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RESUMO

Leal, FC. Papel de proteínas VgrG parálogas no sistema de secreção do tipo VI de
Chromobacterium violaceum. 2020. 62 p. Dissertação (Mestrado em Ciências, Área
Biologia Celular e Molecular) – Departamento de Biologia Celular e Molecular e
Bioagentes Patogênicos, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo.

O sistema de secreção do tipo VI (T6SS) injeta efetores tóxicos dentro das células alvo
expelindo um aparato de punção composto por proteínas Hcp, VgrG e PAAR. Ainda não
se sabe exatamente como as proteínas efetoras se ligam à VgrG ou o motivo da existência
de várias cópias de VgrG em algumas bactérias. Recentemente, nosso grupo mostrou que
a bactéria Gram-negativa Chromobacterium violaceum possui um T6SS funcional com
atividade antibacteriana. O objetivo do presente trabalho é investigar os genes vgrGs do
T6SS de C. violaceum. As análises in silico revelaram que C. violaceum possui seis genes
vgrGs (vgrG1 a vgrG6), com os genes vgrG1 e vgrG2 localizados no cluster principal do
T6SS e os demais quatro genes vgrGs localizados em clusters órfãos. As seis proteínas
VgrGs apresentaram alta identidade de sequência (de 70% a 93%) e a mesma organização
de domínios, com todas possuindo um potencial domínio adaptador no C-terminal.
Linhagens mutantes foram obtidas com deleção individual de cada gene vgrG ou deleção
sequencial até obter uma linhagem mutante sêxtupla (ΔvgrG1-6). Cada gene vgrG foi
introduzido no mutante sêxtuplo. Os ensaios de competição contra bactérias como
Pseudomonas aeruginosa utilizando todas estas linhagens mutantes revelaram que a
VgrG3 é a mais importante para a atividade antibacteriana do T6SS, pois apenas o
mutante individual ΔvgrG3 teve forte redução na capacidade de matar a P. aeruginosa; a
partir do mutante triplo ΔvgrG1-3 houve perda total da competição mediada pelo T6SS;
e apenas vgrG3 resgatou a capacidade de competição do mutante sêxtuplo. Ensaios de
Western blot foram utilizados para avaliar a secreção de Hcp nos mutantes vgrGs de C.
violaceum como um indicativo do funcionamento do T6SS. Os dados indicaram que, dos
seis mutantes individuais, apenas ΔvgrG1 e ΔvgrG3 tiveram uma diminuição da secreção
de Hcp. A partir da deleção tripla ΔvgrG1-3 não houve mais secreção de Hcp. A ausência
de secreção no mutante sêxtuplo foi totalmente revertida na presença de vgrG3 e
fracamente recuperada com os outros genes vgrGs, indicando maior relevância de VgrG3.
Ensaios de β-galactosidase revelaram baixa atividade promotora de vgrG2 e vgrG6 e uma
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expressão dependente da fase de crescimento nos promotores de vgrG3 e vgrG4. O vgrG3
foi o gene mais expresso em qualquer condição. Portanto, os dados obtidos neste trabalho
indicam pouca redundância entre as seis VgrGs de C. violaceum, uma vez que a VgrG3
possui papel preponderante em relação às outras cinco VgrGs na montagem de um T6SS
funcional com atividade antibacteriana.

Palavras-chave: Sistemas de secreção bacterianos, sistema de secreção do tipo VI,
proteínas VgrGs parálogas, competição bacteriana, Chromobacterium violaceum,
proteínas efetoras.
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ABSTRACT

Leal, FC. Role of paralogous VgrG proteins in the Chromobacterium violaceum type VI
secretion system. 2020. 62 p. Dissertation – Department of Cell and Molecular Biology,
Ribeirão Preto Medical School, University of Sao Paulo.

The type VI secretion system (T6SS) deliveries toxic effectors inside target cells by
expelling a puncturing apparatus composed of Hcp, VgrG, and PAAR proteins. It is not
yet known precisely how the effector proteins bind to VgrG or the reason for the existence
of multiple copies of VgrG in some bacteria. Recently, our group has shown that the
Gram-negative bacterium Chromobacterium violaceum has a functional T6SS with
antibacterial activity. In this work, we aim to investigate the vgrG genes of the C.
violaceum T6SS. In silico analysis revealed that C. violaceum has six vgrG genes (vgrG1
to vgrG6), with the vgrG1 and vgrG2 genes located in the main T6SS cluster and the
other four vgrG genes found in orphan clusters. The six VgrG proteins showed high
sequence identity (from 70% to 93%) and the same organization of domains, with all of
them having a potential adapter domain at the C-terminal. Mutant strains were obtained
with individual deletion of each vgrG gene or sequential deletion until a sextuple mutant
strain was obtained (ΔvgrG1-6). Each vgrG gene was introduced into the sextuple mutant.
Competition tests against bacteria such as Pseudomonas aeruginosa, using all these
mutant strains, revealed that VgrG3 is the most important for the T6SS antibacterial
activity, since only the individual mutant ΔvgrG3 had a strong reduction in the ability to
kill P. aeruginosa; from the triple mutant ΔvgrG1-3, there was total loss of competition
mediated by T6SS; and only the vgrG3 rescued the competition ability of the sextuple
mutant. Western blot assays were used to evaluate Hcp secretion in the C. violaceum vgrG
mutants as an indicator of T6SS activity. The data indicated that, of the six individual
mutants, only ΔvgrG1 and ΔvgrG3 had a decrease in Hcp secretion. From the ΔvgrG1-3
triple deletion, there was no more Hcp secretion. The absence of secretion in the sextuple
mutant was completely reversed in the presence of vgrG3 and poorly recovered with the
other vgrGs genes, indicating greater relevance of VgrG3. Β-galactosidase assays
revealed low promoter activity of vgrG2 and vgrG6 and an expression dependent on the
growth phase in the promoters of vgrG3 and vgrG4. vgrG3 was the most expressed gene
in any condition. Therefore, the data obtained in this work indicate little redundancy
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among the six VgrGs of C. violaceum, since VgrG3 has a preponderant role in relation to
the other five VgrGs in the assembly of a functional T6SS with antibacterial activity.

Keywords: Bacterial secretion systems, type VI secretion system, VgrG paralogs,
bacterial competition, Chromobacterium violaceum, effector proteins.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Mecanismos de competição bacteriana

Os microrganismos vivem em ambientes complexos e diversos, nos quais ocorrem
diferentes formas de interação com outros organismos, como as interações cooperativas
e competitivas. As interações cooperativas são vantajosas, uma vez que diminuem os
custos aos parceiros que interagem (ASFAHL e SCHUSTER, 2017). Porém, a maioria
das interações que ocorrem na natureza são competitivas. A competição entre as bactérias
pode ocorrer de dois modos: exploratório ou por interferência (GHOUL e MITRI, 2016;
STUBBENDIECK e STRAIGHT, 2016; GARCÍA-BAYONA e COMSTOCK, 2018). O
tipo exploratório ocorre quando um organismo impede o acesso de outro aos nutrientes,
esgotando o meio destes recursos, como ocorre, por exemplo, entre bactérias da
microbiota intestinal e bactérias patogênicas entéricas competindo por nutrientes. Já a
competição por interferência ou direta ocorre através da produção de fatores antagônicos
como toxinas que prejudicam a sobrevivência de outras bactérias (CHASSAING e
CASCALES, 2018; GARCÍA-BAYONA e COMSTOCK, 2018; RAFFATELLU, 2018).
A competição pode ocorrer à distância ou mediada por contato. A competição à
distância ocorre através da produção de fatores secretados difusíveis, como metabólitos
secundários, bacteriocinas e enzimas hidrolíticas, que vão prejudicar o crescimento de
competidores (STUBBENDIECK e STRAIGHT, 2016). Essa competição pode ocorrer
tanto de forma exploratória, como por exemplo, através da produção de metabólitos
especializados chamados sideróforos, que quelam o ferro, levando a escassez desse
micronutriente, ou por interferência, onde moléculas secretadas como antibióticos e
bacteriocinas podem inibir diretamente o crescimento dos concorrentes (RAFFATELLU,
2018). No caso de enzimas hidrolíticas, estas podem degradar moléculas sinalizadoras,
prejudicando a comunicação de outras bactérias, ou proporcionar resistência a
antibióticos, levando a um benefício na competição. Outra forma de competição à
distância é através da liberação de vesículas extracelulares, nanopartículas lipídicas que
permitem a entrega de diversas moléculas importantes para a competição (GHOUL e
MITRI, 2016; STUBBENDIECK e STRAIGHT, 2016).
A competição mediada por contato envolve interação física direta entre as
bactérias competidoras e pode ocorrer por pelo menos três mecanismos já bem
documentados (GARCÍA-BAYONA e COMSTOCK, 2018). O primeiro deles, restrito a
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Myxococcus xanthus, envolve a fusão de membrana externa de bactérias mediada por
receptores TraAB, onde as células aparentadas compartilham componentes da membrana
externa e entregam componentes tóxicos insolúveis à bactérias não-relacionadas
(STUBBENDIECK e STRAIGHT, 2016). Outra forma é a inibição dependente de
contato (CDI, Contact-Dependent Inhibition), que consiste em três proteínas CdiBAI, em
que a CdiA é uma proteína filamentosa ligada a uma proteína transportadora de membrana
externa, a CdiB (sistema de secreção do tipo V), enquanto a CdiI é a proteína de
imunidade que protege a célula produtora desse sistema e as irmãs de uma possível
intoxicação. Quando duas células fazem contato, a célula produtora de CDI faz contato
direto com receptor na membrana externa da célula-alvo e a proteína CdiA sofre autoclivagem liberando sua parte C-terminal citotóxica na célula-alvo (CHASSAING e
CASCALES, 2018). Por fim, a terceira forma de inibição dependente de contato descrita
até o momento e uma das mais comuns entre bactérias é a injeção de efetores tóxicos
proteicos diretamente na célula-alvo bacteriana, mais comumente utilizando o sistema de
secreção do tipo VI, ou por meio do sistema de secreção do tipo IV (CHASSAING e
CASCALES, 2018; GARCÍA-BAYONA e COMSTOCK, 2018).

1.2. Sistemas de secreção de proteínas em bactérias

As bactérias possuem várias estratégias para se comunicarem e responderem ao
ambiente. Uma dessas estratégias é a secreção de proteínas para fora de suas células por
aparatos multiproteicos, chamados de sistemas de secreção, os quais são capazes de
selecionar especificamente suas cargas e movê-las através de membranas (COSTA et al.,
2015; GALÁN e WAKSMAN, 2018). Alguns destes sistemas são encontrados em quase
todas as bactérias e secretam uma grande variedade de substratos, associados
frequentemente com aquisição de nutrientes e virulência, enquanto outros foram
identificados em apenas um pequeno número de espécies bacterianas ou são dedicados a
secretar apenas uma ou algumas proteínas (COSTA et al., 2015; GREEN e MECSAS,
2016). Dependendo do sistema, os substratos secretados têm três destinos possíveis: eles
permanecem associados com a membrana externa, eles são liberados no espaço
extracelular, ou eles são injetados em uma célula-alvo, seja eucariótica ou bacteriana
(COSTA et al., 2015). Nas bactérias Gram-negativas, estas maquinarias podem ser
divididas em duas categorias: as que abrangem tanto a membrana interna (IM) quanto a
membrana externa (OM), e aquelas que abrangem apenas a OM (COSTA et al., 2015).
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Os sistemas de secreção em bactérias Gram-negativas são numerados tipo I ao VI,
com cada sistema transportando um subconjunto específico de proteínas (Figura 1).
Embora exibam grandes diferenças em suas estruturas e funções, quase todos estes são
dependentes de canais β-barril que formam um anel na membrana externa da célula
bacteriana (BADR et al., 2016; GREEN e MECSAS, 2016). Esses sistemas podem
secretar proteínas em uma etapa, através da membrana interna e externa, tal como os
sistemas de secreção do tipo I (T1SS), tipo III (T3SS), tipo IV (T4SS) e tipo VI (T6SS),
ou em duas etapas, quando as proteínas são primeiramente translocadas no espaço
periplasmático através dos sistemas Sec ou Tat, e posteriormente secretadas através da
membrana externa, como no caso dos sistemas de secreção do tipo II (T2SS) e tipo V
(T5SS) (Figura 1) (COSTA et al., 2015; GREEN e MECSAS, 2016; GALÁN e
WAKSMAN, 2018). Recentemente um novo sistema de secreção foi descoberto em
micobactérias e bactérias Gram-positivas, o sistema de secreção do tipo VI (T7SS) ou
sistema ESX, como foi primeiramente denominado em Mycobacterium tuberculosis.
Enquanto em M. tuberculosis sistemas ESXs, como ESX-1 e EXS-3, secretam efetores
com papel em virulência, em bactérias Gram-positivas o T7SS tem sido descrito como
importante para secreção de efetores tóxicos antibacterianos (GREEN e MECSAS, 2016;
UNNIKRISHNAN et al., 2017; GARCÍA-BAYONA e COMSTOCK, 2018).

Figura 1: Sistemas de secreção de proteínas em bactérias Gram-negativas. Os seis sistemas
de secreção podem ser divididos em dois grupos: os que secretam proteínas em uma etapa através
do envelope celular, ou em duas etapas, quando primeiramente as proteínas são translocadas para
o espaço periplasmático pelos sistemas Sec ou Tat, para posteriormente serem secretadas através
da membrana externa. Retirado de GREEN e MECSAS, 2016.
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Geralmente mais de um T1SS é encontrado por bactéria. Em patógenos, os
substratos de T1SS podem ser toxinas ou adesinas (DELEPELAIRE, 2004). A
maquinaria do T1SS é das mais simples dentre os sistemas de secreção, consistindo de
uma proteína de membrana externa, como a TolC, uma proteína adaptadora
periplasmática (proteína de fusão de membrana), e um transportador do tipo ABC
associado à membrana interna (COSTA et al., 2015; GREEN e MECSAS, 2016).
Conservado em diversas bactérias Gram-negativas, o T2SS transporta proteínas do
periplasma para o meio extracelular, após estas terem sido transferidas através da
membrana interna pelas vias Sec ou Tat. Em bactérias o T2SS é utilizado para secreção
de múltiplos substratos proteicos, sendo estes geralmente enzimas hidrolíticas ou toxinas.
Os T2SSs são maquinarias complexas, formadas por até 15 proteínas, as quais estão
organizadas em quatro subcomplexos associados ao envelope celular (COSTA et al.,
2015; GREEN e MECSAS, 2016).
O T3SS é um dos mais estudados por desempenhar papel fundamental na
patogênese de várias bactérias. Além do aparato no envelope este complexo sistema
possui uma estrutura semelhante a uma “agulha” que injeta proteínas efetoras diretamente
no citoplasma das células-alvo do hospedeiro em um único passo (GREEN e MECSAS,
2016; GALÁN e WAKSMAN, 2018). Semelhantemente, o T4SS também é capaz de
transferir substratos diretamente para o citoplasma da célula-alvo. Entretanto, os
substratos secretados podem ser complexos DNA-proteína (conjugação) ou proteínas
com ação em células eucarióticas ou bacterianas (SOUZA et al., 2015). Apesar da
diversidade em seus substratos e funções, os T4SSs compartilham componentes comuns
e operam de forma semelhante (WALLDEN et al., 2010; GALÁN e WAKSMAN, 2018).
O T5SS pode ser do tipo autotransportador ou de dois pares. No primeiro caso, a
proteína que é a carga a ser secretada possui um domínio que forma o poro na membrana
externa para sua própria secreção. No sistema de dois pares, como o sistema CDI formado
por CdiA e CdiB, o substrato secretado (CdiA) depende de outra proteína (CdiB). Os
T5SSs secretam fatores de virulência e também participam de adesão célula-a-célula,
formação de biofilme e competição dependente de contato (COSTA et al., 2015; GREEN
e MECSAS, 2016). O sistema de secreção do tipo VI (T6SS), definido funcionalmente
em 2006 em Vibrio cholerae e Pseudomonas aeruginosa, foi o último a ser descrito em
bactérias Gram-negativas e desde então vem sendo estudado em várias bactérias (HO et
al., 2014; COSTA et al., 2015; GREEN e MECSAS, 2016).
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1.3. Sistemas de secreção do tipo VI

O sistema de secreção do tipo VI (T6SS) é um dos sistemas descobertos mais
recentemente, tendo sido definido como tal através da identificação genética de vários
dos seus componentes essenciais em dois artigos fundamentais em 2006, usando como
modelo V. cholerae e P. aeruginosa (MOUGOUS et al., 2006; PUKATZKI et al., 2006).
Embora estas duas bactérias continuem sendo os dois modelos mais importantes e com
mais avanços nos estudos com T6SS (BASLER, 2015; CHEN et al., 2016), este sistema
tem sido muito estudado em várias outras bactérias (CIANFANELLI et al., 2016a) e
estudos em bioinformática identificaram que os genes codificadores desta maquinaria
estão amplamente distribuídos nas bactérias Gram-negativas, sobretudo nos subgrupos α,
β- e γ-proteobactérias (BOYER et al., 2009). Inicialmente associada à entrega de efetores
anti-eucarióticos em células de hospedeiros (HACHANI et al., 2016; PUKATZKI et al.,
2007), esta maquinaria tem se mostrado cada vez mais fundamental também como um
elaborado sistema para eliminação de bactérias competidoras via secreção direta de
efetores antibacterianos tóxicos (KAPITEIN e MOGK, 2013; ALCOFORADO DINIZ et
al., 2015; ALTERI e MOBLEY, 2016).
Em termos de organização genômica, os componentes do T6SS são codificados
por genes encontrados agrupados em grandes clusters no cromossomo (de 15 a 38 genes
de acordo com a bactéria), sendo a expressão desses clusters regulada nos níveis de
transcrição, pós-transcrição e/ou pós-tradução (HO et al., 2014; ALLSOPP et al., 2017).
Os chamados componentes centrais, um conjunto mínimo de 14 genes conservados
necessários para a montagem de um T6SS funcional, são todos localizados neste cluster
principal, enquanto outros clusters menores apresentam geralmente cópias extras de
alguns genes da maquinaria principal (hcp, vgrG), associados a genes que codificam
proteínas efetoras ou proteínas de imunidade (ZHENG e LEUNG, 2007; BOYER et al.,
2009; ZOUED et al., 2014; CIANFANELLI et al., 2016b). Comumente, as bactérias
possuem genes para a montagem de um único T6SS, embora em alguns casos como em
P. aeruginosa, possa existir mais de um T6SS, já que esta bactéria tem três T6SS (H1T6SS, H2-T6SS e H3-T6SS) codificados em três clusters separados (CHEN et al., 2016;
CIANFANELLI et al., 2016a; ALLSOPP et al., 2017).
Uma série de estudos cristalográficos e de interação proteína-proteína indica que
os 14 componentes essenciais para montagem de um T6SS associam-se em subcomplexos
distintos montados de modo sequencial (Figura 2): (i) um complexo de ancoragem no
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envelope é formado (proteínas TssJ e TssL na IM e TssM na OM), ao qual se associa pela
parte citoplasmática (ii) um subcomplexo de placa basal (possivelmente as proteínas
TssA, TssE, TssF, TssG e TssK), a partir do qual será montado (iii) o aparato de
perfuração formado por trímeros da proteína VgrG (valine-glycine repeat G), nos quais
associam-se proteínas PAAR e os efetores. Os trímeros de VgrG funcionam então como
um centro de nucleação para polimerização (iv) do tubo interno composto por anéis
hexaméricos da proteína Hcp (haemolysin coregulated protein), em volta do qual é
polimerizada (v) a bainha que envolve o tubo, formada por TssB e TssC (também
chamadas VipA e VipB) (Figura 2) (ZOUED et al., 2014; BASLER, 2015;
CIANFANELLI et al., 2016a).
Diversos estudos envolvendo técnicas de microscopia eletrônica de transmissão
(MET) de alta resolução e microscopia de fluorescência time-lapse com a proteína da
bainha VipA fusionada a GFP revelaram que a dinâmica de funcionamento do T6SS
assemelha-se ao funcionamento da cauda contráctil de bacteriófagos (BASLER et al.,
2012; CIANFANELLI et al., 2016a), o que é consistente com a similaridade observada
entre várias proteínas destas duas maquinarias (HO et al., 2014). As análises de MET e
de microscopia de fluorescência revelaram que uma estrutura tubular era montada no
citosol e visualizada em duas conformações, uma maior e uma menor (BASLER et al.,
2012). Essas conformações são consistentes com o modelo proposto de que a estrutura
tubular é montada em uma forma estendida no citoplasma e por contração da bainha
TssBC o tubo interno Hcp contendo na ponta o aparato perfurante VgrG/PAAR com os
efetores é lançado na célula alvo (Figura 2). O modelo propõe ainda que a ATPase ClpV
atua na desmontagem das subunidades da bainha contraída, reciclando os monômeros de
TssB e TssC para formação de novas bainhas e novos ciclos de disparo (BASLER et al.,
2012; ZOUED et al., 2014; BASLER, 2015; CIANFANELLI et al., 2016a). Assim, a
visão atual é a de que o T6SS é uma versátil nanomáquina contrátil utilizada para
translocar proteínas efetoras tóxicas diretamente para dentro de uma célula alvo adjacente
de modo dependente de contato (CIANFANELLI et al., 2016a; GALÁN e WAKSMAN,
2018).
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Figura 2: Componentes essenciais e funcionamento do T6SS. Os trímeros das proteínas VgrGs
funcionam como um centro de nucleação para a polimerização do tubo interno de Hcp. A
contração rápida da bainha de VipAB (TssBC) conduz a estrutura Hcp-VgrG-PAAR para fora da
célula secretora. Após a contração, os efetores são liberados dentro da célula-alvo e a bainha é
despolimerizada por uma ATPase específica chamada ClpV. Retirado de CIANFANELLI et al.,
2016a.

1.4. Papel das proteínas VgrGs no T6SS

Um dos primeiros indícios de qual seria o papel das proteínas VgrGs no T6SS foi
a observação de que VgrGs possuem similaridade de sequência e estrutural com as
proteínas gp5 e gp27 que formam o complexo gp27-gp5, o aparato perfurante trimérico,
também chamado needle ou spike, que alguns bacteriófagos como o T4 utilizam para
furar membranas de bactérias. No T6SS, gp27 e gp5 encontram-se como dois domínios
fusionados de uma proteína VgrG única que também forma trímeros (HO et al., 2014).
Ao trímero de VgrG associa-se um componente adicional chamado PAAR (prolinealanine-alanine-arginine repeat) que monta uma estrutura cônica, afiando a sua ponta,
além de ajudar a dobrar e estabilizar o domínio β-hélice de VgrG, formando assim o
aparato perfurante trimérico VgrG/PAAR do T6SS (Figura 2), similar ao aparato spike
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do fago T4 (SHNEIDER et al., 2013; BASLER, 2015; CIANFANELLI et al., 2016a). Há
indícios de que a proteína PAAR seja essencial para funcionalidade do T6SS através da
nucleação das proteínas VgrGs ou regulando sua inclusão no T6SS (SHNEIDER et al.,
2013; HACHANI et al., 2014; WOOD et al., 2019).
Embora muitas VgrGs, chamadas de canônicas, sejam formadas apenas pela
estrutura cerne com os domínios gp27-gp5, tem sido descritos vários domínios efetores
adicionais com atividade enzimática fusionados ao C-terminal de VgrGs, sendo estas
chamadas de VgrGs especializadas ou “evoluídas” (ALCOFORADO DINIZ et al., 2015;
HACHANI et al., 2016). Um exemplo de VgrG especializada é a VgrG1 de V. cholerae,
que possui um domínio C-terminal ACD (actin cross-linking domain), o qual catalisa a
ligação cruzada de monômeros de G-actina da célula hospedeira (PUKATZKI et al.,
2007). Outro domínio C-terminal encontrado associado a várias proteínas VgrG, o
domínio de função desconhecida DUF2345, foi recentemente descrito como um domínio
adaptador importante para interação de VgrG com efetores (FLAUGNATTI et al., 2016).
Estudos também indicam que VgrG funciona como uma plataforma de nucleação para a
montagem adequada do tubo Hcp do T6SS, sendo assim definida como um componente
essencial da maquinaria (BASLER, 2015; CIANFANELLI et al., 2016a). Portanto, a
natureza modular de VgrGs permite a estas proteínas desempenharem várias funções,
como interagir com o tubo Hcp, formar o aparato perfurante com PAAR, funcionar como
sítio de associação com efetores, ou ainda ser o próprio efetor, no caso de VgrGs
especializadas (BASLER, 2015; CIANFANELLI et al., 2016a; HACHANI et al., 2016).
Um aspecto importante que tem ganhado muita atenção nos estudos atuais com o
T6SS é o entendimento de como as proteínas efetoras são reconhecidas e secretadas e a
ação destes efetores nas células-alvo (Figura 3). Com relação aos chamados efetores
especializados, ou seja, aqueles que o domínio efetor encontra-se fusionado
covalentemente com um dos componentes do aparato perfurante do T6SS (região Cterminal de VgrG, PAAR e talvez Hcp) a translocação é intrínseca ao evento de disparo
da bainha, já que este aparato é injetado na célula-alvo (BASLER, 2015; CIANFANELLI
et al., 2016a; HACHANI et al., 2016; COULTHURST, 2019). Já para uma outra classe
abundante de efetores, chamados de efetores cargo, os modelos atuais de transporte
propõem que estes efetores se liguem às proteínas Hcp, VgrG ou PAAR diretamente ou
através de proteínas adaptadoras ou chaperonas (Figura 3) (SHNEIDER et al., 2013;
DURAND et al., 2014; ALCOFORADO DINIZ et al., 2015; CIANFANELLI et al.,
2016b). Esta interação ocorre principalmente com VgrGs e foi sugerido que as
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combinações VgrG/efetores não são intercambiáveis, pois a seleção dos efetores depende
de motivos de interação específicos nas VgrGs. Recentemente, as proteínas adaptadoras
da família DUF4123 foram definidas como importantes para interação de efetores cargo
com VgrGs e foram caracterizadas como necessárias para translocação de um grande
número de efetores do T6SS (LIANG et al., 2015; UNTERWEGER et al., 2015).

Figura 3: Efetores cargo e efetores especializados secretados pelo T6SS. Os efetores
especializados são domínios covalentemente fusionados de componentes do aparato perfurante
(Hcp, PAAR e VgrG), enquanto os efetores cargo interagem não-covalentemente com estes
componentes por meio de proteínas adaptadoras. Retirado de COULTHURST, 2019.

Com relação à atividade bioquímica dos efetores, a maioria dos que são
antibacterianos atuam como enzimas tóxicas que degradam moléculas celulares
essenciais como peptideoglicano, lipídeos ou ácidos nucleicos, o que resulta na morte da
bactéria que está sendo atacada, a não ser que esta possua genes que codificam proteínas
de imunidade cognatas, capazes de neutralizar o efetor (RUSSELL et al., 2012;
RUSSELL et al., 2013; MA et al., 2014; ALCOFORADO DINIZ et al., 2015).
Geralmente a proteína de imunidade reside no local em que a toxina será entregue, e a
inibição se dá através de uma ligação de alta afinidade que pode ocorrer de duas formas:
através da obstrução do sítio catalítico ou dificultando o acesso ao alvo (FLAUGNATTI
et al., 2016). Os T6SSs também podem entregar efetores que atuem no citoplasma
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bacteriano. Várias nucleases secretadas pelo T6SS já foram descritas, além de alguns
PAAR especializados que possuem atividade de RNAse e DNAse (COULTHURST,
2019). No caso dos efetores anti-eucarióticos, em muitos casos os efetores são proteínas
que alteram alguma função da célula hospedeira em benefício da bactéria
(ALCOFORADO DINIZ et al., 2015; HACHANI et al., 2016).

1.5. Aspectos gerais de Chromobacterium violaceum
Chromobacterium violaceum é classificada no grupo das β-proteobactérias e na
família Neisseriaceae. Esta bactéria Gram-negativa de vida livre, saprófita e anaeróbia
facultativa foi descrita pela primeira vez no final do século XIX por Bergonzini e
Boisbaudran (BERGONZINI, 1881; BOISBAUDRAN, 1882), e apenas recentemente
novas espécies foram descritas no gênero Chromobacterium (BATISTA e DA SILVA
NETO, 2017). As cromobactérias habitam o solo e a água em áreas tropicais e
subtropicais do mundo, sendo encontradas, por exemplo, na água e nas bordas do Rio
Negro, na Amazônia (DURÁN e MENCK, 2001; DURÁN et al., 2010). Alguns dos
mecanismos que podem estar relacionados com a notável capacidade de adaptação destas
bactérias à condições adversas ambientais foram revelados com o sequenciamento
completo do genoma da linhagem ATCC 12472 (VASCONCELOS et al., 2003;
HUNGRIA et al., 2004) e com o sequenciamento em versão draft de várias outras
linhagens e espécies de Chromobacterium (BATISTA e DA SILVA NETO, 2017).
Vários dos estudos com C. violaceum exploram a produção por esta bactéria do
pigmento roxo chamado violaceína, o qual confere coloração característica de suas
colônias, seja porque este composto tem potencial propriedades terapêuticas devido sua
ação tóxica em diversos tipos celulares, ou porque sua síntese é regulada por quorum
sensing (QS) (DEMOSS e EVANS, 1959; DE SOUZA et al., 1999; DURÁN et al., 2016).
O sistema de QS de C. violaceum é do tipo LuxIR, sendo constituído por uma molécula
autoindutora de N-acilhomoserina lactona (AHL), sintetizada por CviI, e um receptor
CviR, que quando em complexo com AHL ativa em alta densidade celular promotores de
genes que codificam quitinases, exoproteases e a síntese de violaceína (DURÁN et al.,
2016; STAUFF e BASSLER, 2011). Diversos isolados de C. violaceum são responsáveis
pela produção de uma gama de outros metabólitos secundários com potencial
biotecnológico, tais como antibióticos, polímeros biodegradáveis, depsipeptídeo
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antitumoral, quitinases antifúngicas e cianeto, muitos deles regulados por QS (DURÁN
e MENCK, 2001; DURÁN et al., 2016; BATISTA e DA SILVA NETO, 2017).
Embora seu habitat natural seja água e solo, C. violaceum pode atuar como um
patógeno oportunista em alguns animais e no homem, causando septicemia fatal a partir
de lesões na pele expostas a solo ou água contaminada, produzindo abscessos no fígado,
pâncreas e pulmão (DURÁN e MENCK, 2001; YANG e LI, 2011). Os primeiros registros
de infecção por C. violaceum foram feitos em búfalos nas Filipinas e em humanos na
Malásia (SNEATH, 1953). Desde então, quase duas centenas de casos tem sido relatados
na literatura médica em diversos países (YANG e LI, 2011), incluindo alguns poucos
casos fatais no Brasil (MARTINEZ et al., 2000; SIQUEIRA et al., 2005). Um dos motivos
para sua elevada letalidade seria a alta resistência intrínseca desta bactéria a antibióticos
(FANTINATTI-GARBOGGINI et al., 2004; BATISTA e DA SILVA NETO, 2017).
Como já sugerido pelo sequenciamento e análise da sequência do genoma da
linhagem ATCC 12472 da C. violaceum (VASCONCELOS et al., 2003), a presença do
T3SS mostrou-se essencial para a virulência desta bactéria (MIKI et al., 2010), seja por
secretar efetores em células eucarióticas (MIKI et al., 2011) ou por funcionar como
agonista capaz de ativar células do sistema imune inato necessárias para controlar a
infeção por C. violaceum (MALTEZ et al., 2015). Embora o genoma de C. violaceum
potencialmente codifica também T1SS, T2SS, T5SS e T6SS (VASCONCELOS et al.,
2003), para todos estes outros sistemas de secreção ainda não há trabalhos publicados
nesta bactéria. Dados recentes de outro trabalho em andamento do nosso laboratório
indicam que o T6SS é funcional e importante para C. violaceum competir com outras
bactérias, mas o papel das múltiplas cópias de VgrG encontradas no genoma de C.
violaceum e o grau de redundância e/ou especificidade destas proteínas para o
funcionamento do T6SS ainda não foram explorados e são, portanto, os alvos dos esforços
deste trabalho.
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2. OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi definir a contribuição de cada uma das seis proteínas
VgrGs parálogas para o funcionamento do sistema de secreção do tipo VI (T6SS) de
Chromobacterium violaceum, buscando sobretudo entender seu grau de redundância na
capacidade do T6SS de secretar proteínas efetoras antibacterianas.

Para atingir tal finalidade foram utilizadas as seguintes estratégias:
(i)

Obter linhagens mutantes com deleção de cada um dos seis genes vgrGs

individuais e mutantes com deleção sequencial destes genes até obtenção de mutante
sêxtuplo sem nenhuma VgrG;
(ii)

Reintroduzir no mutante sêxtuplo cada VgrG individual para analisar a

redundância destas proteínas;
(iii)

Realizar ensaios de competição bacteriana usando a linhagem selvagem e os

múltiplos mutantes vgrGs para avaliar se a deleção das VgrGs afeta a secreção de efetores
tóxicos;
(iv)

Realizar ensaios de detecção de Hcp no sobrenadante de culturas dos múltiplos

mutantes vgrGs para avaliar quantas e quais VgrGs são necessárias para montagem e
funcionamento do T6SS;
(v)

Analisar o perfil de expressão transcricional dos múltiplos genes vgrGs.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Linhagens bacterianas e plasmídeos

As linhagens bacterianas de Escherichia coli e Chromobacterium violaceum e os
plasmídeos que foram utilizados neste trabalho estão indicados na Tabela 1.

Tabela 1: Linhagens e plasmídeos
Linhagens
Escherichia coli
DH5α

S17-1
Chromobacterium violaceum
ATCC 12472

Genótipo/Finalidade
F–Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF)
U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK-,
mK+) phoA supE44 λ–thi1 gyrA96
relA1
Conjugação de plasmídeos

Origem/Referência
HANAHAN, 1983

SIMON et al., 1983

∆hcp (CV_3977)

Linhagem selvagem. Sequenciada,
isolado de água, patogênica, produz
violaceína
Mutante nulo para o gene CV_3977

∆vipA (CV_3979)

Mutante nulo para o gene CV_3979

∆vgrG1 (CV_3986)
∆vgrG2 (CV_3975)
∆vgrG3 (CV_1432)
∆vgrG4 (CV_1233)
∆vgrG5 (CV_0023)
∆vgrG6 (CV_0016)
∆vgrG1-2 (CV_3986/3975)

∆vgrG1-5
(CV_3986/3975/1432/1233/
0023)

Mutante nulo para o gene CV_3986
Mutante nulo para o gene CV_3975
Mutante nulo para o gene CV_1432
Mutante nulo para o gene CV_1233
Mutante nulo para o gene CV_0023
Mutante nulo para o gene CV_0016
Mutante nulo para os genes
CV_3986 e CV_3975
Mutante nulo para os genes
CV_3986, CV_3975 e CV_1432
Mutante nulo para os genes
CV_3986, CV_3975, CV_1432 e
CV_1233
Mutante nulo para os genes
CV_3986, CV_3975, CV_1432,
CV_1233 e CV_0023

∆vgrG1-6
(CV_3986/3975/1432/1233/
0023/0016)

Mutante nulo para os genes
CV_3986, CV_3975, CV_1432,
CV_1233, CV_0023 e CV_0016

Este trabalho

WT [pMR20]

C. violaceum selvagem com o vetor
pMR20 vazio
C. violaceum selvagem com o vetor
pSEVA vazio

Este trabalho

∆vgrG1-3
(CV_3986/3975/1432)
∆vgrG1-4
(CV_3986/3975/1432/1233)

WT [pSEVA]

Fundação André
Tosello (Campinas)
Doutorado Júlia A.
Alves
Doutorado Júlia A.
Alves
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho

Este trabalho

Este trabalho
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∆vgrG3 [pSEVA]

Mutante nulo para o gene CV_1432
Este trabalho
com o vetor pSEVA vazio
∆vgrG3 [pSEVAvgrG3]
Mutante nulo para o gene CV_1432
Este trabalho
complementado com o gene
CV_1432 no vetor pSEVA
∆vgrG1-6 [pSEVA]
Mutante sem vgrGs com o vetor
Este trabalho
pSEVA vazio
∆vgrG1-6 [pMR20vgrG1]
Mutante sem vgrGs complementado
Este trabalho
com o gene CV_3986 no vetor
pMR20
∆vgrG1-6 [pMR20vgrG2]
Mutante sem vgrGs complementado
Este trabalho
com o gene CV_3975 no vetor
pMR20
∆vgrG1-6 [pSEVAvgrG3]
Mutante sem vgrGs complementado
Este trabalho
com o gene CV_1432 no vetor
pSEVA
∆vgrG1-6 [pMR20vgrG4]
Mutante sem vgrGs complementado
Este trabalho
com o gene CV_1233 no vetor
pMR20
∆vgrG1-6 [pMR20vgrG5]
Mutante sem vgrGs complementado
Este trabalho
com o gene CV_0023 no vetor
pMR20
∆vgrG1-6 [pMR20vgrG6]
Mutante sem vgrGs complementado
Este trabalho
com o gene CV_0016 no vetor
pMR20
WT [lacZ-pvgrG2]
Linhagem C. violaceum selvagem
Este trabalho
contendo a região promotora do
gene CV_3975 em fusão ao lacZ.
WT [lacZ-pvgrG3]
Linhagem C. violaceum selvagem
Este trabalho
contendo a região promotora do
gene CV_1432 em fusão ao lacZ.
WT [lacZ-pvgrG4]
Linhagem C. violaceum selvagem
Este trabalho
contendo a região promotora do
gene CV_1233 em fusão ao lacZ.
WT [lacZ-pvgrG6]
Linhagem C. violaceum selvagem
Este trabalho
contendo a região promotora do
gene CV_0016 em fusão ao lacZ.
Plasmídeos
Características*
Origem/Referência
pNPTS138
Vetor suicida, Canr
M.R.K. Alley
pMR20
Vetor de complementação, Tetr
ROBERTS et al.,
1996
r
pSEVA221
Vetor de complementação, Can
SILVA-ROCHA et
al., 2013
pGEM-T easy
Plasmídeo de clonagem, Ampr
Promega
pRKlacZ290
Vetor derivado de pRK2 com gene
GOBBER e
lacZ sem promotor, Tetr
SHAPIRO, 1992
* Abreviaturas: Can, canamicina; Tet, tetraciclina; Amp, ampicilina; r, resistência

3.2. Meios de cultura e condições de cultivo

Todas as linhagens bacterianas utilizadas neste trabalho foram cultivadas
aerobicamente com agitação de 250 rpm a 37ºC. As linhagens de E. coli DH5α, utilizada

30

no processo de clonagem, e S17-1, utilizada no processo de conjugação, foram cultivadas
em meio rico Luria-Bertani (LB) e suplementadas com tetraciclina (12 µg/ml), ampicilina
(100 µg/ml) e canamicina (50 µg/ml), quando necessário. As linhagens de C. violaceum
listadas na Tabela 1 foram cultivadas em LB e quando necessário suplementadas com os
antibióticos canamicina (50 µg/ml) e tetraciclina (12 µg/ml).

3.3. Análises in silico
Os parálogos de VgrGs no genoma completo de C. violaceum ATCC 12472 foram
encontrados por buscas com a ferramenta Blast (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).
A sequência de aminoácidos e nucleotídeos de cada VgrG foi obtida pelo site KEGG
(https://www.genome.jp/kegg/). A porcentagem de identidade das VgrGs foi descoberta
através do alinhamento múltiplo da sequência das VgrGs, assim como o alinhamento das
regiões

promotoras

desses

genes,

usando

a

ferramenta

Clustal

Omega

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/). Os domínios das proteínas VgrGs foram
identificados utilizando o banco de dados Pfam (pfam.sanger.ac.uk/).

3.4. Técnicas de clonagem e biologia molecular

3.4.1. Reações de PCR
As regiões de interesse do genoma de C. violaceum ATCC 12472 foram
amplificadas por PCR com enzima de alta fidelidade. Foram utilizados em cada reação:
0,5 ul do DNA genômico de C. violaceum, 0,5 ul de cada oligonucleotídeo a 50 µM
(Tabela 2), 1,0 ul de dNTP mix a 10 mM, 10 ul de 5x Phusion HF Buffer, 0,5 ul de
Phusion DNA Polimerase (Thermo Scientific), 1,5 ul de DMSO e água mili-Q para um
volume final de 50 µl. Foram utilizadas condições padrão de ciclagem nessas reações de
PCR. Os fragmentos obtidos foram recuperados de gel de agarose 1%, seguindo protocolo
do kit Wizard® SV gel and PCR clean-up system (Promega).

3.4.2. Digestão do DNA com enzimas de restrição
As reações de digestão foram realizadas diretamente nos produtos de PCR
(insertos) ou nos vetores de clonagem, por 2 horas a 37°C, com enzimas de restrição
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apropriadas (Thermo Scientific), conforme os sítios de restrição adicionados aos
oligonucleotídeos usados nas reações de PCR (Tabela 2). A purificação dos DNAs
digeridos foi realizada como descrito para os produtos de PCR.

3.4.3. Ligação, transformação e minipreparação de DNA
A ligação dos insertos aos vetores foi feita utilizando a enzima T4 DNA ligase
(Biolabs) com o tampão apropriado overnight (aproximadamente 16 h) a 16°C. Procedeuse com transformação das reações de ligação em uma alíquota (40 µl) de DH5α
eletrocompetente por eletroporação em cubetas de 0,2 cm (Biorad), usando os seguintes
parâmetros: 2500 V, 200 Ω, 25 µF. Após a eletroporação, as células foram recuperadas
em 600 µl de meio LB, e mantidas a 37°C, 250 rpm por 1 hora. Em seguida, as bactérias
foram espalhadas em placas de LB suplementadas com antibiótico adequado, e incubadas
em estufa a 37°C por 24 horas. As clonagens foram verificadas por PCR a partir destas
colônias e os vetores com os insertos clonados foram extraídos por minipreparação de
DNA com o kit Wizard plus SV Minipreps DNA purification System (Promega).

3.4.4. Sequenciamento de DNA
As reações de sequenciamento foram feitas utilizando o kit BigDye Terminator
V3.1 (Applied Biosystems) com oligonucleotídeos del1, del4, M13Fw ou M13Rv, que
flanqueiam a região de clonagem, para verificar a sequência correta dos insertos (Tabela
2). As amostras foram precipitadas com isopropanol 62,5% e lavadas duas vezes com
etanol 70%. O sequenciamento foi realizado em um aparelho ABI 3500XL do Núcleo de
Serviços em Biotecnologia (NSB) na Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto.

Tabela 2: Oligonucleotídeos utilizados neste trabalho
Nome

Sequência 5’- 3’

Descrição

CV3986_del1

taccggaagctttgtacttcgcgctattggcc

Fragmento HindIII/BamHI, 606

CV3986_del2

taccggggatccgctggtcagatccatgatcg

pb, mutação do gene CV_3986

CV3986_del3

taccggggatccctgaatgcgatcaaatccggc

Fragmento BamHI/EcoRI, 663 pb,

CV3986_del4

taccgggaattcttggccaatgcatcgggctc

mutação do gene CV_3986

CV3975_del1

taccggaagcttgccccgggcgggtttttaag

Fragmento HindIII/BamHI, 598

CV3975_del2

taccggggatccgtccatggcgcaatctatccg

pb, mutação do gene CV_3975
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CV3975_del3

taccggggatccgtggccgccaaatgaagccg

Fragmento BamHI/EcoRI, 660 pb,

CV3975_del4

taccgggaattcccaacaggtggttttgccgc

mutação do gene CV_3975

CV1432_del1

taccggaagcttcggccgccaaactactagtc

Fragmento HindIII/BamHI, 626

CV1432_del2

taccggggatccgtcaaggtccatcgattgtcc

pb, mutação do gene CV_1432

CV1432_del3

taccggggatccttccccttgctagagcagcc

Fragmento BamHI/EcoRI, 603 pb,

CV1432_del4

taccgggaattccggcaggaacgacgccaatc

mutação do gene CV_1432

CV1233_del1

taccggaagcttccaggcttccagatactgcg

Fragmento HindIII/BamHI, 611

CV1233_del2

taccggggatccactggctagcaatgctttcag

pb, mutação do gene CV_1233

CV1233_del3

taccggggatcccatttcaacatggtgccgtcg

Fragmento BamHI/EcoRI, 583 pb,

CV1233_del4

taccgggaattcccctccagcgacttcatttc

mutação do gene CV_1233

CV0023_del1

taccggaagctttggcatgttggcaacaggcg

Fragmento HindIII/BamHI, 593

CV0023_del2

taccggggatcccagatccatcggcgttccaag

pb, mutação do gene CV_0023

CV0023_del3

taccggggatccccgacgctccccaaagacaa

Fragmento BamHI/EcoRI, 657 pb,

CV0023_del4

taccgggaattctgcatagaacggtgtgccgg

mutação do gene CV_0023

CV0016_del1

taccgggggcccgagatgctaaggccggtgac

Fragmento ApaI/BamHI, 592 pb,

CV0016_del2

taccggggatccgaagctggagaggaggctgt

mutação do gene CV_0016

CV0016_del3

taccggggatccgcgagtaccaacttgcccttc

Fragmento BamHI/SalI, 632 pb,

CV0016_del4

taccgggtcgacctccccatgaaatggatggcg

mutação do gene CV_0016

M13_Fw

gtaaaacgacggccagt

Confirmar clonagens por

M13_Rv

agcggataacaatttcac

sequenciamento

CV3986CompFw

taccggggtaccctcgatcgagctgcatgagc

Fragmento KpnI/BamHI, 2861 pb,

CV3986CompRv

taccggggatcccatcccccttgtccattgcg

complementação com gene
CV_3986

CV3975CompFw

taccggggtaccccgccaatgtgcgcgattac

Fragmento KpnI/BamHI, 3019 pb,
complementação com gene

CV3975CompRv

taccggggatccggtgtcttgcaacagcatgc

CV_3975

CV1432CompFw

taccggggtacccgggtctctcatgatcttgcc

Fragmento KpnI/BamHI, 3554 pb,

CV1432CompRv

taccggggatccgctatgggtgcggtcatggc

complementação com gene
CV_1432

CV1233CompFw

taccggggtaccccaggcttccagatactggc

Fragmento KpnI/EcoRI, 3506 pb,

CV1233CompRv

taccgggaattcgacgcggtttatgcttggcc

complementação com gene
CV_1233

CV0023CompFw

taccggggtacccggtcccaagtcttgctgtg

Fragmento KpnI/BamHI, 2952 pb,

CV0023CompRv

taccggggatccctcgggaagagaacggcatc

complementação com gene
CV_0023

CV0016CompFw

taccggggtaccgagatgctaaggccggtgac

Fragmento KpnI/BamHI, 3234 pb,

CV0016CompRv

taccggggatccccggctctctaccagtaatc

complementação com gene
CV_0016

A região sublinhada indica os sítios das enzimas de restrição.
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3.5 Construção das linhagens mutantes
As linhagens mutantes foram obtidas pelo método de troca alélica em vetor
suicida, como já descrito para C. violaceum e padronizado em nosso laboratório (Figura
4) (DA SILVA NETO et al., 2012). As regiões flanqueadoras dos genes de cada VgrG
foram amplificadas por PCR, ligadas entre si, reamplificadas como um produto único, o
qual foi clonado diretamente no vetor pNPTS138, conforme descrito acima. As
construções obtidas foram introduzidas em C. violaceum ATCC 12472 por conjugação
com E. coli S17-1. Após 24 horas em placas LB, as conjugações foram espalhadas em
placas de LB com canamicina (50 μg/ml) e ampicilina (100 μg/ml) para a seleção da
primeira recombinação homóloga (Figura 4). As colônias que cresceram nessas placas
foram submetidas a PCR de colônia para confirmar a integração no genoma, com os
oligonucleotídeos del1/del4 de cada gene (Tabela 2). Em seguida, essas colônias foram
então cultivadas em 5 ml de meio LB líquido por 48 horas, sendo então plaqueadas em
LB com sacarose 12%. Esta etapa visa selecionar bactérias nas quais ocorreu um segundo
evento de recombinação, uma vez que o vetor pNPTS138 possui o gene sacB, que
codifica uma enzima responsável pela hidrólise da sacarose, tendo como um co-produto
da reação uma substancia tóxica para as bactérias que ainda contém o vetor integrado. As
colônias que cresceram em sacarose foram testadas quanto a sensibilidade em canamicina
(50 µg/ml) (Figura 4). Após estas etapas de seleção, foi feito PCR de colônia para
confirmação do mutante, utilizando os oligonucleotídeos del1/del4 (Tabela 2), pois a
segunda recombinação pode levar a deleção do gene de interesse, ou a reversão ao
genótipo WT. Para os mutantes múltiplos, o procedimento foi repetido de modo
sequencial, partindo do mutante ΔvgrG1 até o mutante sêxtuplo final ΔvgrG1-6. As
linhagens mutantes foram congeladas no freezer -80ºC.

3.6 Construção das linhagens complementadas
Para a complementação, cada gene vgrG individual foi amplificado por PCR
(Tabela 2) e clonado no vetor pMR20 ou pSEVA221 (Tabela 1), ambos de baixa cópia,
e as construções obtidas foram introduzidas na linhagem mutante sêxtupla (ΔvgrG1-6),
ou na sua respectiva linhagem mutante, por conjugação. A complementação foi
confirmada por PCR de colônias usando oligonucleotídeos CompFw e CompRv (Tabela
2) específicos para cada gene.
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Can

pNPTS138

DNA cromossômico WT

Gene alvo

1ª Recombinação
(Inserção do vetor no DNA cromossômico)

R

Can /Sac

S

SacB

Can

Gene alvo

2ª Recombinação

S

Can /Sac

R

Cromossomo Δ (Deleção do gene de interesse)

Figura 4: Estratégia utilizada para obtenção das linhagens mutantes nulas. Esquema com as
principais etapas para construção de mutantes nulos, obtidos com deleção da região codificadora
das VgrGs por meio de troca alélica. Em ambas as recombinações homólogas podem ocorrer dois
eventos (linhas cheias e tracejadas), mas apenas os eventos das linhas cheias estão demonstrados
na figura. Detalhes das etapas estão descritos no texto.

3.7 Curvas de crescimento
Foram feitas curvas de crescimento em meio rico LB para comparar o crescimento
das linhagens mutantes em relação à linhagem selvagem de C. violaceum. Inicialmente,
foi feito um pré-inóculo em 2 ml de LB a partir das linhagens que foram retiradas do
freezer em placas LB. Este pré-inóculo foi mantido a 37°C, em uma agitação de 250 rpm,
overnight. As culturas foram então diluídas para uma DO600 inicial de 0,01 em 20 ml de
meio LB. Os inóculos foram mantidos em uma agitação de 250 rpm, a uma temperatura
de 37°C e, alíquotas foram retiradas em intervalos de tempo de 1 hora durante oito pontos,
e no ponto de 24 horas para a medição da DO600 em espectrofotômetro.
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3.8 Ensaios de competição bacteriana

3.8.1. Ensaio de competição bacteriana qualitativo
Para verificar o papel das VgrGs em competição interbacteriana, a C. violaceum
selvagem e os mutantes simples e múltiplos de vgrGs foram utilizados nos ensaios de
competição contra E. coli e várias outras bactérias Gram-negativas, analisando a
sobreposição da C. violaceum a outras bactérias, utilizando como indicativo a coloração
roxa característica da C. violaceum. Para realizar esse experimento, as linhagens
selvagem e mutantes de C. violaceum, além das bactérias Stenotrophomonas maltophilia,
Escherichia coli, Streptococcus mutans, Shigella sonnei e Pseudomonas aeruginosa
(gentilmente cedidas pela professora Eliana Guedes), foram retiradas do freezer em placas
LB e foi feito um pré-inóculo em 2 ml de LB liquido mantido a 37 °C em uma agitação
de 250 rpm por 24 h. Após o período de incubação, as linhagens tiveram sua DO600
ajustada para 1,0 em 1 ml. Foram misturados então 10 µl de cada mutante das VgrGs e
da linhagem selvagem de C. violaceum com 10 µl de cada uma das bactérias (1:1). Em
seguida, essa mistura foi colocada em placas LB, incubadas overnight a 37°C.

3.8.2. Ensaio de competição bacteriana quantitativo
Para esse ensaio utilizamos um protocolo previamente descrito (Figura 5)
(ALCOFORADO DINIZ et al., 2017). As linhagens selvagem e mutantes de C. violaceum
e a P. aeruginosa foram retiradas do freezer –80°C em placas LB e após o crescimento
overnight, as bactérias foram ressuspendidas em LB líquido e padronizadas em DO600
5,0. As bactérias atacantes (linhagens de C. violaceum) e presa (P. aeruginosa) foram
misturadas na proporção de 5:1 e a mistura foi colocada em placas LB. A competição
ocorreu durante 4 horas a 37°C. Posteriormente, todo o spot foi recuperado utilizando um
tubo de ensaio para o recorte do LB ágar. O spot recuperado foi então ressuspendido em
LB e, logo após, foi feita uma diluição seriada até -6. Para um teste inicial, um pequeno
volume (10 µl) de todas as diluições da diluição seriada foi adicionado em placas LB com
canamicina (antibiótico seletivo para o crescimento apenas da presa). Após a incubação
overnight, utilizamos a estimativa da recuperação da presa na placa teste para determinar
a diluição que forneceria o número de colônias ideal para a contagem. Em seguida, um
volume apropriado da diluição correta da co-cultura foi espalhado em uma placa LB com
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canamicina, e a UFC (unidade formadora de colônia) foi contada após a incubação
overnight (Figura 5). Foi possível assim analisar a redução de UFC destas bactérias presas
após co-cultivo com a atacante, como descrito em vários estudos com T6SS (SCHWARZ
et al., 2010; LIEN e LAI, 2017; RAY et al., 2017).
C. violaceum WT

Atacante

Presa

Normalizado
para DO 5,0
Incubado por
4h a 37°C

Retirado todo
o spot

Atacante 5:1
Presa
P. aeruginosa
LB + P.a

WT + P.a
WT + P.a

LB + P.a

Canamicina
Ressuspendido
em 1 mL de LB

-4 -5 -6
0 -1 -2 -3
0 -1 -2

WT + P.a

Diluição seriada

Triagem: spots
de toda diluição
seriada

Competição:
plaqueada a
melhor diluição
Contagem de
colônias da presa
selecionada por
antibiótico

Figura 5: Esquema do ensaio de competição bacteriano. Após o crescimento em placas LB
overnight as culturas foram ressuspendidas, normalizadas para uma OD específica e misturadas
em uma proporção de 5:1. Após a incubação por 4 horas, todo o spot foi recuperado utilizando
um tubo de ensaio para recorte do ágar. Após a cultura ser transferida para o LB líquido através
de agitação no vortex, foi feito uma diluição seriada. Toda a diluição foi plaqueada em uma placa
teste suplementada com o antibiótico específico para que apenas a presa sobrevivesse. A melhor
diluição foi plaqueada em placas LB suplementada com antibiótico seletivo, e após a incubação
overnight as colônias foram contadas. Modificado de Alcoforado Diniz et al., 2017.

3.9 Ensaios de Western blot
Ensaios de Western blot foram utilizados para detecção de Hcp no extrato total e
no sobrenadante das culturas de linhagens selvagem e mutantes de vgrGs de C. violaceum
(redução de Hcp no sobrenadante destes mutantes indica perda do funcionamento do
T6SS) (FLAUGNATTI et al., 2016). As linhagens foram inoculadas em 20 ml de LB
ajustando a DO600 para 0,01, seguido de cultivo a 37°C até uma DO600 entre 2,5 e 3,0.
Então, 1 ml dessa cultura foi separado e centrifugado a 4000 rpm por 5 minutos para a
formação do pellet. Para as amostras do sobrenadante, 15 ml das culturas foram
centrifugadas em falcon a 4000 rpm por 15 minutos. Em seguida, 1 ml foi filtrado usando
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filtros de 0,22 µm. Em ambos os casos, as amostras foram ressuspendidas em tampão de
corrida com SDS e DTT, ajustando os volumes de acordo com a DO600. As amostras
foram submetidas a corrida em gel SDS-PAGE 15%. Após a corrida, as proteínas foram
transferidas para a membrana de nitrocelulose por eletroforese com tampão de
transferência. As membranas com as proteínas imobilizadas foram tratadas então com
solução Ponceau-S por 5 minutos, para avaliar a eficiência da transferência e do
carregamento. Após a lavagem com água destilada, a membrana foi bloqueada com
TBS/leite 5%, sob agitação por 1 hora. Seguiu-se incubação com anticorpo anti-Hcp
(anticorpo policlonal obtido no Doutorado da aluna Júlia Alves) ainda em solução
TBS/leite por 2 horas. Após a incubação com o anticorpo, a membrana foi lavada em
agitação 4 vezes com TBS-T (0,5 ml de Tween para 1 l de TBS) por 5 minutos e 1 vez
com TBS 1X por 10 minutos. Utilizamos então o anticorpo secundário anti-mouse (Kit
KPL protein detector) em TBS/leite 5% em agitação por 1 hora. Repetimos as lavagens e
então adicionamos substrato do Kit KPL protein detector. Os resultados foram observados
no fotodocumentador Amersham Imager 600.
3.10 Análise da atividade de β-galactosidase
As regiões promotoras dos genes vgrGs foram amplificadas por PCR, com os
oligonucleotídeos del2 e CompFw de cada gene (Tabela 2), clonadas no plasmídeo
pGEM-T easy e subclonadas no vetor repórter pRKlacZ290. Essas construções foram
então introduzidas na linhagem de C. violaceum WT por conjugação. No dia anterior ao
ensaio foi feito um pré-inóculo em 2 ml de LB com o antibiótico tetraciclina. A partir
desse pré-inóculo foi feito um inóculo com DO600 inicial de 0,01 em 20 ml de LB
incubado a 37°C e uma agitação de 250 rpm. Alíquotas foram retiradas 3, 4, 6, 8 e 16
horas após o início da incubação e sua absorbância foi lida a 600 nm. Em um tubo de 2
ml foram colocados 0,8 ml de tampão Z (Na2HPO4 177,99 g/mol; NaH2PO4 156,01 g/mol;
KCl 74,55 g/mol; MgSO4 246,47 g/mol; β-mercapto 78,13 g/mol), 0,2 ml da alíquotas de
bactérias, 100 µl de clorofórmio e 25 µl de SDS 0,1%. Esses tubos foram vortexados e
incubados por 5 minutos a 30°C. Adicionamos então 0,2 ml de ONPG (4 mg/ml em
tampão fosfato de potássio 100 mM pH 7,0), incubamos novamente por 5 minutos a 30°C
e para parar a reação utilizamos 0,4 ml de Na2CO3 1 M. Centrifugamos por 5 minutos e
em seguida lemos a absorbância a 420 nm. As unidades de Miller foram calculadas
utilizando os valores de OD a 600 e 420 nm.
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4

RESULTADOS

4.1 Análise in silico das proteínas VgrGs do T6SS de C. violaceum

Um trabalho em andamento no laboratório identificou um cluster gênico no
genoma de C. violaceum, compreendido entre os genes CV_3963 e CV_3991, no qual
estão presentes os 14 genes considerados essenciais para o funcionamento da maquinaria
do T6SS, incluindo dois genes vgrGs (Doutorado da aluna Júlia Alves). Para o presente
trabalho, realizamos uma busca com a ferramenta Blast para verificar se haveriam outros
genes vgrGs em C. violaceum. Por meio desta análise foram encontrados seis genes vgrGs
no genoma de C. violaceum: além dos genes presentes no cluster principal, aqui chamados
de vgrG1 e vgrG2, foram encontrados quatro genes espalhados em outras regiões
distantes do genoma, os quais chamamos de vgrG3, vgrG4, vgrG5 e vgrG6, localizados
em possíveis pequenos clusters de VgrGs órfãs associadas a potenciais proteínas efetoras
(Figura 6). Optamos por numerar os genes vgrGs pela ordem sequencial no genoma, do
maior (CV_3986, vgrG1) para o menor (CV_0016, vgrG6), de modo que os genes vgrG1
e vgrG2 seriam aqueles presentes no cluster principal.

Figura 6: Clusters gênicos contendo os genes vgrGs do T6SS de C. violaceum. Além do grande
cluster contendo duas VgrGs, existem outros quatro pequenos clusters distribuídos pelo genoma
de C. violaceum contendo quatro VgrGs órfãs.

Um alinhamento múltiplo destas seis proteínas VgrGs revelou alta identidade de
sequência entre elas (de 70 a 93%), sugerindo que poderiam ser cópias parálogas com
possível papel redundante (Figura 7A). Além disso, nossas análises também revelaram
que as seis VgrGs têm a mesma organização de domínios (Figura 7B), contendo os dois
domínios mínimos e típicos de proteínas VgrGs (PF05954 e PF10106), além de um
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domínio adicional na região C-terminal (DUF2345), o qual tem sido recentemente
descrito como importante para interação com efetores (FLAUGNATTI et al., 2016).
Curiosamente, as proteínas VgrG3 e VgrG4 apresentam uma região extra no C-terminal,
após o domínio DUF2345, pouco estruturada (Figura 7B). Portanto, a alta similaridade
de sequência e conservação de domínios das seis proteínas VgrGs de C. violaceum levanta
e questão se elas teriam papel redundante.

A

B

Figura 7: Análise in silico das proteínas VgrGs de C. violaceum. A. Porcentagem de identidade
entre as seis proteínas VgrGs de C. violaceum. Dados obtidos a partir de alinhamento múltiplo
com a ferramenta Clustal. B. Domínios das proteínas VgrGs de C. violaceum. Análise no banco
de dados Pfam indicou presença dos dois domínios típicos de VgrGs (em verde e vermelho), um
domínio adicional C-terminal (em azul), possível peptídeo sinal (em laranja), regiões de baixa
complexidade (azul) e regiões desordenadas (cinza).

4.2 Construção das linhagens mutantes e complementadas das VgrGs de C.
violaceum
Para investigar a possibilidade de redundância das VgrGs, foram construídos
mutantes nulos individuais de cada um dos seis genes vgrGs (ΔvgrG1, ΔvgrG2, ΔvgrG3,
ΔvgrG4, ΔvgrG5 e ΔvgrG6), além de mutantes com deleção sequencial destes genes
(ΔvgrG1-2, ΔvgrG1-3, ΔvgrG1-4, ΔvgrG1-5 e ΔvgrG1-6). Todos os mutantes nulos
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foram obtidos pelo método de troca alélica em vetor suicida (Figura 4) (DA SILVA
NETO et al., 2012), sendo que os mutantes individuais foram obtidos a partir da C.
violaceum selvagem ATCC 12472, enquanto para os mutantes múltiplos, o procedimento
foi repetido de modo sequencial, partindo do mutante ΔvgrG1, até a obtenção de um
mutante sem nenhum dos seis genes vgrGs (ΔvgrG1-6). Todas estas linhagens mutantes
foram confirmadas por meio de PCR de colônia (Figura 8).
A complementação das linhagens mutantes foi obtida pela clonagem de cada gene
vgrG individual contendo, quando possível, região promotora própria, no plasmídeo
pMR20 (ROBERTS et al., 1996), ou no plasmídeo pSEVA221 (SILVA-ROCHA et al.,
2013), ambos vetores de baixo número de cópias. Todas estas construções de
complementação foram introduzidas no mutante sêxtuplo ΔvgrG1-6, ou nas respectivas
linhagens mutantes, quando estas apresentaram fenótipos a serem complementados.
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Figura 8: Confirmação das linhagens mutantes dos genes vgrGs. PCR de colônia para a
confirmação das linhagens mutantes foram feitos com oligonucleotídeos del1 e del4, os quais
amplificam as regiões flanqueadoras com os respectivos genes (1, WT) ou apenas as regiões
flanqueadoras devido deleção dos genes (2, mutantes). Foram obtidas bandas do tamanho
esperado para todos os mutantes (canaletas 2), assim como para a linhagem WT (canaletas 1). M:
marcador de peso molecular 1 Kb plus DNA Ladder (Thermo Scientific). Em algumas reações
também foram observadas bandas inespecíficas além dos produtos de amplificação de tamanhos
esperados.
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4.3 Perfil de crescimento das linhagens mutantes vgrGs
Para investigar se as linhagens mutantes apresentam diferença de crescimento em
relação à linhagem selvagem (WT), foram feitas curvas de crescimento em meio rico LB
(Figura 9). Os resultados indicaram que a deleção individual de cada vgrG (Figura 9A)
ou mesmo a deleção sequencial das vgrGs até a remoção de todas elas (Figura 9B) não
afetou o crescimento das linhagens, uma vez que não houve diferença no crescimento de
nenhuma linhagem mutante quando comparados à linhagem WT. Estes resultados
indicam que os genes vgrGs não são essenciais para o crescimento de C. violaceum em
condições ótimas de cultivo.

A

B

Figura 9: Curvas de crescimento das linhagens mutantes vgrGs. A. Crescimento das linhagens
mutantes simples com deleção de cada vgrG. B. Crescimento das linhagens de mutantes
múltiplos. As bactérias foram cultivadas em meio LB e os pontos foram obtidos a partir da retirada
de alíquotas e medição da DO600 de hora em hora durante 8 horas e no ponto de 24 horas.
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4.4 Papel das VgrGs de C. violaceum na competição interbacteriana
Considerando o papel de T6SSs em competição entre bactérias (SANA et al.,
2016; ANDERSON et al., 2017; PISSARIDOU et al., 2018), inclusive o T6SS de C.
violaceum (Doutorado em andamento da aluna Júlia Alves), decidimos investigar a
contribuição das proteínas VgrGs nesse processo (Figuras 10 e 11). Uma vez que já foi
realizado um screening prévio que consiste no cocultivo de C. violaceum com diferentes
espécies bacterianas, sendo elas tanto Gram-negativas quanto Gram-positivas (Doutorado
Júlia Alves), foram escolhidas as linhagens bacterianas em que a C. violaceum WT tinha
melhores vantagens competitivas quando comparada com as linhagens mutantes de um
componente essencial da maquinaria do T6SS. A cor roxa da C. violaceum foi utilizada
para diferenciar os cocultivos em que ela não conseguia crescer daqueles em que ela era
capaz de se sobrepor às bactérias alvo.
Conforme esperado, a C. violaceum selvagem conseguiu se sobrepor a quase todas
as bactérias testadas, enquanto que a linhagem mutante Δhcp, deficiente em um
componente essencial da maquinaria do T6SS, perdeu quase que totalmente a capacidade
de competir contra a maioria das bactérias (Figura 10). Ao observarmos o cocultivo das
mesmas bactérias com as linhagens mutantes simples das VgrGs, percebemos que o
mutante ΔvgrG3 foi o único que teve diminuição da capacidade de se sobrepor à P.
aeruginosa, de maneira semelhante a linhagem Δhcp, e em menores níveis à E. coli
(Figura 10A). Essa observação nos levou a analisar os mutantes sequenciais das VgrGs
(Figura 10B). Neste caso, percebemos uma perda drástica da capacidade de competir
contra todas as bactérias testadas (P. aeruginosa, E. coli e S. maltophilia) a partir do
mutante triplo das VgrGs 1, 2, 3 (ΔvgrG1-3), alcançando níveis similares ao mutante do
componente essencial da maquinaria, Δhcp (Figura 10B).
Além deste ensaio de competição bacteriana qualitativo, foi realizado também um
ensaio de competição interbacteriana quantitativo (Figura 11), seguindo um protocolo
pré-estabelecido (ALCOFORADO DINIZ et al., 2017), no qual é feita a quantificação da
UFC da presa sem e com competição com a bactéria atacante em placas com antibiótico
seletivo para a presa (Figura 11A). Neste ensaio, escolhemos como presa a bactéria P.
aeruginosa ATCC 27853, a qual foi competida com a atacante C. violaceum. Após 4
horas de competição, conseguimos observar que, embora a maioria dos mutantes simples
das VgrGs não tenha apresentado diferença significativa na competição com P.
aeruginosa quando comparados com a linhagem selvagem de C. violaceum, o mutante
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ΔvgrG3 teve uma perda significativa da capacidade de competir contra a P. aeruginosa,
porém em níveis inferiores ao controle (não competido) e ao mutante Δhcp (Figura 11B).

A

Δhcp ΔvgrG1 ΔvgrG2 ΔvgrG3 ΔvgrG4 ΔvgrG5 ΔvgrG6

WT

S. maltophilia
E. coli
S. mutans
S. sonnei
P. aeruginosa

B

WT

Δhcp ΔvgrG1-2 ΔvgrG1-3 ΔvgrG1-4 ΔvgrG1-5 ΔvgrG1-6

E. coli

P. aeruginosa

S. maltophilia
Figura 10: Ensaio de competição interbacteriana qualitativo dos mutantes vgrGs. A.
Competição dos mutantes simples das VgrGs. B. Competição dos mutantes com deleção
sequencial das VgrGs. Nos ensaios foram utilizados como controle a linhagem de C. violaceum
WT e o mutante com deleção de um componente essencial da maquinaria, o Δhcp. A sobreposição
da C. violaceum às bactérias indicadas competidoras é percebida pela coloração roxa.

Quando o mesmo ensaio foi efetuado com as linhagens de mutantes múltiplos das
VgrGs foi possível observar que os níveis de recuperação da P. aeruginosa a partir do
cocultivo com o mutante triplo, ΔvgrG1-3, foram semelhantes aos níveis de recuperação
da P. aeruginosa quando não houve competição, ou quando competida com o mutante
Δhcp, níveis estes quatro logs acima da recuperação da P. aeruginosa ao competir com a
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linhagem C. violaceum selvagem (Figura 11C). Assim, tanto o ensaio qualitativo quanto
o ensaio quantitativo de competição demonstraram claramente que a VgrG3 é a mais
importante para a atividade antibacteriana do T6SS de C. violaceum, com as demais cinco
VgrGs apresentando um papel aparentemente mais acessório, pelo menos para as
bactérias competidoras testadas, sobretudo a P. aeruginosa.
B

A

C

Figura 11: Ensaio de competição quantitativo dos mutantes vgrGs contra P. aeruginosa. A.
Placa teste utilizada para a determinação da melhor diluição a ser plaqueada. P. aeruginosa não
competida (LB) ou competida com C. violaceum selvagem (WT) em placa LB com canamicina.
Recuperação da cepa alvo (P. aeruginosa ATCC 27853) após cocultura com os mutantes simples
das VgrGs (B), ou com os mutantes múltiplos das VgrGs (C) como atacantes. Em todos os ensaios
foram utilizados como linhagens controles a C. violaceum WT e o mutante Δhcp. Os pontos
mostram a quantidade de ensaios biológicos independentes de cada competição (n≥3).

4.5 Análise do papel das VgrGs no funcionamento do T6SS de C. violaceum
Proteínas VgrGs são consideradas parte essencial da maquinaria para montagem
e funcionamento do T6SS (CIANFANELLI et al., 2016a), mas no caso de C. violaceum
que possui seis cópias de VgrG, tornou-se bastante interessante investigar quantas e quais
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VgrGs são necessárias para que o T6SS continue funcional. Para responder esta questão
foram realizados ensaios de Western blot, para detecção de Hcp no sobrenadante das
culturas dos mutantes simples e múltiplos de vgrGs. Todos os componentes da
maquinaria do T6SS precisam ser expressos para que ocorra a secreção do Hcp, e sendo
ele um componente essencial da maquinaria, a detecção do Hcp no sobrenadante das
culturas é um indicativo da funcionalidade do sistema (MURDOCH et al., 2011;
CIANFANELLI et al., 2016a). A deleção individual das VgrGs de C. violaceum teve um
pequeno impacto na secreção dependente do T6SS, com uma pequena diminuição da
secreção de Hcp nos mutantes ΔvgrG1 e ΔvgrG3 (Figura 12A). Como esperado, não
houve detecção de Hcp (extrato total ou sobrenadante) no mutante Δhcp, nem no
sobrenadante do mutante ΔvipA, o qual não produz a proteína da bainha do T6SS (Figura
12A e 12B). Consistente com os ensaios de competição, a deleção combinada das VgrGs
1, 2 e 3 resultou na perda da funcionalidade do T6SS, visto através da ausência de Hcp
secretado em todos os mutantes múltiplos a partir do mutante triplo (Figura 12B). Estes
resultados indicam que a ausência de algumas das proteínas VgrGs individuais teve pouco
efeito no funcionamento do T6SS, mas neste caso, além da VgrG3, houve também um
efeito individual da VgrG1.

A

B

Figura 12: Análise da secreção de Hcp em mutantes vgrGs por Western blot. A proteína Hcp foi
detectada com anticorpo anti-Hcp nos sobrenadantes (sob) e extrato total (pellet) de culturas dos
mutantes simples (A) ou mutantes múltiplos das VgrGs (B). Foram usados como controle a linhagem
selvagem da C. violaceum (WT), assim como os mutantes Δhcp e ΔvipA, deficientes no
funcionamento do T6SS.
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4.6 Complementação dos mutantes vgrGs de C. violaceum
A complementação de mutantes é fundamental para descartar quaisquer mutações
ou efeitos secundários que poderiam contribuir para os fenótipos. Como apenas o mutante
individual ΔvgrG3 apresentou fenótipo de competição (Figura 10A e Figura 11B), este
foi complementado com o gene vgrG3 clonado no vetor pSEVA221. Como mostrado na
figura 13A, a competição com o mutante ΔvgrG3 com vetor pSEVA221 vazio, assim
como com o mutante nulo ΔvgrG3 resultou em pouca morte da P. aeruginosa. Esse
fenótipo foi totalmente revertido na linhagem complementada com vgrG3, pois esta
matou a P. aeruginosa em níveis semelhantes a C. violaceum WT.
A

C

B

Figura 13: Complementação de mutantes vgrGs de C. violaceum. A. Ensaios de competição
quantitativo com a complementação do mutante ΔvgrG3. B. Ensaio de competição com o mutante
sextuplo das VgrGs (ΔvgrG1-6) recebendo cada gene vgrG separadamente. Ambos os ensaios de
competição tiveram como presa a P. aeruginosa. Os pontos mostram a quantidade de ensaios
biológicos independentes de cada competição (n≥3). C. Western blot com o mutante sextuplo
(ΔvgrG1-6) recebendo cada gene vgrG separadamente, usando anticorpo anti-Hcp. Foram usados
como controle a C. violaceum WT, Δhcp e ΔvipA. Foram usados sobrenadantes (sob) e extrato
total (pellet) das culturas.
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Outra estratégia para estudar o papel individual das VgrGs de C. violaceum foi
introduzir cada gene vgrG, clonado no pSEVA221 ou no pMR20, no mutante sêxtuplo
sem nenhum gene vgrG (ΔvgrG1-6) e analisar se haveria restauração da capacidade de
competição (Figura 13B) e da secreção de Hcp (Figura 13C) nestas linhagens. A presença
de vgrG3 no mutante ΔvgrG1-6 restaurou totalmente sua capacidade de competição e de
secreção de Hcp, enquanto a presença de cada um dos outros cinco genes vgrGs não
causou nenhuma melhora na competição e resultou em pequena secreção de Hcp (Figura
13B e 13C). Esses dados enfatizam ainda mais a necessidade da VgrG3 para a competição
contra P. aeruginosa e reafirmam que a VgrG3 tem papel preponderante no
funcionamento do T6SS de C. violaceum.

4.7 Análise da região promotora e da expressão dos genes vgrGs
Considerando que as proteínas VgrGs de C. violaceum apresentam alta identidade
de sequência (Figura 7), realizamos uma análise das regiões promotoras dos genes vgrGs
para verificar se estas regiões também são conservadas. Foi realizado um alinhamento
múltiplo das regiões promotoras dos quatro genes vgrGs órfãos, uma vez que os genes
vgrG1 e vgrG2 do cluster grande não parecem ter seu próprio promotor por estarem
internos em operons (Figura 6). Este alinhamento revelou a quase ausência de
conservação nas regiões promotoras dos quatro genes vgrGs, mas foi identificada uma
pequena região bastante conservada entre elas (Figura 14). Trata-se de uma sequência
repetida invertida que coincide com dois sítios de ligação do regulador de QS CviR,
preditos previamente por análise in silico (STAUFF e BASSLER, 2011), sugerindo que
as quatro VgrGs de C. violaceum poderiam ser reguladas por QS.
Para estudar a expressão dos genes vgrGs, foram feitas tentativas de clonar as
regiões promotoras destes seis genes no plasmídeo pRKlacZ290, que contém um gene
repórter lacZ sem promotor. As construções obtidas para vgrG2, vgrG3, vgrG4 e vgrG6
foram introduzidas em C. violaceum selvagem para realização de ensaios de atividade de
beta-galactosidase ao longo da curva de crescimento (Figura 15). Para as construções
pvgrG2 e pvgrG6 foi detectada apenas uma atividade basal em qualquer tempo analisado
da curva de crescimento. No caso de vgrG2, isto confirma que não há um promotor
próprio e sua expressão deve ser regulada a partir do promotor do operon. Já para pvgrG3
e pvgrG4 houve um aumento de duas vezes na atividade comparando a fase exponencial
com a fase estacionária, sugerindo uma regulação destes genes dependente da fase de
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crescimento, possivelmente via QS. Vale destacar que o promotor de vgrG3 é bem mais
expresso do que o promotor de vgrG4 (Figura 15), o que corrobora o papel mais central
de VgrG3 no T6SS de C. violaceum.

Figura 14: Alinhamento múltiplo das regiões promotoras dos genes vgrGs órfãos. Análise
realizada com a ferramenta Clustal Omega. Marcados em vermelho, os sítios de ligação do CviR
descritos por STAUFF e BASSLER, 2011. O quadrado amarelo mostra a região de maior
conservação entre essas sequências. * Resíduos de nucleotídeos conservados.
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B
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D

Figura 15: Ensaio de atividade de β-galactosidase de promotores de genes vgrGs. (A-D) As
construções com os promotores dos genes vgrGs indicados foram introduzidas em C. violaceum
selvagem. O ensaio foi realizado com culturas cultivadas em meio LB nos tempos indicados ao
longo da curva de crescimento.

Apesar de as construções dos promotores de vgrG1 e vgrG5 ainda estarem em
andamento, os dados obtidos até agora indicam um perfil de expressão distinto para os
diferentes genes vgrGs, assim como foram distintos os efeitos da ausência de cada VgrG
para o funcionamento e atividade antibacteriana do T6SS de C. violaceum.
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5 DISCUSSÃO

Dentre os arsenais utilizados por bactérias para eliminar competidores, o disparo
de efetores tóxicos por meio do T6SS tem se mostrado um dos mecanismos mais
sofisticados e elegantes (CIANFANELLI et al., 2016a; GARCÍA-BAYONA e
COMSTOCK, 2018). Em poucos anos, os componentes essenciais da maquinaria do
T6SS foram identificados e suas funções vem sendo rapidamente elucidadas,
ultrapassando o conhecimento acumulado em relação a outros sistemas de secreção
(COSTA et al., 2015; GALÁN e WAKSMAN, 2018). No entanto, diversos aspectos
relacionados a como os efetores são carregados e entregues nas células alvo (bacteriana
ou eucariótica) ainda não estão devidamente investigados e parecem haver diversas
possibilidades, com efetores se associando a Hcp, VgrG ou PAAR diretamente ou através
de proteínas adaptadoras (ALCOFORADO DINIZ et al., 2015; HACHANI et al., 2016).
Além disso, o papel da proteína VgrG como um componente essencial da maquinaria do
T6SS em casos nos quais VgrG ocorre em múltiplas cópias, ainda é pouco estudado.
A Chromobacterium violaceum é um bom modelo para investigar competição.
De fato, é bem conhecido que a C. violaceum antagoniza outros organismos por
competição à distância mediada por moléculas secretadas (DURÁN et al., 2016;
BATISTA e DA SILVA NETO, 2017). Por exemplo, C. violaceum mata Staphylococcus
aureus através da violaceína entregue em vesículas extracelulares (ARULDASS et al.,
2018; BATISTA et al., 2020), enquanto a Chromobacterium Csp_P apresenta atividade
mediada por metabólitos secretados contra mosquitos Anopheles e Aedes (RAMIREZ et
al., 2014). Porém, não há trabalhos publicados descrevendo competição dependente de
contato em C. violaceum. Dados em andamento do nosso grupo (Doutorado da aluna Júlia
Alves) indicam que a C. violaceum possui um T6SS funcional com atividade
antibacteriana que potencialmente oferece vantagem na sua interação com outras
bactérias no ambiente, mas a função de proteínas VgrGs neste T6SS ainda não foi
investigada. Neste presente trabalho, estudamos as VgrGs de C. violaceum. Identificamos
que esta bactéria possui seis VgrGs, todas elas com a mesma organização de domínios. A
obtenção e caracterização de linhagens mutantes com deleção individual ou combinada
dos seis genes vgrGs revelou que a VgrG3 possui papel preponderante em relação às
outras cinco VgrGs, seja no funcionamento do T6SS (secreção de Hcp) ou em sua
atividade antibacteriana (competição contra P. aeruginosa). Análise da atividade
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promotora dos genes vgrGs indicou que vgrG3 e vgrG4 são mais expressos em alta
densidade celular, possivelmente via ativação pela regulador de QS CviR.
Muitas bactérias possuem um único T6SS, enquanto algumas outras possuem
mais de um, sendo que em ambos os casos os genes estão organizados em grandes clusters
no genoma. Por exemplo, existem três clusters completos em P. aeruginosa, seis clusters
em Burkholderia pseudomallei e quatro clusters em Yersinia pseudotuberculosis. Nos
casos de um único organismo possuir mais de um T6SS, geralmente estes são regulados
diferencialmente e podem realizar diferentes funções (SHALOM et al., 2007; ZHANG et
al., 2011; SANA et al., 2012; ALLSOPP et al., 2017; PAN et al., 2018). Através de
análises in silico neste presente trabalho identificamos seis genes vgrGs presentes no
genoma da C. violaceum, sendo dois deles localizados em um cluster principal com genes
da maquiaria do T6SS, e os outros quatro dispersos em pequenos clusters no genoma. Da
mesma forma, outras bactérias que possuem um único T6SS podem conter mais de um
gene vgrG no genoma em clusters órfãos (ZHENG e LEUNG, 2007; BOYER et al., 2009;
ZOUED et al., 2014; ZONG et al., 2019), contudo ainda não está claro a necessidade de
se ter várias copias de genes vgrGs.
A entrega de efetores pelo T6SS envolve a contração da bainha VipAB,
impulsionando o aparato perfurante Hcp/VgrG/PAAR com os efetores em direção a
célula-alvo (CIANFANELLI et al., 2016a). A VgrG forma uma estrutura trimérica e se
comporta com um centro para a formação do tubo de Hcp, sendo assim um componente
essencial para a montagem e o funcionamento da maquinaria (SHNEIDER et al., 2013;
HACHANI et al., 2014; ZOUED et al., 2014; RENAULT et al., 2018). Os domínios de
VgrGs incluem os domínios semelhantes aos gp27 e gp5 de bacteriófagos (N-terminal e
central), além de domínios efetores ou adaptadores adicionais na porção C-terminal.
Quando as regiões C-terminais das VgrGs são domínios citotóxicos, elas são chamadas
VgrGs ‘evoluídas’ ou especializadas (WHITNEY et al., 2014; ALCOFORADO DINIZ
et al., 2015; RENAULT et al., 2018). Nossa análise de domínios das seis VgrGs de C.
violaceum revelou que todas elas contém os domínios gp27 e gp5, normalmente
encontrados em proteínas VgrGs, assim como um domínio DUF2345 no C-terminal. Em
Escherichia coli entero-agregativa (EAEC) descobriu-se que o domínio DUF2345 e um
domínio adicional chamado de TTR, pois se dobra como um domínio semelhante a
transtirretina, são responsáveis pela seleção e transporte de efetores do T6SS, mais
especificadamente a fosfolipase Tle1 (FLAUGNATTI et al., 2016). Devido à falta de
domínios C-terminais citotóxicos, acreditamos que nenhuma das VgrGs de C. violaceum
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seja do tipo especializada, assim como as 10 VgrGs da Burkholderia cenocepacia K462, e as 2 VgrGs de Serratia marcescens (AUBERT et al., 2015; CIANFANELLI et al.,
2016b). Embora não tenhamos conseguido modelar as regiões desestruturadas
encontradas na parte final de VgrG3 e VgrG4, acreditamos que possam ser o motivo TTR
da VgrG de E. coli.
As proteínas com domínio PAAR afiam o pico do aparato perfurante ao se
ligarem a β-hélice do trímero de VgrGs, além de auxiliarem na interação de VgrGs com
efetores cargo (SHNEIDER et al., 2013; HACHANI et al., 2014; WOOD et al., 2019). Já
foi descrito em bactérias como S. marcescens, P. aeruginosa e Agrobacterium
tumefaciens que cada proteína PAAR interage com uma proteína VgrG específica
(CIANFANELLI et al., 2016b; COULTHURST, 2019). Em alguns casos, o domínio
PAAR é parte de toxinas contendo repetições Rhs que possuem atividade de nuclease
(COULTHURST, 2019; WOOD et al., 2019). Como identificamos no genoma de C.
violaceum genes que potencialmente codificam uma proteína PAAR (cluster principal do
T6SS) e algumas proteínas com repetições Rhs (próximos a vgrG3 e vgrG4), será
interessante investigar futuramente se estas proteínas interagem com as diferentes VgrGs
e se as proteínas Rhs são toxinas antibacterianas.
Para responder a pergunta central deste trabalho, qual seja, se existe redundância
entre as seis proteínas VgrGs de C. violaceum, adotamos duas estratégias: (i) deleção
individual de cada gene vgrG e, em seguida, deleção sequencial até obter uma linhagem
mutante sêxtupla; (ii) reintrodução de cada gene vgrG no mutante sêxtuplo. As
construções foram bem sucedidas, sugerindo que os genes vgrGs não são essenciais para
a viabilidade da C. violaceum. Esses mutantes não apresentam taxas de crescimento
diferentes da linhagem selvagem, como foi visto por ensaio de curva de crescimento. Um
trabalho recente, estudando redundância de proteínas VgrGs, sugere que uma identidade
de sequência de aminoácidos ≥ 95% se reflete em redundância funcional destas proteínas
(SANTOS et al., 2020). Embora as seis VgrGs de C. violaceum tenham apresentado alta
identidade de sequência, os valores não chegam a este patamar.
A secreção de Hcp tornou-se a marca válida de um T6SS funcional em várias
espécies bacterianas. Sendo assim, realizamos ensaios de Western blot a fim de
avaliarmos a secreção de Hcp nos mutantes vgrGs de C. violaceum. Dos seis mutantes
individuais, apenas ΔvgrG1 e ΔvgrG3 tiveram uma diminuição da secreção de Hcp. A
partir da deleção tripla ΔvgrG1-3 não houve mais secreção de Hcp. A ausência de
secreção no mutante sêxtuplo foi totalmente revertida na presença de vgrG3 e fracamente
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recuperada com os outros genes vgrGs. Estes dados indicam que há pouca redundância
entre as VgrGs para o funcionamento do T6SS de C. violaceum, sendo a VgrG3 a mais
importante para manter o sistema funcional. Resultados distintos, indicativos de maior
redundância funcional, tem sido descritos em outras bactérias: em B. cenocepacia a
deleção individual de qualquer um dos 10 genes vgrGs não teve qualquer impacto na
secreção de Hcp (AUBERT et al., 2015); em S. marcescens, apenas quando foi feita a
deleção dos dois genes vgrGs houve perda da secreção de Hcp, não havendo nenhum
efeito nos mutantes individuais (CIANFANELLI et al., 2016b); em A. tumefaciens, o
mesmo fenômeno, apenas deleção dos quatro genes vgrGs interrompeu secreção de Hcp
(SANTOS et al., 2020). Por outo lado, em Aeromonas hydrophila e V. cholerae, a deleção
individual de VgrGs aboliu a exportação de Hcp (VgrG 2 e 3 em A. hydrophila e VgrGs
1 e 2 em V. cholerae), enquanto a VgrG1 de A. hydrophila e a VgrG3 de V. cholerae não
influenciaram nessa secreção (PUKATZKI et al., 2007; SHA et al., 2013). Pode-se
concluir então que a exportação de Hcp e VgrG depende uma da outra, e em casos de
muitos genes vgrGs, a secreção de Hcp pode depender ou não de VgrGs individuais.
Embora atue também secretando efetores em células eucarióticas, a maioria dos
T6SSs são dedicados a secreção de efetores antibacterianos (PUKATZKI et al., 2007;
ALCOFORADO DINIZ et al., 2015; CIANFANELLI et al., 2016a). Na literatura é
possível encontrar vários T6SSs importantes na competição interbacteriana, como os
T6SS de P. aeruginosa, V. cholerae, Acinetobacter baumannii e S. marcescens
(MACINTYRE et al., 2010; MURDOCH et al., 2011; RUSSELL et al., 2012;
CARRUTHERS et al., 2013). No caso de C. violaceum, dados do laboratório indicam
papel do T6SS na competição contra bactérias como E. coli, P. aeruginosa e S.
maltophilia. No presente trabalho, utilizando um ensaio quantitativo de competição
contra P. aeruginosa, definimos que das seis VgrGs, a VgrG3 é a que desempenha maior
papel nessa competição, uma vez que (i) apenas o mutante individual ΔvgrG3 teve forte
redução na capacidade de matar a P. aeruginosa; (ii) a partir do mutante triplo ΔvgrG13 houve perda total da competição mediada pelo T6SS; (iii) apenas VgrG3 reverteu a
capacidade de competição do mutante sêxtuplo. Estes dados são consistentes com os
nossos ensaios de secreção de Hcp usando estes mutantes. De forma semelhante, a VgrG2
de S. marcescens parece ter um papel maior em relação a VgrG1 na competição contra
Pseudomonas fluorescens e E. coli (CIANFANELLI et al., 2016b).
Complexos heterotriméricos e homotriméricos de VgrG foram observados em P.
aeruginosa e V. cholerae. A natureza dos complexos de proteínas VgrGs que podem ser
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formados depende da quantidade de VgrGs presentes no genoma da bactéria e da
redundância entre essas proteínas (PUKATZKI et al., 2007; LEIMAN et al., 2009;
HACHANI et al., 2011; DONG et al., 2013). Os dados obtidos neste presente trabalho
indicam pouca redundância funcional das seis VgrGs de C. violaceum, com a proteína
VgrG3 desempenhando um papel mais importante em relação as outras cinco VgrGs. Um
modelo plausível seria a VgrG3 formando heterotrímeros com cada uma das demais cinco
VgrGs, permitindo que estas VgrGs, carregadas com os efetores codificados por genes
próximos a cada gene vgrG, pudessem efetuar a entrega de efetores antibacterianos
distintos. Para aumentar a consistência deste modelo, além de determinar a natureza dos
complexos de VgrGs por estudos de interação proteína-proteína, serão necessários mais
estudos investigando o potencial tóxico dos efetores preditos e a interação destes com
cada VgrG. Outro ponto fundamental a ser investigado é se os genes vgrGs introduzidos
no mutante sêxtuplo estão sendo realmente expressos e em que níveis. Um cenário com
algumas das VgrGs atuando em homotrímeros também seria possível.
Os genes do T6SS estão integrados em vários circuitos de regulação, incluindo
regulação por QS (HO et al., 2014; ALLSOPP et al., 2017). Um estudo com o regulador
de QS CviR usou o sítio de ligação deste regulador mapeado no promotor do operon de
síntese da violaceína para fazer uma busca in silico no genoma de C. violaceum (STAUFF
e BASSLER, 2011). Esta análise identificou 22 potenciais sítios de ligação de CviR em
regiões promotoras, incluindo as regiões promotoras de vgrG3 e vgrG6. Dentre os genes
validados como ativados por CviR estava o vgrG3 (STAUFF e BASSLER, 2011). Em
nossas análises in silico identificamos que o sítio de ligação do CviR na região promotora
de vgrG3 é altamente conservado nos promotores dos quatro genes vgrGs órfãos,
sugerindo que estes genes seriam regulados por QS. Quando realizamos ensaios de βgalactosidase durante toda a curva de crescimento, constatamos uma regulação
dependente da fase de crescimento nos promotores de vgrG3 e vgrG4, embora a
dependência de CviR para a ativação observada em alta densidade celular ainda necessite
ser demonstrada. De forma semelhante, o cluster H2-T6SS de P. aeruginosa parece ser
regulado por fase de crescimento, uma vez que o perfil de atividade da β-galactosidase
aparentava uma baixa expressão do cluster durante a fase exponencial e um aumento da
expressão na fase estacionária (SANA et al., 2012). Comparando a atividade promotora
dos quatro vgrGs testados, verificamos claramente que vgrG3 é o mais expresso, o que é
consistente com o nosso modelo de VgrG3 atuando como a VgrG mais importante para
o funcionamento do T6SS de C. violaceum.
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6

CONCLUSÕES

Neste trabalho identificamos seis genes vgrGs no genoma da bactéria
Chromobacterium violaceum e por meio de estudos funcionais com linhagens mutantes
determinamos que as proteínas VgrGs desta bactéria contribuem de modo distinto para o
funcionamento e atividade antibacteriana do seu sistema de secreção do tipo VI. As
principais conclusões do trabalho foram:


Os seis genes vgrGs estão distribuídos em um padrão usual no genoma de C.

violaceum, com os genes vgrG1 e vgrG2 localizados no cluster principal do T6SS e os
demais quatro genes vgrGs localizados em clusters órfãos. Estes genes codificam seis
proteínas VgrGs que apresentam alta similaridade de sequência e a mesma organização
de domínios. Todas as VgrGs possuem um domínio adaptador no C-terminal ao invés de
um domínio citotóxico;


Nenhum dos genes vgrGs é essencial para a C. violaceum em condições favoráveis

de cultivo, pois foi possível obter linhagens mutantes individuais de cada um dos seis
genes vgrGs, além de mutantes sequenciais desses genes até o mutante sêxtuplo sem
nenhum gene vgrG;


Há pouca redundância entre as VgrGs para o funcionamento do T6SS de C.

violaceum, sendo a VgrG3 a mais importante para manter o sistema funcional, pois dos
seis mutantes individuais, ΔvgrG1 e ΔvgrG3 tiveram uma diminuição da secreção de Hcp,
esta secreção foi abolida a partir da deleção tripla ΔvgrG1-3 e a ausência de secreção no
mutante sêxtuplo foi totalmente revertida na presença de vgrG3 e fracamente recuperada
com os outros genes vgrGs.


Das seis VgrGs, a VgrG3 é a que desempenha um papel mais importante na

competição bacteriana contra P. aeruginosa, uma vez que apenas o mutante individual
ΔvgrG3 teve forte redução na capacidade de matar a P. aeruginosa, a partir do mutante
triplo ΔvgrG1-3 houve perda total da competição mediada pelo T6SS e apenas VgrG3
reverteu a capacidade de competição do mutante sêxtuplo;


Tanto o vgrG3 quanto o vgrG4 apresentaram aumentada expressão em alta

densidade celular, sugerido regulação por QS. Comparando a atividade promotora dos
quatro genes vgrGs testados, o vgrG3 é o mais expresso, o que é compatível com o papel
preponderante de VgrG3 no T6SS de C. violaceum.
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