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RESUMO 

 

Freire, RS. Caracterização funcional de sistemas de secreção do tipo I e proteínas 

RTX de Chromobacterium violaceum. 2022. 68 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. 

 
As bactérias Gram-negativas têm múltiplos sistemas de secreção para transportar 

proteínas através do envelope celular. O sistema de secreção do tipo I (T1SS) é um 

translocador tripartite formado por transportador ABC, proteína de fusão de membrana 

(MFP) e proteína de membrana externa (OMP). Dentre os substratos secretados por 

T1SS, as proteínas RTX ligadoras de cálcio podem ser toxinas ou adesinas envolvidas 

na relação de bactérias com hospedeiros. Neste trabalho, estudamos os T1SSs e as 

proteínas RTX de Chromobacterium violaceum, uma β-proteobactéria Gram-negativa 

encontrada no solo e na água que pode causar doença grave em humanos. Por meio 

da análise in silico, identificamos quatro clusters de genes que codificam T1SSs em 

C. violaceum. Em três desses clusters, encontramos genes que codificam seus 

substratos putativos, três grandes proteínas RTX. Construímos linhagens mutantes 

nulas sem as proteínas ABC/MFP (mutantes ΔT1SS) ou sem as proteínas RTX 

(mutantes ΔRTX). Ensaios de curvas de crescimento, viabilidade celular, hemólise e 

virulência em camundongos demonstraram que todas as linhagens mutantes se 

comportam de maneira semelhante à linhagem WT, indicando que estes genes não 

influenciam no fitness, na atividade hemolítica e na virulência de C. violaceum. 

Ensaios temporais de formação do biofilme e de agregação celular revelaram que os 

mutantes ΔCV_0311 e ΔCV_0306/07 apresentam redução na formação de biofilme e 

de agregados celulares na fase inicial de cultivo, indicando que a proteína RTX 

CV_0311 e seu T1SS CV_0306/07/08 desempenham papel importante na adesão 

célula-célula e célula-superfície abiótica na iniciação do biofilme. Demostramos por 

análises de SDS-PAGE e espectrometria de massa que a proteína CV_0311 é uma 

adesina RTX gigante de C. violaceum secretada exclusivamente pelo T1SS 

CV0306/07/08 em alta densidade celular, uma vez que tal proteína não foi detectada 

em sobrenadantes dos mutantes ΔCV_0311 e ΔCV_0306/07 nem no sobrenadante 

da linhagem WT em baixa densidade celular. Além disso, nossos dados indicam que 



 
 

 

o cálcio é necessário para agregação celular, provavelmente por auxiliar na função da 

proteína CV_0311, uma vez que a restrição desse íon causou diminuição da 

agregação celular na linhagem WT. Em conjunto, nossos dados apoiam um modelo 

em que a adesina RTX gigante CV_0311 é secretada pelo T1SS CV_0306/07/08, mas 

fica ancorada na superfície da célula em baixa densidade celular mediando formação 

de biofilme por atuar em adesão célula-célula e célula-substrato abiótico, sendo 

liberada apenas em alta densidade celular para o meio externo.  

 
Palavras-chaves: Sistema de Secreção do tipo I; Adesinas RTX; Secreção de 

proteínas; Chromobacterium violaceum; Biofilme; Fisiologia bacteriana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Freire, RS. Functional characterization of type I secretion systems and RTX proteins 

of Chromobacterium violaceum. 2022. 68 p. Dissertation – Department of Cell and 

Molecular Biology, Ribeirão Preto Medical School, University of Sao Paulo. 

 

Gram-negative bacteria have multiple secretion systems for the transport of proteins 

across the cell envelope. The type I secretion system (T1SS) is a tripartite translocator 

formed by ABC transporter, membrane fusion protein (MFP), and outer membrane 

protein (OMP). Among the substrates secreted by T1SS, the calcium-binding RTX 

proteins can act as toxins or adhesins, which play key roles in the relationship of 

bacteria with hosts. In this work, we studied the T1SSs and RTX proteins from 

Chromobacterium violaceum, a Gram-negative β-proteobacterium found in soil and 

water that can cause severe disease in humans. Through in silico analysis, we 

identified four gene clusters that encode T1SSs in C. violaceum. In three of these 

clusters, we found genes encoding their putative substrates, three large RTX proteins. 

We constructed null mutant strains without the ABC/MFP proteins (ΔT1SS mutants) or 

without the RTX proteins (ΔRTX mutants). Assays of growth curves, cell viability, 

hemolysis, and virulence in mice showed that all mutant strains behave similarly to the 

WT strain, indicating that these genes do not influence the fitness, hemolytic activity, 

and virulence of C. violaceum. Temporal assays of biofilm formation and cell 

aggregation revealed that the mutants ΔCV_0311 and ΔCV_0306/07 show a reduction 

in the formation of biofilm and cell aggregates in the initial phase of cultivation, 

indicating that the protein RTX CV_0311 and its T1SS CV_0306/07/08 play important 

role in cell-cell and cell-surface adhesion in the step of biofilm initiation. We 

demonstrated by SDS-PAGE and mass spectrometry analysis that the CV_0311 

protein is a giant RTX adhesin from C. violaceum secreted exclusively by the T1SS 

CV0306/07/08 at high cell density, since this protein was not detected in supernatants 

of the mutants ΔCV_0311 and ΔCV_0306/07 nor in the WT strain supernatant at low 

cell density. Furthermore, our data indicate that calcium is necessary for cell 

aggregation, probably because it aids in the function of the CV_0311 protein, since the 

restriction of this ion caused a decrease in cell aggregation in the WT strain. Taken 

together, our data support a model in which the giant RTX adhesin CV_0311 is 

secreted by the T1SS CV_0306/07/08, but remains anchored to the cell surface at low 



 
 

 

cell density mediating biofilm formation by acting on cell-cell and cell-substrate 

adhesion, being released only in high cell density to the external environment. 

 

Keywords: Type I secretion system; RTX Adhesin; Protein secretion; 

Chromobacterium violaceum; Biofilm; Bacterial physiology. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Sistemas de secreção 

As bactérias translocam proteínas através de suas membranas para o meio 

externo ou direto para dentro de células hospedeiras por meio de complexos proteicos 

chamados sistemas de secreção (COSTA et al., 2015; GREEN; MECSAS, 2016). Em 

bactérias Gram-negativas são conhecidos e amplamente estudados os sistemas de 

secreção do tipo I (T1SS) até o tipo VI (T6SS), os quais diferem em relação a sua 

composição, estrutura, funcionamento e proteínas alvo secretadas (ABBY et al., 2016; 

COSTA et al., 2015; GALÁN; WAKSMAN, 2018; GERLACH; HENSEL, 2007b) (Figura 

1). Recentemente, também foram descritos e caracterizados o T7SS, encontrado em 

micobactérias (T7a) e bactérias Gram-positivas (T7b) (BOWMAN; PALMER, 2021; 

RIVERA-CALZADA et al., 2021) e o T9SS, encontrado especificamente em bactérias 

Gram-negativas do filo Bacteroidetes (GORASIA et al., 2020). Estes diversos sistemas 

de secreção são reconhecidos por secretarem proteínas de variadas funções, como 

manutenção do envoltório celular, aquisição de nutrientes, motilidade e adesão. Em 

especial, os sistemas de secreção são importantes para patogenicidade e competição 

bacteriana, pois suas proteínas alvo secretadas incluem efetores e toxinas 

importantes para interação bacteriana com as células hospedeiras, com outras 

bactérias e com o ambiente (GALÁN; WAKSMAN, 2018; GORASIA et al., 2020; 

GREEN; MECSAS, 2016; KLEIN et al., 2020; RIVERA-CALZADA et al., 2021). 

Provavelmente, os sistemas de secreção evoluíram e se diversificaram a partir de 

maquinarias pré-existentes, como pili tipo IV (T2SS), flagelo (T3SS), maquinaria de 

conjugação (T4SS) e bacteriófagos (T6SS) (DENISE et al., 2020).   

Os sistemas de secreção T2SS e T5SS translocam proteínas a partir do 

periplasma para o meio externo, sendo assim dependentes da via de secreção geral 

(Sec) ou da via de translocação dependente de dupla arginina (Tat) para o transporte 

de seus alvos através da membrana plasmática (COSTA et al., 2015; GREEN; 

MECSAS, 2016) (Figura 1). Enquanto o sistema Sec realiza o transporte de pré-

proteínas desenoveladas contendo peptídeo sinal (GERLACH; HENSEL, 2007b), o 

sistema Tat transporta proteínas já processadas em sua conformação final com uma 

sequência dupla de arginina na sua extremidade N-terminal (MÜLLER, 2005; 

ROBINSON; BOLHUIS, 2004). O T2SS é um complexo aparato que secreta enzimas 
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hidrolíticas e toxinas para fora da célula, sendo formado por quatro subcomplexos: um 

de membrana interna, um pseudopilus periplasmático, uma ATPase citoplasmática e 

um complexo de membrana externa. O T5SS é estruturalmente mais simples, 

localizando-se apenas na membrana externa (Figura 1). A secreção de proteínas pelo 

T5SS através da membrana externa (toxinas CDI, adesinas) pode ocorrer de formas 

diferentes, envolvendo autotransporte ou uso de proteína auxiliar (COSTA et al., 2015; 

GREEN; MECSAS, 2016).  

Os sistemas de secreção T3SS, T4SS e T6SS translocam proteínas em um 

único passo do citosol bacteriano direto para dentro de células-alvo, sendo formados 

por um conjunto de proteínas, específicas de cada um desses sistemas, que 

atravessam a membrana interna, o espaço periplasmático, a membrana externa, o 

meio extracelular e a membrana da célula hospedeira (COSTA et al., 2015; GALÁN; 

WAKSMAN, 2018; GREEN; MECSAS, 2016) (Figura 1). O T3SS forma uma estrutura 

em forma de agulha que injeta efetores capazes de alterar diversos processos em 

células eucarióticas em benefício das bactérias patogênicas (DIEPOLD; WAGNER, 

2014; GALÁN; WOLF-WATZ, 2006). O T4SS pode injetar proteínas efetoras em 

células eucarióticas, toxinas em células bacterianas, e também complexos proteína-

DNA (GALÁN; WAKSMAN, 2018; GREEN; MECSAS, 2016; SGRO et al., 2019). O 

T6SS é um aparato contráctil que injeta efetores e toxinas em células eucarióticas e 

procarióticas e está envolvido na competição bacteriana (COSTA et al., 2015; GALÁN; 

WAKSMAN, 2018). Por fim, o foco deste estudo, o T1SS, será abordado a seguir. 

 
Figura 1. Sistemas de secreção em bactérias Gram-negativas. Estão mostrados 
os seis sistemas de secreção comumente encontrados em bactérias Gram-negativas, que se 
diferenciam pelas suas estruturas, composição e mecanismo secretório. Os T2SS e T5SS são 
dependentes de Sec/Tat e secretam as proteínas em duas etapas, enquanto que os T1SS, 
T3SS, T4SS e T6SS secretam em uma única etapa. Retirado de GREEN E MECSAS, 2016. 
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1.2. Sistema de secreção do tipo I (T1SS)  

O T1SS, encontrado em uma grande diversidade de espécies bacterianas 

Gram-negativas (ABBY et al., 2016), tem uma estrutura relativamente simples, sendo 

formado por três componentes, que juntos formam o translocon: um dímero de 

transportadores ABC dependentes de ATP, imersos na membrana interna, um trímero 

de proteínas de fusão de membrana (MFP), que atravessam a membrana interna e 

interagem com o transportador ABC e com a proteína de membrana externa, formando 

um canal através do envoltório celular bacteriano, e uma proteína de membrana 

externa (OMP) (GREEN; MECSAS, 2016; SPITZ et al., 2019) (Figura 2). 

Os transportadores ABC (ATP-Binding Cassette) são um grande grupo de 

proteínas transportadoras presentes tanto em procariotos quanto em eucariotos. Eles 

são responsáveis pelo transporte de variados substratos, como açúcares, drogas, 

íons, aminoácidos e proteínas (LOCHER, 2016). Anteriormente, os transportadores 

ABC eram agrupados de acordo às características evolutivas do número de regiões 

transmembranares, dividindo-os em três grandes grupos que se originaram 

independentemente: ABC1, ABC2 e ABC3 (ALAV et. al., 2021; WANG et. al., 2009). 

Entretanto, classificações mais recentes dividem os transportadores ABC de acordo 

com sua estrutura conformacional em superfamílias do Tipo I ao Tipo VII que estão 

inseridas em três classes de acordo com à sua função: importadores, exportadores e 

mecanotransdutores (GREENE et al., 2018). Em bactérias Gram-negativas, os 

transportadores ABC da classe de exportadores compõem dois diferentes grupos de 

proteínas transportadoras: superfamília MacB e sistema de secreção do tipo I (T1SS) 

(GREENE et al., 2018; LOCHER, 2016).  

 Todos os transportadores ABC do T1SS possuem domínios transmembrana 

(TMD), responsáveis pela interação com as MFPs, e domínios de ligação de 

nucleotídeos (NBD), onde o ATP é hidrolisado fornecendo energia para o transporte 

(Figura 2). Adicionalmente, haverá ou não um domínio citosólico N-terminal extra 

(Domínio C39-peptidase) de reconhecimento do substrato, dividindo os 

transportadores ABC em três grupos: o grupo 1, que apresenta este domínio ativo 

devido a presença de uma cisteína catalítica, responsável por reconhecer e clivar o 

peptídeo sinal no N-terminal de substratos do tipo bacteriocinas; o grupo 2, que tem o 

domínio C39-peptidase degenerado, chamado CLD (C39-Like Domain), com a 

substituição da cisteína por um outro aminoácido, que auxiliará apenas no 
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reconhecimento, sem clivagem, do sinal C-terminal de substratos do tipo proteínas 

RTX; e o grupo 3, que não possui este domínio N-terminal extra e é responsável pela 

secreção de enzimas (BEIS; REBBUFAT, 2019; HAVARSTEIN et. al., 1995; 

KANONENBERG et al., 2013; LECHER et al., 2012) (Figura 2). 

Figura 2. Estrutura do sistema de secreção do tipo I  e comparativo com a 
bomba de efluxo RND. Comparativo entre a bomba de efluxo RND (esquerda) e o T1SS 
(direita). O T1SS é semelhante à bomba de efluxo RND quanto a simplicidade da maquinaria 
e ao compartilhamento da proteína de membrana externa, TolC (rosa). Entretanto, diferem 
quanto ao substrato secretado e ao mecanismo de secreção. O T1SS é formado por um 
dímero de proteínas transportadores ABC (verde), um trímero de proteínas de fusão (roxo) e 
uma proteína de membrana externa (rosa). O transportador ABC do T1SS é composto pelo 
domínio transmembrana (TMD), que interage com a proteína de fusão, e pelo domínio de 
ligação de nucleotídeos (NBD), sítio de hidrólise de ATP e de reconhecimento do substrato. 
Adicionalmente, o domínio extra no N-terminal determina o tipo de substrato secretado: 
presente contendo uma cisteína (C) catalítica em sua sequência; presente com substituição 
da cisteína por outro aminoácido (N); ou ausente. No exemplo, uma proteína RTX sendo 
secretada pelo T1SS e dobrada após ligação de cálcio (esferas vermelhas). Adaptado de 
SPITZ, 2019; GREENE et al., 2018. 
 

O modelo mais amplamente estudado do T1SS é o sistema HlyBD-TolC de 

Escherichia coli que secreta a toxina hemolisina HlyA. Neste e em vários outros T1SS, 

os genes que codificam a maquinaria e os alvos secretados localizam-se em operons. 

Em E. coli o operon hlyCABD codifica o transportador ABC (HlyB), a MFP (HlyD), a 

toxina (HylA) e a acetiltransferase (HlyC), que modifica e ativa a toxina, enquanto a 

OMP (TolC) é codificada em outra região do DNA (GRAY et al., 1989; HOLLAND et 

al., 2016; SMITH et al., 2018b; THOMAS et al., 2014). As bactérias podem possuir 

múltiplos T1SSs, alguns com sua própria OMP, outros compartilhando TolC, sendo 
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cada T1SS específico para um determinado substrato (GILSON; MAHANTY; 

KOLTER, 1990; SMITH et al., 2018b; THOMAS et al., 2014).  

Assim como os demais sistemas de secreção, o T1SS também guarda relação 

evolutiva com outras maquinarias celulares. Neste caso, com as bombas de efluxo da 

superfamília RND (Resistance-Nodulation-Division) (Figura 2). Ambos, T1SS e RND, 

possuem arquitetura similar, com três componentes de formação de poro e, além 

disso, podem compartilhar a mesma proteína de membrana externa, a TolC (COSTA 

et al., 2015; SYMMONS et al., 2009). Por outro lado, eles diferem quanto ao tipo de 

substrato secretado e ao componente de membrana interna que fornece energia: as 

bombas de efluxo RND usam energia de gradiente de prótons e expulsam pequenas 

moléculas como antimicrobianos do meio intra para o meio extracelular; já o T1SS usa 

energia da hidrólise de ATP fornecida pelo transportador ABC e secreta bacteriocinas, 

enzimas e proteínas RTX que podem ser adesinas e toxinas (DELEPELAIRE, 2004; 

SMITH; SONDERMANN; O’TOOLE, 2018b; SYMMONS et al., 2009) (Figura 2). 

 

1.3. Proteínas do tipo RTX  

Os substratos secretados pelo T1SS podem ser categorizados em (i) pequenos 

peptídeos com sinal N-terminal processado (< 10 kDA), que atuam como 

bacteriocinas, e (ii) proteínas RTX com sinal C-terminal não processado, as quais 

variam em função e tamanho, chegando a 1500 kDa, no caso das adesinas RTX 

gigantes (GILSON; MAHANTY; KOLTER, 1990; LINHARTOVA et al., 2015; 

SATCHELL, 2007). As proteínas RTX substratos do T1SS geralmente contribuem 

para virulência de diversas bactérias Gram-negativas, podendo ser lipases, proteases, 

toxinas formadoras de poros (hemolisinas e leucotoxinas), toxinas MARTX e adesinas 

(DOLORES et al., 2015; GUO et al., 2019; SPITZ et al., 2019; WELCH et al., 1981) 

(Figura 3). Embora apresentem grande variação em tamanho e função, todas estas 

proteínas tem em comum a presença, logo após o sinal C-terminal de secreção, de 

blocos variáveis de Repeats-in-ToXin (RTX), um motivo de nove aminoácidos rico em 

glicina e aspartato (consenso GGxGxDxUx) que liga Ca2+ e está relacionado com o 

dobramento pós-translocação da proteína (Figura 3). O número de motivos RTX pode 

ser bastante variável e combinar-se com domínios efetores localizados na porção N-

terminal da proteína (GUO et al., 2019; SMITH et al., 2018b; SPITZ et al., 2019).  
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As toxinas RTX clássicas (HlyA, CyaA, LktA, etc) (Figura 3) têm domínios 

formadores de poros em membranas, possuindo atividade hemolítica e citolítica em 

vários tipos celulares e atuando como fatores de virulência em diferentes bactérias 

Gram-negativas (BENZ, 2016). A α-hemolisina HlyA de E. coli contem 1024 

aminoácidos e 13 repetições RTX, sendo uma das toxinas RTX mais estudadas 

(LUDWIG; GOEBEL, 2006). Após sofrer ativação pela acetiltransferase (HlyC), ela se 

insere na membrana de eritrócitos formando poros e levando-os a serem lisados 

durante a infecção (WELCH, 1991). Outro grupo de proteínas RTX são as toxinas RTX 

de autoprocessamento multifuncional, MARTX (SATCHELL, 2011) (Figura 3). 

Descoberta em 1999 em Vibrio cholerae como uma toxina que afetava o citoesqueleto 

de actina da célula hospedeira (FULLNER; MEKALANOS, 2000; LIN et al., 1999), a 

MARTXVc mostrou ser o membro precursor da família MARTX, já descrita em 14 

espécies de bactérias Gram-negativas (SATCHELL, 2011). As proteínas MARTX são 

diferentes tanto no mecanismo de transporte pelo T1SS, requerendo um componente 

adicional, quanto em sua organização, pois possuem domínios efetores centrais 

ladeados por repetições RTX no N e C-terminal e são capazes de autoprocessamento 

na célula hospedeira (BOARDMAN; SATCHELL, 2004; SATCHELL, 2011).  

Figura 3. Organização estrutural de proteínas do tipo RTX . As proteínas RTX 
(repetições em toxinas) possuem em comum sequências repetitivas de nove aminoácidos 
ricas em glicina e aspartato (GGxGxDxUx) que ligam Ca2+, relacionadas com o dobramento 
pós-translocação, e uma sequência sinal no C-terminal que é reconhecida pelo transportador 
ABC. Entretanto, essas proteínas são bem distintas quanto ao restante de suas estruturas e 
suas funções. Elas podem possuir apenas um domínio funcional (HlyA) ou dois ou mais 
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domínios funcionais (CyaA, LapA). As proteínas do tipo MARTX apresentam um domínio RTX 
extra no N-terminal sem a presença do aspartato (D) na sequência consenso. As proteínas 
tipo SiiE diferem pela distribuição dos domínios RTX intercalados aos domínios funcionais por 
toda sua estrutura. Por fim, proteínas tipo LapA são as maiores adesinas secretadas pelo 
T1SS e podem possuir mais de dois domínios funcionais. Adaptado de SPITZ, 2019. 

 

Uma classe recentemente descrita de proteínas RTX são as adesinas RTX, 

como LapA e SiiE (Figura 3), megaproteínas transportadas pelo T1SS que ficam 

retidas na membrana externa e atuam na formação de biofilme e na adesão celular 

(GUO et al., 2019; SMITH et al., 2018b; SPITZ et al., 2019). Estas megaproteínas 

compartilham uma arquitetura modular composta de quatro regiões: a região de 

secreção C-terminal seguida de repetições RTX, uma região variável de ligação a 

ligantes, uma região central extensora composta de repetições Bgl (Bacterial 

immunoglobulin-like) e, adicionalmente em algumas, uma região N-terminal que atua 

como módulo de retenção/ancoramento na membrana externa fundamental para as 

funções desempenhadas por estas adesinas (GUO et al., 2019; SMITH; 

SONDERMANN; O’TOOLE, 2018b).  

As adesinas RTX podem contribuir para adesão e virulência em hospedeiros 

humanos, como as adesinas RtxA de Legionella pneumophila (CIRILLO et al., 2001; 

QIN et al., 2017) e SiiE de Salmonella enterica (GERLACH et al., 2007a; GRIESSL et 

al., 2013; MORGAN et al., 20017). Recentemente, em S. enterica, a SiiE teve sua 

função descrita. Ela se liga ao receptor MUC1 dos enterócitos e promove uma adesão 

robusta que permite a aproximação necessária para que o T3SS injete os efetores 

responsáveis pelo processo de invasão celular (LI et. al., 2019). Além disso, diversas 

adesinas RTX estão envolvidas no processo de formação de biofilme em contexto 

ambiental, como nos casos de LapA e MapA em Pseudomonas fluorescens (BOYD et 

al., 2012a; COLLINS et. al., 2020a), LapF em Pseudomonas putida (MARTÍNEZ‐GIL et. 

al., 2010) e MpIBP em Marinomonas primoryensis (GUO et al., 2019).  

 

1.4. Mecanismos de secreção pelo T1SS 

O processo de secreção pelo T1SS é independente de Sec e geralmente ocorre 

em uma única etapa do citosol para o meio externo (COSTA et al., 2015), mas existem 

particularidades dependendo do substrato secretado (Figura 4). Por exemplo, um 

mecanismo alternativo em duas etapas, com intermediário periplasmático, foi descrito 

no transporte de adesinas RTX, como LapA (SMITH et al., 2018b). No transporte de 
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bacteriocinas, o sinal de secreção está localizado na região N-terminal, sendo 

reconhecido e clivado pelo domínio C39-peptidase do transportador ABC 

(HAVARSTEIN et. al., 1995; SMITH et al., 2018b) (Figura 4). No processo canônico 

de transporte em uma etapa de proteínas RTX, após a síntese completa da proteína 

no ribossomo, um sinal de secreção contendo de 50-100 aminoácidos na região C-

terminal é reconhecido pelo transportador ABC e pela MFP na membrana interna 

(LECHER et al., 2012; SMITH, 2018b; SPITZ et al., 2019). Em seguida, ocorre a 

clivagem de ATP e o acoplamento de OMP ao complexo ABC/MFP, formando um 

canal por todo o envelope (membrana interna, periplasma e membrana externa) que 

direciona o substrato desenovelado para o meio extracelular (BALAKRISHNAN; 

HUGHES; KORONAKIS, 2001; LÉTOFFÉ; DELEPELAIRE; WANDERSMAN, 1996; 

MORGAN et al., 2017; THANABALU et al., 1998). Assim que a proteína secretada 

começa a passar para a superfície celular, íons Ca2+ em alta concentração no meio 

extracelular se ligam aos domínios RTX e induzem o dobramento, evitando o 

retrocesso do substrato (LENDERS et al., 2016; VANCE et. al., 2020) (Figura 4).  

O processo de secreção por T1SS em duas etapas melhor descrito é o do 

sistema Lap de Pseudomonas fluorescens, em que a proteína RTX LapA pode ser 

ancorada e liberada da membrana externa de modo controlado na formação e 

dispersão de biofilme (COLLINS et. al., 2020b; GUO et al., 2019; SMITH; 

SONDERMANN; O’TOOLE, 2018b) (Figura 4). A adesina LapA é transportada pelo 

T1SS LapBCE a partir da extremidade C-terminal contendo o sinal de secreção. A 

proteína fica retida entre o espaço periplasmático e membrana externa pelo módulo 

de retenção na extremidade N-terminal que fica ancorado na OMP, enquanto o 

domínio funcional é exposto no meio extracelular (SMITH et al., 2018b). A clivagem 

da LapA ocorre na segunda etapa do processo, no domínio dialanina N-terminal, 

dentro do módulo de retenção, por uma protease de cisteína periplasmática 

dependente de cálcio, LapG (BOYD et al., 2012a; NAVARRO et al., 2011), e é 

regulada pelo receptor de c-di-GMP da membrana interna, LapD (BOYD; O’TOOLE, 

2012b; NEWELL; MONDS; O’TOOLE, 2009). A clivagem e liberação de LapA pelas 

proteínas acessórias LapG/LapD é um mecanismo conservado que controla a 

formação do biofilme em várias bactérias (COLLINS et. al., 2020b; COOLEY; 

O’DONNELL; SONDERMANN, 2016). O biofilme é um fator de virulência importante 

para proteger as bactérias contra a ação de antimicrobianos e do sistema imune do 

hospedeiro e é composto por uma matriz extracelular rica em exopolissacarídeos 
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(EPS), diferentes proteínas adesinas, como a LapA, enzimas e DNA extracelular 

(GUILHEN et. al., 2017; BERNE et. al., 2015).  

 

 
Figura 4. Mecanismos de secreção pelo T1SS. No mecanismo canônico, o substrato 
(bactericinas e proteínas RTX) é liberado em uma só etapa no meio extracelular. No caso de 
secreção de adesinas do tipo LapA, a secreção ocorre em duas etapas, com uma fase 
intermediária em que a proteína fica ancorada pelo módulo de retenção (MR) na proteína de 
membrana externa (OMP). De modo geral, a secreção compartilha algumas etapas: 1. O 
substrato é reconhecido pelo transportador ABC pelo C-terminal (no caso de bacteriocina, 
pelo N-terminal). 2. O ATP é hidrolisado fornecendo a energia necessária para o transporte. 
3. Canonicamente, o substrato é liberado no meio extracelular. Entretanto, proteínas do tipo 
LapA ficam ancoradas na membrana externa bacteriana e sua liberação é controlada pela 
concentração de c-di-GMP em conjunto com duas proteínas acessórias, LapD (proteína 
receptora de c-di-GMP) e LapG (protease periplasmática). Em condições de alta concentração 
de c-di-GMP, LapD sequestra LapG, impedindo-a de clivar LapA. 4. Quando o nível de c-di-
GMP diminui, há uma mudança conformacional em LapD, que promove a liberação de LapG 
e clivagem de LapA no sítio di-alanina, liberando-a no meio extracelular. MEC: meio 
extracelular. ME: membrana externa. P: periplasma. MI: membrana interna. C: citoplasma. 
Adaptado de SMITH et al., 2018b. 
 

1.5. Chromobacterium violaceum 

A Chromobacterium violaceum é uma β-proteobactéria Gram-negativa, 

anaeróbia facultativa, que está amplamente distribuída no solo e na água em regiões 

tropicais e subtropicais do mundo, sendo bastante conhecida por produzir violaceína 

e outros metabólitos secundários de interesse biotecnológico, como o antibiótico 

anisomicina (BATISTA; DA SILVA NETO, 2017; KOTHARI; SHARMA; PADIA, 2017; 

JUSTO; DURAN, 2017; MION et al., 2021). As colônias de C. violaceum apresentam 

coloração violeta devido à violaceína, uma molécula com amplo espectro de atividade 

antimicrobiana (ação antiparasitária, antiviral e contra bactérias Gram-positivas) 

(DURÁN et al., 20216). O mecanismo de ação da violaceína é por atuação na 

membrana plasmática (CAUZ et al., 2019) e sua entrega às células alvo ocorre em 
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vesículas de membrana externa (BATISTA et al., 2020). A violaceína é sintetizada por 

enzimas codificadas pelos genes do operon vioABCDE, que, por sua vez, é regulado 

pelo sistema de quorum sensing (QS) CviIR, um sistema de QS baseado em 

moléculas autoindutoras do tipo homoserina lactona (DURÁN et al., 20216; JUSTO; 

DURAN, 2017; KOTHARI; SHARMA; PADIA, 2017; MION et al., 2021).  

Embora raros, os casos de infecção em humanos por esta bactéria são, em 

muitos casos, fatais (BATISTA; DA SILVA NETO, 2017; YANG; LI, 2011), sendo que 

o primeiro caso de infecção a humanos ocorreu na Malásia, em 1927 (SNEATH et al., 

1953). A C. violaceum tem sido considerada como um potencial patógeno emergente, 

com casos de infecção relatados em diversos países, como Austrália, Índia, Nepal, 

EUA, Brasil e Congo (BOTTIEAU et al., 2015; CHATTOPADHYAY et al., 2002; 

PONTE; JENKINS, 1992; YANG; LI, 2011). Indivíduos infectados, geralmente por 

lesões na pele expostas a água ou solo contaminado, desenvolvem abcessos 

hepáticos e na pele, com evolução para sepse (YANG; LI, 2011). A dificuldade para o 

tratamento da infecção por C. violaceum está relacionada com sua alta resistência a 

alguns antibióticos, como penicilina e cefalosporina (MOORE; LANE; STEPHENS, 

2001), embora seja suscetível a outros, como a ciprofloxacina (VINCENT et al., 2017).  

As bases moleculares da patogênese de C. violaceum começaram a ser 

estudadas recentemente (revisado em BATISTA; DA SILVA NETO, 2017). Estudos 

experimentais demonstraram que o sistema de secreção do tipo III (T3SS) codificado 

pela ilha de patogenicidade de Chromobacterium 1 e 1a (Cpi-1/-1a) está envolvido na 

translocação de fatores de virulência para o citoplasma da célula hospedeira, 

enquanto o T3SS da ilha Cpi-2 não demonstrou papel claro em virulência (MIKI et al., 

2010; MIKI et al., 2011). Além disso, o Cpi-1/-1a T3SS foi descrito como o principal 

indutor de morte em murinos infectados por C. violaceum e da formação de poros em 

células de mamíferos (MIKI et al., 2010), além de conter o agonista (proteína da agulha 

CprI) responsável por induzir o mecanismo de morte por piroptose em macrófagos 

infectados por C. violaceum (MALTEZ et al., 2015; ZHAO et al., 2011).  

O genoma de C. violaceum possui genes que codificam potenciais sistemas de 

secreção T1SS, T2SS, T3SS, T5SS e T6SS, além de proteínas potencialmente 

secretadas por eles associadas a aderência e invasão celular e proteínas semelhantes 

a hemolisinas (BNGPC, 2003). Alguns destes exoprodutos (hemolisinas, colagenases, 

quitinases, metalopeptidases) foram detectados por espectrometria de massas no 

sobrenadante de culturas de C. violaceum (CASTRO-GOMES et al., 2014; CIPRANDI 
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et al., 2013). Embora existam trabalhos demonstrando o papel do T3SS na virulência 

de C. violaceum (MIKI et al., 2010; MIKI et al., 2011) e dados do nosso laboratório 

indiquem que o T2SS secreta enzimas hidrolíticas e o T6SS tem papel em competição 

interbacteriana (não publicado), nada se sabe ainda sobre o papel dos potenciais 

T1SSs desta bactéria. Nossa hipótese a ser investigada neste trabalho é que os 

potenciais T1SSs preditos no genoma de C. violaceum codifiquem maquinarias 

funcionais responsáveis por secretar proteínas RTX que atuem na patogênese de C. 

violaceum durante a sua interação com o hospedeiro ou que sejam importantes para 

a formação do biofilme deste patógeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



29 
 

2. OBJETIVO 
 

 O objetivo deste trabalho foi determinar o papel dos sistemas de secreção do 

tipo I (T1SS) e seus potenciais alvos secretados, as proteínas RTX, na fisiologia e 

virulência da bactéria oportunista Chromobacterium violaceum.  

 

Para isto, foram empregadas as seguintes estratégias experimentais: 

 

(i) Identificação in silico de genes putativos dos T1SSs e proteínas RTX em 

C. violaceum; 

(ii) Obtenção de linhagens mutantes com deleção de genes dos T1SSs e das 

proteínas RTX de C. violaceum; 

(iii) Caracterização das linhagens mutantes por meio de ensaios fenotípicos 

de crescimento, viabilidade, citotoxicidade, formação de biofilme e 

agregação célula-célula; 

(iv) Avaliação da virulência das linhagens mutantes em modelo in vivo de 

infecção em camundongos.    
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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 utilizados neste trabalho estão descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Linhagens bacterianas e plasmídeos 

Linhagens Descrição/Finalidade Origem/Referência 
Escherichia coli   

DH5α Clonagens em geral. HANAHAN, 1983 
S17-1 Conjugação de plasmídeos. SIMON et. al., 1983 

 
Chromobacterium violaceum   

ATCC 12472 Linhagem selvagem. Patogênica. 
Produz violaceína. Sequenciada, 
isolada de água. 
 

(BNGPC, 2003) 
 
 

ΔCV_0306/07 Mutante nulo duplo com deleção 
dos genes da MPF (CV_0306) e do 
transportador ABC (CV_0307) da 
maquinaria do T1SS. 

Este trabalho 

ΔCV_0311 Mutante nulo com deleção do gene 
CV_0311 (proteína RTX). 

Este trabalho 

ΔCV_0513/14 Mutante nulo duplo com deleção 
dos genes da MPF (CV_0514) e do 
transportador ABC (CV_0513) da 
maquinaria do T1SS. 

Este trabalho 

ΔCV_0516 Mutante nulo com deleção do gene 
CV_0516 (proteína RTX). 

Este trabalho 

ΔCV_1735/36 Mutante nulo duplo com deleção 
dos genes da MPF (CV_1736) e do 
transportador ABC (CV_1735) da 
maquinaria do T1SS. 

Este trabalho 

ΔCV_1737 Mutante nulo com deleção do gene 
CV_1737 (proteína RTX). 

Este trabalho 

ΔCV_0068/69 Mutante nulo duplo com deleção 
dos genes da MPF (CV_0069) e do 
transportador ABC (CV_0068) da 
maquinaria do T1SS. 

Este trabalho 

ΔCV_0516/1737 Mutante nulo duplo com deleção 
dos genes CV_0516 e CV_1737. 

Este trabalho 
 
 

Plasmídeo Características* Origem/Referência 

pNPTS138 Vetor suicida para mutagênese com 
oriT, sacB, Canr 

M.R.K. Alley 

*Abreviaturas: Can, canamicina; r, resistência. 
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3.2. Meios de cultura e condições de cultivo 

As linhagens bacterianas manipuladas neste trabalho e listadas na Tabela 1 

foram cultivadas aerobiamente, sob agitação de 250 rpm a 37ºC. As linhagens de E. 

coli DH5α (clonagem) e S17-1 (conjugação) foram cultivadas em meio rico Luria-

Bertani (LB) e suplementadas com ampicilina (100 μg/ml) e canamicina (50 μg/ml), 

quando necessário. As linhagens de C. violaceum foram cultivadas em meio LB e em 

meio mínimo M9 (RUSSELL; SAMBROOK, 2001) modificado com adição de 0,1% de 

hidrolisado de caseína (M9HC), e suplementadas com o antibiótico canamicina (50 

μg/ml), quando necessário. 

 

3.3. Análises in silico 

 Os genes que codificam maquinarias dos T1SSs em C. violaceum ATCC 12472 

foram identificados por análise de bioinformática utilizando a plataforma 

MacSyDBTXSSdb (http://macsydb.web.pasteur.fr/txssdb/_design/txssdb/index.html) 

(ABBY et al., 2016). Os transportadores ABC identificados foram analisados quanto a 

presença do domínio C39-peptidase por alinhamento múltiplo utilizando o Clustal 

Omega (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/). As sequências de nucleotídeos e 

aminoácidos de cada T1SS e proteínas RTX foram obtidas do banco de dados KEGG 

(https://www.genome.jp/kegg/). Os motivos e domínios das proteínas RTX foram 

analisados utilizando o banco de dados UniProt (https://www.uniprot.org/uniprot). 

 

3.4. Clonagem e outras técnicas de biologia molecular 

 

3.4.1. Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

As regiões flanqueadoras dos genes de C. violaceum estudados neste trabalho 

foram amplificadas por PCR com enzima de alta fidelidade. Cada reação  de PCR foi 

preparada utilizando: 0,5 μl do DNA genômico de C. violaceum ATCC 12472, 0,5 μl 

de cada oligonucleotídeo a 50 μM (Tabela 2), 1,0 μl de mix dNTP a 10 mM, 10 μl de 

5x Phusion HF Buffer, 0,3 μl de Phusion DNA polimerase (Thermo Scientific), 1,5 μl 

de DMSO e água mili-Q para completar um volume final de 50 μl. Em seguida, a PCR 

foi realizada nas seguintes condições: 98 °C por 3 minutos; 30 ciclos com 3 etapas 

(98 °C por 30 segundos, 64, 66 ou 68 °C, conforme descrito na Tabela 2, por 30 
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segundos e 72 °C por 25 segundos); 72 °C por 5 minutos e resfriamento a 4°C. Os 

produtos de DNA amplificados foram analisados por eletroforese em gel de agarose 

1% em tampão TBE (RUSSELL; SAMBROOK, 2001). As bandas foram recortadas e 

eluídas do gel, seguindo protocolo do kit Wizard® SV gel and PCR clean-up system 

(Promega). Para confirmação das clonagens em E. coli e para confirmação das 

linhagens mutantes de C. violaceum, algumas modificações foram feitas na PCR: as 

colônias bacterianas foram utilizadas diretamente como molde de DNA e foi utilizada 

uma Taq DNA polimerase comum (Cellco) e um maior tempo no ciclo de extensão. 

Além disso, para uma segunda confirmação das linhagens mutantes, foram 

desenhados oligonucleotídeos internos aos genes e a PCR foi realizada com alteração 

na temperatura de anelamento e no tempo de extensão (Tabela 2). 

 

3.4.2. Digestão de DNA com enzimas de restrição 

 Os produtos obtidos nas reações de PCR e o plasmídeo pNPTS138 utilizados 

para as clonagens foram digeridos com as enzimas de restrição conforme protocolo 

do fabricante (Thermo Scientific) por 2 horas a 30 °C ou 37 °C, dependendo da enzima 

(Tabela 2). Em seguida, as digestões foram purificadas usando o kit Wizard® SV gel 

and PCR clean-up system (Promega). 

 

3.4.3. Ligação de DNA e transformação por eletroporação 

As ligações entre os insertos e dos insertos nos vetores foram realizadas 

utilizando a enzima T4 DNA ligase  a 16 °C overnight, conforme protocolo do fabricante 

(New England Biolabs). Após a ligação dos insertos no plasmídeo, uma alíquota desta 

(3 μl) foi transformada em E. coli DH5α (40 μl de células) por eletroporação em cubetas 

de 0,2 cm (BioRad), conforme os parâmetros: 2500 V, 200 Ω, 25 μF. Após a 

eletroporação, as células foram recuperadas em 650 μl de meio LB por 1 hora sob 

agitação a 250 rpm e 37 °C. Após esse tempo, as bactérias foram cultivadas em placas 

de meio LB suplementado com canamicina (50 μg/ml) e X-gal e incubadas a 37 °C por 

24 horas na estufa. As clonagens foram confirmadas por PCR e, em seguida, os 

construtos (vetores com os insertos) foram purificados por minipreparação de DNA 

(miniprep) com o kit Wizard plus SV Minipreps DNA purification System (Promega). 

Em seguida, 1 μl da miniprep de cada construto foi transformado em E. coli S17-1 por 

eletroporação, seguindo os mesmos parâmetros da transformação em E. coli DH5α.  
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3.4.4. Sequenciamento de DNA 

 Os insertos clonados nos vetores foram sequenciados utilizando o kit BigDye 

Terminator V3.1 (Applied Biosystems), com os oligonucleotídeos del1 e del4 de cada 

inserto e M13Fw e M13Rv do plasmídeo, conforme protocolo do fabricante. As 

reações foram precipitadas com isopropanol 62,5% e a lavadas duas vezes com 

etanol 70%. Os sequenciamentos foram feitos no ABI 3500XL do Núcleo de Serviços 

em Biotecnologia (NSB) na Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto. 

 

Tabela 2. Oligonucleotídeos para construção e confirmação das linhagens 
mutantes de C. violaceum 

Nomes sequência 5’- 3’ Descrição 

Construção dos mutantes 

CV_0068/69del1 cctagcaagcttctgagtggtgtgggctgctag Fragmento HindIII/BamHI, 620pb, 

TM 68 ºC, mutação dos genes 

CV_0068/69 

CV_0068/69del2 ggcctaggatccgatcagcgtgaacgcgccgg 

CV_0068/69del3 ggcctaggatccgaaaccatcgccatggcggag Fragmento BamHI/EcoRI, 661pb, 

TM 66 ºC, mutação dos genes 

CV_0068/69 

CV_0069/69del4 ggcctagaattcgaatggccgtggtagcagcc 

CV_0306/07del1 cctagcaagctttgaagcagttcgacatcggcc Fragmento HindIII/BamHI, 633pb, 

TM 66 ºC, mutação dos genes 

CV_0306/07 

CV_0306/07del2 ggcctaggatcccagggggtcgagatgggtcg 

CV_0306/07del3 ggcctaggatccctgggcaaggaaaagctgccc Fragmento BamHI/EcoRI, 608pb, 

TM 66 ºC, mutação dos genes 

CV_0306/07 

CV_0306/07del4 ggcctagaattctgttggagcggccctgcttg 

CV_0311del1 cctagcgggcccgatgaattccccgcgacagtg Fragmento ApaI/HindIII, 622pb, 

TM 66 ºC, mutação do gene 

CV_0311 

CV_0311del2 cctagcaagcttattggccgaggggttgtccag 

CV_0311del3 cctagcaagcttgcgcaggtgctgaagaacctg Fragmento HindIII/BamHI, 601pb, 

TM 66 ºC, mutação do gene 

CV_0311 

CV_0311del4 ggcctaggatcccgacggtgtccttcgaattcg 

CV_0513/14del1 cctagcgggcccgggtagcggcaagcgattttc Fragmento ApaI/HindIII, 614pb, 

TM 66 ºC, mutação dos genes 

CV_0513/14 

CV_0513/14del2 cctagcaagcttgtggtctggcaccacgtcac 

CV_0513/14del3 cctagcaagcttcatctggtgatagacggcgcc Fragmento HindIII/BamHI, 623pb, 

TM 66 ºC, mutação dos genes 

CV_0513/14 

CV_0513/14del4 ggcctaggatcccgtcggcgttctccacgttg 

CV_0516del1 cctagcaagctttaccggggcttccacgttttc Fragmento HindIII/BamHI, 649pb, 

TM 66 ºC, mutação do gene CV_0516del2 ggcctaggatccccacgttttgcccgttccgg 
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CV_0516 

CV_0516del3 ggcctaggatccatggcggcgttcaatccgcc Fragmento BamHI/EcoRI, 631pb, 

TM 66 ºC, mutação do gene 

CV_0516 

CV_0516del4 ggcctagaattcggtcgacgaggcctataccg 

CV_1735/36del1 cctagcgggcccgcaaagttggatgcggaggcc Fragmento ApaI/PstI, 623pb, TM 

68 ºC, mutação dos genes 

CV_1735/36 

CV_1735/36del2 cctagcctgcaggctcgtcggcagacaagtctc 

CV_1735/36del3 cctagcctgcagctgcaaccgggcatgactgc Fragmento PstI/EcoRI, 609pb, TM 

66 ºC, mutação dos genes 

CV_1735/36 

CV_1735/36del4 ggcctagaattcccattgcctccgttgctgctg 

CV_1737del1 cctagcgggcccctacggtgcgttcaaggggg Fragmento ApaI/PstI, 620pb, TM 

66 ºC, mutação do gene CV_1737 CV_1737del2 cctagcctgcagatgtgatgcagaagccgacgg 

CV_1737del3 cctagcctgcagtttgccggctctttggtgctg Fragmento PstI/EcoRI, 657pb, TM 

66 ºC, mutação do gene CV_1737 CV_1737del4 ggcctagaattcccgcaatccgctcaagcggc 

M13_FW gtaaaacgacggccagt Sequenciamento dos insertos no 

plasmídeo pNPTS138 M13_RV 

 

agcggataacaatttcac 

Confirmação dos mutantes 

mutCV0069/68seq1 ggtgctgatccgctatcagg Fragmento de 609pb, TM 64 ºC, 

confirmação do mutante nulo para 

os genes CV_0068/69 

mutCV0069/69seq2 ccacgaaatggttcatgtccc 

mutCV0306/07seq1 cgtcaacagccatccgcaag Fragmento de 637pb, TM 64 ºC, 

confirmação do mutante nulo para 

os genes CV_0306/07 

mutCV0306/07seq2 gaggggatcaccttgccttc 

mutCV0311seq1 cgtcgacagcatagccatcg Fragmento de 650pb, TM 64 ºC, 

confirmação do mutante nulo para 

o gene CV_0311 

mutCV0311seq2 ccatgatgccgaaggtggag 

mutCV0513/14seq1 cacgatttcatcatggagctg Fragmento de 762pb, TM 62 ºC, 

confirmação do mutante nulo para 

os genes CV_0513/14 

mutCV0513/14seq2 gtccagttcgatcaacagctg 

mutCV0516seq1 gcgaccagatcaactacggc Fragmento de 656pb, TM 64 ºC, 

confirmação do mutante nulo para 

o gene CV_0516 

mutCV0516seq2 ccactggctgatctgtaccg 

mutCV1735/36seq1 ctgatcagtgaaggagggcg Fragmento de 668pb, TM 64 ºC, 

confirmação do mutante nulo para 

os genes CV_1735/36 

mutCV1735/36seq2 gatattggcatacaacgccgc 

mutCV1737seq1 gatggttatgatcccggcaag Fragmento de 654pb, TM 64 ºC, 

confirmação do mutante nulo para 

o gene CV_1737 

mutCV1737seq2 caaagtcggagggacgttatc 

A região sublinhada indica as sequências dos sítios das enzimas de restrição. 
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3.5. Construção e confirmação das linhagens mutantes de C. violaceum 

Os mutantes nulos foram obtidos por dupla recombinação homóloga (troca 

alélica) (Figura 5), conforme padronizado para C. violaceum em nosso laboratório 

(BATISTA et al., 2020; DA SILVA NETO; NEGRETTO; NETTO, 2012). Inicialmente, 

as regiões flanqueadoras dos genes de interesse (CV_0068/69, CV_0306/07, 

CV_0311, CV_0513/14, CV_0516, CV_1735/36, CV_1737 e CV_0516/1737) foram 

amplificadas por PCR utilizando enzima de alta fidelidade e os oligonucleotídeos 

del1/del2 e del3/del4 (Tabela 2). Em seguida, os fragmentos 1 (del1/del2) e os 

fragmentos 2 (del3/del4) foram digeridos com enzima de restrição interna para os 

sítios de restrição especificados nos oligonucleotídeos del2/del3 (Tabela 2). Os 

fragmentos 1 e 2 foram ligados com a enzima T4 DNA ligase e usados como molde 

para outra reação de PCR com os oligonucleotídeos del1/del4 (Tabela 2). O fragmento 

final obtido, contendo as regiões flanqueadoras unidas, foi digerido nos sítios de 

restrição externos com as enzimas especificadas em del1/del4 (Tabela 2) e ligado ao 

vetor pNPTS138, digerido com as mesmas enzimas de restrição. 

Após as clonagens serem confirmadas por PCR e por sequenciamento (ver 

item 3.4), os construtos no vetor pNPTS138 foram transformados em E. coli S17-1 por 

eletroporação e introduzidos em C. violaceum por conjugação em placas LB. Após 24 

horas, as conjugações foram espalhadas em placas LB suplementadas com ampicilina 

(100μg/ml) e canamicina (50 μg/ml) por 24 horas a 37 ºC para selecionar a primeira 

recombinação homóloga (integração do vetor no genoma da C. violaceum) (Figura 5). 

As colônias de C. violaceum que cresceram nesse cultivo foram analisadas por PCR 

de colônia com os oligonucleotídeos del1/del4 de cada gene para averiguar a 

integração dos construtos no genoma. Após confirmação, essas colônias foram 

cultivadas em 5 mL de meio LB líquido por 48 horas sob agitação de 250 rpm à 37 °C 

para ocorrência da segunda recombinação homóloga (Figura 5). Após esse período, 

os cultivos foram plaqueados em placas de LB com 12% ou 16% de sacarose para 

selecionar apenas as bactérias que removeram o plasmídeo pNPTS138, uma vez que 

este vetor possui o gene sacB, que codifica uma enzima que metaboliza a sacarose 

em um produto tóxico para as bactérias que ainda possuem o vetor integrado. As 

colônias resistentes à sacarose foram testadas quanto à sensibilidade em canamicina 

em placas LB com canamicina 50 μg/ml. 

Em conjunto com a expulsão do plasmídeo, a segunda recombinação homóloga 
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pode resultar em reversão ao genótipo selvagem (WT) ou na deleção do gene de 

interesse (linhagem mutante, Figura 5). Por isso, as colônias sensíveis a canamicina 

foram analisadas por PCR utilizando os oligonucleotídeos del1/del4 de cada gene 

(Tabela 2) para identificar se eram linhagens mutantes ou reversões à WT. Para uma 

segunda confirmação, as linhagens identificadas como mutantes na PCR anterior 

foram novamente analisadas, desta vez por PCR utilizando oligonucleotídeos 

mutseq1/seq2 (Tabela 2) que amplificam uma região interna dos genes na WT, mas 

não nos mutantes. Para os mutantes das maquinarias T1SS, os genes que codificam 

a proteína de membrana interna (transportador ABC) e a proteína de fusão (MPF) 

foram deletados de uma só vez, por estarem in tandem no genoma. Para o mutante 

nulo duplo dos genes que codificam as proteínas RTX CV_0516 e CV_1737, o 

procedimento foi repetido de modo sequencial, deletando primeiro um gene e, em 

seguida, o outro. As linhagens mutantes (Tabela 1) foram congeladas em 20% de 

glicerol no freezer a -80 ºC.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Esquema de recombinação homóloga para obtenção de linhagens 
mutantes de C. violaceum. As principais etapas da estratégia para obtenção das 
linhagens mutantes são: clonagem das regiões flanqueadoras do gene de interesse no vetor 
suicida pNPTS138; inserção da construção no genoma de C. violaceum (primeira 
recombinação) seguido por eventos espontâneos de recombinação homóloga que podem 
levar à deleção do gene (linha contínua) ou à reversão ao genótipo selvagem (linha tracejada). 
O processo detalhado está descrito no texto. 
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3.6. Ensaios fenotípicos de fitness das linhagens mutantes de C. violaceum 

 

3.6.1. Curvas de crescimento 

O crescimento das linhagens mutantes e selvagem (WT) foi acompanhado para 

avaliar se os genes estudados interferiam no fitness bacteriano. Para realizar as 

curvas de crescimento, as linhagens mutantes e selvagem foram descongeladas em 

placas LB e cultivadas em pré-inóculos de 2 mL de LB líquido sob agitação de 250 

rpm a 37 °C overnight. Após esse período, as culturas foram diluídas para uma 

DO600nm inicial de 0,01 em 4 mL de meio LB. Esses inóculos foram mantidos a 37 °C 

sob agitação de 250 rpm, e a DO600nm foi medida em espectrofotômetro de uma em 

uma hora por oito horas e também no ponto de 24 horas. As curvas de crescimento 

com todas as linhagens também foram feitas em meio M9HC sob as mesmas 

condições do ensaio em meio LB, entretanto, desde o descongelamento, as linhagens 

foram cultivadas em M9HC.  

 

3.6.2. Ensaios de viabilidade bacteriana 

A viabilidade bacteriana foi avaliada a partir das linhagens mutantes e selvagem 

cultivadas em pré-inóculos de 2 mL de LB líquido sob agitação de 250 rpm a 37 °C 

overnight. Em seguida, essas culturas foram diluídas para uma DO600nm inicial de 0,01 

em 5 ml de LB e mantidas nas mesmas condições de cultivo por 20h. Após as 20 

horas, 1,65 mL das culturas foram centrifugados a 13000 rpm por 4 minutos. O 

sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspendido em 1 mL de PBS (Phosphate 

Buffered Saline). Em seguida, após diluição em série em PBS, foram plaqueadas em 

quadruplicata 100 μl das diluições 10-7 em LB. As placas foram incubadas a 37 °C por 

24h para contagem do número de unidades formadoras de colônia (UFC). 

 

3.7. Caracterização funcional dos genes dos T1SSs e proteínas RTX de C. 

violaceum 

 

3.7.1. Ensaio de atividade hemolítica em ágar-sangue 

 Para comparar a atividade hemolítica entre as linhagens de C. violaceum, as 

linhagens mutantes e selvagem foram cultivadas em pré-inóculos de 2 mL de LB 

líquido sob agitação de 250 rpm a 37 °C overnight. Em seguida, foram pipetados 5 μL 
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das culturas de cada linhagem em placas com 5% de sangue de carneiro em ágar 

Mueller-Hinton (Laborclin). Em caso de produção de compostos com atividade 

hemolítica, há a formação de halos mais claros devido ao rompimento das hemácias 

ao redor das colônias. Portanto, as placas foram incubadas a 37 ºC por 7 dias e, em 

seguida, os halos formados foram medidos e quantificados pelo software ImageJ. 

 

3.7.2. Ensaio de formação de biofilme pelo método de coloração com cristal 

violeta 

A formação de biofilme das linhagens mutantes e selvagem foi avaliada e 

quantificada utilizando o método de coloração por cristal violeta (AZEREDO et al., 

2017). Após cultivo em pré-inóculos de 2 mL de LB líquido sob agitação de 250 rpm a 

37 °C overnight, as linhagens mutantes e selvagem de C. violaceum foram diluídas 

para uma DO600nm inicial de 0,01 em 1 mL de meio LB e incubadas a 37 ºC por 

diferentes tempos (8h, 16h, 24h, 48h e 72h) para acompanhamento da cinética da 

formação de biofilme em tubos de vidro, mantidos sem agitação. Após coloração com 

cristal violeta 0,1% e lavagem com ácido acético 33%, a DO600nm do biofilme aderido 

aos tubos foi quantificada em espectrofotômetro.  

 

3.7.3. Ensaio de agregação celular 

Para avaliar a capacidade de autoagregação das linhagens de C. violaceum, 

as linhagens mutantes e selvagem foram cultivadas em pré-inóculos de 2 mL de LB 

líquido sob agitação de 250 rpm a 37 °C overnight. Em seguida, foram diluídas para 

uma DO600nm inicial 0,05 em 10mL de meio LB e mantidas sob agitação de 250 rpm a 

37 ºC por 4h. Após esse período, os cultivos foram avaliados qualitativamente quanto 

à presença (aumento ou diminuição) de agregados celulares no meio de cultura. Nos 

ensaios de autoagregação para avaliar o papel do cálcio, as linhagens foram 

cultivadas sob as mesmas condições de cultivo acima com a adição do agente 

quelante EGTA (500 µM) e adição de CaCl2 (4 mM). Para análise quantitativa, os 

cultivos foram mantidos sem agitação por 15 minutos após diferentes tempos de 

crescimento, foi coletada uma alíquota da superfície da cultura e quantificada por 

espectrofotômetro na OD 600nm. 

 

3.8. Papel do T1SS e proteínas RTX na patogenicidade de C. violaceum 

O papel dos T1SSs e das proteínas RTX na patogênese de C. violaceum foi 
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avaliado a partir de ensaios de virulência in vivo em camundongos Balb/c fêmeas de 

6 semanas infectadas pelas linhagens mutantes e selvagem, conforme descrito por 

MIKI et. al. em 2010. As linhagens bacterianas foram cultivadas em 5 mL de meio LB 

a 37 °C sob agitação de 250 rpm por 20h. Após diluição seriada em PBS, 100 μl da 

diluição 10-3 (aproximadamente, 106 células bacterianas) foram injetados nos 

camundongos por via intraperitoneal. Os animais foram acompanhados por 7 dias 

para avaliar a taxa de sobrevivência pós-infecção. Para confirmar a dosagem injetada, 

foram plaqueados 100 μl da diluição 10-7 em meio LB para contagem de UFCs após 

24h incubados a 37 ºC. Todos os procedimentos com os animais foram realizados no 

Biotério do Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos 

da FMRP-USP conforme os Princípios Éticos em Pesquisa Animal, de acordo com 

protocolo de ética animal 127/2020 aprovado pelo Comitê de Ética Animal (CEUA) da 

FMRP-USP. 

 

3.9. Análise e identificação da proteína RTX CV_0311 

 Para confirmar a secreção da proteína CV_0311 pela maquinaria do T1SS 

(CV_0306/07/08), o sobrenadante das linhagens selvagem e mutantes ΔCV_0306/07 

e ΔCV_0311 foram coletados na fase exponencial (OD600nm 1,0) e estacionária 

(OD600nm 4,0). Inicialmente, as linhagens foram cultivadas sob agitação de 250 rpm a 

37 ºC em meio LB até atingir a OD desejada. As culturas foram centrifugadas por 6 

minutos a 5000 rpm, e o sobrenadante foi filtrado em membrana de 0,22 μm. As 

proteínas do sobrenadante foram precipitadas a 4 ºC overnight com TCA (ácido 

tricloroacético) 10%, seguido de centrifugação a 10000 rpm por 10 minutos. O pellet 

foi lavado duas vezes com acetona gelada e as amostras foram ressuspendidas em 

tampão de corrida com SDS e DTT, ajustando os volumes de acordo com a DO600nm. 

As amostras foram submetidas a corrida em gel SDS-PAGE 8%, e as proteínas no gel 

foram coradas com Coomassie Blue (Biorad). Uma banda no gel de alto peso 

molecular (a proteína CV_0311 tem ~ 400 KDa) foi recortada e tratada em gel com 

tripsina (Promega), conforme protocolo do Laboratório Central de Tecnologias de Alto 

Desempenho em Ciências da Vida (LaCTAD), da Universidade de Campinas. A 

identificação da proteína nesta amostra a partir dos peptídeos tripsinizados foi feita 

por espectrometria de massas (LC-MS/MS) na facility LaCTAD. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. Identificação e análises in silico de T1SSs e proteínas RTX em C. violaceum 

 Por meio da análise in silico utilizando a plataforma MacSyFinder (ABBY et al., 

2016) foram identificados quatro clusters de genes que codificam T1SSs em C. 

violaceum (Figura 6). Dois destes clusters apresentam a maquinaria completa 

ABC/MFP/OMP (CV_0306/07/08 e CV_1734/35/36) e dois tem genes apenas para os 

componentes ABC/MFP (CV_0068/69 e CV_0513/14). Estes resultados estão de 

acordo com o que a ferramenta encontrou em diversas bactérias, com quantidades 

similares de T1SSs com os genes para os três componentes ou com apenas os genes 

para ABC/MFP codificados juntos (ABBY et al., 2016). Para três destes clusters, nós 

encontramos genes que codificam potenciais proteínas RTX (CV_0311, CV_0516 e 

CV_1737). No cluster com a proteína RTX CV_0311 (Figura 6C), estão presentes os 

genes lapG (CV_0309) e lapD (CV_0310), sugerindo que esta proteína RTX seria do 

tipo LapA e que este cluster codificaria um sistema Lap, descrito como envolvido em 

formação de biofilme em outras bactérias (COLLINS et al., 2020b).  

  

Figura 6. Clusters gênicos da maquinaria de T1SSs e Proteínas RTX em C. 
violaceum. Foram encontrados quatro clusters de maquinarias do T1SS. Dois clusters que 
codificam o T1SS completo (transportador ABC, MFP e OMP) e a proteína RTX (B, C), um 
cluster que codifica o transportador ABC, MFP e a proteína RTX (A) e um cluster que codifica 
apenas proteínas transportador ABC e MFP (D). Os genes das maquinarias e das proteínas 
RTX que foram deletados neste trabalho estão marcados pelas linhas vermelhas e azuis, 
respectivamente. Análise in silico com a ferramenta MacSyFinder.  
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A presença ou ausência de domínio N-terminal C39 peptidase ou CLD nos 

transportadores ABC revela informações sobre os substratos secretados por T1SSs 

(LECHER et al., 2012). Assim, uma análise mais detalhada foi realizada para os quatro 

transportadores ABC dos T1SSs de C. violaceum (Figura 7). O alinhamento múltiplo 

destas proteínas com transportadores ABC de T1SSs de outras bactérias revelou a 

presença do domínio N-terminal extra, sendo do tipo C39 peptidase para o CV_0068 

(com cisteína conservada) e do tipo C39 peptidase degenerado (CLD) para os 

CV_0513, CV_1735 e CV_0307 (substituição da cisteína catalítica por aminoácidos 

não-catalíticos) (Figura 7A). Para a CV_1735, ocorre alinhamento nesta região N-

terminal, mas o domínio C39/CLD não é encontrado em bancos de dados. 

Corroborando estes dados do domínio N-terminal, uma análise filogenética derivada 

do alinhamento múltiplo da sequência completa destas proteínas indicou que 

CV_0068 agrupa com transportadores ABC envolvidos na secreção de bacteriocinas, 

enquanto CV_0513, CV_1735 e CV_0307 agrupa com aqueles transportadores que 

secretam proteínas RTX (Figura 7B).  

 

Figura 7. Alinhamento dos transportadores ABC dos T1SSs encontrados em 
C. violaceum. Os quatro transportadores ABC de T1SSs da C. violaceum foram 
alinhados com proteínas de outras bactérias usando o Clustal Omega. (A) Região 
do alinhamento destacando a presença do domínio C39 peptidase ativo (cisteína 
indicada em vermelho) ou inativo (substituição da cisteína por outro aminoácido, 
em roxo). (B) Árvore filogenética gerada pelo Clustal Omega a partir do 
alinhamento múltiplo da sequência completa destas proteínas. Além das quatro 
proteínas de C. violaceum, foram utilizadas: NukT de Staphylococcus epidermidis ; 
LagD de Lactococcus lactis; CvaB de Escherichia coli; HlyB de Escherichia coli ; 
LapB de Pseudomonas fluorescens.  
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Uma análise dos domínios e motivos das três proteínas RTX de C. violaceum 

foi também realizada. Entretanto, poucas informações foram obtidas em termos de 

domínios funcionais. A maioria dos bancos de dados identificou apenas motivos como 

regiões de repetição do tipo RTX, imunoglobulina-like (Ig-like), caderina-like e 

hemolisina-like (Figura 8). Em comum, todas essas repetições são motivos de ligação 

à Ca2+ que promovem o dobramento e rigidez à estrutura da proteína (GUO et al., 

2019; LINHARTOVÁ et al., 2015; SPITZ et al., 2019). A proteína RTX CV_0311 predita 

possui 4130 aminoácidos e nela é possível encontrar diversos domínios Ig-like, seis 

regiões com domínios caderina-like e dois domínios RTX com quatro repetições em 

cada um, intercalados por uma região sem domínio predito. Há  um sinal de secreção 

de T1SSs no extremo C-terminal. Além disso, através do algoritmo criado por SMITH 

et al (2018a) foi possível encontrar a sequência de módulo de retenção na porção N-

terminal da CV_0311, característica de adesinas do tipo LapA (Figura 8A). A proteína 

RTX CV_0516 predita apresenta 1943 aminoácidos e possui 27 domínios RTX ao 

longo de sua sequência, intercalados com 10 domínios de ligação de Ca2+ do tipo 

hemolisina. Não foi possível encontrar o sinal de secreção nem um provável domínio 

funcional na região C-terminal (Figura 8B). Por fim, a proteína RTX CV_1737 predita 

possui 2031 aminoácidos e, entre as três proteínas RTX encontradas em C. 

violaceum, é a que possui menos anotações nos bancos de dados. Conseguimos 

identificar apenas 4 regiões com domínios repetitivos Ig-like e nenhuma outra 

informação quanto aos domínios funcionais, de repetição RTX e de sinal de secreção 

(Figura 8C). Em conjunto, essas análises sugerem que C. violaceum codifica pelo 

menos três diferentes maquinarias do T1SSs responsáveis pela secreção de três 

proteínas RTX.  

Figura 8. Arquitetura das proteínas RTX de C. violaceum. A. Proteína CV_0311 
(4130aa). B. Proteína CV_0516 (1943aa). C. Proteína CV_1737 (2031aa). Legenda dos 
domínios descritos na imagem. Dados obtidos a partir do banco de dados UniProt. O módulo 
de retenção da CV_0311 foi identificado a partir de SMITH et al (2018a). 



43 
 

4.2. Construção de mutantes nulos dos T1SSs e proteínas RTX em C. violaceum 

Para estudar os quatro T1SSs e as três proteínas RTX de C. violaceum, foram 

geradas oito linhagens mutantes por troca alélica, sendo quatro mutantes com deleção 

em conjunto do transportador ABC e do MPF de cada T1SS (ΔCV_0068/69; 

ΔCV_0306/07; ΔCV_0513/14; ΔCV_1735/36), três mutantes com deleção única de 

cada um dos genes das proteínas RTX (ΔCV_0311; ΔCV_0516; ΔCV_1737) e um 

mutante duplo dos genes de duas proteínas RTX (CV_0516/CV_1737) (Tabela 1). Os 

mutantes foram confirmados por PCR utilizando dois conjuntos de oligonucleotídeos, 

das regiões flanqueadoras (Figura 9A) e de regiões internas aos genes (Figura 9B). 

 

Figura 9. Confirmação das linhagens mutantes dos T1SSs e proteínas RTX.  
As linhagens mutantes foram confirmadas por PCR de colônia utilizando os 
oligonucleotídeos del1/del4 das regiões flanqueadoras (A) e mutseq1/seq2 de 
regiões internas aos genes (B). A. Canaletas 1 representam a amplif icação das 
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regiões flanqueadoras com os genes-alvos (WT) e as canaletas 2 representam a 
amplif icação apenas das regiões flanqueadoras devido à deleção dos genes -alvos 
(Δ). B. As linhagens WT apresentam bandas da amplif icação de regiões internas 
aos genes-alvos e os mutantes não apresentam amplif icação devido à deleção 
desses genes. Marcador de peso molecular 1 Kb plus DNA Ladder (Thermo 
Scientific).  
 

4.3. Fitness bacteriano: perfil de crescimento e viabilidade celular das linhagens 

mutantes 

 O crescimento das linhagens mutantes dos T1SSs e proteínas RTX de C. 

violaceum foi acompanhado por ensaios de curvas de crescimento em meio LB e em 

meio M9HC ao longo de oito horas seguidas e com vinte e quatro horas de cultivo. Os 

resultados demonstram que todas as linhagens mutantes (simples e duplos) 

apresentam padrão de crescimento semelhante à linhagem WT (Figura 10).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Curvas de crescimento das linhagens mutantes dos T1SSs e 
proteínas RTX de C. violaceum. A. Crescimento das linhagens mutantes e WT em meio 
LB. B. Crescimento das linhagens mutantes e WT em meio M9HC. As curvas foram obtidas 
pela medida de DO600nm das culturas nas oito primeiras horas (h-h) e em 24 horas de cultivo. 
Resultado representativo de três ensaios independentes.  



45 
 

 Ainda avaliando o fitness bacteriano, realizamos ensaios de viabilidade celular 

com as linhagens mutantes e a linhagem WT cultivadas em meio LB por 20h. As 

condições de cultivo foram as mesmas padronizadas para os ensaios de virulência em 

nosso laboratório. Os mutantes apresentaram o mesmo número de células viáveis que 

a linhagem WT, indicando que as mutações não afetam a viabilidade da C. violaceum 

em condições ótimas de cultivo (Figura 11). Em conjunto, os resultados das curvas de 

crescimento e dos ensaios de viabilidade indicam que as proteínas RTX e suas 

respectivas maquinarias T1SSs não são essenciais para a sobrevivência e 

crescimento da C. violaceum em condições ótimas de cultivo. 

Figura 11. Viabilidade das linhagens mutantes dos T1SSs e proteínas RTX de 
C. violaceum. Ensaio de viabilidade celular em meio LB após 20h de cultivo a 37ºC sob 
agitação. Após diluição seriada, a diluição 10-7 foi plaqueada em LB e as placas foram 
incubadas a 37 °C na estufa. Após 24h, as colônias foram contadas para verificar as unidades 
formadoras de colônia (CFU). Ensaio padronizado para uma contagem de CFU em 100 
colônias na linhagem WT. Os dados representam media e desvio padrão de oito réplicas.  
 
 

4.4. Papel dos T1SSs e das proteínas RTX de C. violaceum na atividade 

hemolítica 

 Várias proteínas RTX em outras bactérias, como a hemolisina HlyA de E. coli, 

atuam como toxinas citolíticas capazes de lisar hemácias (BENZ, 2016; WELCH, 

1991). Ensaios de atividade hemolítica foram realizados a fim de analisar esse 

fenótipo nas proteínas RTX de C. violaceum. As linhagens mutantes das maquinarias 

do T1SS, os mutantes simples de cada proteína RTX e a linhagem WT foram 

cultivadas em meio LB líquido a 37 ºC overnight. Em seguida, adicionamos 5 µL de 
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cada cultivo em placas ágar sangue de carneiro 5% (v/v). Após 7 dias de cultivo, 

quantificamos a área do halo hemolítico formado e comparamos ao da linhagem WT 

(Figura 12). Nessas condições de cultivo, não encontramos diferença significativa na 

hemólise dessas linhagens, sugerindo que as proteínas RTX deste estudo não estão 

envolvidas na atividade hemolítica da C. violaceum. 

 

Figura 12. As proteínas RTX não apresentam papel na atividade hemolítica 
de C. violaceum. Quantificação da área do halo de hemólise das linhagens mutantes e WT 
de C. violaceum cultivadas por 7 dias em meio ágar sangue de carneiro 5% (v/v). Em cima, 
imagens do halo formado por cada linhagem. Ensaio realizado em triplicata biológica. Halos 
medidos pelo ImageJ e análise estatística pelo one-way ANOVA test. 
 

4.5. Papel das proteínas RTX na patogenicidade de C. violaceum em infecções 

agudas 

 Visto que proteínas RTX podem estar envolvidas nas vias de patogenicidade 

bacteriana, como as adesinas RtxA de L. pneumophila e SiiE de S. enterica (CIRILLO 

et al., 2001; GERLACH et al., 2007a; GRIESSL et al., 2013; LI et. al., 2019; QIN et al., 

2017), investigamos a participação das proteínas RTX e dos T1SSs do nosso estudo 

na patogenicidade de C. violaceum por meio de ensaio de virulência em modelo 

animal. Acompanhamos por 7 dias a taxa de sobrevivência de camundongos fêmeas 

Balb/c infectadas por via intraperitoneal com 106 bactérias das nossas linhagens 

mutantes e WT (Figura 13). Todos os grupos de animais infectados pelas linhagens 

mutantes apresentaram uma taxa de sobrevivência similar ao grupo infectado pela 
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linhagem selvagem, indicando que os T1SSs e proteínas RTX não afetam a virulência 

da C. violaceum, pelo menos no modelo de infecção aguda sistêmica que utilizamos, 

não descartando o papel deles em outros modelos de infecção. 

 
Figura 13. As proteínas RTX e T1SSs não estão envolvidos na virulência de 
C. violaceum em modelo de infecção aguda. Curva de sobrevivência de 
camundongos Balb/c fêmeas infectadas via intraperitoneal com 106 células bacterianas das 
linhagens mutantes e WT de C. violaceum ao decorrer de 7 dias. Análise estatística por Log-
rank (Mantel-Cox) Test. Foram utilizados pelo menos 8 animais com cada linhagem 
bacteriana. 

 

4.6. A proteína RTX CV_0311 e seu T1SS CV_0306/07/08 são importantes nas 

etapas iniciais de formação do biofilme em C. violaceum  

 Diversas proteínas RTX descritas possuem papeis fundamentais na formação 

de biofilmes em outras bactérias, como a BapA em S. enterica, a MpIBP em 

Marinomonas primoryensis e as proteínas LapA e MapA em P. fluorescens (BOYD et 

al., 2012b; COLLINS et. al., 2020a; COLLINS et al., 2020b; GUO et al., 2017; LATASA 

et. al., 2005). Nossas análises in silico apontaram a presença de ao menos uma 

proteína RTX similar à LapA, codificada pelo gene CV_0311 (Figura 6). Portanto, 

devido a possibilidade de atuação das RTX como adesinas formadoras de biofilmes, 

nós analisamos a cinética de desenvolvimento de biofilme das nossas linhagens WT 

e mutantes dos T1SSs e proteínas RTX em cinco diferentes tempos de cultivo estático 

em meio LB a 37ºC (8h, 16h, 24h, 48h e 72h pós-inóculo) pelo método de coloração 

com cristal violeta (Figura 14).  
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Figura 14. Cinética de formação de biofilme das linhagens mutantes de C. 
violaceum. Quantificação de biofilme por ensaio de cristal violeta em diferentes horas pós-
inóculo (8h, 16h, 24h, 48h e 72h). Todas as linhagens mutantes e WT foram crescidas em 
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tubos de vidro em meio LB e mantidas à 37 ºC sem agitação e em condições ótimas para 
formação de biofilme. Acima de cada gráfico, foto representativa do biofilme formado pelas 
linhagens WT e mutantes na mesma ordem descrita no gráfico. O gráfico representa a média 
com desvio padrão de, no mínimo, oito réplicas para cada linhagem. Análise estatística por 
one-way ANOVA. **** P < 0,0001. 
 

As linhagens mutantes da proteína RTX CV_0311 e de sua provável maquinaria 

T1SS (CV0306/07) apresentaram forte diminuição do biofilme no tempo inicial de 8h. 

Esse fenótipo foi mantido no biofilme de 16h, com ambas linhagens mutantes 

(ΔCV_0311 e ΔCV_0306/07) apresentando biofilme reduzido para quase metade em 

comparação ao biofilme da linhagem WT (Figura 14). Nos tempos de 24h, 48h e 72h 

pós-inóculo, a quantidade de biofilme destes dois mutantes se manteve semelhante 

ao biofilme produzido pela linhagem WT. Todas as outras linhagens mutantes 

apresentaram perfil de biofilme semelhante ao biofilme da linhagem WT em todos os 

pontos analisados (Figura 14). Estes dados indicam que a proteína RTX CV_0311 e 

seu T1SS CV_0306/07/08 são importantes nas etapas iniciais de formação do biofilme 

em C. violaceum. As outras duas proteínas RTX de C. violaceum (CV_0516 e 

CV_1737) não apresentaram papel na formação de biofilme nas condições testadas 

(ausência de fenótipos nos mutantes simples e duplo). Além disso, esses resultados 

sugerem que a proteína CV_0311 é secretada unicamente pela maquinaria 

CV_0306/07/08, uma vez que o fenótipo encontrado para esta proteína RTX se 

restringiu a sua respectiva maquinaria T1SS. 

 

4.7. A proteína RTX CV_0311 e seu T1SS CV_0306/07/08 são necessários para 

agregação célula-célula em C. violaceum 

Para verificar se as proteínas RTX e os T1SSs possuem papel em adesão 

célula-célula, nós realizamos ensaios de autoagregação (Figura 15). As linhagens 

mutantes e WT foram cultivadas em meio LB e mantidas em agitação a 37ºC por 4h. 

Em seguida, avaliamos qualitativamente a formação de agregados celulares (grumos 

de células) nas culturas de cada linhagem. Nessas condições de cultivo e tempo, a 

linhagem WT da C. violaceum apresentou a formação de vários agregados celulares 

visíveis e pouca turbidez da cultura. As linhagens mutantes ΔCV_0311 e 

ΔCV_0306/07 não apresentaram agregados celulares visíveis e causaram maior 

turbidez na cultura. Todas as outras linhagens mutantes formaram agregados de 

maneira similar à linhagem WT. Corroborando com nossos experimentos de formação 
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de biofilme estático (Figura 14), observamos que sob agitação os mutantes ΔCV_0311 

e ΔCV_0306/07 também não formaram biofilme (Figura 15). Juntos, esses resultados 

indicam que a proteína RTX CV_0311 e seu T1SS CV_0306/07/08 são fundamentais 

tanto na adesão célula-superfície abiótica quanto na adesão célula-célula em C. 

violaceum.  

 

Figura 15. Capacidade de autoagregação e formação de biofilme sob agitação 
das linhagens mutantes de C. violaceum. A formação de agregados celulares e de 
biofilme foram avaliados qualitativamente pelo crescimento das linhagens mutantes e WT em 
meio LB sob agitação por 4h. A. Cultivo em meio LB em Erlenmeyers comparando a formação 
de agregados celulares e biofilme entre a linhagem WT e as linhagens mutantes. Os mutantes 
ΔCV_0311 e ΔCV_0306/07 não apresentaram agregados celulares nem formação do halo de 
biofilme e causaram turvação da cultura. B. Os mesmos cultivos das linhagens WT, ΔCV_0311 
e ΔCV_0306/07, fotografados em placas de Petri. 
 

4.8. A limitação de Ca2+ reduz a agregação célula-célula de modo similar a 

ausência da proteína RTX CV_0311 

 Estudos demonstram que a ligação de íons de cálcio é importante para dar 

estabilidade à estrutura das proteínas RTX e expor seus domínios funcionais após 

translocação para o meio extracelular pela maquinaria do T1SS (GUTULLA et. al., 

2019; PETERS et. al., 2017; VANCE et. al., 2020). Vimos até aqui que a proteína 

CV0311 é responsável pela iniciação do biofilme e pela agregação celular em C. 

violaceum. Então, hipotetizamos que na ausência do cálcio poderia haver 

desestabilização da proteína CV_0311 e, dessa forma, interferência na formação de 

biofilme e agregados celular. Assim, realizamos um ensaio de agregação celular com 

a linhagem WT em meio LB com diferentes disponibilidades de cálcio: com adição do 
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agente quelante de cálcio EGTA a 500 µM, com adição de CaCl2 a 4 mM e com adição 

de EGTA 500 µM suplementado com CaCl2 a 4 mM (Figura 16). Após 4h de cultivo, 

observamos que a agregação celular e o biofilme em agitação foram inibidos 

completamente com a adição de EGTA às culturas da linhagem WT, fenótipo 

semelhante ao encontrado para as linhagens mutantes ΔCV_0311 e ΔCV_0306/07 

em meio LB. Na suplementação do cultivo de EGTA com cálcio a 4 mM, observamos 

o retorno parcial dos fenótipos para agregação e biofilme (Figura 16A). Para 

quantificar este fenômeno, mantivemos esses cultivos em condições estáticas por 60 

minutos e medimos a DO600nm de uma alíquota da camada superior para avaliar a 

sedimentação dos agregados celulares (Figura 16B). Ao desfazer os grumos, as 

medidas de DO600nm foram altas e similares entre todas as linhagens e condições 

(controle 0h). No entanto, ao medir apenas da camada superior sem agitar (condição 

1h), as DO600nm diminuíram na WT LB e WT LB com cálcio (devido sedimentação dos 

agregados celulares), mas permaneceram altas na WT com a adição do EGTA e nas 

linhagens mutantes ΔCV_0311 e ΔCV_0306/07 em LB, indicando pouca 

agregação/sedimentação. Ao suplementar com cálcio, houve retorno parcial da 

formação de agregados celulares e da taxa de sedimentação (Figura 16B).  

 

Figura 16. Autoagregação em condições de carência e suplementação de 
cálcio em C. violaceum. Ensaios de autoagregação e curva de crescimento da linhagem 
WT em LB e LB com quelante de cálcio (EGTA), com CaCl2 (Controle) e com EGTA + CaCl2 
(suplementação de cálcio) e linhagens mutantes ΔCV_0306/07 e ΔCV_0311 em LB. A. Foto 
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representativa do ensaio autoagregação em meio LB em diferentes condições. B. 
Quantificação da DO60nm após 4h de cultivo sob agitação a 37ºC em duas condições: à 
esquerda, medida após dissolução de todos os agregados celulares de cada cultivo; à direita, 
medida após 1 hora em condições estáticas para mensurar a taxa de sedimentação dos 
agregados celulares. Análise estatística por t student test. **P<0,001 ***P<0,0002 
****P<0,0001. C. Quantificação (h-h) da cinética da taxa de sedimentação ao decorrer de 6 
horas de cultivo. D. Curva de crescimento obtida pela medida de DO600nm das culturas nas oito 
primeiras horas (h-h) e em 24 horas de cultivo.  

 

Um ensaio semelhante de cinética de sedimentação por medida da DO600nm 

sem agitar ou desfazer os grumos foi novamente realizado, mas agora ao longo da 

curva de crescimento durante 1 a 6 horas (Figura 16C). As condições de cultivo foram 

as mesmas do ensaio anterior. Nos pontos de 4 e 5 horas, a DO600nm da WT em LB, 

LB com cálcio e LB com cálcio e EGTA foi bem menor do que a DO600nm da WT com 

EGTA e dos mutantes ΔCV_0311 e ΔCV_0306/07 em LB (Figura 16C). Curvas de 

crescimento feitas nas mesmas condições, mas desfazendo os grumos antes das 

medições, demonstraram que o EGTA e o CaCl2 nas concentrações utilizadas nos 

ensaios de autoagregação não interferem no crescimento da C. violaceum (Figura 

16D). Em conjunto, esses resultados indicam que o cálcio é um dos íons necessários 

nos processos de agregação celular e formação de biofilme e que seu papel pode 

estar relacionado ao funcionamento da proteína RTX CV_0311.  

 

4.9. A proteína RTX CV_0311 é secretada em alta densidade celular 

exclusivamente via o T1SS CV_0306/07/08 em C. violaceum 

Dada a concordância e exclusividade dos fenótipos de biofilme e agregação 

celular nos mutantes ΔCV0307/06 e ΔCV0311, nós hipotetizamos que a proteína RTX 

CV0311 é secretada exclusivamente pela maquinaria T1SS CV0307/06/08. Devido às 

evidências in silico de que os genes deste cluster assemelham-se com o sistema Lap 

de P. fluorescens (Figuras 6 e 8) e aos nossos dados experimentais em que a proteína 

CV_0311 atua nas etapas iniciais da formação de biofilme (Figura 14), nós 

hipotetizamos que CV_0311 seja uma adesina RTX ancorada com sua liberação 

dependente da densidade celular. Para testar estas hipóteses, analisamos em gel 

SDS-PAGE o perfil de proteínas do sobrenadante de culturas das linhagens WT, 

ΔCV0307/06 e ΔCV0311 cultivadas em meio LB em baixa e alta densidade celular 

(Figura 17). Em baixa densidade celular (DO600nm ~1,0), não foram detectadas bandas 

de alto peso molecular nas amostras de nenhuma das três linhagens. Entretanto, em 
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alta densidade (DO600nm ~4,0), foi detectada uma banda de alto peso molecular no gel, 

presente no sobrenadante da linhagem WT, mas ausente no sobrenadante de ambas 

as linhagens mutantes (Figura 17A). Como o peso molecular estimado da CV_0311 é 

de 430 kDa, nós decidimos identificar a proteína presente nesta banda. Análise por 

espectrometria de massas (LC-MS/MS) de peptídeos tripsinados a partir do gel 

permitiu identificar esta proteína como a proteína CV_0311 de C. violaceum (Figura 

17B). Estes dados permitem propor que a proteína CV0311 de C. violaceum é uma 

adesina RTX gigante secretada exclusivamente pela maquinaria T1SS CV0307/06/08. 

Os nossos dados favorecem um modelo no qual CV0311 se mantém ancorada na 

membrana externa da C. violaceum em baixa densidade celular, atuando em adesão 

célula-célula e célula-substrato, mas é clivada e liberada no meio extracelular em alta 

densidade celular, de modo similar ao que ocorre nos sistemas Lap de outras 

bactérias (COLLINS et. al., 2020b). 

 

Figura 17. Proteínas do sobrenadante das linhagens WT e mutantes 
ΔCV_0311 e ΔCV_0306/07 de C. violaceum. A. Gel SDS-PAGE 8% de amostras dos 
sobrenadantes de culturas das linhagens indicadas, cultivadas até baixa (DO 1,0) e alta (DO 
4,0) densidade celular em meio LB. Presença da proteína CV_0311 (cerca de 400 kDa) 
exclusivamente na canaleta do sobrenadante em alta densidade celular da linhagem WT 
(indicada pela seta). B. Identificação da proteína CV_0311 por espectrometria de massa (LC-
MS/MS) a partir da banda indicada pela seta no gel. Marcador de proteína: Pageruler 
prestained protein ladder (ThermoFisher). 
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5. DISCUSSÃO 
 

 Os sistemas de secreção são determinantes de virulência fundamentais na 

patogênese de várias bactérias, sobretudo por secretarem efetores e toxinas que 

subvertem ou abolem o funcionamento das células hospedeiras ou de bactérias 

competidoras (GALÁN; WAKSMAN, 2018). O sistema de secreção do tipo I (T1SS) foi 

inicialmente descrito como envolvido na secreção de bacteriocinas e toxinas RTX e, 

mais recentemente, na secreção de adesinas RTX, importantes em invasão celular e 

formação de biofilme (BENZ, 2016; GUO et al., 2019; HOLLAND et al., 2016). Embora 

a Chromobacterium violaceum seja uma bactéria oportunista ambiental responsável 

por graves infecções em humanos e em modelos animais, pouco se sabe sobre o 

papel de seus sistemas de secreção. Alguns poucos trabalhos revelaram que o T3SS 

Cpi1/1a e alguns de seus efetores são imprescindíveis para o sucesso da C. 

violaceum como patógeno de hospedeiros vertebrados (MALTEZ et. al., 2015; MIKI et 

al., 2010; MIKI et al., 2011; YAN et al., 2020; ZHAO et al., 2011), mas nada se sabe 

sobre o papel e a importância do T1SS e suas proteínas RTX na virulência e na 

fisiologia da C. violaceum. Neste trabalho, nós identificamos e realizamos uma 

caracterização funcional de quatro T1SSs e três proteínas RTX de C. violaceum, 

baseado no estudo de linhagens mutantes com deleção destes genes. Nenhum dos 

mutantes mostrou problema de fitness, alteração em atividade hemolítica ou 

atenuação de virulência em modelo agudo de infecção em camundongos. Um destes 

sistemas, formado pelo T1SS CV0306/07/08 e pela proteína RTX CV_0311, foi 

caracterizado como fundamental para agregação célula-célula e para as etapas 

iniciais de formação de biofilme em C. violaceum. Nossos dados apoiam um modelo 

em que a adesina RTX gigante CV_0311 fica ancorada na superfície da célula em 

baixa densidade celular mediando adesão célula-célula e célula-substrato abiótico, 

sendo liberada em alta densidade celular para o meio externo.  

Nossa identificação de T1SS em C. violaceum baseou-se fundamentalmente 

na ferramenta MacSyFinder (ABBY et al., 2016), que leva em consideração a 

colocalizarão de dois (ABC/MPF) ou dos três (ABC/MPF/OMP) genes que codificam 

um T1SS tripartite. Este modelo de busca é importante porque os transportadores do 

tipo ABC participam de muitos outros processos em bactérias, incluindo captação de 

diversas pequenas moléculas (GREENE et al., 2018). De fato, dos quatro clusters que 

codificam maquinarias do T1SS em C. violaceum, em dois foi encontrada a maquinaria 
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completa ABC/MPF/OMP (CV0306/07/08 e CV_1734/35/36) e em dois clusters, 

apenas os componentes ABC/MPF (CV_0513/14 e CV_0068/69). As três prováveis 

proteínas RTX (CV_0311, CV_0516 e CV_1737) foram encontrados por buscas 

manuais dentro de cada um dos quatro clusters T1SS. Nos casos de T1SSs com 

apenas os genes de ABC/MPF juntos, o componente OMP geralmente é TolC, uma 

proteína de membrana externa compartilhada com outras maquinarias, como o 

sistema de efluxo RND (GREENE et al., 2018). Em E. coli, TolC é a OMP do T1SS 

HlyBD, usado para secretar a toxina HlyA, e do T1SS CvaBA, que secreta a colicina 

CvaC (GILSON; MAHANTY; KOLTER, 1990; THOMAS et al., 2014). Hipotetizamos 

que isso ocorre com as maquinarias CV_0513/14 e CV_0068/69, que poderiam utilizar 

uma proteína TolC como OMP. A análise da região N-terminal dos quatro 

transportadores ABC dos T1SS de C. violaceum revelou a presença de domínio C39 

peptidase em CV_0068 e domínio CLD em CV_0307, CV_0513 e CV_1735. Como os 

domínios C39 e CLD estão relacionados com a secreção de bacteriocinas e proteínas 

RTX, respectivamente (BEIS; REBUFFAT, 2019; KANONENBERG et. al., 2013; 

LECHER et al., 2012), esses dados sugerem que em C. violaceum um T1SS secreta 

bacteriocina e os outros três secretam as proteínas RTX codificadas em seus 

respectivos clusters. 

 A grande variação de tamanho das proteínas RTX e a extrema variabilidade 

de seus domínios impõem desafios para a predição da função destas proteínas com 

base em anotações de bancos de dados, como evidenciado na nossa análise in silico 

das RTX preditas em C. violaceum e já documentado em vários trabalhos (COLLINS 

et al., 2020a; FUCHE et al., 2015; HARDING et al., 2017; SMITH et al., 2018a). De 

fato, em comum as proteínas RTX apresentam apenas um motivo de ligação de Ca2+ 

denominado RTX (Repeats-in-ToXins) e sinal de secreção na porção C-terminal, 

reconhecido pelo T1SS. O motivo de ligação de cálcio RTX pode apresentar 

variações, sendo chamado imunoglobulina-like (Ig-like), caderina-like e hemolisina-

like. A parte mais complicada de identificar são os variáveis domínios funcionais que 

permitem as proteínas RTX atuarem, sobretudo, como toxinas ou adesinas (GUO et 

al., 2019; LINHARTOVA et. al., 2010; LUDWIG; GOEBEL, 2006; SMITH et al., 2018a; 

SPITZ et al., 2019).  

Para sanar este problema, pelo menos para o grupo das adesinas RTX 

gigantes do tipo LapA, Smith et al (2018a) desenvolveram um algoritmo que 

reconhece o motivo RTX, o sítio de clivagem dialanina reconhecido por LapG e a 
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sequência do módulo de retenção que permite o ancoramento da LapA na proteína da 

membrana externa em P. fluorescens. Ao cruzar alinhamentos a partir deste algoritmo, 

eles encontraram mais de 500 proteínas putativas do tipo LapA em diversas bactérias, 

entre elas, a proteína CV_0311 de C. violaceum. Analisando cada cluster, observamos 

que o cluster CV_0306-11 apresenta, além da maquinaria canônica do T1SS 

(CV_0306/07/08) e da proteína RTX (CV_0311), duas proteínas acessórias, CV_0309 

e CV_0310, anotadas como prováveis LapG e LapD, respectivamente. A proteína RTX 

CV_0311 possui 4130 aminoácidos e identificamos nela, além do módulo de retenção, 

a presença de repetidos domínios Ig-like, seis regiões com domínios caderina-like, 

dois domínios RTX com quatro repetições, intercalados por uma região sem anotação 

e um sinal de secreção no C-terminal. Dessa maneira, hipotetizamos que o domínio 

funcional desta proteína fica localizado entre os domínios RTX preditos e que o seu 

cluster completo codifica um sistema Lap em C. violaceum, similar ao descrito em P. 

fluorescens (COLLINS et al., 2020b). 

O cluster CV_0513-16 apresenta o transportador ABC (CV_0513), a MPF 

(CV_0514), a provável proteína RTX (CV_0516) e um gene que codifica uma glicosil-

transferase (CV_0515). Além disso, a proteína CV_0516 possui 1943 aminoácidos e 

apresenta 27 domínios RTX intercalados a 10 domínios de ligação de Ca2+ do tipo 

hemolisina. Devido a esses dados com possíveis semelhanças com o operon da 

toxina HlyA (presença de uma enzima modificadora da toxina RTX, proteína de 

membrana externa codificado fora do operon e motivos do tipo hemolisina), 

hipotetizamos que a proteína CV_0516 poderia exercer algum papel na 

patogenicidade de C. violaceum como uma toxina hemolítica, embora ela não possua 

o domínio funcional de formação de poro no N-terminal, como HlyA (LUDWIG; 

GOEBEL, 2006; WELCH, 1991). No cluster CV_1734-37, identificamos a presença da 

maquinaria completa do T1SS (transportador ABC CV_1735, MPF CV_1736 e OMP 

CV_1734) e de uma provável proteína RTX (CV_1737). Entretanto, não foi possível 

encontrar quase nenhuma informação sobre a proteína RTX CV_1737 (presença 

apenas de quatros motivos Ig-like).  

A fim de caracterizar funcionalmente cada T1SS e proteína RTX predita de C. 

violaceum, utilizamos oito linhagens mutantes construídas neste trabalho (deleção de 

cada T1SS e proteína RTX) para realizar ensaios experimentais de atividade 

hemolítica in vitro e de virulência em modelo animal in vivo. Porém, nenhum dos genes 

deste estudo demonstrou papel na atividade hemolítica em meio ágar sangue e na 
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virulência da C. violaceum em infecção aguda de camundongos. Entretanto, esses 

dados não descartam a participação destas proteínas no processo patogênico da C. 

violaceum. As proteínas RTX podem atuar de diversas maneiras na patogenicidade 

bacteriana. Por exemplo, os genes que codificam a proteína RTX TesG e seu T1SS 

(TesABC) em Pseudomonas aeruginosa foram identificados por RNA-seq como muito 

mais expressos em modelo de infecção crônica do que infecção aguda. A TesG inibe 

a ativação de Rho GTPases e suprime o influxo de neutrófilos, a viabilidade de 

macrófagos e a secreção de citocinas/quimiocinas, levando ao processo de 

desenvolvimento da infecção crônica de P. aeruginosa no hospedeiro (Zhao et al., 

2019). De modo similar, em E. coli uropatogênica (UPEC), a expressão controlada da 

hemolisina HlyA é fundamental para o fitness desta bactéria durante transição de 

infecção aguda e persistente no trato urinário (NAGAMATSU et al., 2015). Por 

proteômica, foi descoberto em Acinetobacter um T1SS que secreta duas proteínas 

RTX. Mutantes deste T1SS apresentam pequena atenuação na virulência em modelo 

de infecção em Galleria mellonella (HARDING et. al., 2017). Portanto, são necessárias 

novas e mais elaboradas estratégias e abordagens na caracterização das proteínas 

RTX CV_0516 e CV_1737 de C. violaceum. Por exemplo, testar seu papel em 

virulência em modelo crônico de infecção (ainda não estabelecido no nosso 

laboratório) ou em ensaios de citotoxicidade e adesão/invasão em culturas de células.  

 Quanto ao papel dos T1SSs e das proteínas RTX na formação de biofilme, 

observamos que as linhagens mutantes da maquinaria do T1SS CV_0306/07 e da 

proteína RTX CV_0311 apresentaram menor formação de biofilme em 8h e 16h, mas, 

a partir de 24h até 72h, a quantidade de biofilme formada foi similar entre todas as 

linhagens mutantes e WT. Esses dados indicam que a proteína RTX CV_0311 é 

fundamental na etapa de iniciação de biofilme, mas ela não é responsável pelo 

biofilme em fase de maturação e dispersão. Provavelmente, há outras proteínas e 

componentes não proteicos que são responsáveis pelo desenvolvimento das etapas 

mais avançadas do biofilme de C. violaceum. Corroborando com os nossos dados, foi 

identificado, recentemente, que P. fluorescens possui duas proteínas, LapA e MapA, 

com papeis distintos na estrutura e nas fases de desenvolvimento do biofilme, em que 

LapA é importante para o estabelecimento inicial do biofilme e MapA é necessária 

para robustez das regiões mais densas do biofilme (COLLINS et al., 2020a; SMITH et 

al., 2018b). Portanto, sugerimos que a proteína CV_0311 é responsável 

principalmente no processo de interação e adesão à superfície, enquanto outras 
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proteínas preenchem a matriz extracelular do biofilme. Hipotetizamos também que as 

proteínas RTX CV_0516 e CV_1737 poderiam estar atuando em conjunto na formação 

do biofilme maduro, e que elas se substituíam em caso de ausência de uma ou outra, 

por isso não detectamos o fenótipo nas linhagens mutantes simples dessas proteínas. 

Para testar nossa hipótese, construímos uma linhagem mutante duplo para as duas 

proteínas RTX e testamos quanto à produção de biofilme no decorrer do tempo (8h a 

72h). Entretanto, com base nos resultados que obtivemos, elas não parecem ter papel 

nesse processo em nenhum dos estágios de biofilme, embora métodos mais robustos 

de análise do biofilme sejam necessários. 

Avaliando o perfil funcional dos T1SSs e das adesinas RTX em ensaios de 

autoagregação, descobrimos que as linhagens mutantes do T1SS CV_0306/07 e da 

proteína RTX CV_0311 perderam a capacidade de agregação célula-célula. Até as 5 

horas de cultivo, a cultura da linhagem WT de C. violaceum em meio LB é 

caracterizada por um meio ainda límpido e a formação de grandes agregados 

celulares que floculam e se sedimentam no fundo do tubo. Entretanto, as linhagens 

mutantes ΔCV_0306/07 e ΔCV_0311, cultivadas sob as mesmas condições da 

linhagem WT, apresentaram total ausência desses agregados celulares e um meio 

turvo característico de crescimento de bactérias livres no meio. Esse achado indica 

que a proteína CV_0311 pode desempenhar papel tanto na adesão célula-superfície 

na iniciação de biofilme, quanto na adesão célula-célula, talvez via dois diferentes 

domínios funcionais específicos para cada função. Um caso raro de tal mecanismo foi 

descrito para a mega adesina RTX MpIBP (1.5 MDa) que possui domínios para 

adesão ao gelo, à diatomáceas e célula-célula, permitindo à bactéria da Antártica M. 

primoryensis formar biofilmes multiespécie na superfície de lagos congelados (GUO 

et al., 2019). Em P. putida, a proteína LapF foi caracterizada como a responsável pela 

interações célula-célula durante o crescimento séssil, enquanto a LapA atua na 

interação célula-superfície (MARTÍNEZ‐GIL et al., 2010). Na cianobactéria Anabaena 

sp. PCC 7120, a proteína HesF, secretada por T1SS, contribui para agregação celular, 

possivelmente por ligar polissacarídeos (OLIVEIRA et al., 2015).    

Ao cultivar a linhagem WT em LB em condições de limitação de cálcio (com o 

quelante EGTA), observamos que a formação de agregados celulares e de biofilme 

em agitação foram completamente inibidos, com fenótipos semelhantes aos 

encontrados no cultivo das linhagens mutantes ΔCV_0311 e ΔCV_0306/07 em meio 

LB. Ao suplementar o meio LB-EGTA com cálcio, ambos os fenótipos foram 
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restaurados, indicando que o cálcio é necessário nesses processos. Nossa hipótese 

é de que, na ausência do cálcio, a proteína RTX CV_0311 não funciona corretamente. 

É bem caracterizado que as proteínas RTX são transportadas desenoveladas pelo 

T1SS (BALAKRISHNAN; HUGHES; KORONAKIS, 2001; LÉTOFFÉ; DELEPELAIRE; 

WANDERSMAN, 1996; THANABALU et al., 1998) e durante o processo de 

translocação, íons de Ca2+ em alta concentração no meio extracelular se ligam aos 

domínios RTX levando ao dobramento dessas proteínas e evitando o retrocesso pela 

maquinaria (LENDERS et al., 2016; VANCE et. al., 2020). Essas informações 

corroboram com a nossa hipótese. Entretanto, acreditamos que além de impedir o 

retrocesso no processo de transporte da proteína RTX CV_0311 pelo T1SS, o cálcio 

é necessário na manutenção da sua estrutura funcional, uma vez que ele se liga à 

diferentes domínios (RTX, Ig-like, caderina-like) e leva ao processamento 

conformacional da proteína a fim de garantir a exposição dos domínios funcionais, 

estabilidade e rigidez na estrutura da proteína RTX (VANCE et. al., 2020; PETERS et 

al., 2017; GUTTULA et al., 2019).  

Os dados em consonância de que apenas os mutantes ΔCV_0311 e 

ΔCV_0306/07, dentre todos os analisados, apresentaram redução de formação de 

biofilme e de autoagregação, sugerem que a proteína RTX CV_0311 é secretada 

exclusivamente pela maquinaria do T1SS CV_0306/07/08. Por SDS-PAGE, 

identificamos uma banda de proteína de alto peso molecular, presente no 

sobrenadante da linhagem WT e ausente no sobrenadante das linhagens mutantes 

ΔCV_0306/07 e ΔCV_0311, para a qual nós confirmamos a identidade da proteína 

CV_0311 por LC/MS-MS. Desse modo, concluímos que a proteína CV_0311 é uma 

adesina gigante funcional, produzida pela C. violaceum e secretada especificamente 

pela maquinaria do T1SS CV_0306/07/08. Neste mesmo ensaio, foi detectado que a 

proteína CV_0311 estava presente no sobrenadante da linhagem WT cultivada em 

alta, mas não em baixa densidade celular. Estes dados apoiam a nossa hipótese de 

que a proteína CV_0311 de C. violaceum se mantém ancorada na membrana externa, 

sendo liberada apenas em alta densidade celular. Este processo talvez envolva a 

clivagem e liberação controlada de CV_0311 pelas proteínas acessórias LapD/LapG. 

Em P. fluorescens, a formação e dispersão do biofilme é regulada por c-di-GMP e QS 

por clivagem controlada da adesina LapA via cascata LapD/LapG (COLLINS et. al., 

2020b; COOLEY; O’DONNELL; SONDERMANN, 2016;  GUO et al., 2019).  

Portanto, demonstramos neste trabalho que em C. violaceum o T1SS 
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CV_0306/07/08 é funcional e único responsável pela secreção da adesina RTX 

gigante CV_0311. Em baixa densidade celular, esta adesina do tipo LapA fica 

associada a superfície celular (provavelmente ancorada na membrana externa pela 

OMP CV_0308) e atua no estágio de iniciação de biofilme, provavelmente, por 

promover adesão célula-superfície, enquanto outras proteínas são requeridas nos 

estágios de maturação do biofilme. Interessantemente, a proteína CV_0311 parece 

possuir um outro domínio funcional que medeia adesão célula-célula durante o 

processo de agregação celular entre células-irmãs. Para manutenção da função da 

proteína CV_0311 é necessária a presença de íons de cálcio e sua ausência leva à 

completa inibição das vias mediadas por esta adesina, embora mais experimentos 

sejam necessários para investigar em detalhes o mecanismo de atuação do cálcio. 

Além disso, são necessários mais estudos para caracterizar os outros sistemas de 

secreção do tipo I e proteínas RTX, de modo a compreender melhor o seu papel na 

biologia da C. violaceum. 
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6. CONCLUSÃO 
 

 Neste trabalho, identificamos e realizamos caracterização funcional de três 

proteínas RTX e quatro maquinarias do T1SS em C. violaceum, sendo a proteína RTX 

CV_0311 e seu T1SS CV_0306/07/08 fundamentais para agregação célula-célula e 

para as etapas iniciais de formação de biofilme em C. violaceum. As principais 

conclusões do trabalho foram: 

✓ Os T1SSs e as proteínas RTX identificadas não são essenciais para a 

sobrevivência de C. violaceum, uma vez que foi possível obter todos os mutantes 

nulos e estes não apresentaram problemas de fitness. 

✓ Nenhum dos genes dos T1SSs e das proteínas RTX mostrou papel em atividade 

hemolítica e na virulência de C. violaceum em modelo agudo de infecção. 

✓ A proteína CV_0311 é uma adesina RTX gigante de C. violaceum secretada 

exclusivamente pelo T1SS CV0306/07/08 em alta densidade celular.  

✓ Em baixa densidade celular, a proteína CV_0311 fica associada a célula bacteriana 

e atua de modo duplo nas interações célula-superfície abiótica e célula-célula, 

sendo fundamental nos processos de iniciação de biofilme e de autoagregação. 

✓ O cálcio é importante na formação de biofilme e na agregação célula-célula, 

provavelmente por auxiliar no funcionamento da adesina CV_0311. 
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