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RESUMO 

 
BALHESTEROS, H. Caracterização do papel de dois fatores sigma de função 
extracitoplasmática da família FecI em Caulobacter crescentus. 2014. 110 f. Tese 
(Doutorado em Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2014. 

 
O ferro é um micronutriente essencial para a maioria dos organismos, participando da 
estrutura de diversas proteínas importantes para o metabolismo energético. As bactérias 
desenvolveram vários mecanismos específicos para sua captação, dentre eles a secreção de 
quelantes orgânicos de ferro (sideróforos) e a regulação gênica de acordo com a 
disponibilidade de ferro no ambiente. Parte dessa regulação gênica é realizada por fatores 
sigma específicos, denominados fatores sigma de carência de ferro, que se ligam ao cerne da 
RNA polimerase para transcrever genes de transporte ou biossíntese de sideróforos e cujo 
modelo é FecI de Escherichia coli. Geralmente, estes fatores sigma estão sujeitos a regulação 
pós-traducional por fatores antissigma (FecR em E. coli) e transcricional por Fur, um 
repressor de genes envolvidos na captação de ferro e que utiliza Fe2+ como co-repressor e 
sinalizador da disponibilidade deste metal. A α-proteobactéria de vida livre Caulobacter 
crescentus possui em seu genoma quatro genes codificando fatores sigma da família FecI. 
Contrariamente ao modelo observado em outras bactérias, não há sítios de ligação de Fur nas 
regiões regulatórias destes genes. Este trabalho buscou verificar se há envolvimento destes 
fatores sigma na regulação da captação de ferro nesta bactéria. A correlação entre a 
disponibilidade de ferro e a expressão destes genes foi investigada por ensaios de atividade de 
β-galactosidase, que revelaram a ausência de indução significativa destes genes em carência 
de ferro ou na linhagem mutante para fur, indicando que eles não são diretamente regulados 
pela disponibilidade de ferro ou por Fur. Foram estudados de modo mais aprofundado dois 
sistemas do tipo FecI de C. crescentus, cada um consistindo de genes ortólogos a fecI, fecR e 
fecA (este último codificando um receptor de membrana externa sinalizador da presença de 
sideróforo). Linhagens mutantes para os genes fecA2, fecR2, fecI4 e fecR4 mostraram curvas 
de crescimento similares à da linhagem parental, tanto em carência de ferro como em 
presença de diferentes fontes de ferro. Análises por microarranjos de DNA revelaram que 
apenas o gene fecA2 é induzido no mutante ∆fecR2 em comparação à linhagem parental, 
sugerindo que este é o único gene alvo do fator sigma FecI2, que se supõe estar 
constitutivamente ativado na linhagem ∆fecR2. Já a linhagem ∆fecR4 mostrou indução em 
mais de 50 genes, incluindo genes codificando enzimas envolvidas no metabolismo e 
biossíntese de aminoácidos e utilização de fontes alternativas de carbono. Microarranjos 
fenotípicos com o mutante ∆fecI4 indicaram que este gene pode ser importante para o 
crescimento em γ-ciclodextrina ou ácido caproico como fonte de carbono.  Os resultados 
sugerem que os dois fatores sigma estudados controlam diferentes conjuntos de genes, sendo 
o fator sigma FecI2 bem específico, enquanto FecI4 parece regular uma resposta mais geral 
relacionada a compostos carbônicos, e não relacionada à homeostase de ferro. 

 
Palavras-chave: Microbiologia. Biologia molecular. Regulação gênica. Fatores sigma de 
carência de ferro. Caulobacter crescentus. 



 

 

 

ABSTRACT 

 
BALHESTEROS, H. Characterization of the role of two FecI-like extracytoplasmic 
function sigma factors in Caulobacter crescentus. 2014. 110 f. Ph. D. thesis (Microbiology) 
– Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 
Iron is an essential micronutrient for most organisms, participating on the structure of many 
proteins that are important for energetic metabolism. Mechanisms employed by bacteria for 
iron uptake include secretion of iron chelators (siderophores) and gene regulation according to 
iron availability in the environment. Part of this gene regulation is accomplished by iron 
starvation sigma factors, represented by FecI from Escherichia coli, which bind to RNA 
polymerase core to transcribe genes for siderophore transport or biosynthesis. These sigma 
factors usually display post-translational regulation by anti-sigma factors (FecR in E. coli) 
and transcriptional regulation by Fur, a repressor of genes involved in iron uptake, which 
utilizes Fe2+ as a co-repressor signaling for iron availability. The genome of the free-
living, α-proteobacterium Caulobacter crescentus possesses four genes encoding putative iron 
starvation sigma factors. Contrary to the observed in other bacteria, there are no Fur-binding 
sites in the regulatory regions of these genes. This work aimed to verify whether these sigma 
factors are involved in iron uptake regulation in this bacterium. Correlation between iron 
availability and gene expression was assessed by β-galactosidase activity assays, which 
revealed the absence of significant induction of these genes under iron starvation or in the 
∆fur mutant strain, suggesting that they are not directly regulated by iron availability or Fur. 
Two of the FecI-like systems in C. crescentus were studied more thoroughly, each one 
consisting of orthologs of fecI, fecR and fecA (the latter encoding an outer membrane receptor 
which signals for the presence of siderophore). Mutant strains for genes fecA2, fecR2, fecI4 
and fecR4 showed growth curves similar to the parental strain, either under iron starvation or 
in the presence of different iron sources. cDNA microarray analyses revealed that fecA2 is the 
only gene induced in the ∆fecR2 strain compared to the wild-type, suggesting that this is the 
only target gene for FecI2, which was assumed to be constitutively activated in ∆fecR2. The 
∆fecR4 strain, however, showed induction in more than 50 genes, including genes encoding 
enzymes involved in amino acid metabolism and biosynthesis and alternative carbon sources 
utilization. Phenotypic microarrays with ∆fecI4 showed that this gene is important for growth 
in γ-cyclodextrin or caproic acid as the sole carbon source. The results suggest that the two 
sigma factors analyzed control different sets of genes, being the FecI2 sigma factor-mediated 
response very specific, whereas FecI4 seems to regulate a more general response, related to 
carbon compounds rather than iron homeostasis. 
 
Keywords: Microbiology. Molecular biology. Gene regulation. Iron starvation sigma factors. 
Caulobacter crescentus. 
 
 

 



 

 

 

1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 Caulobacter crescentus 

 

 O conceito de diferenciação celular não é normalmente associado a organismos 

procarióticos, mas sim a organismos pluricelulares. Contudo, este tipo de desenvolvimento 

também é observado em algumas espécies bacterianas, constituindo um processo altamente 

organizado em nível molecular. O entendimento deste conceito de desenvolvimento 

bacteriano vem sendo aperfeiçoado através de análises citológicas e genômicas utilizando 

diversos organismos modelo, como Bacillus subtilis, Caulobacter crescentus, Myxococcus 

xanthus e Streptomyces sp., tendo como objeto de estudo processos como esporulação, 

comportamento multicelular e ciclo celular bacteriano (FIGGE; GOBER, 2003). 

 Em todos os organismos, o ciclo celular progride através de quatro processos: 

replicação do DNA, segregação dos cromossomos, divisão celular e crescimento celular. 

Caulobacter crescentus é considerada a espécie bacteriana modelo para o estudo do ciclo 

celular em procariotos e sua regulação. Estes estudos têm permitido o entendimento cada vez 

mais detalhado dos mecanismos moleculares para a geração e manutenção da assimetria 

espacial da célula bacteriana durante seu ciclo celular (DAVIS; WALDOR, 2013; LALOUX; 

JACOBS-WAGNER, 2014). 

C. crescentus é uma bactéria oligotrófica, aquática e de vida livre pertencente ao grupo 

das α-proteobactérias. Seu ciclo celular com diferenciação é caracterizado pela produção de 

duas células filhas distintas a cada divisão: uma célula-talo e uma célula flagelada. A célula-

talo é caracterizada por uma extensão do envelope celular, o talo, que possui em sua 

extremidade um polissacarídeo adesivo, permitindo a fixação da célula a superfícies. Já a 

célula flagelada não possui talo e é móvel, possuindo um único flagelo, além de pili e aparato 

quimiotático, ao contrário da célula-talo. As diferenças entre os tipos celulares não são apenas 

morfológicas: a célula-talo é capaz de reiniciar a replicação do cromossomo e a divisão 

celular assim que é formada; o mesmo não pode ser dito da célula flagelada. Nesta, a 

replicação do cromossomo se encontra silenciada, correspondendo à fase G1 do ciclo celular 

(Fig. 1). É necessário que a célula flagelada se diferencie em uma célula-talo para que a 

replicação possa ocorrer. Para isso, há perda do flagelo, retração dos pili, degradação do 

aparato quimiotático e síntese de um talo no mesmo polo onde se encontrava o flagelo 

(SKERKER; LAUB, 2004; TSOKOS; LAUB, 2012; VIOLLIER; SHAPIRO, 2004). 
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Figura 1 – Representação esquemática do ciclo celular de Caulobacter crescentus. 
Estágios morfológicos aparecem indicados acima do diagrama, e estágios de divisão celular (G1, S e 
G2), abaixo dele. A fase G1 corresponde à célula flagelada e precede a fase de replicação do DNA 
(fase S). Durante a fase S, a célula móvel perde o flagelo e um talo é formado no mesmo polo. Inicia-
se então a fase G2, levando à citocinese e formação de duas células filhas distintas. Indicadas em 
vermelho, estão algumas estruturas morfológicas das células de C. crescentus. O cromossomo é 
representado como um círculo dentro das células, e círculos interligados representam cromossomos 
em processo de replicação. A seta amarela indica o retorno da célula flagelada ao ciclo; a seta verde 
indica o mesmo para a célula-talo. 
FONTE: Modificado de Tsokos e Laub (2012). 
 

 

 Com a diferenciação da célula flagelada em célula-talo, tem início a replicação do 

material genético e o aumento de tamanho da célula (fase S) (Fig. 1). No estágio pré-

divisional, há a formação de um flagelo no polo oposto ao talo, que culminará na formação de 

uma nova célula móvel nesta extremidade. Cada célula filha recebe uma cópia do 

cromossomo, forma-se o septo e as células finalmente se dividem (fase G2) (SKERKER; 

LAUB, 2004; TSOKOS; LAUB, 2012; VIOLLIER; SHAPIRO, 2004). A heterogeneidade 

observada na célula pré-divisional decorre de um processo complexo, dependente do acúmulo 

de diferentes fatores determinantes do desenvolvimento de cada tipo celular (JUDD et al., 

2003; KIEKEBUSCH; THANBICHLER, 2014). 
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 Apesar de C. crescentus ser um modelo muito estudado de diferenciação celular em 

bactérias, esta não é a única espécie a apresentar esta característica. Bacillus subtilis apresenta 

divisão assimétrica quando sujeita a certas condições de carência nutricional, culminando na 

produção de um esporo (SHAPIRO; MCADAMS; LOSICK, 2002). A assimetria em outras 

bactérias é mais facilmente observada quando envolve o posicionamento de estruturas de 

superfície, como flagelos, pili e talos, e estruturas sensoras, como quimiorreceptores. 

Bactérias como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri e Listeria 

monocytogenes também possuem polos assimétricos, apesar da aparente morfologia simétrica 

(SHAPIRO; MCADAMS; LOSICK, 2002). Um exemplo de assimetria funcional é 

apresentado por Bradyrhizobium, pois um de seus polos (o polo antigo, em oposição ao polo 

novo resultante da divisão celular) é preferencialmente utilizado para adesão às raízes de 

plantas hospedeiras (LOH et al., 1993). Os patógenos intracelulares de mamíferos S. flexneri e 

L. monocytogenes têm filamentos de actina do hospedeiro agregados em um dos polos, 

formando uma estrutura motora unidirecional para penetração em células vizinhas 

(GOLDBERG et al., 1993; SMITH; PORTNOY; THERIOT, 1995). 

 Uma questão que surge ao se tomar conhecimento do ciclo celular de C. crescentus é 

sua relevância in vivo. Acredita-se que a diferenciação celular desta bactéria seja importante 

para a adaptação às condições ambientais. Os ambientes aquáticos e úmidos em que C. 

crescentus vive apresentam dinamismo e instabilidade, sendo necessária a rápida adaptação a 

condições adversas. Isto se dá através da transdução de sinais ambientais até o interior da 

célula, onde ocorre a expressão diferenciada de genes para gerar uma resposta celular 

adequada à situação em questão. Em C. crescentus, a transdução de sinais ocorre não apenas 

nestas condições, mas também no próprio programa de desenvolvimento celular (JENAL, 

2000; TSOKOS; LAUB, 2012). Muitos sistemas de organização interna de C. crescentus 

apresentam localização específica dentro da célula, indicando que há uma conexão direta 

entre o desenvolvimento e a morfogênese polar. Argumenta-se que o dimorfismo celular de C. 

crescentus seja uma vantagem adaptativa, na medida em que há a exploração de nichos mais 

favoráveis pela forma flagelada e a colonização deste pela forma séssil replicativa (HALLEZ 

et al., 2004), caracterizando, portanto, uma relação entre a percepção das condições 

ambientais, diferenciação celular e adaptação ao ambiente. 

 C. crescentus habita ambientes aquáticos com concentrações na faixa de micromolar 

de macronutrientes como carbono, nitrogênio e fósforo (ENGLAND et al., 2010). Como C. 

crescentus habita ambientes pobres em nutrientes, esta espécie sofre constantemente com 

carência nutricional. Para lidar com isso, várias adaptações promovem sua sobrevivência 



 

 

 

neste tipo de habitat: o talo com a porção adesiva, que facilita a adesão a superfícies contendo 

fontes nutricionais; o ciclo celular dimórfico, que permite a separação das funções de 

crescimento celular e de procura por nutrientes; e uma ampla gama de sensores ambientais e 

sistemas regulatórios (BOUTTE; CROSSON, 2013). A irreversibilidade da diferenciação da 

célula móvel em célula-talo indica que fatores ambientais como a disponibilidade de 

nutrientes para reprodução celular têm influência no momento do abandono da motilidade 

para início de um estilo de vida séssil . 

 Os mecanismos para a progressão do ciclo celular em C. crescentus são complexos e 

variados, muitos deles se utilizando de sistemas de dois componentes (JENAL, 2000; 

TSOKOS; LAUB, 2012). Basicamente, estes sistemas consistem de um par específico de 

proteínas: um sensor, frequentemente localizado na membrana citoplasmática, que monitora 

algum parâmetro ambiental; e um regulador de resposta citoplasmático, que gera uma resposta 

adaptativa através da expressão seletiva de genes. A comunicação entre as duas proteínas se 

dá através da transferência de fosfato. Com atividade de autoquinase, os sensores ligam um 

grupo fosfato do ATP a um de seus resíduos de histidina quando há o estímulo ambiental 

apropriado. Ocorre, então, a transferência do fosfato do sensor para um resíduo de aspartato 

do regulador de resposta, que irá dirigir a transcrição de genes específicos para a condição 

ambiental em questão (JUNG et al., 2012). 

 Uma família de proteínas regulatórias controla a progressão do ciclo celular de C. 

crescentus. Vários eventos importantes para o ciclo celular, como o silenciamento da origem 

de replicação, metilação do DNA, inibição da divisão celular e biossíntese do flagelo, são 

controlados pelo regulador de resposta CtrA (KIEKEBUSCH; THANBICHLER, 2014). CtrA 

encontra-se ativo em células móveis, explicando a impossibilidade deste tipo celular de iniciar 

a replicação do DNA e, consequentemente, o ciclo celular. A atividade de CtrA não só é 

específica de um dos tipos celulares, como também está sujeita a um controle temporal e 

espacial mediado por diversas outras proteínas, que irão atuar através de regulação da 

transcrição, fosforilação e degradação proteica (KIRKPATRICK; VIOLLIER, 2012). Além 

de CtrA, existe outro regulador global, GcrA, que regula a expressão de fatores necessários 

para a replicação do DNA e transformação de células flageladas em células-talo 

(HOLTZENDORFF et al., 2004). CtrA e GcrA formam um circuito genético oscilatório, com 

CtrA exercendo controle negativo sobre a expressão de GcrA; GcrA, por sua vez, ativa CtrA 

(HOLTZENDORFF et al., 2004). 

CtrA e GcrA são apenas dois dos múltiplos fatores que atuam no controle da 

progressão do ciclo celular de C. crescentus. Muitas das proteínas regulatórias do ciclo fazem 



 

 

 

parte de sistemas de dois componentes; exemplos incluem DivJ/DivK, CckA, FlbE/FlbD, 

PleC/PleD, entre outras (JENAL, 2000; KIRKPATRICK; VIOLLIER, 2012; PURCELL; 

BOUTTE; CROSSON, 2008; TSOKOS; LAUB, 2012). A complexidade da regulação dos 

eventos de progressão do ciclo fica mais evidente quando se constata que: i) estas proteínas 

têm localização espacial definida, que se altera durante as fases do ciclo; ii) a ativação (ou 

inativação) destas ocorre de forma ordenada espacial e temporalmente; iii) existe o controle 

do posicionamento do cromossomo, com a origem de replicação voltada para o pólo flagelado 

e o término de replicação voltado para o pólo oposto, havendo correlação linear entre a 

posição dos loci no interior da célula e sua distância da origem (GOLEY; INIESTA; 

SHAPIRO, 2007; VIOLLIER et al., 2004). Acredita-se que este posicionamento característico 

do cromossomo contribua para o controle espacial e temporal da expressão gênica durante o 

ciclo celular de C. crescentus (VIOLLIER; SHAPIRO, 2004). 

 A complexidade do ciclo de vida de C. crescentus, aliada à sua adaptação ao meio 

ambiente, torna esta bactéria um modelo excelente para o estudo de genes de resposta a 

estresses ambientais e de como sua regulação é realizada em conjunto com o programa de 

desenvolvimento. Alguns estudos já mostraram que existe integração entre sinais ambientais e 

alterações em aspectos do desenvolvimento celular desta espécie bacteriana. Sabe-se que o 

comprimento do talo é diretamente proporcional ao número de divisões e, consequentemente, 

à idade da célula; ao mesmo tempo, o comprimento do talo é inversamente proporcional à 

concentração de fosfato no meio (SCHMIDT; STANIER, 1966). PhoB, um regulador de 

resposta de um sistema de dois componentes, controla o comprimento do talo em resposta a 

sinais enviados pelo sistema de tomada de fosfato Pts (GONIN et al., 2000), mostrando que 

um sinal ambiental pode alterar certos aspectos do desenvolvimento celular. 

 Pelo exemplo acima, nota-se que o controle do desenvolvimento celular não é um 

processo fixo, mas maleável, com certos fatores dependentes das condições ambientais em 

que a célula se encontra. Sendo assim, uma regulação fina do ciclo é necessária para que 

todos os estímulos sejam integrados e o ciclo ocorra da maneira mais adequada e no momento 

propício. Apesar dos extensos estudos, ainda não se sabe quais estímulos desencadeiam a 

diferenciação da célula móvel para célula-talo; no entanto, cada vez mais há indícios de que 

sinais ambientais são importantes para este processo. 

 C. crescentus foi a primeira α-proteobactéria de vida livre a ter o genoma sequenciado 

(NIERMAN et al., 2001), sendo constantemente reanalisado (ELY; SCOTT, 2014; 

SCHRADER et al., 2014), o que permite o seu estudo através de uma variedade de técnicas 

genéticas, bioquímicas e de biologia celular. Alguns componentes genéticos de C. crescentus, 



 

 

 

como o regulador CtrA e parte de seu regulon, já foram observados em outras bactérias do 

mesmo grupo, indicando uma conservação evolutiva (CURTIS; BRUN, 2014; HALLEZ et 

al., 2004; SKERKER; LAUB, 2004). Embora nestas espécies não se observe divisão 

assimétrica conspícua como ocorre em C. crescentus, sugeriu-se que os homólogos destes 

genes estariam atuando em um mecanismo de controle da polaridade celular, utilizado para 

adaptação a diferentes nichos ecológicos durante a evolução das α-proteobactérias (HALLEZ 

et al., 2004). Sendo assim, o estudo de C. crescentus também pode fornecer informações 

sobre mecanismos comuns a este grupo de bactérias, ao qual pertencem os simbiontes de 

plantas Sinorhizobium meliloti e Mesorhizobium loti, o patógeno de plantas Agrobacterium 

tumefaciens e os patógenos de mamíferos Rickettsia prowazekii e Brucella abortus. A 

importância ambiental e médica de representantes deste grupo torna o estudo de C. crescentus 

interessante como base para a biologia das α-proteobactérias e para a identificação de novos 

alvos para drogas antibacterianas contra espécies patogênicas (SKERKER; LAUB, 2004). 

 

1.2 Captação do ferro e sua importância em bactérias 

 

O ferro é um micronutriente essencial para a maioria dos organismos, participando em 

muitos processos importantes, como respiração, ciclo do ácido cítrico, transporte de oxigênio, 

regulação gênica, biossíntese de DNA, fotossíntese, fixação de nitrogênio, metanogênese e 

produção de H2 (ANDREWS; ROBINSON; RODRIGUEZ-QUINONES, 2003). Sua 

funcionalidade biológica é quase inteiramente dependente de sua incorporação em proteínas, 

tanto na forma de átomos isolados quanto em formas mais complexas, como grupos heme ou 

complexos de ferro-enxofre. No entanto, em condições aeróbias, a forma predominante de 

ferro é a forma oxidada Fe3+, que é extremamente insolúvel em ambientes aquosos (SAHA et 

al., 2013). Mesmo se a célula dispuser da forma reduzida Fe2+, o excesso desta pode ser 

extremamente tóxico em condições aeróbias. A forma reduzida Fe2+ reage com o peróxido de 

hidrogênio intracelular, originando o radical hidroxil (OH-), com potencialidade de oxidar 

instantaneamente qualquer composto orgânico de uma célula, podendo danificar 

macromoléculas e componentes celulares (TOUATI, 2000). Ainda, no caso de organismos 

parasitas, adquirir ferro torna-se mais difícil pelo fato de o hospedeiro utilizar proteínas 

ligantes de ferro com alta afinidade pelo metal, como transferrina e lactoferrina (SCHAIBLE; 

KAUFMANN, 2004). Portanto, na presença de oxigênio, o ferro se encontra pouco disponível 

e é potencialmente tóxico. Assim, para alcançar uma homeostase de ferro eficiente, os 



 

 

 

organismos precisam controlar a captação de ferro de modo a suprir as necessidades deste 

metal, evitando, em contrapartida, a toxicidade induzida por ele. 

Existem várias estratégias utilizadas pelas bactérias para o gerenciamento da captação 

e utilização do ferro. Dentre elas, podem ser citados: transporte de Fe2+ em condições 

anaeróbias; sistemas de transporte com alta afinidade por diferentes formas de ferro (Fig. 2); 

armazenamento de ferro em depósitos intracelulares, para utilização deste em condições de 

escassez de ferro no meio ambiente; sistemas de resistência a estresse oxidativo induzido por 

ferro; controle da expressão de proteínas contendo ferro de acordo com sua disponibilidade no 

ambiente; aquisição de ferro por espécies patógenas através de heme ou proteínas do 

hospedeiro (hemopexina, hemoglobina, transferrina, lactoferrina etc.); secreção de quelantes 

de ferro, denominados sideróforos, para solubilizar e internalizar compostos férricos 

existentes no meio ambiente; entre outras (BRAUN; KILLMANN, 1999). 

 

 

 

Figura 2 – Sistemas de captação de ferro em bactérias Gram-negativas.  Em bactérias 
patógenas, o ferro pode ser captado na forma de Fe3+ através de proteínas ligantes de ferro do 
hospedeiro, como transferrina e lactoferrina, ou na forma de heme, diretamente ou após sua retirada da 
hemoglobina e hemopexina. Fe3+ também pode ser obtido através de sideróforos, que são quelantes 
orgânicos de ferro produzidos por bactérias e fungos. O transporte ativo de ferro através da membrana 
utiliza a energia oriunda do gradiente de prótons da membrana citoplasmática, sendo transmitida à 
membrana externa através do sistema TonB-ExbB-ExbD (em amarelo; ver texto). Proteínas de 
transporte ancoradas na membrana externa encontram-se representadas em azul; as periplasmáticas e 
as de membrana citoplasmática estão representadas em verde. O transporte através da membrana 
citoplasmática ocorre à custa de ATP. O íon Fe2+ presumivelmente passa pela membrana externa por 
difusão, e seu transporte até o citoplasma é feito ativamente por proteínas como feoAB (em vermelho). 
FONTE: Retirado de Braun e Killmann (1999). 



 

 

 

A captação de ferro mediada por sideróforos é a forma mais comum de aquisição do 

metal entre as bactérias. Os sideróforos são moléculas orgânicas de baixo peso molecular (< 

1000 Da), com alta afinidade e especificidade por Fe3+, sendo categorizados em 

hidroxamatos, α-hidroxicarboxilatos e catecóis conforme sua estrutura (WINKELMANN, 

2002). São produzidos e secretados por bactérias, fungos e plantas monocotiledôneas em 

resposta à carência de ferro (ANDREWS; ROBINSON; RODRIGUEZ-QUINONES, 2003), e 

são importantes para a sobrevivência de bactérias do solo e de ambientes aquáticos 

(GUERINOT, 1994) e essenciais para a virulência de muitos patógenos de animais 

(RATLEDGE; DOVER, 2000). 

 O transporte passivo de sideróforos ligados a ferro não é possível devido ao tamanho 

destas moléculas, grandes demais para passarem por porinas, e às suas baixas concentrações 

sob a maioria das condições ambientais, impedindo o transporte por difusão (BRAUN; 

KILLMANN, 1999). Em bactérias Gram-negativas, a captação de sideróforos contendo ferro 

ocorre através de receptores de membrana externa, em um processo dependente de energia 

(KOSTER, 2001). A energia é transmitida aos receptores através do sistema TonB-ExbB-

ExbD, localizado na membrana citoplasmática, sendo que TonB interage fisicamente com o 

receptor de membrana externa (Fig. 3). Acredita-se que ExbB e ExbD utilizam o potencial 

eletroquímico da membrana para produzir uma forma “energizada” de TonB, que proporciona 

uma mudança conformacional no receptor de membrana externa quando o sideróforo se liga a 

este. Isto leva à translocação do sideróforo contendo ferro para o periplasma. Proteínas de 

ligação periplasmáticas levam os sideróforos contendo ferro até transportadores do tipo ABC 

(ATP-binding cassette), na membrana citoplasmática, que os transportam até o citossol, onde 

ocorre a redução do ferro, diminuindo a afinidade do sideróforo pelo íon e dissociando o 

complexo (ANDREWS; ROBINSON; RODRIGUEZ-QUINONES, 2003). Bactérias Gram-

positivas também utilizam transportadores do tipo ABC para o transporte de sideróforos, 

porém não utilizam o sistema TonB-ExbB-ExbD e os receptores são análogos às proteínas de 

ligação periplasmáticas de Gram-negativas, encontrando-se ancorados diretamente na 

membrana citoplasmática (KOSTER, 2001). Os sideróforos podem ser captados por 

diferentes espécies de bactérias, mesmo por aquelas que não os secretam (SCHALK; 

GUILLON, 2013). 



 

 

 

 
 

Figura 3 – Representação esquemática do sistema de captação de ferro mediada por 
sideróforos em bactérias Gram-negativas. O complexo TonB-ExbB-ExbD (em preto) fornece a 
energia necessária para o transporte do sideróforo contendo ferro através do receptor de membrana 
externa. A proteína de ligação periplasmática leva o sideróforo até o complexo transportador do tipo 
ABC, na membrana citoplasmática. O sideróforo é internalizado através da hidrólise do ATP e o ferro 
é separado do sideróforo através de uma reação de redução. O sideróforo é degradado ou reutilizado. 
OM, membrana externa; CM, membrana citoplasmática. 
FONTE: Retirado de Andrews, Robinson e Rodriguez-Quinones (2003). 
 

1.3 Regulação gênica dependente de ferro 

 

Tipicamente, as bactérias regulam o metabolismo de ferro em resposta à 

disponibilidade do metal no ambiente. Em Escherichia coli e muitas outras bactérias, esta 

regulação é mediada por Fur (ferric-uptake regulator protein), que controla a expressão de 

mais de 90 genes dependentes de ferro naquela bactéria (HANTKE, 2001; HANTKE; 

BRAUN, 2000). A ação de Fur é primariamente de repressor da transcrição de genes 

relacionados à captação de ferro, sendo necessário Fe2+ como co-repressor e sinalizador da 

disponibilidade de ferro (ANDREWS; ROBINSON; RODRIGUEZ-QUINONES, 2003). O 

complexo Fe2+-Fur geralmente se liga entre os sítios -35 e -10 dos promotores dos genes 

reprimidos por Fur, em uma seqüência palindrômica conhecida como “Fur box”. Na ausência 

de Fe2+, Fur não se liga ao DNA e não mais reprime a transcrição destes genes, de modo que a 

expressão destes depende da presença de Fe2+ disponível para associação com Fur, 

estabelecendo um controle entre a disponibilidade do metal e a expressão dos genes 



 

 

 

necessários para sua captação (ANDREWS; ROBINSON; RODRIGUEZ-QUINONES, 

2003). Em bactérias Gram-positivas, a proteína DtxR assume uma função semelhante à de Fur 

(HANTKE, 2001). 

No entanto, há genes não relacionados ao metabolismo de ferro cuja expressão 

também é reprimida por Fe2+-Fur, sendo alguns destes genes relacionados a processos como 

respiração, ciclo do ácido cítrico, glicólise, síntese de DNA, metabolismo de purinas e 

quimiotaxia (PARK; GUNSALUS, 1995; STOJILJKOVIC; BAUMLER; HANTKE, 1994; 

TOUATI, 1988; VASSINOVA; KOZYREV, 2000). Portanto, Fur pode ser considerado um 

regulador global da expressão gênica, como observado para E. coli, P. aeruginosa e B. subtilis 

(ANDREWS; ROBINSON; RODRIGUEZ-QUINONES, 2003). 

Há algumas evidências de que Fur não atua somente como repressor, mas também 

como ativador transcricional de certos genes (DA SILVA NETO et al., 2009; MASSE; 

GOTTESMAN, 2002; PARK; GUNSALUS, 1995; TSENG, 1997). No entanto, na maioria 

dos casos esta ativação é indireta, sendo ocasionada pela ação repressora de Fur sobre o gene 

ryhB, que codifica um pequeno RNA regulatório, que por sua vez tem ação repressora sobre a 

expressão de determinados genes (MASSE; GOTTESMAN, 2002). Estes genes, em grande 

parte dos casos, codificam proteínas contendo ferro em sua estrutura ou proteínas de 

armazenamento de ferro. Assim, a ação conjunta de Fur e RyhB promove um mecanismo de 

inibição da síntese de sistemas de transporte de ferro na presença de concentrações altas deste 

metal, mas com a concomitante ativação da síntese de sistemas de armazenamento de ferro e 

de proteínas contendo ferro em sua estrutura, para aproveitamento das concentrações 

favoráveis do metal (PORCHERON et al., 2013). 

Outro grau de regulação da expressão gênica mediada por ferro é exercido por fatores 

sigma. Fatores sigma são subunidades da holoenzima RNA polimerase necessárias para a 

iniciação da transcrição dos genes em um dado promotor, e a maioria das bactérias possui 

múltiplos fatores sigma, que permitem o reconhecimento de diferentes conjuntos de 

promotores (DECKER; HINTON, 2013). Geralmente, existe um fator sigma principal 

responsável pelo reconhecimento da maioria dos promotores, e vários fatores sigma 

alternativos, que se acumulam em resposta a estresses específicos, direcionando a RNA 

polimerase para outros conjuntos de promotores, de modo que os genes agora expressos 

auxiliem a célula a enfrentar o estresse em questão (DECKER; HINTON, 2013; 

MAGNUSSON; FAREWELL; NYSTROM, 2005). Dentre os fatores sigma alternativos, 

existem aqueles designados como tendo função extracitoplasmática (ECF), encontrados em 

diversas espécies bacterianas, sendo responsáveis principalmente pela expressão de genes em 



 

 

 

resposta a danos ao envelope celular causados por sinais ambientais, como choque de calor, 

estresse osmótico e estresse oxidativo (LONETTO et al., 1994; MISSIAKAS; RAINA, 1998). 

Múltiplos membros da família ECF podem estar presentes na mesma espécie. A regulação 

destes fatores sigma, muitas vezes, é efetuada de modo pós-traducional por outras proteínas, 

seus respectivos fatores antissigma, que modulam a atividade dos fatores sigma de modo pós-

traducional (BROWNING; BUSBY, 2004). Muitos fatores antissigma se encontram 

ancorados na membrana citoplasmática e sequestram o respectivo fator sigma, de modo que 

este não se encontra livre para se combinar com a RNA polimerase. A atividade dos fatores 

antissigma é regulada por pequenos ligantes, modificação covalente ou proteólise, fatores 

geralmente desencadeados por sinais ambientais (BROWNING; BUSBY, 2004). Há casos 

particulares em que a via de sinalização que culmina na ativação do fator sigma ECF inclui 

fatores com função anti-antissigma; estes fatores mimetizam em parte um fator sigma e 

competem pela ligação ao antissigma, permitindo a ativação do fator sigma verdadeiro 

(FRANCEZ-CHARLOT et al., 2009; LOURENÇO; KOHLER; GOMES, 2011). 

Em Escherichia coli, FecI é um fator sigma ECF citossólico, que age como ativador 

do operon fecABCDE, que codifica um sistema de transporte de citrato férrico (ANGERER et 

al., 1995; BRAUN, 1997). Este operon e o operon fecIR são sujeitos à repressão por Fe2+-Fur. 

Na ausência de citrato férrico, FecR, uma proteína de membrana citoplasmática com função 

de antissigma de FecI, mantém FecI ligado a si, impedindo-o de agir como ativador 

transcricional. Quando citrato férrico se liga ao receptor de membrana externa FecA, isto 

causa a ativação de FecR (Fig. 4). O citrato férrico é translocado para o periplasma em um 

processo que requer energia e depende de FecA, TonB, ExbB e ExbD. FecB é uma proteína 

periplasmática que se liga ao citrato férrico, enquanto FecCDE são integrantes do sistema de 

transporte do tipo ABC, que irão promover a entrada do citrato férrico no citossol. Com a 

ativação de FecR por FecA, através da interação direta entre a extensão N-terminal de FecA e 

a C-terminal de FecR no periplasma, o fator sigma FecI é liberado para interagir com a RNA 

polimerase, a fim de transcrever o operon fecABCDE (BRAUN; MAHREN; OGIERMAN, 

2003). Surpreendentemente, o fator sigma FecI parece ser absolutamente específico para o 

operon fecABCDE (ANDREWS; ROBINSON; RODRIGUEZ-QUINONES, 2003). 

FecA é um receptor dependente de TonB, pois depende do sistema TonB-ExbB-ExbD 

para realizar sua função de transporte do citrato férrico. Porém, FecA também transmite o 

sinal para liberação do fator sigma FecI diretamente para o antissigma FecR, e por isso faz 

parte de um grupo de receptores dependentes de TonB também denominados transdutores 

dependentes de TonB (KOEBNIK, 2005). Esta característica é devida à presença da extensão 



 

 

 

N-terminal destes transdutores, de aproximadamente 40 resíduos de aminoácidos, que permite 

a interação entre FecA na membrana externa e FecR na membrana citoplasmática. A deleção 

desta porção em FecA bloqueia a transmissão do sinal, mas não o transporte de citrato férrico, 

indicando que o transporte não é necessário para a indução do sistema, ao contrário da ligação 

da molécula ao receptor (BRAUN; KILLMANN, 1999). 

Fatores sigma ECF relacionados a FecI foram encontrados em outras bactérias, como 

PvdS em P. aeruginosa, que controla a biossíntese de um sideróforo e também é regulado 

negativamente por Fe2+-Fur (VISCA et al., 2002). FecI e PvdS fazem parte de uma subfamília 

de fatores sigma ECF envolvidos no metabolismo de ferro e presentes em uma grande 

variedade de espécies microbianas, conhecidos como fatores sigma de carência de ferro. FecI 

é o único representante desta subfamília em E. coli, enquanto P. aeruginosa possui 14 fatores 

sigma relacionados (VISCA et al., 2002). Em árvores filogenéticas, esta subfamília de fatores 

sigma ECF de bactérias taxonomicamente diversas forma um clado bem definido, separado 

dos outros tipos de fatores sigma ECF (VISCA et al., 2002). 

Assim como fecI de E. coli, todos os genes codificando fatores sigma de carência de 

ferro em P. aeruginosa (com exceção de PA2426, codificando PvdS) estão adjacentes a genes 

semelhantes a fecR (Fig. 5A). Isto indica que estes genes podem codificar representantes 

(fatores sigma e antissigma) do modelo geral de regulação de fatores sigma ECF, 

respondendo a estímulos vindos da superfície celular. Dentre estes 13 pares de genes de P. 

aeruginosa, dez deles estão também adjacentes a genes codificando possíveis receptores de 

membrana externa envolvidos no transporte de ferro e com sequências similares a fecA (Fig. 

5), podendo caracterizar sistemas transdutores dependentes de TonB. 



 

 

 

 

 

Figura 4 – Organização estrutural de sistemas regulatórios dependentes de TonB. Estes 
sistemas consistem em seis componentes: um receptor/transdutor dependente de TonB na membrana 
externa, com uma extensão N-terminal (azul); o complexo energético TonB-ExbB-ExbD (laranja, rosa 
e amarelo); o antissigma na membrana citoplasmática (vermelho) e o fator sigma do tipo ECF (verde). 
OM, membrana externa; CM, membrana citoplasmática. FecA, FecR e FecI de E. coli correspondem, 
respectivamente, às estruturas representadas em azul, vermelho e verde. Os componentes do sistema 
de transporte FecBCDE não aparecem representados para maior clareza. 
FONTE: Retirado de Koebnik (2005). 

 

 

 

Figura 5 – Organização gênica e aspectos evolutivos dos sistemas de sinalização de 
superfície regulados por ferro em Pseudomonas aeruginosa e Caulobacter crescentus. (A) 
Organização dos genes ortólogos a fecI (preto), fecR (cinza) e fecA (branco) nos genomas de P. 
aeruginosa (PA) e C. crescentus (CC, demarcados pela caixa azul). Os genes estão orientados de 
acordo com a direção da transcrição. (B) Árvore filogenética relacionando fatores sigma ECF da 
subfamília FecI de P. aeruginosa, C. crescentus (demarcados pelas caixas azuis) e E. coli (FecI, 
demarcado pela caixa vermelha). 
FONTE: Modificado de Visca et al. (2002). 



 

 

 

1.4 Homeostase de ferro em Caulobacter crescentus e genes relacionados 

 

Em C. crescentus, Fur é o principal regulador da resposta à carência de ferro, e possui 

um importante papel na resistência a estresse oxidativo causado por peróxido de hidrogênio 

(DA SILVA NETO et al., 2009; DA SILVA NETO; LOURENÇO; MARQUES, 2013). 

Vários sítios de ligação a Fur foram identificados no genoma de C. crescentus por análises in 

silico, sendo 11 deles confirmados experimentalmente, incluindo regiões a montante de quatro 

genes codificando receptores dependentes de TonB (DA SILVA NETO et al., 2009). Muitos 

dos genes e operons regulados por Fur em C. crescentus codificam sistemas envolvidos na 

captação de ferro (como os receptores dependentes de TonB) e enzimas contendo ferro 

importantes para o metabolismo energético, como NADH desidrogenase, succinato 

desidrogenase, aconitato hidratase, citocromo c oxidase e ATP sintase (DA SILVA NETO et 

al., 2009). Porém, como outros genes não relacionados à homeostase de ferro também são 

regulados por Fur em C. crescentus, esta proteína pode ser considerada um regulador global. 

A análise global da transcrição de C. crescentus em resposta à disponibilidade de ferro 

mostrou que 42 genes são fortemente induzidos tanto pela mutação em fur quanto por 

limitação de ferro (DA SILVA NETO; LOURENÇO; MARQUES, 2013). A sobreposição de 

genes induzidos pela mutação em fur com genes induzidos por carência de ferro confirma o 

papel de Fur na repressão destes genes quando ferro se encontra disponível. Esta análise 

global também confirmou o papel de Fur como ativador transcricional de genes envolvidos no 

metabolismo energético, em particular codificando enzimas que utilizam ferro em sua 

estrutura. Porém, a limitação de ferro não afeta apenas o modulon de Fur; outros 113 genes 

têm sua expressão alterada nesta condição, incluindo genes envolvidos na montagem de 

grupos Fe-S e resposta a estresse oxidativo (induzidos), além de genes envolvidos no 

metabolismo de aminoácidos, quimiotaxia e motilidade (reprimidos) (DA SILVA NETO; 

LOURENÇO; MARQUES, 2013). 

O sequenciamento do genoma de C. crescentus revelou a presença de 67 genes 

codificando receptores dependentes de TonB, presumivelmente importantes para o 

crescimento de C. crescentus em ambientes aquáticos diluídos (KOEBNIK, 2005; NIERMAN 

et al., 2001). Este número é muito alto, se comparado ao número de genes para estes 

receptores em P. aeruginosa (35) e E. coli (13) (VISCA et al., 2002). Destes 67 genes, quatro 

foram identificados como sendo regulados por Fur, tanto por análises de bioinformática 

quanto empiricamente (DA SILVA NETO et al., 2009), sendo também induzidos por carência 

de ferro (DA SILVA NETO; LOURENÇO; MARQUES, 2013); isto indica que estes genes 



 

 

 

são sujeitos à repressão por Fur juntamente com Fe2+ como cofator. Outros quatro genes 

codificando receptores dependentes de TonB apresentam sítios de ligação a Fur em suas 

sequências regulatórias, porém mais flexíveis (DA SILVA NETO et al., 2009). 

C. crescentus possui 13 genes codificando fatores sigma ECF, quatro dos quais (σE, 

σ
F, σT e σU) estão envolvidos com a resposta celular a metais pesados, entre outras funções 

(KOHLER et al., 2012). Análises genômicas revelaram que outros quatro fatores sigma ECF 

são presumivelmente da subfamília FecI, com organizações gênicas dos ortólogos de fecA, 

fecI e fecR seguindo modelos também encontrados em P. aeruginosa  (Fig. 5) (NIERMAN et 

al., 2001; VISCA et al., 2002). Várias cópias de genes codificando fatores sigma ECF da 

subfamília FecI são comumente encontradas em espécies bacterianas de ambientes aquáticos 

ou solo, indicando que estes ambientes podem ser complexos com relação à variedade de 

compostos férricos disponíveis (VISCA et al., 2002). 

 O envolvimento de fatores sigma do tipo ECF na síntese e transporte de compostos 

férricos foi estudado em detalhe apenas em E. coli, com o sistema de citrato férrico, e em 

algumas espécies do gênero Pseudomonas, como P. aeruginosa, P. fluorescens e P. putida, 

com sistemas de biossíntese de sideróforos. No entanto, a análise dos genomas sequenciados 

disponíveis evidencia que tais sistemas estão distribuídos em inúmeras espécies bacterianas, e 

mesmo dentro de uma mesma espécie, como no caso de P. aeruginosa e C. crescentus 

(VISCA et al., 2002). 

 Ao contrário de E. coli e P. aeruginosa, não foram encontrados sítios de ligação a Fur 

nos quatro sistemas preditos como fatores sigma de carência de ferro em C. crescentus (DA 

SILVA NETO et al., 2009), sugerindo que eles podem não ser regulados em resposta à 

disponibilidade de ferro. Apesar de o uso de sideróforos por C. crescentus ter sido descrito 

anteriormente (NEUGEBAUER et al., 2005), não há sistemas óbvios de síntese de sideróforos 

codificados em seu genoma, indicando que esta espécie utiliza sideróforos produzidos por 

outras fontes.  Além disso, não há ortólogos de fecBCDE de E. coli no genoma de C. 

crescentus (RODIONOV et al., 2006), que em E. coli constitui provavelmente o único operon 

reconhecido por FecI.  

 Na maioria das espécies bacterianas estudadas, a presença de sítios de ligação de Fur à 

frente dos genes codificando fatores sigma do tipo FecI ressalta o envolvimento destes genes 

na captação de ferro, sendo este envolvimento confirmado experimentalmente em muitos 

casos. No entanto, este não é o caso em C. crescentus, o que constitui uma importante 

diferença em relação ao sistema padrão de E. coli. O papel destes sistemas regulatórios e sua 

possível relação com a expressão de genes envolvidos na síntese e captação de sideróforos ou 



 

 

 

compostos férricos ainda não haviam sido estudados em C. crescentus. Como exposto, esta 

bactéria apresenta várias particularidades em aspectos considerados cruciais para o 

funcionamento de sistemas do tipo FecI-FecR-FecA na homeostase de ferro em outras 

espécies. Estas particularidades e os questionamentos que elas causam levaram à proposição e 

ao desenvolvimento deste trabalho. 

 

  



 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

 Os promotores analisados não se mostraram responsivos à disponibilidade de 

compostos férricos no meio, nem se mostraram regulados pela proteína Fur. A fusão 

transcricional PtonB2/lacZ apresenta atividade extremamente baixa em NA1000, mas esta 

atividade aumenta no mutante para o antissigma FecR2, indicando que o fator sigma FecI2 

participa da via regulatória que coordena a atividade do promotor PtonB2. Este não é o caso 

para PtonB4, uma vez que sua expressão não se mostrou aumentada no mutante para o 

antissigma FecR4. Estabeleceu-se que os fatores sigma FecI2 e FecI4 não estão sujeitos a 

autorregulação. Ensaios fenotípicos mostraram que o crescimento das linhagens ΔfecR2, 

ΔfecR4,  ΔfecA2 e ΔfecI4 é similar ao de NA1000, tanto em meio PYE quanto em meio 

mínimo M2 suplementado com diferentes fontes de ferro, e todos os mutantes são afetados 

por 2,2’-dipiridil de modo similar à linhagem parental NA1000. As linhagens NA1000, 

ΔfecR2 e ΔfecR4 também apresentaram níveis semelhantes de sensibilidade a peróxido de 

hidrogênio, indicando que a taxa de reação de Fenton e a resposta a estresse oxidativo não 

estão alteradas em razão das mutações. 

 Análises de microarranjos de DNA evidenciaram que o fator sigma FecI2 tem 

regulação bem restrita, apresentando apenas um gene alvo, que é o gene fecA2, codificando o 

receptor dependente de TonB do sistema FEC2. Já o fator sigma FecI4 aparenta ter uma 

resposta mais ampla, relacionada ao metabolismo e biossíntese de compostos carbônicos. Seis 

genes tiveram sua expressão maior em ΔfecR4 validada por qRT-PCR. Estes genes puderam 

gerar um consenso de promotor reconhecido pelo fator sigma FecI4.  

 Microarranjos fenotípicos realizados em placas Biolog forneceram informações ricas 

sobre os substratos que C. crescentus é capaz de utilizar como fontes de carbono. No entanto, 

o perfil de crescimento do mutante ∆fecA2 nas fontes estudadas foi semelhante ao da 

linhagem parental. Duas dessas fontes, porém, se mostraram interessantes para este estudo (γ-

ciclodextrina e ácido caproico), nas quais o crescimento de ∆fecI4 foi menor comparado com 

o da linhagem parental. Este efeito foi observado também em um ensaio em maior escala 

utilizando meio mínimo com γ-ciclodextrina como única fonte de carbono. Estes dados 

geraram um melhor indicativo dos alvos da via regulatória do fator sigma FecI4. 

 Em conjunto, os resultados evidenciam que o fator sigma FecI4 possui uma função 

não relacionada à homeostase de ferro em C. crescentus, o que foge à regra normalmente 

obedecida por fatores sigma do tipo FEC. FecI4 parece estar envolvido com a utilização de 

fontes alternativas de carbono; mais estudos são necessários, no entanto, para estabelecer se 



 

 

 

há outras fontes cuja via de degradação seja dependente de FecI4. Ainda, detalhes específicos 

da utilização de γ-ciclodextrina ou ácido caproico por C. crescentus não são conhecidos até o 

momento, assim como outros fatores possivelmente envolvidos com sua regulação. Não 

obstante, este trabalho mostrou-se importante para ressaltar a presença, em C. crescentus, de 

um fator sigma da família FecI que não está envolvido com a homeostase de ferro. 
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