em volta das bactérias foi indicativo de lise das 

hemácias. 

 

3.13. Análise do perfil de proteínas do sobrenadante de mutantes T2SS em gel 

SDS-PAGE 

 

Para uma análise geral do perfil de proteínas secretadas pela linhagem 

selvagem e os mutantes do T2SS, foram feitas análises em gel SDS-PAGE. As 

linhagens de C. violaceum, armazenadas em glicerol no freezer -80ºC, foram 

inoculadas em placa LB para preparação do pré-inóculo em 2 ml de meio LB. Após 

cultivo sob agitação a 37ºC por uma noite, estas culturas foram utilizadas para preparo 

dos inóculos (OD600nm de 0,01) em 20 ml de meio LB em frascos Erlenmeyer. Foram 

coletadas alíquotas de 2 ml de cada cultura, após cultivos de 24, 48 e 72 horas. Os 

sobrenadantes coletados foram centrifugados e filtrados em filtro de 0,22 μm. A 

análise das amostras foi feita por gel SDS-PAGE 12%. A análise das proteínas do 

sobrenadante também foi feita após precipitação com ácido tricloroacético (TCA). As 

linhagens foram cultivadas como descrito acima, mas nesse caso em 40 ml de meio 

LB e foi coletado sobrenadante de toda cultura, após centrifugação a 4000 rpm por 15 

minutos. Os sobrenadantes foram filtrados com filtro de 0,22 μm, e em seguida, foi 

adicionado TCA em uma concentração final de 10%. O sobrenadante com TCA ficou 

por uma noite na geladeira (4°C). Posteriormente, o sobrenadante foi centrifugado a 

10000 rpm por 15 minutos a 4°C. Após lavagens com acetona gelada, os pellets foram 

secos em temperatura ambiente. Os pellets foram ressuspendidos com 

aproximadamente 300 µl de 50 mM de bicarbonato de amônio. A análise das amostras 

foi feita por gel SDS-PAGE 12%. Para a eletroforese em gel SDS-PAGE, as amostras 
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foram ressuspendidas em tampão de carregamento (50 mM Tris-HCl pH 6,8; 2% SDS; 

10% glicerol; 0,1% azul de bromofenol e 100 mM DTT).  

 

3.14. Identificação de substratos do T2SS por espectrometria de massas (MS)  

 

As linhagens C. violaceum ATCC 12472 e mutante ΔgspD foram cultivadas em 

triplicatas biológicas em 40 ml de meio LB a 37ºC por 6 e 8 horas, respectivamente, 

uma vez que o mutante tem atraso no crescimento e atraso na produção de AHLs. A 

análise foi feita em alta densidade celular (DO600nm 3,5), pois sabe-se que vários alvos 

secretados pelo T2SS são dependentes do sistema de quorum sensing. Os 

sobrenadantes das culturas foram coletados após centrifugação e filtrados com filtro 

0,22 µM. As proteínas do sobrenadante foram precipitadas com TCA 10%, conforme 

descrito no item anterior, e os pellets foram ressuspendidos em 50 mM de bicarbonato 

de amônio. Estas amostras foram submetidas a análise por espectrometria de massas 

(MS), conforme descrito abaixo. 

 

3.14.1. Análise proteômica por MS de média complexidade livre de gel 

 

As proteínas precipitadas dos sobrenadantes e ressuspendidas em bicarbonato 

de amônio 50 mM foram tripsinizadas seguindo o protocolo do Laboratório Central de 

Tecnologias de Alto Desempenho (LaCTAD). Resumidamente, 50 µl da amostra a 1 

µg/µl foram transferidos para um tubo de microcentrifuga, ao qual foram adicionamos 

25 µl de uma solução RapiGest SF (0,2%). As proteínas foram reduzidas pela adição 

de 2,5 µl de 100 mM didioteriol (DTT, BioRad) e alquiladas pela adição de 2,5 µl de 

300 mM de iodoacetamida (IAA, GE Healthcare). A digestão foi feita com 20 µl de 

solução de tripsina a 0,05 µg/µl (Promega) a 37ºC por uma noite. Após a digestão, 

adicionamos 10 µl de 5% ácido fórmico. As amostras foram secas utilizando uma 

centrifuga a vácuo e enviadas para análise por LC-MS/MS no LaCTAD - Laboratório 

Central de Tecnologias de Alto Desempenho – Universidade Estadual de Campinas – 

Unicamp, para análise proteômica de média complexidade. Uma análise comparativa 

foi realizada pelo LaCTAD para identificar proteínas com níveis alterados comparando 

as triplicatas da linhagem selvagem e do mutante. Proteínas com quantidade reduzida 

no sobrenadante do mutante ΔgspD em relação ao sobrenadante da linhagem 

selvagem e que apresentem peptídeo sinal foram consideradas alvos secretados pelo 
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T2SS. Predição de peptídeo sinal foi feita com os softwares SignalP 4.1 (maquinaria 

Sec) ou TatP 1.0 (via Tat) (BURTNICK et al., 2014).  

 

3.14.2. Análise proteômica por MS de alta complexidade a partir do gel 

 

As proteínas precipitadas dos sobrenadantes e ressuspendidas em bicarbonato 

de amônio 50 mM foram tripsinizadas em gel, seguindo ptotocolo do LaCTAD 

(SHEVCHENKO et al., 2006). Para isso, as amostras (30 µg de proteínas) foram 

separadas em gel SDS-PAGE 12% e coradas com Comassie Brilliant Blue R-250 

(BioRad) por 30 minutos. Após descoloração com solução descorante (BioRad) e 

lavagem com água por uma noite, as canaletas do gel foram recortadas e transferidas 

para tubos de microcentrífuga. O corante Comassie foi removido das proteínas com 

uma solução de bicarbonato de amônio 100 mM e acetonitrila 1:1 vol/vol. Após a 

remoção do corante, os pedaços de gel foram secos em uma centrifuga a vácuo. A 

digestão em gel foi feita com 3 µg de tripsina (Promega) a 37°C por uma noite. Os 

peptídeos foram extraídos com solução de ácido fórmico 5% e acetonitrila 1:2 vol/vol. 

Em seguida, as amostras foram secas em centrífuga a vácuo e enviadas para análise 

proteômica de alta complexidade por LC-MS/MS no LaCTAD. A análise comparativa 

das proteínas com abundância alterada nos sobrenadantes da linhagem selvagem e 

mutante ΔgspD foram feitas pelo LaCTAD, conforme descrito no item anterior.   

 

3.15. Ensaios de virulência em camundongos 

  

Para os ensaios de virulência utilizamos camundongos Balb/c fêmeas com 6 

semanas de vida infectadas por via intraperitoneal, como previamente descrito (MIKI 

et al., 2010; PREVIATO-MELLO et al., 2017). Foram feitos pré-inóculos com as 

linhagens bacterinas em meio LB a 37°C. Em seguida, foi feita diluição dessas culturas 

em meio LB para OD600nm de 0,01, seguido de cultivo a 37°C por 20 horas. Após o 

cultivo, aproximadamente 1,7 ml de cada cultura foi centrifugada, e o pellet 

ressuspendido em 1 ml de PBS, seguido da diluição seriada com volume final de 1 ml. 

Posteriormente, 100 µl da diluição 10-3 (dose correspondente a 106 UFC) foram 

aplicados nos camundongos. Para quantificação da dose injetada nos camundongos, 

100 µl da diluição 10-7 foi plaqueada em placas LB para contagem das UFCs. Os 

camundongos foram acompanhados por aproximadamente 10 dias para avaliação da 
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sobrevivência (MIKI et al., 2010; PREVIATO-MELLO et al., 2017). Os ensaios com 

camundongos foram realizados de acordo com protocolo autorizado pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais (CEUA) da FMRP-USP (Protocolo CEUA 036/2018). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Análise in silico e obtenção de linhagens mutantes e complementadas do 

T2SS 

 

Em várias bactérias, os 12 a 15 genes que codificam proteínas da maquinaria 

do T2SS estão organizados em operon (ABBY et al., 2016; CIANCIOTTO; WHITE, 

2017). Por meio de análise in silico usando a ferramenta TXSScan (ABBY et al., 2016), 

nós identificamos que a C. violaceum ATCC 12472 possui 13 genes para codificar um 

potencial T2SS. A maioria dos genes da maquinaria do T2SS de C. violaceum (12 

genes) estão organizados no operon gspCDEFGHIJKLMN (CV_3815 a CV_3805; na 

numeração são 11 genes porque o gene gspM não havia sido anotado inicialmente 

no genoma) (Figura 4A). Os genes gspS (pilotina) e gspO (peptidase de pré-pilina) 

parecem não existir em C. violaceum. O gene pilD (CV_3826) que em outras bactérias 

codifica uma peptidase capaz de processar tanto a pseudopilina do T2SS quanto a 

pilina do pilus tipo IV (NUNN; LORY, 1991), localiza-se nas proximidades do operon 

gsp, mas contido em um cluster com genes do pilus tipo IV (pilC e pilB) (Figura 4A). 

Para iniciar a caracterização do T2SS de C. violaceum, construímos as 

linhagens mutantes ΔgspD (CV3814; secretina GspD), ΔgspE (CV_3813; ATPase 

GspE), ΔT2SS (gspC-N; CV_3815 a CV_3805; deleção de todo o operon gsp) e ΔpilD 

(CV_3826; prepilina peptidase PilD), as quais foram confirmados por PCR (Figura 4B). 

Três das quatro linhagens mutantes foram complementadas com os respectivos 

genes clonados no vetor replicativo pMR20, gerando as linhagens 

ΔgspD[pMR20gspD], ΔgspE[pMR20gspE] e ΔpilD[pMR20pilD]. O vetor pMR20 vazio 

foi introduzido na linhagem selvagem e nos mutantes, como controle. Apesar de 

muitas tentativas, não conseguimos complementar o mutante ΔT2SS, pois não 

conseguimos clonar o operon gsp completo, um fragmento grande de 11422 pb.  

 

4.2. O operon gsp do T2SS é mais expresso em alta densidade celular e na 

presença de sal biliar  

 

Para identificar condições que modulem a expressão do T2SS de C. violaceum, 

a região promotora do operon gsp (T2SS) foi clonada no plasmídeo repórter 

pRKlacZ290, gerando a fusão transcricional pT2SS-lacZ. A partir dessa fusão, 



50 
 

obtivemos as linhagens WT[pT2SS-lacZ], ΔcviI[pT2SS-lacZ] e ΔcviR[pT2SS-lacZ] 

para os ensaios de atividade de β-galactosidase (Figura 5). Inicialmente, foi feito 

ensaio de atividade de β-galactosidase em meio LB e M9HC ao longo da curva de 

crescimento na linhagem selvagem. Verificamos que há aumento da expressão do 

operon T2SS ao longo da curva de crescimento em meio LB (Figura 5A). No meio 

M9HC, ocorreu um pico de expressão no final da fase logarítmica e diminuição para 

os níveis iniciais nas fases seguintes (Figura 5B). 

 

Figura 4: Análise e obtenção de mutantes do T2SS de C. violaceum. (A) Organização 

genômica dos genes do T2SS. A maioria dos genes do T2SS está localizada no operon gsp 

(gspC-N) e apenas pilD está em outra região. (B) Confirmação das linhagens mutantes 

indicadas do T2SS por PCR de colônia. As canaletas indicam: 1, C. violaceum selvagem (WT); 

2, colônia com primeiro evento de recombinação homóloga; 3, mutante com gene deletado. A 

diferença de tamanho das bandas entre a linhagem selvagem o a linhagem mutante indica o 

tamanho da região deletada de cada gene. Na canaleta 1 do ΔT2SS não vemos a banda da 

WT, pois esse fragmento tem 11422 pb e a enzima não foi capaz de amplificar este fragmento.  

 

Já foi demonstrado em C. violaceum que alguns dos potenciais substratos 

secretados pelo T2SS tem sua expressão ativada em alta densidade celular pelo 

sistema de quorum sensing CviIR (CHERNIN et al., 1998; MCCLEAN et al., 1997). 

Neste sistema, a enzima CviI produz moléculas de sinalização AHLs que ao 

acumularem-se ligam no regulador transcrional CviR, permitindo a ativação da 

expressão gênica (STAUFF; BASSLER, 2011). Para verificar se o T2SS está sob 

regulação do sistema CviIR, os ensaios de atividade de β-galactosidase foram 

realizados com a fusão pT2SS-lacZ nos mutantes ΔcviI e ΔcviR. Estes ensaios, 
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realizados em meio LB, mostraram que o T2SS em C. violaceum não está sob 

ativação do sistema de quorum sensing CviIR em alta densidade celular, pois sua 

expressão foi elevada nos mutantes de quorum sensing assim como na linhagem 

selvagem em fase estacionária (Figura 5C). 

 
Figura 5: Expressão do operon gsp do T2SS em C. violaceum. A expressão do T2SS foi 

determinada por ensaio de atividade β-galactosidase usando a fusão pT2SS-lacZ nas 

linhagens indicadas. (A) Ensaio ao longo da curva de crescimento em meio LB. (B) Ensaio ao 

A B

C D

E F
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longo da curva de crescimento em meio M9HC. (C) Ensaio em mutantes de quorum sensing. 

As linhagens indicadas foram cultivadas em meio LB até fase exponencial (OD600nm de 1,0) ou 

fase estacionária (24h de cultivo). (D) Ensaio com polimixina. A linhagem selvagem foi 

cultivada em meio LB até atingir OD600nm de 0,5 e foi feito tratamento com 128 μg/ml do 

antibiótico polimixina. (E) Ensaio com espectinomicina. A linhagem selvagem foi cultivada em 

meio LB até atingir OD600nm de 0,5 e foi feito tratamento com diferentes concentrações do 

antibiótico espectinomicina. (F) Ensaio com sal biliar. A linhagem selvagem foi cultivada em 

meio LB até atingir OD600nm de 0,5 e foi feito tratamento com 1% de sal biliar. 

 

Para tentar identificar moléculas que modulem a expressão do T2SS, os 

ensaios de β-galactosidase foram realizados com as culturas da linhagem selvagem 

ATCC 12472 em meio LB submetidas a alguns tratamentos (Figura 5D, E e F). 

Verificamos que o antibiótico polimixina não alterou a expressão do T2SS (Figura 5D), 

enquanto que no tratamento com sal biliar, verificamos aumento da expressão do 

operon T2SS (Figura 5F). Uma análise transcricional global feita com C. violaceum 

ATCC 31532 mostrou que genes da maquinaria T2SS tiveram expressão aumentada 

após tratamento com espectinomicina ou tetraciclina (LOZANO et al., 2020). No 

entanto, em nossos ensaios de atividade de β-galactosidase na presença de 

diferentes concentrações de espectinomicina, não foram observadas diferenças na 

expressão de T2SS nas diferentes concentrações do antibiótico (Figura 5E), 

sugerindo mecanismos distintos de regulação nestas duas linhagens selvagem de C. 

violaceum. Em conjunto, os dados de expressão indicam que o operon gsp do T2SS 

de C. violaceum é mais expresso em alta densidade celular e na presença de sal biliar. 

 

4.3. Os mutantes T2SS de C. violaceum têm problemas de crescimento e 

viabilidade celular 

 

Uma caracterização inicial dos mutantes T2SS de C. violaceum (ΔT2SS, 

ΔgspD, ΔgspE e ΔpilD) foi feita por curvas de crescimento e ensaios de determinação 

das UFCs (Unidades Formadoras de Colônias) das culturas cultivadas em meio LB 

(Figura 6). As curvas de crescimento em meio LB mostraram que todas as linhagens 

mutantes tem um atraso no crescimento em relação a linhagem selvagem e atingem 

uma densidade celular menor em fase estacionária (Figura 6A). Curvas de 

crescimento em meio LB com as complementações mostraram que este fenótipo é 
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revertido nas linhagens complementadas (Figura 6B, C e D). Foram feitos ensaios de 

UFC com culturas de fase estacionária após 20 horas de cultivo. Ensaio inicial, usando 

a diluição 10-7 com a linhagem selvagem e o ΔT2SS, mostrou que o ΔT2SS tem forte 

diminuição na quantidade de UFC (Figura 6E). Como o número de colônias do 

mutante foi muito baixo, repetimos o ensaio, mas plaqueando as diluições 10-7 para 

selvagem e 10-6 para todos os mutantes T2SS (Figura 6F). Todas as linhagens 

mutantes T2SS mostraram menos UFCs do que a linhagem selvagem. Além disso, 

observamos variação entre as réplicas, principalmente no ΔpilD (Figura 6F). 

 

 

Figura 6. Crescimento e sobrevivência dos mutantes T2SS de C. violaceum em meio 

LB. (A) Curva de crescimento em meio LB com os mutantes T2SS. (B, C, D) Curvas 

de crescimento em LB das linhagens complementadas ou com o vetor pMR20 vazio. (E, F) 

Contagem de UFCs de culturas cultivadas em LB por 20h. (E) Contagem de UFCs usando a 

diluição 10-7. (F) Contagem de UFCs da diluição 10-7 (selvagem) ou 10-6 (mutantes T2SS). 
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C D

E

F



54 
 

4.4. Mutantes T2SS tem maior quantidade de células danificadas em fase 

estacionária 

 

O interessante fenótipo de forte redução de UFC dos mutantes T2SS foi melhor 

investigado por microscopia de fluorescência com o kit LIVE/DEAD BacLight (Figura 

7). Neste ensaio, as bactérias com membrana comprometida são coradas em 

vermelho e consideradas mortas, enquanto aquelas com membrana intacta são 

coradas em verde e consideradas vivas. Os ensaios foram realizados com culturas de 

C. violaceum em meio LB em fase logarítmica (Figura 7A e B) e fase estacionária 

(Figura 7C e D). Em fase logarítmica, quase todas as células bacterianas estavam 

vivas em número similar quando comparando a linhagem selvagem aos mutantes 

T2SS, indicando que, embora os mutantes T2SS tenham um atraso no crescimento 

(Figura 6A), não há diminuição do número de células viáveis das culturas nesta fase 

(Figura 7A e B). Por outro lado, todas as linhagens mutantes T2SS tiveram drástica e 

similar redução do número de células viáveis e alterações morfológicas em fase 

estacionária quando comparamos com a linhagem selvagem. Este fenótipo foi 

completamente revertido após complementação (Figuras 7C e D).  

Inesperadamente, os mutantes T2SS com o vetor pMR20 vazio (controle) 

apresentaram quantidade similar de células viáveis à linhagem selvagem e às 

linhagens complementadas (Figuras 7C e D). Levantamos a hipótese de que isso 

poderia estar ocorrendo devido ao fato do vetor pMR20 possuir gene que codifica uma 

bomba de efluxo que confere resistência a tetraciclina. Esta bomba poderia estar 

translocando o corante iodeto de propídio para fora da célula. Para testar isso, 

introduzimos na linhagem mutante ΔgspD o vetor pSEVA vazio que não possui genes 

codificando bomba de efluxo (Figura 8). Porém, no ensaio de Live/Dead a linhagem 

mutante ΔgspD com o vetor pSEVA vazio apresentou fenótipo semelhante ao da 

linhagem selvagem e do mutante ΔgspD com o vetor pMR20 vazio, com grande 

quantidade de células viáveis, enquanto que o ΔgspD apresentou redução do número 

de células viáveis (Figura 8A e B). Os ensaios de UFC corroboram com os dados de 

Live/Dead, ou seja, os mutantes com vetores vazios apresentaram substancial 

melhora de viabilidade (Figura 8C). Este surpreendente resgate dos fenótipos nos 

mutantes com vetor vazio poderia ser um atributo dos próprios vetores ou, mais 

provavelmente, o surgimento de mutações supressoras nos mutantes durante o 

processo de obtenção das linhagens com os vetores vazios.   
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Figura 7:  Efeito da mutação do T2SS na viabilidade celular por fase de crescimento. (A) 

Ensaio de Live/Dead das culturas de fase logarítmica. (B) Quantificação das células vivas 

(verdes) e mortas (vermelhas) em fase logarítmica usando software Fiji. (C) Ensaio de 

WT ΔT2SS WT[pMR20] ΔgspD ΔgspD[pMR20]

ΔgspD[pMR20gspD] ΔgspE ΔgspE[pMR20] ΔgspE[pMR20gspE] ΔpilD

ΔpilD[pMR20] ΔpilD[pMR20pilD]

C

ΔpilD[pMR20] ΔpilD[pMR20pilD]

ΔgspD[pMR20gspD] ΔgspE ΔgspE[pMR20] ΔgspE[pMR20gspE] ΔpilD

WT ΔT2SS WT[pMR20] ΔgspD ΔgspD[pMR20]A

B

D
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Live/Dead das culturas de fase estacionária. (D) Quantificação das células vivas e mortas em 

fase estacionária usando software Fiji. As bactérias foram coradas com SYTO 9 e iodeto de 

propídeo e visualizadas por microscopia de fluorescência com microscópio DMI6000 B Leica.  

 

Figura 8: Efeito de vetores vazios na sobrevivência do mutante ΔgspD. (A) Ensaio de 

Live/Dead das culturas em fase estacionária de crescimento coradas com SYTO 9 (verde, 

indicando as células vivas) e iodeto de propídio (vermelho, indicando as células mortas). As 

células foram visualizadas com microscópio de fluorescência DMI6000 B Leica. (B) 

Quantificação das células vivas e mortas em fase estacionária usando software Fiji. (C) 

Determinação das UFCs realizada após 20 horas de cultivo em meio LB. As culturas foram 

centrifugadas e ressuspendidas em 1 ml de PBS e foi feito plaqueamento da diluição 10-7. 

 

Visto que as linhagens mutantes T2SS apresentaram redução do número de 

células viáveis em fase estacionária com aparente alteração da morfologia (Figura 7), 

decidimos verificar em detalhes a morfologia dessas células através de microscopia 

eletrônica de transmissão (Figura 9). Os ensaios foram realizados com culturas de C. 

violaceum em meio LB em fase logarítmica (Figura 9A) e fase estacionária (Figura 

9B). Em fase logarítmica, as células de todos os mutantes T2SS apresentaram 

morfologia normal (Figura 9A). Já em fase estacionária, observamos que a maioria 

WT ΔgspD ΔgspD[pMR20] ΔgspD[pSEVA]

A

B C
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das células dos mutantes T2SS estavam danificadas quando comparadas com células 

da linhagem selvagem, com presença de células lisadas e de debris celulares. Nessas 

imagens também observamos a reversão para morfologia normal nas células das 

linhagens complementadas (Figura 9B). Em conjunto, estes dados indicam que os 

mutantes T2SS tem viabilidade normal em fase logarítmica e perda de viabilidade em 

fase estacionária.   

 

Figura 9: Microscopia eletrônica de transmissão de C. violaceum selvagem e mutantes 

T2SS. As linhagens foram cultivadas em meio LB e preparadas para microscopia eletrônica 

de transmissão. (A) Linhagens com culturas de fase logarítmica. (B) Linhagens com culturas 

de fase estacionária. As setas vermelhas indicam células danificadas. 

 

4.5. O T2SS é importante na manutenção da integridade do envelope celular  

 

A integridade do envelope celular dos mutantes T2SS foi também avaliada por 

ensaio com brometo de etídio utilizando culturas de C. violaceum em meio LB de fase 

estacionária (Figura 10). A entrada de brometo de etídio através do envelope da 

linhagem selvagem e linhagens mutantes e complementadas do T2SS foi medida por 

WT ΔgspDΔT2SS ΔgspE ΔpilD

B WT ΔgspD

ΔgspE ΔpilD

A

ΔgspD[pMR20gspD]

ΔgspE[pMR20gspE]

ΔT2SS

ΔpilD[pMR20pilD]
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fluorescência que ocorre após a interação do brometo de etídio com DNA. Neste 

ensaio realizado com as células, observamos aumento da fluorescência nas linhagens 

mutantes T2SS, indicando aumento da permeabilidade celular, enquanto nas 

linhagens complementadas a fluorescência foi até menor do que na linhagem 

selvagem (Figura 10A). Nas reações controle, sem brometo de etídio, foi verificada 

uma fluorescência basal, sem diferença entre as linhagens (Figura 10A). Como os 

mutantes T2SS apresentaram maior permeabilidade do envelope celular, decidimos 

medir a fluorescência de brometo de etídio no sobrenadante destas mesmas culturas 

(Figura 10B). Verificamos o aumento da fluorescência no sobrenadante dos mutantes 

T2SS em relação ao sobrenadante da linhagem selvagem, indicando que as células 

dos quatro mutantes do T2SS liberam mais DNA no meio extracelular e esse fenótipo 

foi revertido após complementação. Nos controles, sem brometo de etídio, foi 

observada uma fluorescência basal sem diferença entre as linhagens (Figura 10B). 

Foi demonstrado em V. cholerae que mutação de genes T2SS resulta em 

defeitos na membrana externa, sensibilidade a sal biliar e atraso no crescimento 

(SIKORA et al., 2007). Visto que os mutantes T2SS de C. violaceum tem aumentada 

permeabilidade celular, realizamos curvas de crescimento em meio LB na presença 

do antibiótico polimixina B, que interage com a porção lipídeo A do lipopolissacarídeo 

(LPS) na membrana externa e com sais biliares que tem papel detergente em 

membranas (Figura 11). Comparando a linhagem selvagem com as linhagens 

mutantes, vemos que os mutantes ΔgspD e ΔgspE foram mais sensíveis a polimixina 

B, sobretudo na fase logarítmica, enquanto ΔpilD não teve diferença (Figura 11A, B e 

C). Nas linhagens complementadas este fenótipo de susceptibilidade a polimixina B 

foi revertido (Figura 11A, B e C). Já nas curvas de crescimento em meio LB com sais 

biliares, não foram verificadas diferenças no crescimento entre a linhagem selvagem 

e os quatro mutantes T2SS de C. violaceum (Figura 11D). Como a polimixina B é um 

antibiótico que atua na membrana externa, estes dados sugerem que os mutantes 

T2SS de C. violaceum tem problemas na membrana externa.  

 

 

 

 

 

 



59 
 

 
Figura 10: Ensaio de permeabilidade celular ao brometo de etídio: As linhagens C. 

violaceum ATCC 12472 (WT), mutantes T2SS indicados e linhagens complementadas foram 

cultivadas em meio LB até fase estacionária. As culturas foram centrifugadas e a fração de 

células (A) ou o sobrenadante (B) foram utilizados nos ensaios. As amostras tratadas com 1 

A

B
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μg/ml de brometo de etídio (BrEt) ou não tratadas (NT) foram analisadas para emissão de 

fluorescência. O ensaio foi feito em triplicata biológica.   

Figura 11: Curvas de crescimento de mutantes T2SS na presença de agentes que atuam 

em membranas. As Curvas de crescimento das linhagens de C. violaceum indicadas foram 

feitas em meio LB suplementado com 128 μg/ml de polimixina B (A, B e C) ou LB 

suplementado com 1% de sais biliares (D). As linhagens foram cultivadas sob agitação a 37°C 

e a leitura de absorbância a 600 nm foi feita em vários intervalos de tempo, usando 

espectrofotômetro. 

 

Como os mutantes T2SS apresentaram maior sensibilidade ao antibiótico 

polimixina B que atua no LPS, realizamos ensaios de sensibilidade por testes de 

difusão em disco com vários antibióticos β-lactâmicos que atuam na síntese do 

peptideoglicano para testar se o problema no envelope destes mutantes se limita a 

membrana externa (Figura 12). Comparando o diâmetro dos halos de inibição da 

linhagem selvagem com os mutantes T2SS verificamos que não houve diferença entre 

as linhagens para nenhum dos onze antibióticos testados (Figura 12), sugerindo que 

A B

C D
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o problema dos mutantes T2SS é na membrana externa e não no peptideoglicano da 

parede celular. Em conjunto, os dados demostram que os mutantes T2SS tem 

permeabilidade celular aumentada e problemas na membrana externa. 

 

 

Figura 12: Ensaio de difusão em disco com C. violaceum selvagem e os mutantes do 

T2SS. Os ensaios foram realizados em placas com meio Mueller Hinton, utilizando os 

seguintes discos de antibióticos beta-lactâmicos: Ampicilina (AM), Ceftazidima (CAZ), 

Piperacilina (PIP), Cefoperazone (CFP), Meropenem (MEN), Amoxicilina/Ácido Clavulâmico 

(AMC), Imipenem (IPM), Cefoxitina (FOX), Ticarcilina (TIC), Cefotaxima (CTX) e 

Astreonamina (ATM). O valor de 6 mm indica ausência de halo, pois é o diâmetro dos discos. 

 

4.6. C. violaceum depende do T2SS para secreção de várias enzimas hidrolíticas 

 

Em várias bactérias, o T2SS está envolvido na secreção de enzimas hidrolíticas 

extracelulares que catabolizam diferentes moléculas complexas utilizadas como fonte 

nutricional (CIANCIOTTO; WHITE, 2017; KOROTKOV; SANDKVIST, 2019). Assim, 

uma maneira efetiva de encontrar substratos do T2SS é realizar ensaios em placas 

de meio mínimo suplementadas com vários substratos nutricionais, inoculando a 

linhagem selvagem e os mutantes do T2SS. A presença de zonas de clareamento em 

volta das bactérias é indicativo de degradação dos substratos e a redução destas 

zonas nos mutantes indica envolvimento do T2SS na secreção das exoenzimas. Para 

identificar alvos secretados pelo T2SS em C. violaceum, foram feitos ensaios de 

detecção de atividade de enzimas hidrolíticas em placas M9 suplementadas com leite 

em pó desnatado (caseína) (atividade de protease), gelatina (atividade de 

colagenase), quitina (atividade de quitinase) ou lecitina de gema de ovo (atividade de 

lecitinase/lipase), usando as linhagens mutantes e complementadas do T2SS. 
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Os ensaios de atividade proteolítica em M9 suplementando com leite em pó 

desnatado (caseína) foram realizados sem ou com EDTA 1 mM e 2 mM (para verificar 

se as proteases são metaloenzimas) e incubação das placas por 24h e 48h (Figura 

13). Na linhagem selvagem foram observados halos de degradação que aumentaram 

de 24h para 48h e foram inibidos no meio com EDTA de maneira dose dependente 

(Figura 13). Nos mutantes T2SS houve quase ausência de halos em todas as 

condições testadas. Os halos foram comparáveis aos da linhagem selvagem para 

todas as linhagens complementadas. Os mutantes com vetor vazio cresceram melhor 

do que os mutantes, mas também tiveram halos bem diminuídos. Curiosamente, 

observamos que a suplementação com EDTA fez com que os mutantes tivessem um 

crescimento melhor do que no meio suplementado apenas com leite em pó desnatado 

(Figura 13). Estes dados indicam que C. violaceum apresenta forte atividade 

proteolítica mediada por metaloproteases que são secretadas pelo T2SS. 

Também foram testadas as atividades de colagenase (placa M9 com gelatina), 

quitinase (placa M9 com quitina), lecitinase (placa M9 com gema de ovo) e atividade 

hemolítica (placa Mueller Hinton com 5% de sangue) (Figura 14). Nos ensaios com 

gelatina e quitina (Figura 14A e B), quando comparados com a linhagem selvagem, 

os mutantes T2SS e mutantes T2SS com vetor vazio apresentaram forte diminuição 

dos halos de degradação dos dois substratos utilizados. Os halos foram comparáveis 

aos da linhagem selvagem para todas as linhagens complementadas. Também nas 

placas com gelatina e quitina o vetor vazio levou a uma melhora no crescimento dos 

mutantes T2SS, mas estes continuaram com a secreção das enzimas prejudicada.  

Estes resultados indicam que o T2SS é necessário para a secreção de quitinase e 

gelatinase/colagenase em C. violaceum (Figura 14A e B). Nas placas com gema de 

ovo foram observados grandes halos em todas as linhagens, indicando secreção de 

lecitinases/lipases de modo independente do T2SS (Figura 14 C). No ensaio de 

atividade hemolítica, nenhum dos quatro mutantes T2SS formou halos, indicando que 

a secreção de hemolisinas é dependente do T2SS em C. violaceum (Figura 14D).  

Portanto, os dados dos ensaios de atividade de enzimas hidrolíticas em placa 

indicam que C. violaceum secreta diversas enzimas hidrolíticas, como proteases, 

colagenases, quitinases e lecitinases/lipases, sendo a secreção de várias destas 

enzimas bastante prejudicada em mutantes T2SS, sugerindo fortemente que estas 

proteínas são substratos do T2SS.   
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Figura 13: Ensaio de atividade proteolítica em placa na ausência e presença de EDTA. 

Atividade proteolítica em placa M9 suplementada com 1,5% de leite desnatado em pó 

(degradação da caseína) na ausência ou presença de 1 mM e 2 mM de EDTA. As linhagens 

foram cultivadas em meio M9HC a 37°C por 24 horas. Foram aplicados 10 μl das culturas nas 

placas e estas foram fotografadas após 24h e 48h. Os números indicam: 1. C. violaceum 

ATCC 142472, 2. C. violaceum[pMR20], 3. ΔT2SS, 4. ΔgspD, 5. ΔgspD[pMR20], 6. 

ΔgspD[pMR20gspD], 7. ΔgspE, 8. ΔgspE[pMR20], 9. ΔgspE[pMR20gspE], 10. ΔpilD, 11. 

ΔpilD[pMR20], 12. ΔpilD[pMR20pilD].  
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Figura 14: Ensaios de atividade hidrolítica em placa para vários substratos. (A) Ensaio 

de atividade gelatinase/colagenase em placa M9 suplementada com 3% de gelatina. (B)  

Ensaio de atividade quitinolítica em placa M9 suplementada com 0,2% de quitina. (C) Ensaio 

de atividade lecitinase/lipase em placa M9 suplementada com 1 ml de emulsão de gema de 

ovo. Os números indicam: 1. C. violaceum ATCC 142472, 2. C. violaceum[pMR20]), 3. ΔT2SS, 

4. ΔgspD, 5. ΔgspD[pMR20], 6. ΔgspD[pMR20gspD], 7. ΔgspE, 8. ΔgspE[pMR20], 9. 

ΔgspE[pMR20gspE], 10. ΔpilD, 11. ΔpilD[pMR20], 12. ΔpilD[pMR20pilD]. (D) Ensaio de 

atividade hemolítica em placas Mueller Hinton com 5% de sangue. As placas foram 

fotografadas após após 4 e 7 dias de cultivo, respectivamente. Os números indicam: 1. C. 

violaceum ATCC 142472, 2. ΔT2SS, 3. ΔgspD, 4. ΔgspE, 5. ΔpilD. 

 

4.7. Condições que reduzem atividade/produção de exoproteases melhoram o 

fitness do mutante ΔgspD 

 

Um trabalho recente mostrou que mutantes T2SS de V. cholerae são viáveis 

porque possuem mutações supressoras em VesC, uma protease secretada pelo 
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T2SS. Os autores sugerem que VesC se acumularia no periplasma de mutantes T2SS 

causando efeito letal (RULE et al., 2020). De modo similar, nossos dados mostraram 

que mutantes T2SS de C. violaceum tem redução da viabilidade celular, atraso em 

curvas de crescimento e comprometimento da integridade da membrana externa. Para 

testar se estes efeitos estariam acontecendo por mecanismo similar ao descrito em V. 

cholerae, nós analisamos o crescimento e sobrevivência do mutante ΔgspD em LB em 

situações que reduziriam a atividade (presença de EDTA) ou a produção de proteases 

(mutante duplo ΔgspDΔcviI) (Figura 15). De fato, em ambas as situações o 

crescimento e a viabilidade do mutante ΔgspD ficaram mais semelhantes aos da 

linhagem selvagem (Figura 15). Em conjunto, esses dados sugerem que nas 

linhagens mutantes T2SS de C. violaceum proteínas reguladas por quorum sensing, 

provavelmente metaloproteases, acumulariam no periplasma em alta densidade 

celular comprometendo o fitness dos mutantes T2SS de C. violaceum.  

 

Figura 15: Efeito da mutação em cviI ou da suplementação com EDTA no fitness do 

mutante ΔgspD. (A e B) Efeitos da mutação em cviI. (C e D) Efeitos do EDTA. As curvas de 

crescimento (A e C) com as linhagens indicadas foram realizadas em meio LB na ausência 

ou na presença de EDTA. Os ensaios de viabilidade (B e D) foram realizados após 20 horas 

de cultivo em meio LB na presença ou na ausência de EDTA (diluição 10-7 plaqueada). 

A B

C D
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4.8. O mutante ΔpilQ não apresenta fenótipos dos mutantes T2SS 

 

Os mutantes T2SS, incluindo o ΔpilD, possuem fenótipos bem semelhantes 

entre si. Como PilD é uma proteína que pode atuar também no pilus do tipo IV em 

outras bactérias (NUNN; LORY, 1991) e o pilus do tipo IV é uma estrutura 

evolutivamente relacionada ao T2SS (ABBY et al., 2016; DENISE et al., 2019), 

decidimos obter um mutante em um gene exclusivo da maquinaria do pilus do tipo IV. 

C. violaceum possui todos os genes que codificam a maquinaria do pilus do tipo IV 

(VASCONCELOS et al., 2003). Construímos o mutante ΔpilQ, que não possui a 

secretina do pilus do tipo IV (PilQ), e utilizamos esta linhagem para estudar alguns 

dos fenótipos (Figura 16) já caracterizados para os mutantes T2SS nos ensaios 

anteriores.  

As análises de microscopia eletrônica de transmissão mostraram que o mutante 

ΔpilQ não possui células danificadas, como ocorre com ΔgspD (Figura 16A). Nas 

condições analisadas, C. violaceum parece não estar produzindo o pilus do tipo IV, 

pois a única estrutura de aspecto fibrilar que observamos, está presente em todas as 

linhagens, incluindo o mutante ΔpilQ (Figura 16A). Além disso, curvas de crescimento 

em meio LB mostraram que ΔpilQ não possui problemas de crescimento quando 

comparado com a linhagem selvagem (Figura 16B), e não é afetado quanto a 

secreção de protease, gelatinase e quitinase (Figura 16C). Em P. aeruginosa, 

mutantes para a maquinaria do pilus do tipo IV tem diminuição de biofilme e este pilus 

está envolvido na formação da arquitetura do biofilme (O'TOOLE; KOLTER, 1998; 

KLAUSEN et al., 2003). Verificamos que ΔpilQ tem redução de biofilme quando 

comparado com a linhagem selvagem (Figura 16D). Uma das principais funções do 

pilus do tipo IV em várias bactérias é atuar em twitching motility, um mecanismo pelo 

qual as bactérias se movem em superfície sólidas úmidas por contração e retração do 

pilus do tipo IV (O'TOOLE; KOLTER, 1998; DENISE et al., 2019). Infelizmente, mesmo 

após inúmeras tentativas, não conseguimos padronizar um ensaio de twitching 

motility, seja na superfície do ágar ou na interface ágar/fundo da placa, para estudar 

este fenômeno em C. violaceum. Estes resultados indicam que os fenótipos do 

mutante ΔpilD estão relacionados a sua função no T2SS e que o pilus do tipo IV não 

está envolvido nos processos mediados pelo T2SS.         
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Figura 16: Caracterização do mutante ΔpilQ. (A) As linhagens indicadas foram cultivadas 

em meio LB por 24 horas e preparadas para microscopia eletrônica de transmissão. (B) Curva 

de crescimento realizada em meio LB. A linhagem C. violaceum ATCC 142472 e a linhagem 

mutante foram mantidas sob agitação a 37°C e a leitura de absorbância a 600 nm foi feita em 

vários intervalos de tempo, usando espectrofotômetro. (C) Atividade proteolítica em placa M9 

suplementada com 1,5% de leite desnatado em pó (degradação da caseína), 3% de gelatina 

e 0,2% de quitina, respectivamente. Os números indicam: 1. C. violaceum ATCC 142472, 2. 

ΔpilQ. (D) Ensaio de biofilme realizado em meio LB. Após 20 horas de cultivo estático, o 

biofilme foi corado com cristal violeta 0,1%. P value 0,0005. 

 

4.9. Os mutantes T2SS tem perfil de proteínas secretadas alterado  

 

Análises feitas em gel SDS-PAGE do perfil de secreção de proteínas de V. 

cholerae e Acinetobacter baumannii mostraram que mutantes T2SS tem diferente 

C. violaceum ΔgspD ΔpilQA

B D

C

1 2
1 2 1 2
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perfil de secreção comparado com a linhagem selvagem (ELHOSSEINY et al., 2016; 

SIKORA et al., 2007). Para verificar se os mutantes T2SS de C. violaceum tem perfil 

de proteínas secretadas alterado, analisamos o conteúdo de proteínas no 

sobrenadante da linhagem selvagem e dos mutantes T2SS, após 24h, 48h e 72h de 

cultivo em meio LB (Figura 17). Comparando com a linhagem selvagem os mutantes 

T2SS mostraram diferenças no perfil de secreção, enquanto que, entre as linhagens 

mutantes, não houve diferenças (Figura 17). Outra diferença observada é que, 

enquanto na selvagem houve bastante diferença no perfil de proteínas entre os três 

tempos testados, nos mutantes o perfil foi quase invariável ao longo do tempo. 

Curiosamente, várias proteínas parecem estar em maior quantidade no sobrenadante 

dos mutantes, mas estas não seriam substratos secretados pelo T2SS, podendo ser 

decorrência da instabilidade do envelope celular dos mutantes. Os melhores 

candidatos a alvo secretados são proteínas presentes em menor quantidade no 

sobrenadante dos mutantes (Figura 17).  

 

 

Figura 17: Análises em SDS-PAGE do perfil de secreção de proteínas dos mutantes 

T2SS. C. violaceum ATCC 12472 (WT) e os mutantes T2SS foram cultivados em meio LB a 

37°C. Sobrenadantes foram coletados após 24, 48 e 72 horas de cultivo. Após centrifugação, 

o sobrenadante foi filtrado com filtros 0.22 μm e analisado por SDS-PAGE. 

 

4.10. Análise proteômica global revela muitas proteínas secretadas pelo T2SS 

 

Análises proteômicas mostraram que várias enzimas hidrolíticas são 

secretadas pelo T2SS em outras bactérias. Podemos citar como exemplo, lipases 

LipA e LipH e a protease CpaA de A. baumannii (HARDING et al., 2016). Em L. 

pneumophila, análises de secretoma revelam que T2SS está envolvido na secreção 

de quitinase e metaloprotease, que tem papel na virulência deste patógeno (DEBROY 

24h 48h 72h

25 kD

50 kD

15 kD

WT ΔT2SS ΔgspD ΔgspE ΔpilD

24h 48h 72h 24h 48h 72h 24h 48h 72h 24h 48h 72h
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et al., 2006). Visto que nossas análises preliminares em gel SDS-PAGE mostraram 

um diferente perfil de secreção nas linhagens mutantes T2SS comparadas com a 

linhagem selvagem e que não há diferenças no perfil de secreção entre os mutantes, 

além de apresentarem fenótipos similares nos demais ensaios, o mutante ΔgspD foi 

escolhido para análise proteômica.  

Incialmente foram estabelecidas as melhores condições de cultivo em meio LB 

e de precipitação das proteínas do sobrenadante para posterior análise por 

espectrometria de massas (Figura 18). Considerando que os mutantes T2SS tem um 

atraso no crescimento e que os substratos do T2SS podem ser regulados por quorum 

sensing em C. violaceum, utilizamos a linhagem biosensora ΔcviI para ajustar o 

melhor tempo de coleta dos sobrenadantes (Figura 18A). A linhagem ΔcviI não produz 

moléculas de sinalização AHLs nem violaceína, mas produz violaceína em resposta a 

AHLs exógenas (BARROSO et al., 2018). Utilizando este ensaio, verificamos que a 

presença de AHLs no sobrenadante do mutante ΔgspD ocorre apenas no tempo de 

8h de cultivo em LB, enquanto no sobrenadante da linhagem selvagem as AHLs são 

detectadas já a partir de 5h (Figura 18A). Acreditamos que isto se deve a menor 

velocidade de crescimento do mutante ΔgspD, que levaria mais tempo para atingir 

alta densidade celular e produzir os autoindutores AHLs. Com base neste ensaio, 

estabelecemos o cultivo em meio LB nos tempos de 6h para a linhagem selvagem e 

8h para o mutante ΔgspD para coleta dos sobrenadantes, uma condição em que 

ambas as linhagens se encontravam em alta densidade celular (DO600nm de 3.5) e sob 

efeito de AHLs. Foram utilizados dois jogos distintos de triplicatas biológicas 

independentes de ambas as linhagens para as duas análises proteômicas descritas 

abaixo. Em ambos os casos, os sobrenadantes foram obtidos após centrifugação e 

filtração das culturas e as proteínas foram precipitadas com TCA. O perfil de proteínas 

foi similar entre as amostras das triplicatas e bastante distinto entre a linhagem 

selvagem e o mutante ΔgspD, conforme analisado em gel SDS-PAGE (Figura 18B). 
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Figura 18: Padronização de condições para proteômica do sobrenadante. (A) O mutante 

ΔgspD tem atraso na produção de autoindutores de quorum sensing. C. violaceum ATCC 

12472 (WT) e o ΔgspD foram cultivados em meio LB a 37ºC. Sobrenadantes foram coletados 

após 5, 6 e 8 horas de cultivo. Após centrifugação, o sobrenadante foi filtrado com filtros 0.22 

μm. Foram aplicados 50 μl dos sobrenadantes em placa LB embebida com ΔcviI. Os halos 

roxos indicam presença de autoindutores nos sobrenadantes. (B) Análise em SDS-PAGE de 

proteínas dos sobrenadantes. Triplicatas biológicas (1, 2 e 3) das proteínas dos 

sobrenadantes da linhagem selvagem e do mutante ΔgspD, respectivamente. Após cultivo 

das linhagens por 6h ou 8h em LB e centrifugação, os sobrenadantes foram filtrados com 

filtros 0.22 μm, precipitados com TCA e quantificados para aplicação das proteínas em gel 

SDS-PAGE.  
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Inicialmente, foi realizada uma análise proteômica livre de gel comparando as 

proteínas dos sobrenadantes da linhagem selvagem C. violaceum ATCC 142472 e do 

mutante ΔgspD. Após precipitação com TCA e digestão com tripsina, as amostras 

foram enviadas para análise no LaCTAD - Laboratório Central de Tecnologias de Alto 

Desempenho – Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, para análise 

proteômica de média complexidade. Análise dos dados da proteômica comparativa 

revelou que apenas uma proteína, a quitinase CV_1440, foi menos abundante no 

sobrenadante do mutante ΔgspD (Tabela 3). Por outro lado, mais de 50 proteínas 

foram mais abundantes no sobrenadante deste mutante (a maioria proteínas 

citossólicas) (Tabela suplementar S1). Portanto, esta análise encontrou apenas um 

alvo do T2SS (CV_1440) e revelou que muitas proteínas do citosol estão 

extravasando no mutante ΔgspD, possivelmente devido aos problemas no envelope 

celular desta linhagem. 

 

Tabela 3: Análise proteômica comparativa livre de gel dos sobrenadantes de WT x 

ΔgspD 

Proteína Gene Anova (p) Fold change* Descrição 

Q7NY35 CV_1440 0,00017 2,64 Quitinase 

* Vezes de diminuição no mutante ΔgspD em relação à linhagem selvagem.  

 

Visto que na análise proteômica foi identificado apenas um alvo secretado 

pelo T2SS (quitinase CV_1440), mas os mutantes T2SS tiveram diminuição de 

atividade de protease, quitinase e gelatinase, decidimos repetir a análise proteômica. 

Os sobrenadantes de WT e ΔgspD foram obtidos como descrito acima (culturas em 

LB e alta densidade celular e precipitação com TCA). No entanto, fizemos algumas 

mudanças no protocolo: (i) as proteínas (30 μg) foram aplicadas em gel SDS-PAGE e 

a digestão foi feita em gel com tripsina; (ii) as amostras digeridas foram enviadas para 

o LaCTAD para análise proteômica de alta complexidade. Esta análise a partir do gel 

foi realizada para reduzir a quantidade de contaminantes, como peptídeos, presentes 

nos sobrenadantes de culturas cultivadas no meio rico LB. 

Os dados desta segunda análise proteômica mostraram uma quantidade muito 

maior de proteínas com abundância diferencial, sejam aumentadas ou diminuídas no 

sobrenadante do mutante ΔgspD em relação ao sobrenadante da linhagem WT 
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(Figura 19). As proteínas que estão em maior abundância no sobrenadante do 

mutante ΔgspD (Figura 19, pontos vermelhos e Tabela suplementar S2), não são 

substratos secretados pelo T2SS e parecem ser proteínas do citosol que foram 

liberadas em decorrência da instabilidade do envelope celular deste mutante. Este 

fenômeno já havia sido observado na primeira análise proteômica (Tabela 

suplementar S1). Já as proteínas que estão em menor abundância no sobrenadante 

do mutante ΔgspD são potencialmente as proteínas alvo secretadas pelo T2SS 

(Figura 19, pontos azuis e Tabela 4).  

 

Figura 19: Análise proteômica comparativa a partir de gel dos sobrenadantes de WT x 

ΔgspD. As proteínas foram identificadas e quantificadas por espectrometria de massas. Os 

dados extraídos da análise proteômica foram plotados em gráfico para melhor visualização. 

Para a análise utilizamos valor de p menor que 0,05 e fold change maior que 1,5. As proteínas 

de nosso maior interesse são aquelas que estavam em menor abundância no mutante ΔgspD 

(pontos azuis). Neste conjunto de proteínas, algumas enzimas hidrolíticas estão destacadas 

(pontos em cores diferentes). 
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Em relação a enzimas com atividade hidrolítica, temos dentre estas proteínas 

substrato do T2SS proteases/peptidases (CV_1176, CV_2571 (LasA), CV_3506 e 

CV_4107), colagenase (CV_2001), quitinases (CV_1440 e CV_3931) e 

hemolisina/lecitinase (CV_0362), todas com presença de peptídeo sinal, como 

esperado para substratos do T2SS (Tabela 4). No entanto, outras enzimas hidrolíticas 

com peptídeo sinal, como a protease LasB (CV_0057) e a colagenase CV_3255, não 

vieram na análise proteômica. Além destas inúmeras enzimas hidrolíticas, outras 

classes de proteínas que vieram em menor abundância no sobrenadante do mutante 

ΔgspD incluem proteínas do sistema de secreção do tipo VI (CV1432, CV_3983 e 

CV_3986), proteínas de flagelo (CV_1709, CV_1710 e CV_2994) e proteínas de dois 

clusters de bacteriófagos (CV_0345, CV_0346, CV_0347, CV_0351, CV_0355 e 

CV_0411, CV_0419, CV_0421, CV_0424 e CV_ 0426).  

 

Tabela 4: Análise proteômica comparativa a partir de gel dos sobrenadantes de 

WT x ΔgspD. Proteínas menos abundantes no sobrenadante do mutante ΔgspD em 

relação ao sobrenadante da linhagem WT. 

Gene P (anova) 
Fold 
change 

WT* ΔgspD* Descrição 
Peptídeo 
sinal 

CV_2001 3.15e-003 8,47 345.53 40,81 Colagenase, família M9  (Sec-SPII) 

CV_2994 
(fliD) 

2.79e-003 2,44 264.07 108,38 
Proteína 2 associada ao 
gancho flagelar 

- 

CV_1709 
(flgK2) 

5.24e-003 2,66 262.17 98,67 
Proteína associada a gancho 
flagelar 1 

- 

CV_4107 0.01 2,18 152.50 70,1 
Proteína não caracterizada 
(domínio peptidase M30)  

(Sec-SPII) 

CV_1440 0.02 2,58 227.30 88,04 Quitinase  (Sec-SPII) 

CV_1318 
(htpG) 

0.02 1,71 64.68 37,66 Proteína chaperona HtpG - 

CV_0362 4.12e-004 2,47 55.08 22,3 
Provável hemolisina 
termolábil, dependente de 
lecitina  

(Sec-SPII) 

CV_1275 0.03 2,6 86.06 33,11 Provável transportador ABC  (Sec-SPI) 

CV_2893 1.49e-003 7,44 279.26 37,55 Proteína não caracterizada  (Sec-SPI) 

CV_1710 
(flgL2) 

0.04 2,13 116.85 54,77 
Proteína 3 associada ao 
gancho flagelar 

- 

CV_1432 2.86e-003 3,47 17.13 4,93 
Proteína secretada do 
sistema de secreção tipo VI, 
VgrG-3 

- 

CV_3506 1.10e-003 2,58 43.42 16,84 
Metaloendopeptidase, família 
M35  

(Sec-SPI) 

CV_2571 
(lasA) 

2.08e-003 9,83 41.50 4,22 Peptidase_M23  (Sec-SPI) 
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CV_3986 5.00e-003 3,05 100.59 33 
Proteína secretada do 
sistema de secreção tipo VI, 
VgrG 

- 

CV_0411 4.70e-003 2,16 33.13 15,31 
Proteína chaperona de 
montagem de cauda de fago 

- 

CV_0426 2.31e-003 2,12 127.99 60,47 
Proteína chaperona de 
montagem de cauda de fago 

- 

CV_0376 2.92e-003 1,55 25.33 16,39 
Proteína contendo o domínio 
DUF2059  

(Sec-SPI) 

CV_0347 1.64e-004 3,17 20.51 6,47 
Provável proteína da cauda 
do bacteriófago 

- 

CV_0419 0.01 9,73 
2636.5
1 

270,95 
Provável proteína reguladora 
de bacteriófago 

- 

CV_0351 3.51e-003 1,52 34.78 22,95 
Proteína não caracterizada 
(bacteriofágo Mu gp37) 

- 

CV_0346 0.01 3,63 13.99 3,85 
Provável proteína da cauda 
do bacteriófago 

- 

CV_2180 0.01 1,51 25.14 16,68 Fosfoglicolato fosfatase - 

CV_3983 8.01e-004 4,78 119.85 25.07 
Proteína ImpJ do sistema de 
secreção tipo VI 

- 

CV_0424 9.29e-004 4,61 15.51 3,36 
Provável fibra da cauda de 
fago 

- 

CV_4180 
(rpsC) 

1.66e-003 2,74 11.07 4,03 Proteína ribossomal S3 - 

CV_2933 9.50e-005 4,19 34.57 8,25 
Peptidil-prolil cis-trans 
isomerase 

(Sec-SPI) 

CV_3824 
(zapD) 

4.16e-003 8,21 1.27 0,16 Proteína de divisão celular  - 

CV_2932 0.02 1,73 12.78 7,39 
Peptidil-prolil cis-trans 
isomerase 

(Sec-SPI) 

CV_0355 4.35e-004 4,72 4.72 1 Ativador transcricional Mor - 

CV_0796 2.83e-003 98,39 0,69 6.97e-003 
Proteína periplasmática de 
ligação de ferro  

(Sec-SPI) 

CV_1703 
(flgD2) 

5.46e-003 3,25 6.16 1,9 
Proteína de modificação de 
haste de corpo basal 

 

CV_1649 2.80e-003 3,41 8.14 2,38 
Provável porina de membrana 
externa  

(Sec-SPI) 

CV_2718 0.03 2,16 17.61 8,16 Proteína não caracterizada  (Sec-SPI) 

CV_3121 
(ubiH) 

2.14e-003 34,21 
1027.3
9 

30,03 
Proteína 2-octaprenil-6-
metoxifenol hidroxilase 
oxidoredutase 

- 

CV_3931 2.57e-003 2,5 3.63 1,45 Provável quitosanase A  (Sec-SPI) 

CV_3251 5.91e-004 6,13 33.76 5,51 
Proteína não caracterizada, 
(repressor de utilização de D-
arginina) 

- 

CV_0712 0.01 5,4 5.61 1,04 
Proteína não caracterizada 
(domínio DinB) 

- 

CV_4011 
(rfbD) 

4.45e-003 3,34 0,03 8.60e-003 
dTDP-4-Desidrorhamnose 
redutase 

- 

CV_1140 0.02 5,44 150.58 27,7 Provável aldo-ceto redutase - 

CV_1811 
(slyB) 

7.24e-004 3,41 2.09 0,61 
Lipoproteína de reação 
cruzada PAL  

(Sec-SPII) 

CV_0027 5.48e-003 2,43 81.86 33,76 Proteína não caracterizada - 

CV_0421 3.13e-003 6,73 4.82 0,72 
Provável proteína de base de 
fago  

- 

CV_3414 
(fabD) 

6.48e-005 19,21 1.98 0,1 
3-oxoacil- (acil-carreadora-
proteína) redutase 

- 
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CV_4331 0.02 4,72 16.48 3,49 
Proteína contendo domínio 
UPF0033 

- 

CV_1176 
(pepN) 

 8.17e-003   1.99 74.11  37.30 Aminopeptidase N - 

 CV_149
9 (astD) 

0,01 2,63 422.21 160,65 
N-succinilglutamato 5-
semialdeído desidrogenase 

- 

CV_0660 
(atpH) 

9.33e-003  4.44 12.10  2.73 ATP sintase subunidade delta - 

CV_0795 0,02 15.16 2.38 0.16 
Proteína contendo domínio 
Cupredoxina_1  

(Sec-SPI) 

CV_0345 0.02  5.47 24.18  4.42 
Provável proteína da base do 
bacteriófago 

- 

CV_3276 0.05  1.75 39.04  22.36 
Proteína contendo domínio 
YceI  

(Sec-SPI) 

CV_1127 
(secB) 

0.02  2.76 5.99  2.17 Proteína de exportação SecB - 

CV_0348 0.02 1,71 64,68 37,86 
proteína de membrana de 
importação de colicina 

- 

CV_2002 8.30e-004 2,41 33,40 13,84 Proteína não caracterizada - 

CV_0346 0,01 3,63 13,99 3,85 
Provável proteína da base do 
bacteriófago 

- 

CV_3575 
(cysB1) 

0,03 5,62 13,11 2,33 
Regulador transcricional da 
família LysR 

- 

* Médias da abundância normalizada; (-) ausência de peptídeo sinal. 

 

4.11. Caracterização de mutantes em genes que codificam proteínas secretadas 

pelo T2SS revela provável redundância funcional 

 

Para caracterizar alvos secretados pelo T2SS de C. violaceum, construímos 

sete linhagens mutantes com deleção individual de sete genes, sendo cinco deles que 

vieram na análise proteômica - CV_2001 (colagenase), CV_2571 (LasA, protease), 

CV_0362 (hemolisina/lecitinase), CV_1440 (quitinase), CV_3931 (quitosanase), e 

dois que vieram da análise in silico - CV_0057 (protease LasB) e CV_3255 

(colagenase). Após a obtenção desses mutantes, iniciamos a caracterização com 

curvas de crescimento em meio LB. Os dados das curvas indicaram que esses 

mutantes não tem nenhum problema de crescimento quando comparados com a 

linhagem selvagem (Figura 20), diferente dos mutantes para os genes que codificam 

o T2SS que tem atraso no crescimento. Nos ensaios de formação de biofilme, 

observamos que apenas no mutante ΔCV_2571 (lasA) a produção de biofilme 

diminuiu quando comparado com a linhagem selvagem. Nenhum dos outros seis 

mutantes apresentou diferença significativa na produção de biofilme (Figura 21).  
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Figura 20: Curva de crescimentos dos sete mutantes para substratos do T2SS de C. 

violaceum. As curvas de crescimento foram realizadas em meio LB. As linhagens indicadas 

foram mantidas sob agitação a 37°C e a leitura de absorbância a 600 nm foi feita em vários 

intervalos de tempo, usando espectrofotômetro.   



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Ensaios de formação de biofilme dos sete mutantes para substratos do T2SS 

de C. violaceum. Ensaio de biofilme realizado em meio LB. Após 20 horas de cultivo estático 

em tubos de vidro, o biofilme foi corado com cristal violeta 0,1% e solubilizado com ácido 

acético. A mensuração foi feita através da leitura de absorbância a 600 nm usando 

espectrofotômetro. 

 

Os mutantes para substratos do T2SS de C. violaceum foram analisados em 

ensaios de atividade hidrolítica em placas M9 suplementadas com leite em pó 

desnatado (caseína), gelatina, quitina e gema de ovo (Figura 22). Nenhum dos 

mutantes apresentou diminuição dos halos de degradação de caseína, gelatina ou 

quitina, mesmos sendo eles mutantes com deleção de proteases (CV_2571 ou 

CV_0057), colagenases (CV_2001 ou CV_3255) e quitinases (CV_1440 ou CV_3931) 

(Figura 22A, B e C). Estes dados indicam que deleção única de genes que codificam 

estas enzimas não faz com que a atividade hidrolítica em placa seja diminuída, 

sugerindo redundância funcional destas enzimas. Porém, no ensaio de atividade 

leticinase/lipase em placa com gema de ovo, apenas o mutante ΔCV_0362 teve 

diminuição do halo de secreção quando comparado com a linhagem selvagem, o que 

é compatível com a anotação do gene CV_0362 como uma hemolisina/lecitinase 

(Figura 22D). 
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Figura 22: Ensaio de atividade hidrolítica em placa com os mutantes para os substratos 

secretados via T2SS. (A) Ensaio de atividade proteolítica em placas M9 suplementadas com 

1,5% de leite em pó desnatado. (B) Ensaio de atividade colagenase/gelatinase em placa M9 

suplementada com 3% de gelatina. (C) Ensaio de atividade quitinolítica em placa M9 

suplementada com 2% de quitina. Em A, B e C os números indicam: 1. C. violaceum ATCC 

12472, 2. ΔCV_0057, 3. ΔCV_1440, 4. ΔCV_3255, 5. Δ3931, 6. ΔCV_0362, 7. ΔCV_2571 e 

8. ΔCV_2001. (D) Ensaio de atividade lecitinase em placa M9 suplementada gema de ovo. 

Os números indicam: 1. C. violaceum ATCC 12472, 2. ΔCV_0057, 3. ΔCV_0362, 4. 

ΔCV_1440, 5. ΔCV_3255 e 6. ΔCV_3931.  

 

Muitos estudos mostram que T2SS em outras bactérias secreta diversos 

substratos importantes para a virulência (DEBROY et al., 2006; CIANCIOTTO, 2013; 

CIANCIOTTO; WHITE, 2017), porém não se sabe se em C. violaceum substratos 

secretados pelo T2SS têm papel na virulência desta bactéria. Diante da dificuldade de 

padronizar a dose a ser injetada com os mutantes para os genes que codificam 

proteínas da maquinaria T2SS, não conseguimos realizar os ensaios de virulência 

com essas linhagens mutantes. 

Para verificar se os substratos secretados pelo T2SS contribuem para a 

virulência de C. violaceum, os ensaios de virulência foram feitos com as sete linhagens 

mutantes para os substratos secretados pelo T2SS (proteômica e análise in silico) 
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(Figura 23). Inicialmente, foi feito um ensaio para contagem de UFCs, no qual 

verificamos que as linhagens mutantes ΔCV_0057 (lasB), ΔCV_0362 

(hemolisina/lecitinase), ΔCV_1440 (quitinase), ΔCV_2001 (colagenase), ΔCV_2571 

(lasA), ΔCV_3255 (colagenase) e ΔCV_3931 (quitosanase) têm viabilidade similar à 

linhagem selvagem (Figura 23A). Os ensaios de virulência foram feitos em modelo 

agudo de infecção intraperitoneal em camundongos Balb/c fêmeas (injeção de 106 

UFC). Os animais infectados com as linhagens mutantes citadas acima tiveram curva 

de sobrevivência similar aos animais infectados com a linhagem selvagem, indicando 

que não houve atenuação da virulência das linhagens mutantes em genes que 

codificam substratos secretados pelo T2SS (Figura 23B). Para os mutantes 

ΔCV_0362 e ΔCV_3255 houve uma pequena atenuação, mas não teve significância 

estatística. 

   

Figura 23: Ensaios de virulência com os mutantes para os substratos secretados via 

T2SS. (A) Ensaio de viabilidade dos mutantes. As linhagens indicadas foram cultivadas em 

meio LB por 20h. A diluição 10-7 foi plaquaeda em LB para contagem das UFCs. (B) Ensaio 

de virulência em camundongos. Camundongos Balb/c fêmeas foram injetados com 106 UFC 

de bactéria por via intraperitoneal. A sobrevivência dos animais foi acompanhada por 7 dias.   

 

 

 

A B
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5. DISCUSSÃO 

 

Após 35 anos da descoberta do sistema de secreção do tipo II (T2SS) e 

intensas investigações em algumas poucas bactérias modelo, muito se descobriu a 

respeito dos componentes e da estrutura desta complexa maquinaria utilizada para a 

secreção de toxinas e enzimas hidrolíticas do periplasma para o meio externo 

(NASKAR et al., 2020). No entanto, aspectos relacionados ao funcionamento do 

T2SS, como a seleção das suas proteínas substrato, ou ainda o repertório global de 

proteínas secretadas e os mecanismos regulatórios que controlam a expressão do 

T2SS ainda são poucos investigados. O que os estudos recentes têm indicado é que 

este sistema de secreção atua como uma eficiente estratégia de captação de 

nutrientes após liberação pela bactéria de um coquetel de enzimas extracelulares, 

incluindo aquelas liberadas por patógenos para degradação de moléculas complexas 

de tecidos do hospedeiro (hemolisinas, lipases, colagenases, elastases). No caso de 

patógenos encontrados no ambiente, o T2SS parece atuar tanto para sobrevivência 

em vida livre quanto no hospedeiro (CIANCIOTTO; WHITE, 2017; KOROTKOV; 

SANDKVIST, 2019). Recentemente foi descrito um mecanismo elegante em que o 

T2SS de uma bactéria de sedimento marinho secreta uma protease fundamental para 

esta bactéria competir contra bactérias Gram-positivas (TANG et al.,2020).   

C. violaceum é um patógeno oportunista de humanos abundante no ambiente 

e conhecido por secretar várias enzimas em alta densidade celular sob ativação por 

quorum sensing (MCCLEAN et al., 1997; CIPRANDI et al., 2013; CASTRO-GOMES 

et al., 2014; BATISTA; DA SILVA NETO, 2017; MION et al., 2021). Entretanto, ainda 

não se conhece a função e o mecanismo de secreção dessas enzimas. O 

sequenciamento do genoma de C. violaceum ATCC 12472 revelou genes para um 

potencial T2SS (VASCONCELOS et al., 2003), mas nenhum estudo havia sido 

realizado ainda com este sistema nesta bactéria. Neste trabalho, nós identificamos 

por análise in silico que C. violaceum tem todos os genes para produzir um T2SS 

funcional (operon gspCDEFGHIJKLMN e pilD) e que estes genes são expressos em 

condições de cultivo em laboratório. A obtenção e caracterização funcional de 

mutantes com deleção em genes do T2SS revelou que estes mutantes têm sérios 

problemas de fitness que se acentuam em fase estacionária, talvez como 

consequência do acúmulo indesejado de enzimas substratos do T2SS no periplasma 

destes mutantes. Uma combinação de ensaios de atividade de enzimas hidrolíticas 
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em placa com análise proteômica comparativa global por espectrometria de massas 

do exoproteoma revelou que C. violaceum secreta múltiplas enzimas hidrolíticas via 

T2SS, incluindo proteases, colagenases, quitinases e lecitinase. Caracterização de 

linhagens mutantes individuais em genes que codificam várias destas enzimas não 

revelou fenótipos claros, inclusive para virulência, sugerindo redundância funcional 

das exoenzimas de C. violaceum.  

Poucos estudos tem focado em entender os mecanismos regulatórios do T2SS. 

Nesse trabalho, nós estudamos a atividade promotora do operon gsp do T2SS sob 

várias condições. Demonstramos que expressão do operon gsp aumenta em alta 

densidade celular, uma condição em que já é sabido que enzimas extracelulares, 

potenciais substratos do T2SS, são produzidas em maior quantidade (MCCLEAN et 

al., 1997; MION et al., 2021). No entanto, enquanto a produção aumentada destas 

enzimas depende do sistema de quorum sensing CviIR (MCCLEAN et al., 1997; MION 

et al., 2021), nossos dados indicam que a aumentada expressão do T2SS em alta 

densidade celular não parece depender de CviIR e deve envolver outros mecanismos 

regulatórios ou outros sistemas de quorum sensing. Em V. cholerae, a expressão de 

genes que codificam o T2SS é regulada em resposta a estímulos exógenos como, por 

exemplo, níveis de c-di-GMP (SLOUP et al., 2017), presença de sais biliares, 

polimixina B ou privação de ferro (ZIELKE et al., 2014). O operon T2SS tem 

promotores tanto para sigma 70 quanto para sigma E (ZIELKE et al., 2014). Nos 

nossos ensaios, demonstramos que o operon T2SS de C. violaceum é induzido na 

presença de sais biliares, mas não na presença dos antibióticos polimixina B ou 

espectinomicina. Os ensaios com espectinomicina foram feitos porque em uma 

análise global por RNAseq, em outra Chromobacterium, foi verificado que os genes 

do T2SS são mais expressos na presença deste antibiótico (LOZANO et al., 2020).   

Para iniciar a caracterização do T2SS em C. violaceum foram obtidas quatro 

linhagens mutantes: ΔgspD (secretina GspD), ΔgspE (ATPase GspE), ΔT2SS (gspC-

N; deleção de todo o operon gsp) e ΔpilD (prepilina peptidase PilD). A caracterização 

fenotípica destes mutantes revelou que todos eles têm problemas de fitness já em 

condições favoráveis de cultivo em meio rico LB, apresentando viabilidade normal em 

fase logarítmica mas perda substancial de viabilidade em fase estacionária. Estas 

conclusões são apoiadas por várias linhas de evidência: (i) os mutantes T2SS têm 

atraso no crescimento em relação à linhagem selvagem em curvas de crescimento 

em meio LB; (ii) grande parte das células dos mutantes T2SS estão mortas em 
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culturas de fase estacionária, como verificado por ensaios de contagem de UFC, 

ensaios de viabilidade do tipo live/dead por microscopia de fluorescência e ensaios de 

microscopia eletrônica de transmissão. Estes problemas de atraso de crescimento e 

defeitos morfológicos têm sido descritos em mutantes T2SS de V. cholerae (SIKORA 

et al., 2007), incluindo mutante ΔpilD (FULLNER; MEKALANOS, 1999). Nossos dados 

também mostraram que os mutantes T2SS de C. violaceum têm comprometimento e 

aumentada permeabilidade do envelope celular, como indicado por ensaios de 

fluorescência da captação de brometo de etídio. Este problema pode estar relacionado 

com defeitos na membrana externa e não na parede celular de peptideoglicano, uma 

vez que os mutantes T2SS foram susceptíveis ao antibiótico polimixina B, mas foram 

tão resistentes quanto a linhagem selvagem à antibióticos beta-lactâmicos. Mutantes 

T2SS de V. cholerae também são mais susceptíveis a agentes que atuam no envelope 

celular, como polimixina B e sais biliares (SIKORA et al., 2007).    

Recentemente, verificou-se que os genes do T2SS de V. cholerae são 

essenciais e que mutantes nestes genes sobrevivem porque acumulam mutações 

supressoras. Dados de sequenciamento do genoma destes mutantes T2SS 

mostraram que as mutações acontecem sobretudo em vesC que codifica uma 

protease substrato do T2SS. Assim, VesC inativada poderia se acumular no 

periplasma sem causar danos a célula (RULE et al., 2020). Em Vibrio vulnificus, foi 

demonstrado que a serina protease VvpS é secretada pelo T2SS, e em um mutante 

para o T2SS, VvpS acumula no periplasma levando a autólise pela autodigestão da 

parede celular em fase estacionária (LIM et al., 2011).  Alguns dos nossos dados com 

os mutantes T2SS sugerem que um mecanismo semelhante possa acontecer em C. 

violaceum: (i) os nossos mutantes T2SS tem sérios problemas de fitness e acentuada 

morte celular em fase estacionária; (ii) condições de manipulação destes mutantes 

como a introdução de vetor vazio, parecem levar ao resgate dos problemas de fitness, 

mas não ao resgate de redução de secreção de enzimas hidrolíticas, sugerindo que 

em C. violaceum as mutações supressoras poderiam se acumular subsequentemente 

à obtenção dos mutantes; (iii) condições que reduzem atividade/produção de 

exoproteases melhoraram o fitness do mutante ΔgspD, como verificado em curvas de 

crescimento e contagem de CFU na presença de EDTA (inativação de 

metaloproteases) ou no mutante duplo ΔgspDΔcviI, onde a produção de enzimas 

substratos do T2SS estaria reduzida. Para testar esta hipótese de que mutações 

supressoras estariam ocorrendo em genes das metaloproteases substrato do T2SS, 
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seria interessante sequenciar o genoma de mutantes T2SS (com problemas de 

fitness) e de mutantes T2SS com vetor vazio (sem problemas de fitness).   

  Em algumas bactérias como P. aeruginosa, V. cholerae e Photobacterium 

damselae, o processamento de pseudopilinas do T2SS e de pilinas do pilus do tipo IV 

é realizado pela proteína PilD (NUNN; LORY, 1991; FULLNER; MEKALANOS, 1999; 

RIVAS et al., 2015). Em C. violaceum o gene pilD foi encontrado junto com outros 

genes do pilus do tipo IV, mas o mutante ΔpilD teve os mesmos fenótipos que os 

mutantes T2SS, sugerindo a atuação de PilD no T2SS. Por outro lado, um mutante 

ΔpilQ, que seria deficiente apenas no pilus do tipo IV por não produzir a secretina PilQ, 

não mostrou comprometimento da integridade celular ou problemas de crescimento 

ou diminuição da secreção de enzimas hidrolíticas. O mutante ΔpilQ de C. violaceum 

teve redução na formação de biofilme, uma função já descrita para o pilus do tipo IV 

em outras bactérias como P. aeruginosa (O'TOOLE; KOLTER, 1998; KLAUSEN et al., 

2003) e Xanthomonas oryzae (LIM et al., 2008). Infelizmente, não conseguimos 

estabelecer um protocolo adequado para analisar o outro fenótipo classicamente 

associado ao pilus do tipo IV, a motilidade twitching. As imagens de microscopia 

eletrônica de transmissão do mutante ΔpilQ revelaram estruturas fibrilares 

semelhantes as observadas na linhagem selvagem, sugerindo que nas condições 

testadas a C. violaceum não estava produzindo o pilus do tipo IV.  

C. violaceum secreta diversas enzimas hidrolíticas (CIPRANDI et al., 2013; 

CASTRO-GOMES et al., 2014), mas nada se sabe sobre como estas proteínas são 

secretadas. Para identificar os substratos secretados pelo T2SS de C. violaceum, nós 

utilizamos uma combinação de ensaios de atividade de enzimas hidrolíticas em placa 

com análise proteômica comparativa global por espectrometria de massas do 

exoproteoma. Os dados conjuntos destas duas abordagens indicam que C. violaceum 

secreta múltiplas enzimas hidrolíticas via T2SS, incluindo proteases, colagenases, 

quitinases e lecitinase.    

Antes de partir para a identificação por proteômica dos substratos secretados 

pelo T2SS de C. violaceum, nós determinamos as melhores condições para a análise: 

(i) cultivo em meio LB em alta densidade celular, pois vários dos substratos 

potencialmente secretados por T2SS são dependentes do sistema de quorum sensing 

CviIR (MCCLEAN et al., 1997 MION et al., 2021); (ii) comparação das proteínas dos 

sobrenadantes das linhagem selvagem e mutante ΔgspD, visto que todos os mutantes 

T2SS tiveram fenótipos e perfil de secreção de proteínas semelhantes entre si e 
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bastante distinto da linhagem selvagem; (iii) análise proteômica de alta complexidade 

com tripsinização das proteínas a partir do gel, dado que a análise livre de gel foi bem 

menos informativa, talvez devido a presença de peptídeos do meio. Tanto os dados 

de gel SDS-PAGE quanto as duas análises proteômicas mostraram uma quantidade 

bem maior de proteínas no sobrenadante dos mutantes T2SS, sobretudo proteínas 

citossólicas abundantes que devem ter vazado do citosol devido aos problemas no 

envelope celular dos mutantes. De fato, em outras bactérias como Burkholderia 

pseudomallei, S. maltophilia e A. baumannii, mutantes T2SS tem diferente perfil de 

secreção quando comparados com a linhagem selvagem (KARABA; CIANCIOTTO, 

2013; BURTNICK; DESHAZER, 2014; ELHOSSEINY et al., 2016). Em V. cholerae, no 

sobrenadante dos mutantes T2SS há maior quantidade de proteínas devido à 

instabilidade do envelope celular (SIKORA et al., 2007). Os mais prováveis alvos 

secretados pelo T2SS de C. violaceum, discutidos abaixo, são proteínas com peptídeo 

sinal que foram encontradas em menor quantidade no sobrenadante do mutante 

ΔgspD.   

Nossos ensaios de atividade proteolítica em placa mostraram que C. violaceum 

secreta metaloproteases e que as linhagens mutantes T2SS tem redução nos halos 

de secreção destas enzimas. De fato, várias proteases/peptidases (CV_1176, 

CV_2571 (LasA), CV_3506 e CV_4107) foram detectadas na proteômica como 

substratos do T2SS. Muitos estudos em outras bactérias têm demonstrado que o 

T2SS secreta diversas proteases. Em V. cholerae, as proteases VesA, VesB e VesC 

são secretadas pelo T2SS (SIKORA et al., 2011). A protease CpaA de A. baumannii 

é um substrato secretado pelo T2SS que tem papel na virulência (KINSELLA et al., 

2017). Em S. maltophilia, a protease StmPr1, secretada pelo T2SS, tem atividades 

citotóxica e degradativa que podem contribuir para a patogênese no pulmão por 

induzir danos no tecido e inflamação (DUMONT et al., 2017).  

 Os ensaios de atividade hidrolítica em placa mostraram que as linhagens 

mutantes T2SS de C. violaceum tem diminuição da atividade de 

gelatinase/colagenase e uma colagenase (CV_2001) veio na proteômica como 

substrato do T2SS. Em P. damselae, o T2SS é responsável pela secreção da 

colagenase/elastase ColP (VENCES et al., 2017). A metaloprotease VchC de V. 

cholerae é secretada pelo T2SS e tem papel na degradação de colágeno (PARK et 

al., 2015).  
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Secreção de quitinase via T2SS em L. pneumophila promove infecção no 

hospedeiro (DEBROY et al., 2006). Yersinia e Vibrio usam T2SS para degradar quitina 

e compostos relacionados, altamente abundantes em ambientes aquáticos 

(NIVASKUMAR; FRANCETIC, 2014). Em C. violaceum, nossos dados indicaram que 

a secreção de quitinases (CV_1440 e CV_3931) é dependente do T2SS. 

Toxinas que atuam como hemolisinas podem ser secretadas por diferentes 

mecanismos. Por exemplo, a secreção da hemolisina HlyA de E. coli que tem 

importante papel na virulência é feita por um T1SS (KANONENBERG et al., 2013). 

Em V. vulnificus, o T2SS é necessário para a secreção da hemolisina VvhA (HWANG 

et al., 2011). Em P. damselae, mutantes para a maquinaria do T2SS e a prepilina 

peptidase PilD tem defeitos na secreção de hemolisina (RIVAS et al., 2015). Foi 

demonstrado que C. violaceum tem atividade hemolítica em placas ágar sangue 

(CASTRO-GOMES et al., 2014), porém não se sabia qual o mecanismo de secreção 

das hemolisinas secretadas. Através de ensaio de detecção de atividade hemolítica 

em placas Mueller Hinton com 5% de sangue, verificamos que o T2SS de C. violaceum 

é responsável pela secreção de hemolisinas. 

Em algumas bactérias, a secreção de fosfolipases ocorre via T2SS. Análises 

de secretoma de A. baumannii revelaram que a secreção de fosfolipases é 

dependente do T2SS (ELHOSSEINY et al., 2016; HARDING et al., 2016). Entretanto, 

nos ensaios de detecção de secreção de lecitinase/lipase em placa não observamos 

diminuição dos halos de secreção nos mutantes T2SS de C. violaceum. 

Além destas várias enzimas hidrolíticas, nossa análise proteômica também 

encontrou outras proteínas em menor quantidade no sobrenadante do mutante 

ΔgspD, como proteínas do sistema secreção do tipo VI (CV1432, CV_3983 e 

CV_3986). Porém, a relação entre esses dois sistemas de secreção em C. violaceum 

ainda não foi estudada. Em P. aeruginosa, que codifica três T6SSs (nomeados H1-, 

H2-, e H3-T6SS), em mutante para o H3-T6SS, a expressão do T2SS, T3SS e outros 

genes relacionados a produção de biofilme e piocianina foi diminuída. Além disso, 

esse mutante teve redução da atividade proteolítica (LI et al., 2020). Dentre os 

substratos identificados na análise proteômica, também observamos que proteínas 

pertencentes a clusters de bacteriófagos estavam menos abundantes no 

sobrenadante do ΔgspD. O T2SS de V. cholerae é usado como receptor para infecção 

de fago e, provavelmente, como o canal para injeção de DNA de fago (SUN et al., 
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2021). Entretanto, o papel do T2SS de C. violaceum na infecção de fagos ainda não 

foi estudado. 

 Como já mencionado acima, substratos secretados pelo T2SS têm múltiplos 

papeis na interação bactéria-hospedeiro, tais como degradação de tecido, morte de 

células, supressão da imunidade inata, aderência e invasão, formação de biofilme e 

crescimento nas células hospedeiras via assimilação de nutrientes (CIANCIOTTO, 

2005; DEBROY et al., 2006; CIANCIOTTO; WHITE, 2017; DUMONT et al., 2017; 

KINSELLA et al., 2017). Sete mutantes foram obtidos para estudar o papel de 

proteínas potencialmente secretadas pelo T2SS de C. violaceum: ΔCV_2001 

(colagenase), ΔCV_3255 (colagenase), ΔCV_2571 (LasA, protease), ΔCV_0057 

(protease LasB), ΔCV_0362 (hemolisina/lecitinase), ΔCV_1440 (quitinase) e 

ΔCV_3931 (quitosanase). Ensaios de curvas de crescimento, viabilidade e formação 

de biofilme indicaram que quase todos os mutantes se comportaram como a linhagem 

selvagem. A única exceção foi o mutante ΔCV_2571 (LasA) que teve redução de 

biofilme. Um mutante para a elastase LasB de P. aeruginosa apresentou redução na 

formação de biofilme (YU et al., 2014). 

Nos ensaios de atividade hidrolítica em placa, dos sete mutantes testados, 

apenas o ΔCV_0362 (hemolisina/lecitinase) apresentou redução na secreção de 

lecitinase/lipase, embora esta atividade não tenha sido afetada nos mutantes T2SS 

de C. violaceum. Em A. baumannii, um mutante ΔgspD tem diminuição da atividade 

lipolítica associada com a atenuação da colonização pulmonar em murinos 

(ELHOSSEINY et al., 2016). Esta ausência de fenótipos pode ser porque C. violaceum 

tem mais de uma enzima com a mesma atividade que poderiam ter papeis 

redundantes de protease, gelatinase/colagenase e quitinase. Ao contrário do papel 

inequívoco em virulência descrito para substratos secretados por T2SS em diversas 

bactérias (DEBROY et al., 2006; DUMONT et al., 2017; KINSELLA et al., 2017), 

nossos resultados dos ensaios de virulência em camundongos com os sete mutantes 

indicam ausência ou fraca atenuação (no caso de ΔCV_0362 e ΔCV_3255) de 

virulência. Novamente, estes dados podem ser interpretados como sugestão de 

redundância funcional, ou alternativamente, podem indicar que enzimas hidrolíticas 

extracelulares não são importantes no modelo de infeção sistêmica e aguda utilizado. 

Uma perspectiva interessante seria caracterizar estes mutantes em outros modelos 

de infeção em camundongo, como infecção localizada com formação de abscessos, 

dado que este tipo de infecção é comumente relatado em casos clínicos em humanos.        
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6. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho caracterizamos o papel do sistema de secreção do tipo II (T2SS) 

na fisiologia de Chromobacterium violaceum, além de identificar que seus principais 

substratos secretados são enzimas hidrolíticas extracelulares. As principais 

conclusões deste trabalho foram: 

 O T2SS de C. violaceum é codificado por 13 genes, o operon 

gspCDEFGHIJKLMN e pilD; 

 A expressão do operon gsp do T2SS aumenta ao longo da curva de 

crescimento e após tratamento com sais biliares. A aumentada expressão em alta 

densidade celular não depende do sistema de quorum sensing CviIR; 

 O T2SS é importante para o fitness de C. violaceum, pois mutantes com 

deleção de genes da maquinaria do T2SS apresentaram atraso no crescimento e 

drástica diminuição da viabilidade celular em fase estacionária; 

 Os mutantes T2SS apresentaram danos morfológicos e aumentada 

permeabilidade e comprometimento do envelope celular, sendo mais susceptíveis ao 

antibiótico polimixina B que atua na membrana externa; 

 O acúmulo de proteínas ativadas pelo sistema de quorum sensing CviIR no 

periplasma dos mutantes T2SS parece ser um dos motivos para o problema de fitness 

destas linhagens, uma vez que o duplo mutante ΔgspDΔcviI teve melhora de fitness; 

 Os principais substratos secretados pelo T2SS de C. violaceum são enzimas 

hidrolíticas extracelulares, incluindo proteases, quitinases, colagenases e hemolisina, 

como identificado por ensaios de atividade hidrolítica em placa e análises do 

exoproteoma; 

 As enzimas hidrolíticas extracelulares secretadas pelo T2SS de C. violaceum 

parecem ter papeis redundantes, uma vez que a caraterização de sete linhagens 

mutantes de genes codificando estas enzimas não revelou fenótipos claros para 

atividade hidrolítica em placa e virulência em camundongos. 
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APÊNDICE 

 

Material suplementar  

 

Tabela S1: Análise proteômica comparativa livre de gel dos sobrenadantes de WT x 

ΔgspD: Proteínas mais abundantes no sobrenadante do mutante ΔgspD em relação 

ao sobrenadante da linhagem WT. 

 

Proteína Gene Anova 

(p) 

Fold 

change 

Descrição 

Q7NQE6  CV_4163 0,012038 1,52 Pequena subunidade ribossomal 

Q7NQ13  CV_4219 0,000515 1,55 Proteína não caracterizada 

Q7NZF1 CV_0971 3,56E-06 1,58 Provável fumarilacetoacetato hidrolase 

Q7NVZ3 CV_2197 0,003424 1,58 Fator de elongação 

Q7NT32 CV_3232 0,010333 1,65 Chaperonina GroES 

Q7NYY9  CV_1133 0,000145 1,66 Regulador transcricional LysR 

Q7NZS2 CV_0849 0,00172 1,68 Protéina ribossomal L27 

Q7NY86 CV_1388 0,02211 1,71 Proteína não caracterizada 

Q7NQN0 CV_4107 0,000297 1,73 Proteína não caracterizada 

Q7NX17 CV_1812 0,030038 1,73 diidroorotato oxidase 

Q7P105 CV_0409 0,023432 1,73 Provável Proteína da cauda de fago 

Q7P0Z0 CV_0425 0,015326 1,75 Proteína não caracterizada  

Q7NQF1 CV_4187 0,019439 1,77 Pequena subunidade ribossomal S10 

Q7P176 CV_0337 0,539802 1,80 Provável Proteína da cauda de fago 

Q7NXI3 CV_1643 0,007142 1,81 Chaperona DnaK 

Q7P0N8 CV_0528 0,010039 1,81 dihidrolipoamida desidrogenase 

Q7NT31 CV_3233 0,000592 1,84 chaperonina GroEL 

Q7P1X5 CV_0087 0,003516 1,89 Provável metalo beta lactamase 

Q7NYV9 

CV_1163 

(tnaA) 0,000651 1,90 

Triptofanase  

Q7NRK0 

CV_3781 

(arcB) 0,001864 1,91 

Ornitina carbamoiltransferase  

Q7NQE3 

CV_4196 

(rplA) 0,000966 1,95 

Proteína ribossomal L1  

Q7NTP3 

CV_3011 

(flaD) 0,000935 2,01 

Flagelina  

Q7NZ60 CV_1062 0,00176 2,03 malato desidrogenase 

Q7NST7 CV_3333 0,000178 2,04 Proteína de modulação sigma-54 

Q7P170 CV_0343 0,00041 2,06 Provável proteína fago de FluMu gp47 

Q7NQM5 

CV_4112 

(aspA) 0,007385 2,12 

aspartato amônia-liase  

Q7NW62 CV_2128 0,019071 2,14 Proteína de cauda de bacteriófago 

Q7NV42 CV_2504 0,003273 2,23 superóxido dismutase 

Q7NSP6 CV_3374 0,001115 2,23 Proteína hipotética (domínio Phasin_2) 

Q7NVG1 CV_2382 0,002325 2,27 Transaminase de aminoácido aromático 

Q7NTI5 CV_3069 0,000795 2,30 Proteína não caracterizada 
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Q7NYI8 

CV_1286 

(glyA) 0,000537 2,30 

Glicina hidroximetiltransferase 

Q7NRT4 CV_3696 6,58E-05 2,39 Proteína ribossomal S9 

Q7NXY0 

CV_1496 

(aruC) 0,017145 2,41 

acetilornitina transaminase  

Q7NQX1 CV_4014 0,000162 2,45 Cheperonina groEL1 

Q7M7F1 

CV_4200 

(tufB) 0,00086 2,53 

Fator de elongação traducional  

Q7NRE4 CV_3838 0,000833 2,60 Proteína de membrana externa 

Q7P0Y9 CV_0426 0,014829 2,65 Proteína não caracterizada 

Q7P164 CV_0350 0,007383 2,71 Proteína de bainha de fago 

Q7NUH0 CV_2728 0,003265 3,40 Álcool desidrogenase 

Q7NRZ0 CV_3637 0,000896 3,44 Proteína ribossomal L9 

Q7NRT6 CV_3694 0,002955 3,57 Proteína de inserção de grupo ferro-enxofre 

Q7NSK0 CV_3424 0,006361 3,62 Proteína de peptídeo sinal de porina 

Q7NT55 

CV_3206 

(cspD) 1,09E-06 3,67 

Proteína de choque frio  

Q7NWH0 CV_2019 0,015804 3,82 Aldeído desidrogenase 

Q7NRY7 CV_3640 4,57E-05 3,90 Proteína ribossomal S6 

Q7NQG2 CV_4176 0,000246 4,02 Proteína ribossomal L14 

Q7NZ46 

CV_1076 

(sucD) 3,77E-05 4,15 

Subunidade alfa da succinil-CoA sintase 

Q7NW96 

CV_2094 

(ilvE) 0,000277 4,51 

aminoácido aminotransferase de cadeia 

ramificada 

Q7NS65 

CV_3561 

(cysK) 1,34E-06 4,87 

Cisteína sintase 

Q7NZ50 

CV_1072 

(sucB) 0,00029 5,08 

Componente dihidrolipoamida 

succiniltransferase E2 

Q7P0N9 

CV_0527 

(aceF) 3,35E-05 5,22 

Dihidrolipoamida acetiltransferase 

Q7NXB7 

CV_1710 

(flgL2) 0,011589 5,33 

proteína associada a gancho flagelar 3 

Q7NSK9 

CV_3413 

(acpP) 0,013916 5,66 

Proteína transportadora de acila 

Q7NQ87 CV_4253 0,00115 6,23 Proteína de estresse de ligação a DNA 

Q7NTR7 CV_2986 0,107352 6,73 Fator anti sigma 28 

Q7NQE5 

CV_4194 

(rplL) 0,001292 6,79 

Proteína ribossomal L7/L12 

Q7NS55 

CV_3571 

(rmpM) 0,009115 7,01 

Precursor da proteína A da membrana 

externa 

Q7NWB7 CV_2073 5,12E-06 13,48 beta-N-acetilhexosaminidase 
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Tabela S2: Análise proteômica comparativa a partir de gel dos sobrenadantes de WT 

x ΔgspD: Proteínas mais abundantes no sobrenadante do mutante ΔgspD em relação 

ao sobrenadante da linhagem WT. 

 Gene P (anova) 
Fold 
change 

WT * ΔgspD *  Descrição 

CV_4014 
(groL) 

3.20e-004 4,84 202,78 982.47 Chaperonina 2  

CV_3011 
(flaD) 

3.97e-003 2.06 2156.41 1045,22 Flagelina 

CV_3233 
(groL 1) 

1.99e-003 3,29 186.49 612,66 Chaperonina 

CV_1643 
(dnaK) 

2.53e-003 2,61 63.33 165,46 Proteína Chaperona DnaK 

CV_4189 
(fusA) 

9.04e-003 2,29 90.47 207,52 Fator de elongação G  

CV_4200 
(tuF1) 

6.49e-004 3,32 201.67 669,52 Fator de elongação Tu  

CV_4329 5.78e-004 5,47 44.34 242,5 
Provável sistema transportador de 
oligopeptídeo ABC, proteína de ligação ao 
substrato 

CV_4193 
(rpoB) 

5.57e-004 2,5 23.86 59,62 
Subunidade beta de RNA polimerase 
dirigida por DNA 

CV_3664 3.14e-004 2 106.28 212,41 Isocitrato desidrogenase [NADP] 

CV_1062 
(mdh) 

6.39e-005 3,84 75.10 288,35 Malato desidrogenase 

CV4196 
(rplA) 

1.90e-004 2,44 105.29 257,29 Proteína ribossomal L1 

CV_4224 0.02 1,59 285.94 178,94 Proteína contendo domínio Peptidase S1 

CV_2470 1.06e-003 3,21 19.97 64,22 Proteína com dominio peptdase S1 

CV_2197 1.37e-003 1,93 88.31 170,47 Fator de elongação 

CV_1075 
(sucC) 

8.50e-004 4.10 44.18 181,06 Succinato - CoA ligase  

CV_1097 3.46e-003 2,16 69.16 149,34 
Provável componente da proteína de ligação 
do transportador de dipeptídeo ABC 

CV_4195 4.18e-003 2,56 58.49 149,55 Proteína ribosomal L10 

CV_2061
(mucD) 

4.64e-004 2,98 23.43 69,81 
Serina endoprotease periplasmática 
semelhante a DegP  

CV_3571
(rmpM) 

8.10e-003 2,18 247.40 539,45 Ptoteína A de membrana externa  

CV_3709 
(ppsA) 

3.07e-005 5,27 14.92 78,58 Fosfoenolpiruvato sintase  

CV_0969 7.94e-005 4,57 34.09 155,92 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenase 

CV_0422 3.64e-003 2,01 27.12 54,49 Proteína de montagem de bacteriófago 

CV_2382 3.77e-004 4,54 20.62 93,56 Aminotransferase (tyrB1) 

CV_1070  1.36e-004 10,7 8.62 91,71 Citrato sintase 

CV_1446 5.00e-003 2,93 18.07 52,95 Polirribonucleotídeo nucleotidiltransferase 

CV_3549 
(katE) 

6.18e-003 1.82 32.65 59,44 Catalase  

CV_4253 3.25e-004 2,23 50.39 112,23 Proteína de estresse de ligação a DNA 

CV_0187 
(agaY) 

3.14e-004 2,55 38.86 98,99 Frutose-1,6-bisfosfato aldolase 
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CV_0574 
(proS) 

5.19e-004 4,02 4.62 18,58 Prolina - tRNA ligase  

CV_4058 9.01e-005 2,71 14.68 39,91 Ribose-fosfato pirofosfoquinase 

CV_0338 1.77e-003 1,84 163.96 89,19 Proteína não caracterizada 

CV_2728 1.05e-004 3,76 67.22 252,76 Provável álcool desidrogenase 

CV_4099 
(potD) 

0.05 1,57 85.81 134,77 
Proteína periplasmática de ligação à 
Putrescina  

CV_3589 
(glnA) 

1.68e-003 3,43 30.82 105,7 Glutamina Sintetase  

CV_0971 0.03 2,38 27.46 65,3 Provável fumarilacetoacetato hidrolase 

CV_1072 
(sucB) 

2.03e-003 3,09 34.41 106,41 
Diidrolipoil Lisina-resíduo succiniltransferase 
componente do complexo 2-oxoglutarato 
desidrogenase  

CV_1461 
(nusA) 

5.58e-003 2,19 13.96 30,56 
Terminação da transcrição / proteína 
antiterminação  

CV_4194 0.04 1,84 95.90 176,66 Proteína ribosomal L7/L12 

CV_1303 3.54e-003 3,7 10.16 37,62 Inosina-5'-monofosfato desidrogenase 

CV_0916 
(maeB) 

1.50e-005 6,24 17.12 106,82 Malato desidrogenase dependente de NADP  

CV_3834 
(purB) 

1.44e-003 2,57 16.77 43,04 Adenilossuccinato liase  

CV_4190 
(rpsG) 

5.09e-003 2,24 37.42 84 Proteína ribossomoal S7  

CV_0876 
(prlC) 

2.99e-004 2,85 8.90 25,89 Oligopeptidase A  

CV_1074 
(lpdA2) 

0.01 1,84 450.87 245,47 Diidrolipoil desidrogenase  

CV_1496 
(aruC) 

2.23e-004 3,05 32.14 98 Acetilornitina aminotransferase  

CV_3739 4.84e-003 3,1 47.37 146,81 Alquil hidroperóxido redutase C 

CV_2790 
(phaA) 

2.87e-004 3,77 15.09 56,88 Acetil-CoA acetiltransferase  

CV_2094 
(ilvE) 

2.06e-005 5,53 20.18 111,62 
Aminoácido aminotransferase de cadeia 
ramificada  

CV_3740 
(aspS) 

9.46e-004 2,78 16.75 46,58 Aspartato - tRNA (Asp / Asn) ligase  

CV_0110 1.17e-003 2,97 46.07 136,66 Lipoproteína associada a peptidoglicano 

CV_1462 
(infB) 

1.47e-003 2,44 46.84 114,34 Fator de iniciação de tradução IF-2  

CV_219 
(rpsB) 

0.02 1,51 28.83 43,64 Proteína ribosomal S2  

CV_0323 
(hutU) 

7.09e-004 2,63 25.55 67,15 Urocanato hidratase  

CV_4183 
(rplB) 

0.02 2,73 30.54 83,35 Proteína ribosomal L2  

CV_4187 
(rpsJ) 

2.64e-003 3,98 30.04 119,62 Proteína ribosomal S10  

CV_0546 
(purH) 

1.49e-003 2,12 26.71 56,65 
Proteína de biossíntese de purina 
bifuncional  

CV_3304 
(aceB) 

7.47e-003 3,45 24.13 82,23 Malato sintase  

CV_0947 
(nuoG) 

1.36e-003 2,13 20.13 42,89 NADH-quinona oxidoredutase 

CV_4112 
(aspA) 

8.90e-004 5,11 26.75 136,74 Aspartato amônia-liase  
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CV_2719 
(fadA) 

8.12e-003 1,65 35.81 59,22 Acetil-CoA C-aciltransferase  

CV_3232
(groES) 

9.21e-003 1,87 46.17 86,12 Chaperonina  

CV_4161 
(rpsD) 

3.58e-003 2,77 26.91 74,55 Proteína ribosomal S4  

CV_0143 
(eda) 

1.05e-004 4,46 11.78 52,53 2-desidro-3-desoxi-fosfogluconato aldolase  

CV_1076 
(sucD) 

3.28e-003 2,93 16.88 49,49 
Succinato - CoA ligase (formadora de ADP) 
subunidade alfa  

CV_0527 
(aceF) 

1.43e-003 3,32 18.77 62,24 
Componente acetiltransferase do complexo 
piruvato desidrogenase  

CV_2025 1.01e-003 2,72 25.75 69,97 Provável aminotransferase 

CV_3069 6.46e-003 3,3 46.30 152,57 
Proteína não caracterizada (domínio 
citocromo C) 

CV_2720 
(fadB) 

3.72e-004 2,6 20.43 53,18 3-hidroxiacil-CoA desidrogenase  

CV_0144 
(edd) 

6.31e-004 5,27 5.48 28,87 Fosfogluconato desidratase  

CV_0980 0.04 1,85 5.42 10,02 
Fosfoenolpiruvato - proteína 
fosfotransferase 

CV_0939
 (tpiA) 

2.45e-003 2,64 24.82 65,64 Triosefosfato isomerase 

CV_3700 
(deoA) 

8.29e-004 2,66 32.27 85,95 Timidina fosforilase 

CV_3561 
(cysK) 

5.08e-004 3,54 14.17 50,11 Cisteína sintase 

CV_1292 
(ctaQ) 

1.60e-003 2,2 11,69 25,69 Carboxipeptidase dependente de metal 

CV_1366 3.29e-003 2,57 41.00 105,21 Provável phasin 

CV_3542 
(ndk) 

0,01 3,32 13.82 54,85 Nucleosídeo difosfato quinase 

CV_3528 
(purA2) 

3.38e-004 2,79 14.57 40,62 Adenilossuccinato sintetase 2 

CV_2816 1.71e-004 5,63 3.69 20,78 Provável proteína relacionada a PhoH 

CV_4175 
(rplX) 

1.23e-003 2,71 58.90 159,44 Proteína ribosomal L24 

CV_3374 7.06e-003 1,85 13.70 25,41 Proteína com dominio Phasin_2 

CV_3206 
cspD)  

4.80e-004 3,67 87.53 320,86 
Proteína reguladora da transcrição de 
choque frio 

CV_3640 
(rpsF) 

1.06e-003 2,85 39.45 112,5 Proteína ribosomal S6 

CV_3459 
(eno) 

0.03 2,41 35.94 86.46 Fosfopiruvato hidratase  

CV_3975 3.80e-003 2,9 5.06 14,66 Proteína vgrG 

CV_2554 
(hupB1) 

5.38e-004 3,87 45.63 176,6 Proteína de ligação a DNA hu-beta 

CV_4185 
(rplD) 

5.68e-005 2,54 34.78  88.26 Proteína ribosomal L4 

CV_0189 
(pgk) 

1.13e-003  3.39 15.81  53.66 Fosfoglicerato quinase 

CV_3413
(acpP) 

9.13e-003  1.84 162.14  298.75 Proteína transportadora de acila 

CV_0919 6.65e-004  2.07 32.73  67.62 
Provável proteína periplasmática de ligação 
de C4-dicarboxilato 
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CV_4197 
(rplK) 

1.33e-003 2,55 48.87  124.54 Proteína ribosomal L11 

CV_3781 
(arcB) 

1.27e-004  4.06 22.11  89.71 Ornitina carbamoiltransferase, catabólica 

CV_1415 
(ggt) 

0.03  1.98 10.27  20.33 G-glutamiltransferase 

CV_2813 
(trxB)  

3.79e-004  4.25 16.96  72.14 Redutase de tiorredoxina 

CV_3850 0.01  1.86 18.26  33.99 
Proteína não caracterizada (domínio 
YirC_N) 

CV_3698 
(deoD) 

1.84e-003  3.00 7.76  23.25 Purina nucleosídeo fosforilase tipo DeoD 

CV_1584 
(trxA) 

1.28e-003  3.28 48.99  160.86 Tiorredoxina 

CV_3696 
(rpsI) 

4.41e-004  1.93 53.96  104.40 Proteína ribosomal S9 

CV_4015 
(groES1) 

0.01 2.08 28.70  59.60 Chaperonina 

CV_0165 
(purC) 

5.74e-004 3,31 8.85  29.29 
Fosforibosilaminoimidazol-
succinocarboxamida sintase 

CV_0505 
(leuS) 

0.01  2.08 7.68  16.00 Leucina - tRNA ligase 

CV_3998 
(dsbA) 

2.00e-003  1.64 14.14  23.21 Tiol: proteína de troca dissulfeto 

CV_0870 
(tpx) 

6.77e-003  2.53 8.77  22.21 Tiol peroxidase 

CV_3802 
(carB)  

2.64e-004  4.26 8.50  36.24 Carbamoil-fosfato sintase de cadeia grande 

CV_0115 
(argH) 

1.94e-003  2.53 12.22  30.88 Argininosuccinato liase 

CV_0331 
(tyrB2)  

2.59e-004  2.11 8.70  18.32 8-amino-7-oxononanoato sintase 

CV_1206 
(metG) 

1.24e-003  1.52 9.99  15.18 Metionina - tRNA ligase 

CV_1500 
(astB) 

5.43e-004  3.40 10.21  34.76 N-succinilarginina dihidrolase 

CV_4186 
(rplC) 

2.34e-003 2,31 9.83  22.68 Proteína ribosomal L3 

CV_3637 
(rplI)  

0.05  1.59 43.56 69.36 Proteína ribosomal L9 

CV_1937 
(gltX)  

0.02 2,65 38.85  99.47 Glutamato - tRNA ligase  

CV_4167 
(rplO) 

7.07e-003  3.15 13.07  41.23 Proteína ribissomal L15 

CV_1352 
(pheS)  

1.43e-004  3.45 5.71  19.67 Fenilalanina - subunidade alfa tRNA ligase 

CV_4005 
(sspA) 

1.11e-004  2.51 15.67  39.29 Proteína A de desnutrição 

CV_0970 
(hmgA) 

2.35e-003  2.44 2.74  6.69 Homogentisado 1,2-dioxigenase 

CV_3587 
(aroE)  

5.26e-005  1.73 23.45  40.57 Shikimato desidrogenase 

CV_2390 
(ribH)  

1.20e-003  5.68 5.93  33.70 6,7-dimetil-8-ribitilumazina sintase 

CV_1746 
(cysS)  

2.97e-004  2.55 7.76  19.79 Cisteína - tRNA ligase 
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CV_4171 
(rplF)  

8.53e-003  1.90 62.23  118.42 Proteína ribosomal L6 

CV_1752
  

0.03  3.25 5.94  19.32 Proteína Csy3 associada a CRISPR 

CV_2778 
(leuB) 

1.84e-003  2.22 13.36  29.62 3-isopropilmalato desidrogenase 

CV_4103 
(ompW)  

2.52e-004  2.34 14.33  33.48 Proteína W da membrana externa 

CV_3476
(fumA)  

1.80e-003  2.88 10.04  28.96 Fumarato hidratase classe I 

CV_2410 
(typA)  

5.94e-004  3.35 10.24  34.34 
Fator de montagem da subunidade 
ribossômica 50S BipA  

CV_4173 
(rpsN)  

6.73e-006  2.49 25.57  63.66 Proteína ribossomal S14 

CV_0289 
(gst2)  

2.47e-004  5.56 4.61  25.62 
Proteína da família da glutationa S-
transferase  

CV_0852 
(argT)  

1.63e-005  4.17 8.03  33.49 
Subunidade do transportador de lisina / 
arginina / ornitina (superfamília ABC)  

CV_4184 
(rplV)  

7.57e-003  2.02 9.67  19.57 Proteína ribosomal L22  

CV_0617 
(hisA)  

4.87e-004  5.81 3.37  19.59 
 1- (5-fosforibosil) -5 - [(5-fosforibosilamino) 
metilidenoamino] imidazol-4-carboxamida 
isomerase 

CV_1656 
(glyS)  

0.01  2.83 1.25  3.54 Glicina - subunidade beta de tRNA ligase 

CV_4179 
(rplP)  

2.43e-003  2.28 15.29  34.92 Proteína ribosomal L16 

CV_1604 
(alaS)  

3.75e-004  1.85 17.30  32.07 Alanina - tRNA ligase  

CV_0325 
(hutH)  

1.83e-004  3.22 12.87  41.46 Histidina amônia-liase 

CV_3198 5.98e-003  2.04 8.23  16.78 Proteína associada ao ribossomo  

 CV_045
0 (dapD) 

7.02e-004  2.22 7.94  17.66 
2,3,4,5-tetrahidropiridina-2,6-dicarboxilato N-
succiniltransferase 

CV_2767 
(usg)  

1.13e-003  3.86 2.60  10.05 Aspartato-semialdeído desidrogenase 

CV_3976
  

6.39e-004  4.52 16.68  75.37 
Proteína contendo domínio semelhante a 
OmpA 

CV_1641 
(aceA)  

1.38e-003 1,98 18.18  36.05 Isocitrase 

CV_2694 
(pepD)  

7.13e-004  2.94 4.34  12.74 Aminoacil-histidina dipeptidase 

CV_1122 
(hemE) 

8.72e-004  2.78 6.24  17.34 Uroporfirinogênio descarboxilase 

CV_0886 
(fpr)  

 1.18e-003  3.21 8.48  27.22 Ferredoxina - NADP redutase 

CV_4300 3.04e-004  4.34 12.80  55.53 Proteína universal do estresse  

CV_3333
  

1.63e-003  3.58 38.97  139.47 Provável proteína de modulação sigma-54 

CV_1451
  

1.46e-003  3.45 4.04  13.96 8-amino-7-oxononanoato sintase  

CV_3701 
(deoC)  

0,03 1,95 4.54  8.86 Desoxirribose-fosfato aldolase 

CV_1254 
(gloB) 

5.28e-005  30.41 1.75  53.16 Hidroxiacilglutationa hidrolase 

CV_3675 
(rpsP)  

0.04  1.63 32.98  53.90 Proteína ribosomal S16 
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CV_3578 
(dapA)  

1.31e-004  4.58 5.81  26.59 4-hidroxi-tetrahidrodipicolinato sintase 

CV_3661 
(mutS)  

0.05  1.66 14.38  23.80 
Proteína MutS de reparo de 
incompatibilidade de DNA 

CV_3282 
(acsA)  

4.04e-005  16.32 0.94  15.27 Sintetase de acetil-coenzima A 

CV_3123
  

6.18e-003  2.60 14.46  37.65 Provável proteína reguladora da transcrição  

CV_3801 
(greA) 

4.42e-003  2.07 18.53  38.42 Fator de alongamento da transcrição GreA  

CV_3399 
(bfr)  

2.27e-003  4.97 20.60  102.44 Bacterioferritina  

CV_1362 1.32e-004  4.33 2.35  10.15 Proteína contendo domínio GCV_T  

CV_4172 
(rpsH) 

2.95e-005  3.15 13.60  42.90 Proteína ribosomal S8 

CV_2515 
(purF) 

7.79e-005  7.07 2.87  20.28 Amidofosforibosiltransferase 

CV_3697 
(rplM) 

9.09e-004  3.46 5.02  17.37 Proteína ribosomal L13 

CV_4168 
(rpmD)  

4.54e-003  2.09 17.69  36.88 Proteína ribosomal L30 

CV_2073 
(nagZ) 

5.51e-004  2.15 6.04  13.01 Beta-hexosaminidase 

CV_4019 
(wecC)  

3.37e-004  3.64 1.68  6.10 
UDP-N-acetil-D-manosaminurônico 
desidrogenase de ácido 

CV_3744 
(ptb)  

4.29e-005  7.38 1.65  12.21 Fosfato Acetiltransferase  

CV_0109 
(tolB) 

0.02 1.69 10.80  18.23 Proteína do sistema Tol-Pal  

CV_0747
  

2.88e-003 2.25 18.03  40.49 Provável transformilase  

CV_2496 
(rnk)  

1.26e-003  5.02 1.82  9.11 Regulador de nucleosídeo difosfato quinase 

CV_2424 
(gstA)  

4.91e-005  3.84 6.03  23.13 Glutationa S-transferase 

CV_1682
 (hcnC) 

3.91e-003  4.03 10.11  40.71 Cianeto de hidrogênio sintase  

CV_0547 
(purD)  

7.43e-005  8.63 1.85  15.99 Fosforibosilamina - glicina ligase  

CV_0995 7.77e-004  5.24 1.80  9.46 8-amino-7-oxononanoato sintase 

CV_0972
  

7.10e-003  2.94 9.83  28.91 Provável glutationa transferase zeta 1  

CV_0695 
(bdhA) 

1.21e-004  3.69 9.00  33.25 3-hidroxibutirato desidrogenase  

CV_4184 
(rplW)  

1.91e-003  5.15 22.16  114.11 Proteína ribosomal L23 

CV_0849 
(rpmA)  

1.66e-004  4.09 19.41  79.37 Proteína ribosomal L27 

CV_4402
  

0.04  1.29 19.57  25.23 Proteína não caracterizada 

CV_0653
  

3.92e-003  4.33 0.94  4.08 Proteína não caracterizada (domínio LppC) 

CV_1032 
(matD)  

5.23e-003  6.58 1.88  12.35 
5-metiltioadenosina / S-adenosil-
homocisteína desaminase 

CV_3652 
(ugpQ) 

8.68e-003  4.92 0.55  2.69 Glicerofosfodiéster fosfodiesterase 
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CV_4031 
(neuB)  

7.38e-003  2.48 3.84  9.53 Ácido N-acetilneuramínico sintase 

CV_1317
  

0.01  5.75 4.17   23.95 Proteína contendo domínio ProQ 

CV_1790
  

0.01  3.41  1.87   6.36 Proteína não caracterizada 

CV_0996 
(metL)  

0.01  7.47 0.33   2.45 Homosserina desidrogenase 

CV_4159 
(rplQ) 

1.45e-003   3.50 21.19   74.12 Proteína ribossomal L17  

CV_2768 
(asd) 

5.75e-003  8.03  0.66  5.27  Aspartato-semialdeído desidrogenase  

CV_1497 
(aruF) 

5.57e-005   3.06 6.78  20.73  Arginina N-succiniltransferase  

CV_3743 5.35e-004   11.53 0.84  9.65  
Enoil- (acil-proteína transportadora) 
redutase (NADH) 

CV_0928
  

0.02  1.86  36.08   67.06 Provável proteína inibidora da tradução 

CV_4355 
(gatA)  

4.32e-004  2.31  5.49   12.67 
Glutamil-tRNA (Gln) amidotransferase 
subunidade A 

CV_3817
  

2.14e-003   3.47 1.12   3.90 
Provável subunidade alfa da flavoproteína 
de transferência de elétrons 

CV_2088 
(atoB)  

1.69e-005   22.26 1.08  24.12  Acetil-CoA C-acetiltransferase 

CV_1654 
(glyQ)  

2.15e-003  3.86  1.96   7.57 Glicina - subunidade alfa tRNA ligase 

CV_4174 
(rplE) 

2.60e-003  1.83  11.65   21.27 Proteína ribosomal L5  

CV_1583 
(fabI) 

0.01   6.75 0.10   0.66 
Enoil- (acil-proteína transportadora) 
redutase (NADH) 

CV_0595 
(leuA) 

4.05e-004   3.63 1.63  5.92  2-isopropilmalato sintase 

CV_3784 
(uniB)  

1.49e-003  10.37  0.76  7.89  NAD (P) H-flavina redutase  

CV_1349 
(infC) 

8.02e-005   1.62 5.58  9.07  Fator de iniciação da tradução IF-3 

CV_1990 5.10e-003   2.18 5.45   11.90 Proteína não caracterizada 

CV_3818 5.95e-004   2.55 9.49   24.19 
Provável flavoproteína de transferência de 
elétrons, subunidade beta 

CV_0005 8.50e-003   8.87 0.40  3.55  Metiltransferase  

CV_0146 
(pgl)  

0.01  8.19  0.16  1.34  6-Fosfogluconolactonase 

CV_3723 
(tmk)  

0.02  5.72  0.33  1.90  Timidilato quinase  

CV_3052 
(fruB)  

0.03   1.55 16.34   25.30 Proteína fosfocarrier HPr  

CV_2045 
(glnB)  

9.22e-004   2.18 9.65   21.09 Proteína reguladora de nitrogênio P-II-1 

CV_1363
  

3.58e-005   3.87 12.32   47.68 
Provável proteína HvrA reguladora de ação 
trans 

CV_2361 
(mtrA)  

0.05  3.29  2.80   9.21 GTP ciclohidrolase I 

CV-
0677 (gl
mS) 

8.75e-004   5.31 4.23  22.47  
Glutamina - frutose-6-fosfato 
aminotransferase [isomerização]  

CV_1204 
(mrp)  

4.94e-004  7.02  1.00   6.99 
Proteína transportadora de cluster ferro-
enxofre  
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CV_0540 4.20e-004   4.78 0.92  4.38  
Proteína contendo domínio de 
isocorismatase 

CV_0610 
(hisG)  

3.49e-004  7.33  1.72   12.64 ATP fosforibosiltransferase 

CV_2297
  

2.19e-003   3.58 0.47  1.68  Lipoproteína 

CV_2082
(paaG)  

4.67e-003   1.98 3.42  6.76  Enoil-CoA hidratase 

CV_3823
 (yacG) 

0.04  4.74  1.68   7.98 Inibidor de DNA girase  

CV_1019
  

5.76e-004  3.41  9.41  32.13  Provável receptor dependente de TonB  

CV_1863
  

0.04  1.60  2.10   3.36 Proteína não caracterizada 

CV_0468
  

0.04   2.53 2.70   6.84 
Proteína contendo domínio N-
acetiltransferase 

CV_3694
 (erpA) 

0.05   1.93 30.87  59.61  Proteína de inserção de grupo ferro-enxofre  

CV_2182 
(rpe)  

1.27e-003  5.28  3.34   17.61 Ribulose-fosfato 3-epimerase 

CV_2537
  

1.14e-003  7.98  3.93  31.34  Proteína não caracterizada 

CV_2747 
(kdsA) 

6.54e-003   7.05 0.38   2.71 2-desidro-3-desoxifosfooctonato aldolase 

CV_0383
 (rhlE3) 

4.62e-003   1.58 4.21   6.63 RNA helicase dependente de ATP  

 
* Médias da abundância normalizada 

 

 

 


