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RESUMO 

 

VICENTE, A. M.  Estudo da RNA helicase da família DEAD-box codificada pelo gene 

CC0835 em Caulobacter crescentus. 2016. 131 f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia) 

– Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

Com a construção da linhagem RlhE fusionada a um epitopo, fomos capazes de investigar o 

acúmulo da proteína após choque frio, em fase estacionária, durante o ciclo celular de 

Caulobacter crescentus, sob diferentes condições de estresses e, finalmente, após a adição 

de cloranfenicol, para o estudo a estabilidade protéica. Foi observado um aumento no 

acúmulo da proteína após choque frio. Além disso, quando em diferentes condições de 

estresses, RlhE obteve uma leve indução na presença de NaCl e Sacarose; mas permanaceu 

constante em fase estacionária e durante o ciclo celular. Finalmente, vimos que a estabilidade 

de RlhE varia de acordo com a temperatura, tendo um aumento da estabilidade a 10°C. As 

análises de expressão do gene rhlE foram realizadas por ensaios de atividade de beta-

galactosidase. Demonstramos que a presença da região 5’UTR é importante para a indução, 

e que rlhE possui, pelo menos em parte, uma regulação pós-transcricional. Uma análise 

transcriptômica global da linhagem selvagem e mutante para rhlE, após o choque frio, foi 

realizada por RNAseq, o qual nos auxiliou na identificação de genes envolvidos em diversos 

processos biológicos. Finalmente, a co-imunoprecipitação e identificação dos RNAs por 

sequenciamento em larga escala revelou que RlhE interage com 51 mRNAs. 

 

Palavras-chave: Microbiologia. Biologia molecular. Regulação gênica. Resposta bacteriana 

a estresses. RNA helicases da família DEAD-box. Caulobacter crescentus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

VICENTE, A. M. Study of the DEAD-box RNA helicase encoded by the gene CC0835 in 

Caulobacter crescentus. 2016. 131 p. Dissertation (Master thesis in Microbiology) – 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

Here, we constructed a strain in which the RhIE protein was fusioned to an epitope that 

allowed the investigation of the protein profile after cold-shock, at stationary phase, during 

cell cycle of Caulobacter crescentus, under different environmental stresses, and, finally, 

after chloramphenicol addition to study protein stability. The results showed an increase in 

protein concentration after cold shock stress. When exposed to different stresses RhlE was 

slightly induced in the presence of NaCl and Sucrose; but its abundance remained constant 

at stationary phase and during C. crescentus’ cell cycle. Lastly, the protein stability varies 

depending on temperature - increasing at low temperature. Gene expression analysis was 

performed using beta-galactosidase assays. We showed that the presence of the 5’UTR is 

important for the induction of rhlE, and that RhlE is posttranscriptionally regulated. A global 

transcriptome analysis was performed using RNAseq after cold shock stress of the wild type 

strain and null mutant for rhlE, and several genes involved in a wide range of biological 

process were identified. Finally, High-throughput sequencing of RNA isolated by cross-

linking immunoprecipitation revealed interactions of RhlE with 51 mRNAs. 

 

Keywords: Microbiology. Molecular biology. Gene regulation. Bacterial stress response. 

DEAD-box RNA helicases. Caulobacter crescentus. 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 Caulobacter crescentus   

Caulobacter crescentus é uma bactéria Gram-negativa não patogênica e de vida livre, 

presente em ambientes aquáticos - águas de rios, lagos e mares - mas também encontrada no 

solo. Por se tratar de uma espécie oligotrófica, está associada a ambientes pobres em 

nutrientes e de baixo conteúdo de matéria orgânica (POINDEXTER, 1981). Embora seja uma 

bactéria mesofílica, com temperatura ótima de crescimento de 30 °C,  também tem sido 

encontrada em ambientes que sofrem congelamento, sugerindo que algumas espécies sejam 

psicrotolerantes (ABYZOV et al., 2001; MANNISTO et al., 1999; MAZZON et al., 2008). 

A espécie C. crescentus foi a primeira alfa-proteobactéria a ter o genoma 

completamente sequenciado, tornando-se base de estudos e pesquisas dentro desse grupo de 

bactérias. Seu genoma possui cerca de 4 Mb apresentando um conteúdo GC de 67% e um 

cromossomo único e circular, codificando 3.767 genes na linhagem CB15, dentre os quais 

inúmeros genes possivelmente relacionados à resposta a estresses ambientais (NIERMAN et 

al., 2001). C. crescentus tem sido utilizada como um importante sistema modelo para o 

estudo de mecanismos moleculares envolvidos no ciclo celular. Suas células possuem a 

característica de se dividir em duas células-filhas que, por apresentarem diferentes funções e 

expressarem diferentes conjuntos de genes, são morfo-fisiologicamente distintas. A forma 

móvel possui um flagelo simples e diversos pili em um dos polos da célula, e por isso 

apresenta como principais funções locomoção e dispersão. Já a forma séssil apresenta um 

talo ao invés do flagelo, o qual possui um material adesivo em sua extremidade distal, cuja 

função é aderir a substratos, superfícies, outros micro-organismos e até mesmo a materiais 

adesivos provenientes de outras células-talo, podendo formar estruturas em forma de rosetas 

(MADIGAN et al., 2012; POINDEXTER, 1981).   

Em seu ciclo de vida, células-talo alongam o corpo celular tornando-se células pré-

divisionais. Um flagelo é então sintetizado no polo oposto ao do talo e ao final da divisão 

celular a célula pré-divisional dá origem a duas células distintas, uma móvel e uma talo. Mais 

tarde, as células móveis irão se diferenciar em células-talo e iniciar o ciclo celular novamente 

(Figura 1). Neste contexto, a formação do talo é um passo obrigatório no desenvolvimento 
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de toda célula-móvel, e precede a primeira divisão desta célula. Uma vez que a célula-móvel 

perde o flagelo, desenvolve o talo e completa sua primeira divisão celular, novas células 

móveis podem ser produzidas (CURTIS; BRUN, 2010).  

As células móveis são incapazes de replicar seu DNA, estando em fase pré-sintética 

(G1), enquanto as células-talo se encontram em fase de síntese (S). De fato, células-talo 

iniciam a replicação do DNA logo após a divisão celular, enquanto as células móveis devem 

primeiramente se diferenciar em uma célula-talo para que seu cromossomo possa ser 

replicado. Além disso, as células-talo representam o estágio final da diferenciação celular, 

uma vez que a desdiferenciação de célula-talo para uma célula móvel nunca foi observada 

(CURTIS; BRUN, 2010). 

Caulobacter crescentus utiliza um sistema regulador complexo para programar 

diferentes destinos de desenvolvimento para cada célula-filha na divisão celular. Isto é 

possível através da sobreposição da expressão gênica, fosforilação e proteólise, de modo a 

formar uma regulação que integra a replicação e a segregação do cromossomo, diferenciação 

polar e, por fim, a citocinese (KIRKPATRICK; VIOLLIER, 2011). O ciclo celular de 

Caulobacter possui um sistema central de regulação que depende de reguladores globais 

como CtrA, GcrA, e DnaA (Figura 1). Cada um destes reguladores é ativo em uma fase 

específica, e controla genes necessários em um estágio particular do ciclo celular. O sistema 

de regulação do ciclo celular inclui mecanismos epigenéticos, sensores e de transdução de 

sinal que proporcionam uma sincronização do processo do ciclo celular como um todo 

(LAUB et al., 2007; MADIGAN et al., 2012). 
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Figura 1 - Ciclo celular e sua regulação em Caulobacter crescentus – Três reguladores globais, CtrA, DnaA e GcrA 

_________oscilam em níveis através do ciclo celular de C. crescentus. G1 e G2 compreendem as duas fases de crescimento 

_________e S a fase de síntese do DNA. Nas células móveis em G1, CtrA reprime o início da replicação do DNA e 

_________expressão de GcrA. Na fase de transição entre G1/S, CtrA é degradado e níveis de DnaA aumentam. DnaA liga-

_________se à origem de replicação e o processo de replicação do DNA é iniciado. Os níveis de GcrA também aumentam, 

_________ativando, assim, genes responsáveis pela divisão e síntese de DNA. Na fase de transição entre S/G2, níveis de 

_________CtrA começam a aumentar novamente e a expressão de GcrA é reprimida. Assim, os níveis de GcrA diminuem 

_________lentamente em células-talo e é rapidamente degradada em células-móveis. CtrA é degradado em células-talo. As         

_________cores rosa, verde e azul evidenciam, respectivamente, a presença dos regulares CtrA, DnaA e GcrA no decorrer 

_________do ciclo celular de C. crescentus. Fonte: (MADIGAN, 2012). 

 

O principal regulador transcricional no desenvolvimento de Caulobacter, CtrA, é 

uma proteína de ligação ao DNA regulada em vários níveis: transcrição, fosforilação, 

proteólise e localização. Em células móveis, CtrA fosforilado (CtrA~P) liga-se a sítios 

próximos a origem de replicação do cromossomo impedindo o início prematuro da sua 

replicação, além de reprimir a transcrição de gcrA (HOLTZENDORFF, 2006). No entanto, 

no momento da diferenciação celular da célula móvel para a célula-talo, CtrA é degradado 

por proteólise deixando de reprimir o início da replicação nestas células. Neste momento, 

DnaA recém-sintetizada liga-se à origem de replicação e desencadeia o inicio do processo de 

replicação do DNA como ocorre em todas as Bacteria, ao mesmo tempo em que ativa a 

transcrição de gcrA (COLLIER; MURRAY; SHAPIRO, 2006). À medida que a concentração 
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de DnaA diminui devido à proteólise, há, então, o aumento da concentração de GcrA, que 

promove a ativação de genes para a divisão celular. Por fim, as concentrações de GcrA caem, 

havendo novamente o aparecimento de CtrA, em células móveis. Como Caulobacter replica 

seu cromossomo somente uma vez por ciclo celular, é de extrema importância um controle 

preciso na regulação gênica para prevenir a iniciação de uma segunda rodada de replicação 

antes mesmo do ciclo se completar e a célula se dividir (COLLIER, MCADAMS; SHAPIRO, 

2007). 

A regulação do ciclo celular de C. crescentus vem sendo amplamente estudada nos 

últimos anos; no entanto, pouco se sabe ainda sobre como as condições e os sinais ambientais 

incidem sobre o seu ciclo celular. Boutte et al. (2012) demonstraram que o dimorfismo de C. 

crescentus pode ser uma adaptação às condições de oligotrofia em que se encontra. Em 

condições de baixa disponibilidade de nutrientes, onde o segundo mensageiro (p)ppGpp é 

altamente expresso, a diferenciação da célula-móvel para a célula-talo em C. crescentus é 

bloqueada, permitindo que a mobilidade ajude a célula na exploração de ambientes mais 

favoráveis ao seu crescimento. Isso ocorre porque, nestas condições, este alarmônio impede 

a proteólise de CtrA e ativa a proteólise de DnaA. Este ciclo de vida complexo de 

Caulobacter crescentus, aliado à forma de controle gênico desenvolvida pela espécie para 

adaptar-se às condições ambientais a que está exposta, tornam este microrganismo um 

modelo excelente para estudos de genes relacionados a mecanismos de respostas a estresses 

ambientais. 

 

1.2 Resposta bacteriana a estresses 

 

O que vem a ser um estresse? É difícil definir estresse de uma maneira universal, uma 

vez que sua percepção é altamente dependente da célula individual. Estresse pode ser 

definido como qualquer desvio das condições normais de crescimento que pode resultar em 

reduzida taxa de crescimento bacteriano. Contudo, algumas respostas adaptativas funcionam 

tão bem que o crescimento não é afetado. Estresse também pode ser definido como uma 

exposição a qualquer situação ambiental resultante em comprometimento celular - na 

ausência de uma resposta fisiológica (STORZ, 2000).  



24 

 

Os organismos de vida livre estão sujeitos às condições físicas e químicas 

características do ambiente onde vivem, de forma que devem ser capazes de lidar com as 

constantes oscilações ambientais - relacionadas a disponibilidade de nutrientes e recursos ou 

variações de osmolaridade e temperatura -, as quais podem afetar consideravelmente seu 

crescimento. Ao longo da evolução, muitos desses organismos desenvolveram e aprimoraram 

mecanismos capazes de responder às condições adversas aos quais são expostos; uma das 

formas de resposta desenvolvida é baseada na existência de um controle preciso da expressão 

de genes específicos, os quais os tornam capazes de sobreviver a diferentes condições  

(KINKLERT; NARBERHAUS, 2009). 

 

1.3 Respostas adaptativas a baixas temperaturas 

 

 A temperatura é um dos parâmetros mais importantes para o crescimento bacteriano, 

de forma que exige uma rápida adaptação celular às suas alterações. A temperatura elevada 

provoca danos graves às células, principalmente por causar desnaturação de proteínas, 

enquanto que estresses relacionados a baixas temperaturas provocam a diminuição da fluidez 

de membrana, redução na atividade enzimática e a estabilização de estruturas secundárias em 

ácidos nucléicos, particularmente no mRNA, podendo comprometer a eficiência da 

transcrição dos RNAs, a tradução e a degradação dos mesmos (BARRIA, 2013; 

ERMOLENKO; MAKHATADZE, 2002). Assim, com uma finalidade adaptativa, a célula 

gera uma resposta ao choque-frio contra possíveis danos celulares, levando, principalmente, 

a uma produção de um conjunto de proteínas induzidas pela resposta ao choque-frio (Tabela 

1). 
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Tabela 1 - Exemplos e funções de proteínas induzidas pelo choque-frio em bactérias 

Gene Descrição/ função em choque frio 

aceE piruvato desidrogenase, descarboxilase. 

Gualerzi et al. (2003) 

aceF piruvato desidrogenase, acetyltransferase. 

Gualerzi et al. (2003) 

cspA RNA chaperone induzida no frio, anti-terminador e potencializador da 

transcrição. Gualerzi et al. (2003) 

cspB Proteína de choque-frio. Gualerzi et al. (2003) 

 

cspE RNA chaperone; anti-terminador da transcrição. Gualerzi et al. (2003) 

 

cspG Proteína homóloga de choque-frio; função desconhecida. Gualerzi et al. 

(2003) 

cspI Proteína de choque-frio; função desconhecida. Gualerzi et al. (2003) 

 

deaD RNA helicase dependente de ATP; facilita a tradução de mRNAs 

contendo estruturas secundárias. Jones et al. (1996), Moll et al. (2002) 

infA Fator de iniciação IF1; papel no início da tradução. Gualerzi et al. 

(2003) 

lpxP 

 

Síntese de Lipídio A na condição de choque-frio. Carty et al. (1999), 

Vorachek-Warren et al. (2002) 

pnp 3’–5’ exoribonuclease; componente do degradossomo de RNA. 

Yamanaka e Inouye (2001) 

rnr 3’-5’ exonucleases. Cairrão et al. (2003) 

 

rbfA Fator de ligação ao ribossomo; necessário para eficiente processamento 

do rRNA 16S. Gualerzi et al. (2003) 

tig Chaperone; proteína de múltiplos estresses e de ligação ao ribossomo. 

Kandror et al. (2002), Kandror e Goldberg (1997) 

ves Proteína induzida em condição de diferentes estresses e em choque-frio; 

função desconhecida. Yamada et al. (2002) 

yfiA Proteína Y, associada à subunidade ribosomal 30S; inibição da tradução. 

Di Pietro et al. (2013) 

Fonte: (BARRIA, 2013) 
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Em condições de laboratório, a resposta ao choque-frio é desencadeada por uma 

mudança abrupta de uma cultura em crescimento exponencial e em temperatura ótima de 

crescimento, para uma temperatura mais baixa (em E. coli, de 37 °C para 15 °C). Em 

consequência da redução de temperatura, existe uma parada temporária do crescimento das 

células durante 3 a 6 horas - período denominado de fase de aclimatação. Na fase de 

aclimatação a produção da maior parte das proteínas da célula é interrompida, exceto as 

proteínas induzidas por choque-frio, que ainda são traduzidas (POLISSI et al., 2003). Após 

a fase de aclimatação, as células tornam-se adaptadas à baixa condição de temperatura e o 

crescimento celular retorna em um rítmo mais lento (PHADTARE, 2004); a expressão das 

proteínas induzidas por choque-frio por fim diminui, e a síntese de proteínas não relacionadas 

à resposta bacteriana ao estresse é reiniciada (Figura 2). 

 

Figura 2 – Processo de adaptação ao choque-frio – Após o choque-frio, o crescimento de células (linha tracejada) é 

_________interrompido durante várias horas (fase de aclimatação). Durante esta fase de aclimatação, a síntese de proteínas 

_________não relacionadas com a resposta ao choque-frio também cessa (linha cinza), enquanto que a pequena fração de 

_________proteínas induzidas pelo choque-frio aumenta (linha preta). Após a fase de aclimatação, o crescimento e a 

_________produção de proteínas não relacionadas com o estresse é reiniciado, embora em ritmo mais lento; e a maioria das 

_________proteínas de choque-frio é inibida. CIPs: Proteínas induzidas em choque-frio (Cold Inducible Proteins); Non-

_________CIPs: Proteínas não induzidas pelo choque-frio (Non-Cold Inducible Proteins). Fonte: Adaptado de (HORN et 

_________al., 2007). 
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1.3.1 Adaptação da membrana celular a baixas temperaturas  

 

A rápida redução da temperatura tem como resultado a diminuição da fluidez de 

membrana e, consequentemente, um aumento de sua permeabilidade (CAO-HOANG et al., 

2010). A membrana externa de bactérias Gram-negativas é composta por lipopolissacárideos, 

que contém uma porção polissacarídica (polissacarídio O) e uma porção lipídica (lípido A). 

Em Escherichia coli, o lipídio A não corresponde a um típico lipídio de glicerol, 

apresentando ácidos graxos - como o ácido caproico, láurico, mirístico, palmítico ou 

esterárico - unidos por meio de grupos amino de um dissacarídeo composto por glicosamina 

fosfato. A 37 °C, o ácido láurico é geralmente detectado em suas membranas celulares. Por 

outro lado, em baixas temperaturas, ocorre uma diminuição na formação de ácido láurico e 

o aparecimento de ácido palmítico (CARTY et al., 1999). Em contraste com ácido láurico, o 

ácido palmítico é um ácido graxo insaturado. Assim, a presença deste aumenta a fluidez da 

membrana e diminui o efeito causado pela baixa temperatura (VORACHEK-WARREN et 

al., 2002). 

Em Bacillus subtilis, a adaptação da fluidez de membrana envolve rápida insaturação 

de ácidos graxos em fosfolípidos já existentes. Isso acontece por indução de Des, uma 

dessaturase de ácidos graxos, que é regulada por uma histidina quinase - DesK - e um 

regulador de resposta - DesR  (AGUILAR et al., 2001). O domínio trans-membrana de DesK 

foi descrito como um sensor da fluidez de membrana (ALBANESI et al., 2004). A 

temperatura baixa provoca uma diminuição da fluidez de membrana, favorecendo o estado 

ativo de DesK; em seguida, DesK fosforila o regulador de resposta DesR que se liga ao 

promotor do gene des, ativando a síntese de D5-desaturase. Esta enzima catalisa a introdução 

de uma ligação dupla nas caudas de ácidos graxos pré-existentes no interior da membrana 

celular (AGUILAR et al, 2001;. ALBANESI et al., 2004). 

Em C. crescentus, mostrou-se que as células já são bastante resistentes a baixas 

temperaturas e ao congelamento, e que este fato se deve provavelmente à composição de 

lipídios de sua membrana citoplasmática. A presença de ácidos graxos de cadeia ramificada 

na membrana, com uma predominância de glicolipídios e ausência de fosfolipídios como 
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fosfatidiletanolamina e cardiolipina, foi proposta como uma das explicações para esta 

resistência (MAZZON et al., 2008). 

 

1.3.2 Adaptação do metabolismo de RNA ao choque-frio 

 A maioria das proteínas induzidas pelo choque-frio está envolvida no metabolismo 

de RNA; as proteínas mais fortemente induzidas nesta condição são as chaperonas de ácidos 

nucléicos de uma família específica de proteínas de choque-frio, denominada CSPs (Cold 

Shock Proteins), bem como helicases de RNA e exonucleases (BARRIA, 2013). Estas 

proteínas são responsáveis pelo ajuste no metabolismo de RNA de diversas maneiras, sendo 

crucial para a adaptação ao choque-frio. 

Como já citado, a condição de baixa temperatura provoca a estabilização das 

estruturas secundárias em ácidos nucléicos podendo prejudicar a transcrição, a tradução e a 

degradação de RNAs. A principal função das proteínas induzidas pelo choque-frio é impedir 

a formação destas estruturas ou facilitar a degradação de RNAs estruturados. As proteínas da 

família CSPs são um exemplo de proteínas que impedem a formação de estruturas 

secundárias no RNA. Em E. coli, a RNA helicase DeaD também apresenta a mesma função, 

além de facilitar a degradação dos RNAs pelas exoribonucleases PNPase e RNase R 

(MATOS et al, 2009;. PHADTARE, 2011). 

 

1.3.2.1 Transcrição 

 

 A maioria das CSPs são capazes de se ligar ao DNA (PHADTARE; INOUYE, 1999; 

YAMANAKA et al., 1998). CSPs têm sido funcionalmente ligadas à manutenção da 

estrutura de cromossomos (CHAIKAM; KARLSON, 2010). CspA e CspE, por exemplo, 

estão envolvidos no processo de transcrição em condições de baixas temperaturas, agindo 

como antiterminadores da transcrição - prevenindo a formação de alças que podem levar à 

terminação prematura da transcrição (BAE et al., 2000).  

 

1.3.2.2 Degradação/Estabilização 
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 Várias proteínas de choque-frio estão relacionadas com a estabilização e/ou 

degradação de RNAs. CspA, a principal proteína de choque frio em E. coli, rompe estruturas 

secundárias nos RNAs e funciona como uma chaperona mantendo o RNA em seu estado de 

fita simples, favorecendo, por fim, a sua degradação (Fig. 3a). CspE, em contrapartida, age 

de maneira oposta, impedindo a degradação de RNAs (Fig 3b). CspE se liga à cauda poli-A 

(sinal de degradação em procariotos) de certos RNAs, interferindo na sua digestão pela 

PNPase, ou podendo ainda inibir a clivagem interna por RNAse E (FENG et al., 2001).  

 

    

Figura 3 – Papel das CSPs na adaptação bacteriana ao choque-frio – (a) Estruturas secundárias no RNA se tornam mais 

________ estáveis em baixas temperaturas; CSPs (esferas vermelhas) podem romper RNAs de fita dupla e estabilizar sua 

________ conformação em fita simples, o que pode levar ou não à degradação do RNA (b) A ligação de CSPs no RNA 

________ também pode dificultar a ação de nucleases, impedindo a degradação do mesmo. Fonte: (BARRIA, 2013). 

 

Em E. coli, RhlB - uma RNA helicase da família DEAD-box - é incorporada em um 

complexo protéico responsável pela degradação de RNAs, o degradossomo. A sua atividade 

de helicase contribui para degradar RNAs que apresentam estruturas secundárias. In vitro, 

RhlB se associa diretamente com RNase E - a proteína principal do complexo de 

degradossomo. DeaD – outra RNA helicase de E. coli - é também detectada no degradossomo 

em condições de choque-frio, sugerindo que ambas as RNAs helicases podem se associar 

com RNase E (PRUD’HOMME-GENEREUX et al., 2004). 
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1.3.2.3 Tradução 

 

Um bloqueio geral da tradução na célula é encontrado logo após a redução drástica 

de temperatura, com a exceção da tradução das proteínas de choque-frio. PY é uma proteína 

envolvida neste bloqueio em E. coli. PY reduz a tradução de alguns mRNAs devido a sua 

capacidade de se ligar a subunidade ribossomal 30S. Como consequência, o número de 

subunidades ribossomais capazes de formar o complexo de início da tradução diminui. A 

proteína PY é detectada em frações ribossomais na primeira hora após a indução de frio, 

continua na fase de aclimatação e, em seguida, não é mais encontrada quando o crescimento 

celular é retomado (DI PIETRO et al., 2013). 

RNAs estruturados podem retardar a progressão dos ribossomos na fita de mRNA. 

Além disso, estas estruturas secundárias podem ocultar sequências importantes de 

sinalização para ribossomos, como a sequência Shine-Dalgarno (também conhecida como 

RBS – Ribosome Binding Site), inibindo o início da tradução. Logo, com uma finalidade de 

adaptação ao estresse, as proteínas CSPs em conjunto com as RNAs helicases são expressas 

para tentar impedir a formação destas estruturas, consequentemente viabilizando a tradução.      

Os ribossomos também podem se adaptar às condições de choque-frio. Experimentos 

in vitro mostraram que, no frio, o aparato de tradução de E. coli preferencialmente age sobre 

mRNAs de genes induzidos no frio (GIULIODORI et al., 2004). Ambos, elementos-cis 

(estruturas específicas nos mRNAs de genes induzidos no frio) e elementos-trans estão 

envolvidos nesta indução específica. Os elementos-trans mais bem conhecidos incluem as 

proteínas de choque-frio e os fatores de início da tradução (IF1 e IF3, por exemplo). Os níveis 

de IF1 e IF3 aumentam durante a redução de temperatura e parecem ser especialmente 

importantes para a tradução de genes de choque-frio (GUALERZI et al., 2003).  

 

 

1.3.3 Proteínas de choque-frio – CSPs 

 

 A queda brusca de temperatura vivenciada na resposta ao choque-frio causa parada 

transitória no crescimento celular de muitas espécies. Weber e Marahiel (2003) 

demonstraram que células de E. coli, quando transferidas de 37 °C para 15°C, sofrem parada 
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no crescimento e repressão da síntese de diversas proteínas. No entanto, cerca de duas horas 

após o choque frio, estas mesmas células retomaram a tradução sendo que 15 proteínas 

apresentaram um aumento em suas sínteses. Tais proteínas foram mais tarde denominadas 

Proteínas de Choque Frio, codificadas por genes de choque frio. Cold Shock Proteins (CSPs) 

é uma família de proteínas altamente distribuída em Bacteria e que são sintetizadas com este 

propósito. Estas pequenas proteínas de baixo peso molecular (7 kDa) possuem um domínio 

altamente conservado denominado Cold Shock Domain (CSD), envolvido na interação com 

ácidos nucléicos (HORN et al., 2007). Assim, tais proteínas atuam como cicerones 

(chaperones) de RNA evitando a formação de estruturas secundárias formadas por RNAs 

(JIANG et al., 1997). 

As CSPs mais bem estudadas são pertencentes à bactéria Escherichia coli que possui 

nove genes codificando parálogos desta família, CspA a CspI. Dentre eles, CspC é expresso 

constitutivamente, CspD é induzida em carência nutricional e em fase estacionária, enquanto 

CspA, CspB, CspE, CspG e CspI são induzidas pelo choque frio (NAKASHIMA et al., 1996; 

WANG; YAMANAKA; INOUYE, 1999). CSPs são também encontradas em Caulobacter 

crescentus - possui quatro destas proteínas - sendo CspA e CspB induzidas pelo frio, 

enquanto que CspB, CspC e CspD são induzidas em fase estacionária (LANG; MARQUES, 

2004). Embora estas proteínas tenham alta similaridade de sequência de aminoácidos, suas 

funções não são sobrepostas, já que a falta de CspA e CspB torna as células mais sensíveis 

ao frio (MAZZON et al., 2012), enquanto que a falta de CspC torna as células inviáveis em 

fase estacionária (BALHESTEROS et al., 2010). 

 

1.4 RNAs helicases: uma visão geral 

 

 As moléculas de RNA, por serem moléculas de fita simples, podem adquirir 

estruturas secundárias estáveis. Em baixas temperaturas, é energeticamente favorável que 

estruturas resultantes de pareamentos de poucas bases tornem-se longos grampos de estrutura 

secundária. Desta maneira, estruturas pouco estáveis a temperatura ambiente tornam-se 

extremamente estáveis em baixa temperatura, dificultando a tradução, a degradação dos RNA 

mensageiros e alterando suas meias-vidas. A fim de não comprometer as funções 
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desempenhadas pelos RNAs, rearranjos nas estruturas secundárias em condições de baixa 

temperatura são realizados por proteínas especializadas como helicases e chaperones de RNA 

(KONKEL; TYLLY, 2000; SCHUMANN, 2009). 

RNAs helicases são enzimas dependentes de ATP que interagem com ácidos 

ribonucléicos e têm como uma de suas principais funções o rompimento de ligações de 

hidrogênio que se formam em tais macromoléculas. Genes codificando RNA helicases são 

encontrados nos três domínios da vida (Bacteria, Archaea e Eukarya), assim como em vários 

genomas virais (ROCAK; LINDER, 2004). Estas enzimas estão associadas a diversos 

processos vitais envolvendo RNAs - desde a transcrição até a degradação destas moléculas, 

iniciação do processo de tradução, biogênese ribossomal e mRNA splicing. Além disso, 

RNAs helicases atuam em processos especializados que envolvem o metabolismo de 

pequenos RNAs (sRNA) e respostas a estresses abióticos (LINDER; OWTTRIM, 2009; 

OWTTRIM, 2006).   

 As helicases são classificadas em 6 superfamílias (SF1 a SF6) com base em suas 

sequências conservadas e elementos estruturais, sendo 5 destas superfamílias compostas por 

RNA helicases (SF1 a SF5). RNAs helicases pertencentes às superfamílias SF3, SF4 e SF5 

são proteínas hexaméricas e apresentam somente um domínio RecA-like; são tipicamente 

codificados principalmente em genomas virais (SINGLETON et al., 2007). Superfamílias 

SF1 e SF2, por sua vez, apresentam proteínas não oligoméricas que contém um núcleo bi-

lobular composto por 2 domínios RecA-like como estrutura central; são amplamente 

codificados em todos os organismos vivos (Figura 4).  
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Figura 4 - Superfamílias de RNAs helicases, representação da estrutura protéica de cada grupo (Protein Data Bank)  

_________- Superfamílias 3, 4 e 5 são helicases hexaméricas de origem viral. Superfamílias 1 e 2 são compostas por 

_________proteína monoméricas e encontradas em todos os organismos. RNAs helicases pertencentes à superfamília 2 são 

_________extremamente diversas e podem ser sub-divididas em 5 diferentes famílias. Fonte: (LEITÃO et al., 2015). 

  

 A superfamília SF2, a maior e mais diversificada entre as helicases, é dividida em 5 

importantes famílias de RNAs helicases: DEAD-box, DEAH-box, RIG-I like, SKI2 like e 

NS3/NPH II. Além destas a SF2 possui ainda outras subdivisões formadas por DNA helicases 

- RecQ-like, RecG-like, Rad3/XPD, Swi/Snf e enzimas de restrição do tipo I (FAIRMAN et 

al., 2004; MYONG et al., 2009; SEIDEL et al., 2008; ZHANG et al., 2006; ZOFALL et al., 

2006;). Embora todas estas 10 famílias sejam classificadas como helicases, cada uma possui 

distintas atividades: algumas enzimas são capazes de separar fitas de DNA ou RNA, 

enquanto translocam sobre estes substratos, outras o fazem sem realizar a translocação 

(Tabela 2).  

 

 

 

 

               



34 

 

Tabela 2 - Membros da superfamílias SF2 e suas atividades enzimáticas 

Família Atividades 

DEAD-box Rompimento de estruturas secundárias em RNAs 

de fita simples e fita dupla  

DEAH/RHA Translocase em RNAs de fita simples / 

Rompimento de estruturas secundárias em RNAs 

de fita dupla  

RecQ-like Rompimento de estruturas secundárias em RNAs 

de fita dupla / Translocase em DNAs de fita 

simples  

Rad3/XPD Rompimento de estruturas secundárias em DNAs 

de fita dupla / Translocase em DNAs de fita 

simples  

Swi/Snf Translocase em DNAs de fita dupla  

RIG-I-like Translocase em RNAs de fita dupla  

Enzima de restrição do Tipo I Translocase em DNAs de fita dupla  

Ski2-like Translocase em RNAs de fita simples / 

Rompimento de estruturas secundárias em RNAs 

de fita dupla 

RecG-like Translocase em DNAs de fita dupla / Rompimento 

de estruturas secundárias em DNAs  

NS3/NPH-II Translocase em RNAs de fita simples / 

Rompimento de estruturas secundárias em RNAs 

de fita dupla 

                   Fonte: Adaptado de (BYRD, 2013) 

 

 

Embora todos os membros da superfamília SF2 possuam atividade de ATPse 

(JANKOWSKY, 2007), a hidrólise do ATP não é determinante para a abertura das fitas dos 

ácidos nucléicos ou rompimento de estruturas secundárias. Membros da superfamília SF2 

estão envolvidos em vários processos celulares, entre eles: a transcrição, o reparo de DNA, 
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o rearranjo da cromatina (ALEXANDRA, 2003; BENNETT, 2004; FULLER-PACE, 2008) 

e todos os aspectos do metabolismo de RNAs (JANKOWSKY, 2007). Uma vez que estas 

enzimas possuem um importante papel em diversos processos celulares, envolvendo o 

metabolismo de RNA ou DNA, qualquer defeito se torna grave e muitas vezes associado com 

uma variedade de doenças, incluindo a predisposição ao câncer (ELLIS, 1997; VAN 

BRABANT, 2000). 

Coletivamente, todos os membros da família SF2 são referenciados como DexH/D 

helicases, embora as estruturas, os mecanismos e funções biológicas dos membros de cada 

família possam variar expressivamente. Dentre todas elas, a família DEAD-box merece 

destaque por apresentar-se como a maior e mais bem estudada família de RNAs helicases 

(BYRD, 2013). 

 

1.5 RNAs helicases da família DEAD-box 

 

 Como mencionado, a família DEAD-box é a maior da superfamília SF2; é conservada 

desde bactérias a seres humanos (JANKOWSKY, 2007). Estas proteínas são importantes em 

todos os aspectos do metabolismo de RNA, incluindo os processos de transcrição, o splicing 

e seu transporte, a biogênese do ribossomo, a tradução e a sua degradação (CORDIN, 2006; 

HILBERT, 2009; JANKOWSKY, 2007). Estas enzimas são nomeadas pela sequência 

conservada de aminoácidos em seu Walker B motif, ou motivo II (Aspartato-Glutamato-

Alanina-Aspartato), que juntos formam “D-E-A-D”.  

Estas enzimas agem exclusivamente em RNAs - podendo ser RNAs de fitas simples, 

fita dupla ou RNAs estruturados - em uma forma dependente de ATP; e não realizam o 

processo de translocação sobre o substrato. Ao invés disso, elas manipulam RNAs 

estruturados rompendo, localizadamente, as suas estruturas secundárias e terciárias 

(HILBERT, 2009). O interessante é que a ligação do ATP, mas não sua hidrólise, se faz 

necessário para o rompimento de estruturas secundárias no substrato (CHEN, 2008; LIU, 

2008). Os autores sugerem que a hidrólise de ATP se torna necessária para a reciclagem da 

proteína, não para a separação das fitas de RNAs. Quando ligada à molecula de ATP, a 

proteína possui uma elevada afinidade a molécula de RNA; mas o ADP e as enzimas livres 
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por si só não possuem tal afinidade (CORDIN, 2004; LORSCH, 1998). O que resulta na 

liberação do RNA logo após a hidrólise de ATP. A figura 5 ilustra este mecanismo. 

 

 

Figura 5 – Proposta do mecanismo de ação das RNAs helicases da família DEAD-box  – RNAs helicases se ligam 

_________diretamente na região duplex de RNA, auxiliado por regiões de RNA fita simples. O exato mecanismo no 

_________qual a proteína se liga ao RNA ainda não está claro; embora possa ocorrer nas extremidades ou no interior da 

_________molécula de RNA. Uma vez ligada, a proteína pode ou não servir como um centro de nucleação para proteínas 

_________adicionais, criando um complexo ribonucleoprotéico. A ligação da proteína abre a dupla fita de RNA em um 

_________local específico; este passo requer ATP, mas não necessariamente sua hidrólise. Esta abertura localizada reduz 

_________o número de bases pareadas na fita dupla de RNA, e o restante se dissocia sem qualquer ação da enzima. A 

_________hidrólise efetiva do ATP possui pouco efeito no rompimento das ligação de hidrogênio entre as bases do RNA; 

_________a separação das fitas ocorre enquanto o ATP estiver ligado ao sítio ativo da enzima, independente se ele foi 

_________hidrolizado ou não. A hidrólise se faz importante na geração de ADP, pois ajuda desencadear reações futuras. A 

_________geração do ADP promove a liberação da proteína do RNA. Fonte: (LINDER, 2011). 
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1.5.1 Estrutura protéica 

 

Um grande número de estudos estruturais demonstrou que proteínas pertencentes à 

familia DEAD-box possuem um núcleo altamente conservado, possuindo sítios de ligação 

tanto a RNA quanto a ATP (CARUTHERS, 2002; FAIRMAN-WILLIAMS, 2010; 

SINGLETON, 2007). Como já mencionado, este núcleo é compreendido por dois domínios 

conservados muito semelhantes à proteína recombinase A (RecA). O núcleo é também 

composto por 12 motivos altamente conservados, sendo os motivos Q, I, Ia, Ib, Ic, II (DEAD) 

e III localizados no domínio 1, e os motivos IV, IVa, V, Va e VI localizados no domínio 2 

do núcleo da RNA helicase (Figura 6). Alguns destes motivos são conservados em toda a 

superfamília SF2, enquanto outros são encontrados apenas na família DEAD-box. Uma série 

de trabalhos estruturais e bioquímicos das proteínas da família DEAD-box definiram os 

resíduos e motivos envolvidos com a ligação de ATP e RNA. Todos estes estudos mostraram 

que a proteína deve estar em uma conformação fechada a fim de se ligar ao ATP e aos RNAs 

alvos.  
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Figura 6 – Estrutura do núcleo das proteínas da família DEAD-box e suas interações com substratos – a) Seu núcleo 

_________é composto por 2 domínios semelhantes a recombinase A (domínio 1 e 2). Os 12 motivos encontrados no núcleo 

_________destas proteínas são mostrados com um código de cores correspondente à função primária do domínio (vermelho: 

_________motivos conservados de ligação e hidrólise do ATP; azul: motivos de ligação a molécula de RNA; amarelo: 

_________motivos responsáveis pela comunicação entre ATP e RNA). b) Estrutura cristalográfica de uma RNA helicase 

_________de Drosophila melanogaster em interação com RNA fita simples e ATP. c) Sequências conservadas em cada um 

_________dos 12 motivos encontrados em proteínas DEAD-box. Fonte: (LINDER, 2011). 

 

 

1.5.2 Principais funções e processos envolvidos  

 

 RNAs helicases da família DEAD-box estão envolvidas em diferentes processos 

celulares em Eucariotos. No núcleo, elas podem participar na biogênese ribossomal, no 

processo de transcrição e no processo de splicing do pre-RNA mensageiro. No citoplasma, 

por sua vez, estas proteínas podem estar envolvidas no processamento de microRNAs e no 

processo de tradução. Já na interface entre o núcleo e o citoplasma, estas enzimas são 
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importantes principalmente no transporte de RNAs mensageiros, diretamente do núcleo para 

o citoplasma. 

Uma das funções mais exploradas e muito encontrada na literatura é a participação 

destas proteínas no início do processo de tradução em eucariotos. A molécula eIF4A, um 

fator de início da tradução em eucariotos, é também considerada uma proteína DEAD-box. 

Juntamente com vários outros fatores de iniciação, eIF4A ajuda no recrutamento da 

subunidade menor do ribossomo ao CAP 5’, permitindo o reconhecimento do códon de início 

da tradução de determinados genes. De um modo geral, este eIF4A é responsável pelo 

rompimento de estruturas secundárias na região 5’ UTR de mRNAs, permitindo a ligação de 

todo o complexo de início da tradução ao mRNA (SVITKIN, 2001). 

As proteínas DEAD-box mais bem estudadas em bactérias correspondem às RNA 

helicases de Escherichia coli e Bacillus subtilis. E. coli possui cinco proteínas DEAD-box 

(DeaD/CsdA; RhlE; SrmB; DbpA e RhlB) que participam de importantes processos celulares 

que envolvem RNAs, como a montagem ribossômica, a degradação de mRNAs e a tradução 

(CHAROLLAIS et al., 2003; KARGINOV et al., 2004; MOLL et al., 2002; PY et al., 1996; 

RAMÍREZ et al., 2011). B. subtilis, por sua vez, possui quatro proteínas desta família 

(DeaD/YxiN; CshA; CshB e YfmL) envolvidas principalmente na biogênese do ribossomo 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Proteínas DEAD-box em E. coli e B. subtilis 

Proteína Tamanho* Função 

E.coli   

DeaD (CsdA) 629 Montagem ribossômica/degradação 

de mRNA; sensibilidade ao frio. Moll et al. (2002) 

DbpA (RhlC) 457 Montagem ribossômica. Fuller-Pace (1993) 

 

RhlB 421 Degradação de mRNA. Py et al. (1996) 

 

SrmB (RhlA) 444 Montagem ribossômica. Charollais (2003) 

 

RhlE 454 Montagem ribossômica. Jain (2008) 
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B.subtilis   

CshA (YdbR) 511 Montagem ribossômica. Ando (2006) 

 

Dead (YxiN) 479 Montagem ribossômica. Kossen (1999) 

 

YfmL 376 Desconhecida 

 

CshB (YqfR) 438 Montagem ribossômica. Hunger et al. (2006) 

 

* Tamanho em aminoácidos. Fonte: Adaptado de (RAMÍREZ et al., 2011). 

 

1.5.2.1 Degradação de RNAs 

 

Em Archaea e Eukarya, a degradação de moléculas de RNAs é realizada pelo 

exossomo, um complexo protéico que possui similaridade estrutural e de sequência a 

polinucleotídeo fosforilase bacteriana (PNPase). Já em bactérias a degradação e 

processamento de RNAs são realizados pelo degradossomo de RNA (NEWMAN et al., 

2011). Em E. coli e várias outras bactérias, a principal enzima deste complexo é formado 

pela endorribonuclease RNase E, enzima capaz de ancorar outras proteínas no complexo de 

degradossomo. A composição protéica do degradossomo difere entre espécies bacterianas, 

sendo que em alguns casos este complexo inclui enzimas como exoribonucleases e enzimas 

metabólicas, mas na maioria dos casos apresentam uma RNA helicase da família DEAD-box 

que se associa diretamente a uma endoribonuclease (HARDWICK; LUISI, 2013). 

Diferente das demais proteínas DEAD-box, RhlB não apresenta atividades de ATPase 

e RNA helicase por si própria, mas tais atividades podem ser estimuladas pela interação com 

a extremidade carboxi-terminal da RNAse E. In vivo, esta interação ocorre na formação do 

degradossomo. Em E. coli, este complexo é composto por uma RNAse E, uma PNPase, uma 

RNA helicase da família DEAD-box (normalmente RhIB) e uma enzima glicolítica, a enolase 

(CARPOUSIS, 2007; MICZAK et al., 1996). A enzima RNAse E possui um domínio 

catalítico no amino-terminal, e uma longa extensão carboxi-terminal capaz de recrutar outras 

enzimas (Figura 7). Os locais de reconhecimento para estas proteínas são pequenos 
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segmentos de 20 a 40 aminoácidos que se encontram dentro do domínio C-terminal da RNase 

E. 

 

Figura 7 – Degradossomo de E. coli - RNAse E com seus sítios de ligação para Rna helicase, enolase e PNPase. Fonte: 

_________(HARDWICK; LUISI, 2013). 

 

A interação entre RhlB e RNase E estimula a atividade helicase de RhlB 

(CHANDRAN, 2007; VANZO, 1998), no entanto, não existem atualmente dados estruturais 

que ajudam a explicar como isso ocorre. A sua identificação no degradossomo de RNA levou 

a proposta do seu papel em ajudar no processamento de RNAs. Como RNase E e PNPase 

clivam especificamente substratos de cadeia simples, é pertinente a idéia de que as atividades 

de rompimento de estruturas secundárias de RhlB sejam necessários para melhorar a 

eficiência no processo de degradação dos mRNAs. De fato, a atividade de ATPase de RhlB 

demonstrou ser necessária para a degradação de RNAs com um elemento repetitivo capaz de 

formar estruturas em forma de haste-alças (CHANDRAN, 2007; COBURN, 1999).  

Estudos com diferentes fragmentos de RNase E em E. coli revelam que a estimulação 

da atividade de helicase requer a presença de uma região rica em arginina presente na 

molécula de RNase E (resíduos 789-820), o que contribui para a ligação do degradossomo 

ao RNA, facilitando, assim, a interação entre o substrato (RNA) com o núcleo das helicases 

(HARDWICK; LUISI, 2013).  
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O modelo propõe que estruturas secundárias presentes nos RNAs são ligadas ao 

degradossomo cooperativamente pelos domínios de ligação ao RNA (RBD e AR2) e por 

RhlB. O ATP é necessário para a interação entre RhlB e o RNA, mas sua hidrólise é 

dispensável para o papel da enzima no rompimento de estruturas secundárias no RNA. A 

liberação de ADP favorece a liberação do RNA, agora em fita simples, por RhlB; este por 

sua vez pode ser degradado eficientemente por ambos, RNAse E e PNPase (HARDWICK; 

LUISI, 2013).  

Para Caulobacter crescentus foi descrito um degradossomo similar ao encontrado em 

E. coli. Foram identificados uma RNAse E em interação com uma RNA helicase da família 

DEAD-box (RhlB, codificada pelo gene CC1847), uma PNPase e, diferentemente do descrito 

para E. coli, uma enzima do ciclo de Krebs, aconitase (HARDWICK; LUISI, 2013). Esta 

associação de uma enzima do Ciclo de Krebs com o degradossomo destaca as associações 

físicas entre as enzimas de degradação de RNA e o metabolismo central.  

Em um trabalho recente, Voss e Hardwick (2014) demonstraram a existência de um 

componente adicional ao degradossomo de C. crescentus, uma exoribonuclease Rnase D; 

além de identificar seu sítio de ligação à extremidade carboxi-terminal de Rnase E. RNase D 

é classificada como membro da família DEDD de exoribonucleases, juntamente com RNase 

T (ZUO et al., 2001). RNase D de E. coli desempenha um papel importante no processamento 

de diferentes tipos de RNAs, incluindo tRNAs, RNAs ribossomais e pequenos RNAs 

(CUDNY, 1980; KELLY, 1992). Estudos a fim de elucidar o seu papel no degradossomo de 

C. crescentus são necessários, mas sabe-se que RNase D possui um homólogo em eucariotos 

(Rrp6), componente do exossomo citoplasmático,  que auxilia no processamento e 

degradação de RNAs (WASMUTH, 2014).  

Neste mesmo trabalho, os pesquisadores também descobriram que a RNA helicase 

RhlB, presente no degradossomo de C. crescentus, interage diretamente com o domínio 

catalítico de RNase E (extremidade N-terminal), diferentemente do que foi demonstrado para 

E. coli (Figura 8). Tal interação entre o domínio catalítico de RNase E e uma RNA helicase 

nunca foi demonstrada anteriormente para qualquer organismo; e pode-se dizer que seja uma 

adaptação evolutiva no intuito de aproximar o domínio catalítico de Rnase E ao substrato 

recém modificado pela RNA helicase. 
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Figura 8 – Esquema representativo do complexo de degração de RNAs em Caulobacter crescentus – O domínio N-

_________terminal de Rnase E é mostrado no formato de um retângulo azul, contendo o sítio de ligação para RhlB e o local 

_________de inserção do domínio S1.  A extremidade C-terminal é mostrado como uma linha azul, contendo sítios de 

_________interação para aconitase, RNase D and PNPase. Fonte: (VOSS; HARDWICK, 2014). 

 

1.5.2.2 Biogênese Ribossomal 

 

A síntese de proteínas é realizada pelo ribossomo, um complexo ribonucleoprotéico 

contendo duas subunidades ribossomais 30S e 50S, em bactérias; juntas estas subunidades 

formam o ribossomo maduro procariótico - 70S. Cada subunidade ribossomal é composta 

por RNAs e proteínas ribossomais específicas. Em E. coli, a subunidade 30S contém o rRNA 

16S e 21 proteínas ribossomais, enquanto que a subunidade 50S contém os rRNAs 5S e 23S, 

além de 31 proteínas. O ribossomo é uma estrutura dinâmica, cujas subunidades associam-se 

e dissociam-se alternadamente e também interagem com várias outras proteínas (MADIGAN 

et al., 2012). 

A estrutura correta e funcional do ribossomo é alcançada por um processo complexo 

e ordenado que começa com a ligação das primeiras proteínas ribossomais (ligantes iniciais) 

nas extremidades 5’ de rRNAs recém sintetizados, levando a conformações que criam 

estruturas secundárias e terciárias que funcionam como sítios de ligação para proteínas 

ribossomais subsequentes. No entanto, este processo em bactérias não possui uma linearidade 

podendo utilizar-se de rotas alternativas de montagem ribossomal (MULDER et al., 2010; 
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SHAJANI; SYKES; WILLIAMSON, 2011; SIUZDAK; TALKINGTON; WILLIAMSON, 

2005).  

Durante o processo de montagem dos ribossomos as proteínas ribossomais estão 

sujeitas a alterações e os pré-rRNAs passam por uma série de processos de maturação e 

modificação que podem ocorrer até o estágio final deste processo (SRIVASTAVA; 

SCHLESSINGER, 1988). Experimentos mostraram que a montagem do ribossomo 

bacteriano pode ser reconstituída in vitro, a partir de rRNAs e proteínas ribossomais 

purificados. No entanto, é um processo bastante lento nesta condição, indicando que 

cofatores são necessários para uma montagem rápida e eficaz in vivo (NIERHAUS, 1991). 

De fato, diferentes tipos de cofatores já foram identificados, como chaperones, GTPase, 

factores de maturação e RNAs helicases da família DEAD-box (BIZEBARD; DREYFUS; 

IOST, 2013; BRITTON, 2009; NIERHAUS; WILSON, 2007; SHAJANI, SYKES; 

WILLIAMSON, 2011). 

As funções de RNAs helicases na biogênese ribossomal bacteriana foram 

principalmente estudadas em E. coli. Como já mencionado, entre as cinco proteínas DEAD-

box codificadas no genoma de E. coli, quatro delas estão ligadas a biogênese do ribossomo 

(Figura 9). E no caso de B. subtilis, estudos indicam que todas as quatro proteínas DEAD-

box estão envolvidos neste processo (LEHNIK-HABRINK et al., 2013). Em Listeria 

monocytogenes, a proteína Lmo1722, um ortólogo de YfmL em B. subtilis, foi demonstrada 

estar associada as partículas 50S e 70S; e a deleção do seu gene afeta consideravelmente a 

biogênese ribossomal (NETTERLING et al., 2012). Finalmente, para C. crescentus ainda 

não foi descrito nenhum trabalho relatando o envolvimento de RNAs helicases da família 

DEAD-box na biogênese ribossomal.  
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Figura 9 – Estrutura da subunidade ribossomal 50S de E. coli - Quatro proteínas DEAD-box estão envolvidas no processo 

________ de  montagem ribossomal. A figura ilustra os alvos para RNA helicases no ribossomo maduro. SrmB se encontra 

________ ligado à extremidade 5’ do rRNA 23S e forma um complexo com as proteínas ribossomais L4 e L24, destacadas 

________ em amarelo e laranja, respectivamente. A proteína ribossomal L13 que se acumula no mutante para o gene srmB 

________ é indicada em azul. A hélice 92 presente no rRNA 23S que estimula a atividade de DbpA também é indicada (em 

________ verde). Para CsdA e RhlE, os alvos não foram identificados.  Fonte: (REDDER; LINDER, 2015). 

 

A função exata das proteínas DEAD-box envolvidas na biogênese ribossomal ainda 

é pouco compreendida. A dificuldade consiste na complexidade intrínseca do processo, 

juntamente com o fato de que estas proteínas poderiam realizar diversas atividades durante a 

montagem ribossômica, tais como atividades de helicase, chaperone ou atividade de 

remodelação (entre RNAs e proteínas). 

 

1.5.2.3 Iniciação da Tradução 

 

Assim como vimos para Eucariotos, a eficiência do início da tradução em bactérias é 

também influenciada pela acessibilidade da sequência Shine Dalgarno (SD). Uma evidência 

indireta do papel de proteínas DEAD-box no processo de tradução em bactérias veio através 

de experimentos de tradução in vitro utilizando-se mRNAs proveniente do bacteriófago MS2, 

na presença ou na ausência de CsdA de E. coli (LU; AOKI; GANOZA, 1999). Enquanto 

RNAs artificiais desprovidos de estruturas secundárias foram traduzidos de forma eficiente 
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na ausência de CsdA, mRNAs contendo tais estruturas exigiram CsdA para uma eficiente 

tradução. Butland et al. (2007) foram capazes de mostrar que a 25°C os mRNAs contendo 

estruturas secundárias foram traduzidos de forma mais eficiente quando CsdA era 

superexpresso. Além disso, a 37 °C, a exigência por CsdA diminui drasticamente, 

demonstrando a importância do papel de CsdA em baixas condições de temperatura.  

Em E. coli, foi demonstrado que a tradução de RpoS em baixas temperaturas requer 

um pequeno RNA (DsrA), uma chaperone de RNA (Hfq) e uma RNA helicase (CsdA) 

(RESCH et al., 2010). A regulação ocorre em nível traducional por liberar a sequência SD 

que está oclusa por estruturas secundárias. DsrA é induzido em baixas temperaturas, sendo 

este capaz de hibridizar com o mRNA de RpoS - auxiliado por Hfq - para liberar a sequência 

Shine Dalgarno do gene rpoS. Já era sabido que Hfq em conjunto com DsrA é essencial para 

a desrepressão de RpoS, no entanto, um recente trabalho revelou que o papel de DsrA 

depende não somente de Hfq, mas também da ação de CsdA; CsdA permite a clivagem de 

RNAs duplas fitas pela RNAse III, liberando a sequência Shine Dalgarno para o processo de 

tradução. Os autores ainda sugerem que CsdA seja importante na abertura de estruturas 

secundárias, o que permite a eficiente ligação do pequeno RNA regulatório, DsrA (RESCH 

et al., 2010). 

Em outro trabalho conduzido por VAKULSKAS, foi demonstrado que a tradução de 

UvrY é regulada por uma grande estrutura secundária presente na região 5’UTR do gene. Na 

ausência de CsdA, a tradução de UvrY é diminuída, mas a ausência da RNA helicase pode 

ser superado por mutações que afetam esta estrutura secundária (VAKULSKAS et al., 2014).  

 

1.5.2.4 Resposta bacteriana ao choque-frio 

  

A expressão de RNAs helicases é frequentemente alterada durante uma resposta 

celular a diferentes estresses. No frio, especificamente, o aumento da expressão de RNAs 

helicases tem sido observada em uma variedade de bactérias, incluindo espécies 

psicrotolerantes e Archaeas (Tabela 4). Esta adaptação ao frio está intimamente relacionada 

a produção de degradossomos e ribossomos adaptados ao choque frio (OWTTRIM, 2013). 
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Tabela 4 - Principais funções desempenhadas por RNA helicases de procariotos em resposta 

________ao choque frio 

RNA helicase Organismo 

(Bactéria) 

Função celular em baixas temperaturas 

DeaD (CsdA) Vários Formação de ribossomos adaptados ao frio; 

substitui RhlB no degradossomo.  

Charollais et al. (2004); Jagessar et al. (2010) 

DeaD Psychrobacter arcticus DeaD substitui RhlB no degradosome durante 

choque frio. Bergholz et al. (2009) 

RhlE Vários Composição do Degradossomo. Jagessar et 

al., 2010; Jain et al. (2008) 

DeaD Shewanella 

piezotolerans 

Expressão de deaD 

aumenta 23 vezes a 0°C. Li et al (2008) 

SrmB E. coli Montagem ribosomal.  

Charollais et al. (2003) 

SCD_00930 Sulfuricella 

denitrificans skB26 

Homólogo de RhlE; sua expressão aumenta a 

4°C. Watanabe et al. (2012) 

DeaD Yersinia 

pseudotuberculosis 

Sua inativação reduz crescimento em baixas 

temperaturas. Palonen et al. (2012) 

Fonte: Adaptado de (OWTTRIM, 2013) 

 

A célula bacteriana é capaz de produzir um degradosomo adaptado ao choque frio, 

promovendo a degradação de RNAs específicos cujas estruturas secundárias são 

termodinamicamente estabilizadas nesta condição (PRUD’HOMME-GÉNÉREUX et al., 

2004). Em E.coli, RhlB exibe uma baixa atividade de rompimento de estruturas secundárias 

nos RNAs, podendo ser funcionalmente substituída por RhlE (in vitro) ou DeaD (in vitro e 

in vivo) em condições de baixas temperaturas (KHEMICI et al., 2008; PRUD’HOMME-

GÉNÉREUX et al., 2004). Além disso, análises proteômicas confirmaram a presença de 

DeaD e a ausência de RhlB em degradossomos purificados de células de E. coli a 10 °C, 

confirmando que a composição do degradossomo pode variar em resposta a baixas 

temperaturas (REGONESI et al., 2006). 

Da mesma forma, a célula pode produzir ribossomos adaptados. Em E. coli, todos os 

genes que codificam para RNAs helicases, e que estão envolvidos na biogênese do 

ribossomo, não são essenciais em condições normais de crescimento, mas possuem um papel 
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essencial em baixas temperaturas. Nesta condição, defeitos na montagem do ribossomo são 

criados por um evento termo-induzido envolvendo a estabilização de estruturas secundárias 

nos RNAs, as quais podem ser resolvidas pela ação de RNAs helicases específicas. A 37 °C, 

RhlE é responsável por iniciar o processo de montagem ribossomal e é seguido pela ação de  

SrmB; já a uma temperatura de 15°C, RhlE trabalha de uma maneira dependente de DeaD 

(JAIN et al., 2008). Assim, a célula é capaz de produzir ribossomos ativos e adaptados ao 

choque-frio.  

A associação de uma maior expressão de RNAs helicases em resposta a baixas 

temperaturas não é baseada na temperatura absoluta, mas relacionada a temperatura ótima de 

crescimento do organismo. A expressão de uma RNA helicase homóloga a DeaD em 

Methanococcoides burtonii aumenta quando sua temperatura de crescimento diminui de 

23°C para 4°C (LIM, 2000). Já para o hipertermófilo Methanococcus jannaschii, esta 

expressão aumenta quando a temperatura de crescimento cai de 85°C para 60°C 

(BOONYARATANAKORNKIT, 2005; SHIMADA, 2009). 

 

1.5.2.5 Outras funções recém-descobertas 

 

Staphylococcus aureus vem sendo considerada uma bactéria preocupante em 

ambientes hospitalares, principalmente pela sua capacidade em formar biofilmes em 

catéteres e próteses; biofilmes conferem uma grande resistência à bactéria, tanto ao sistema 

imunológico quanto ao tratamento com antibióticos. Este estado persistente baseia-se na 

expressão de proteínas da superfície celular que permitem sua aderência nos mais variados 

ambientes, e que contrasta com seu estado de dispersão no qual depende da secreção de 

proteases e hemolisinas. A decisão celular de formar biofilme ou não, é mediada 

principalmente pelo sistema sensorial de densidade celular em S. aureus, codificado por agr. 

O fato interessante é que a inativação de CshA, uma proteína DEAD-box presente em S. 

aureus, desregula a formação do biofilme bacteriano através da estabilidade do mRNA de 

agr (OUN; LINDER, 2013). Na linhagem selvagem, o mRNA agrBDCA é produzido; na 

presença de CshA a hipótese é de que o degradossomo é capaz de clivar grande parte deste 

mRNA. Desta forma, o sistema quorum sensing está apto a funcionar corretamente e apenas 

pequenas quantidades de RNAIII é produzido; resultando em baixa estimulação de hemólise 
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e na formação normal de biofilme. Por outro lado, na ausência de CshA, os pesquisadores 

propõem que o degradossomo é incapaz de degradar o mRNA agrBDCA corretamente, 

levando a um nível muito mais elevado de expressão das proteínas Agr – o que resulta em 

níveis mais elevados de RNAIII. Este, por sua vez, estimula fortemente a produção de 

hemolisinas e proteases extracelulares, além de inibir a produção do biofilme e seus 

componentes. 

Em Xanthomonas citri as proteínas DEAD-box também foram estudadas. Granato et 

al. (2016) estudaram o papel da RNA helicase codificada pelo gene hrpB na formação de 

biofilme, na motilidade celular, na virulência de X. citri e no crescimento bacteriano in 

planta. Mutação no gene hrpB resultou em uma redução de biofilmes em superfícies abióticas 

e em folhas do hospedeiro. Além disso, ΔhrpB apresentou um aumento na motilidade celular 

em meios sólidos de cultura. Os pesquisadores relataram ainda um atraso no aparecimento 

dos sintomas da doença do cancro cítrico quando a linhagem de X. citri, mutante para o gene 

hrpB, foi inoculada sobre as folhas do hospedeiro; demonstando que hrpB também possui 

um papel importante na virulência do patógeno. Ademais, análise por RT-PCR indicou que 

na ausência deste gene houve uma redução na expressão de 3 genes que codificam para pili 

do tipo IV.  

Outra recente publicação demonstrou que DeaD, uma proteína DEAD-box 

encontrada em Pseudomonas aeruginosa, está envolvida na expressão do Sistema de 

Secreção do tipo III (T3SS), importante fator de virulência neste patógeno. ExsA é o principal 

regulador de transcrição do T3SS e sua expressão, síntese e atividade é altamente regulada 

por diversos fatores intrínsecos e extrínsecos. Na tentativa de identificar fatores extrínsecos 

que poderiam regular ExsA, os pesquisadores descobriram que em mutantes para o gene 

PA2840, responsável por codificar DeaD, ocorre uma diminuição drástica na expressão de 

T3SS, o que reduz, consequentemente, a citotoxicidade de P. aeruginosa (INTILE, 2015).  
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1.5.3 Proteínas DEAD-box em Caulobacter crescentus 

 

C. crescentus possui quatro representantes de RNA helicases da família DEAD-box, 

codificados pelos genes CC2040, CC1478, CC1847 e CC0835 (NIERMAN et al., 2001). O 

gene CC2040 possui em sua região regulatória um sítio de ligação do repressor LexA, 

indicando que pode ter papel no reparo de lesões no DNA Rocha et al. (2008); a proteína 

RhlB codificada por CC1847 está associada ao degradossomo de RNA a 30 ºC Hardwick et 

al. (2010) e o gene CC1478 é anotado como uma DEAD-box helicase like protein. Por sua 

vez, o papel da RNA helicase codificada pelo gene CC0835 ainda é totalmente desconhecido.  

Em trabalho anterior de nosso grupo, Mazzon et al. (2008) demonstraram que a 

DEAD-box RNA helicase codificada pelo gene rhlE é extremamente importante para a 

sobrevivência microbiana ao congelamento; os pesquisadores construíram uma biblioteca de 

mutantes por transposição permitindo identificar clones sensíveis ao congelamento a -80°C, 

dos quais um deles mostrou interrupção neste gene. Adicionalmente, outro trabalho mostrou 

que o fenótipo mostrado pelo mutante do gene rhlE indica que este gene tem papel importante 

para o fitness celular mesmo à temperatura ótima de crescimento (CHRISTEN et al., 2011). 

Como o papel desta enzima no metabolismo de C. crescentus ainda não é conhecido, a 

compreensão dos sinais regulatórios que determinam sua expressão e dos RNAs específicos 

que interagem com ela pode ser muito elucidativo para seu papel celular. Assim, este trabalho 

propõe determinar as bases da regulação do gene rhlE, tanto em resposta a estresses como 

durante o ciclo celular de C. crescentus, e identificar RNA ligantes específicos desta proteína.  
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2 OBJETIVOS  

 

 

Este trabalho propõe estudar a resposta a choque frio em Caulobacter, os mecanismos 

regulatórios que controlam a expressão de rhlE em resposta a diferentes sinais, seu papel na 

expressão gênica no frio e sua interação com RNAs específicos. Para isso, foram utilizadas 

as seguintes abordagens:  

 Construir linhagens expressando a RNA helicase codificada pelo gene rhlE em fusão 

com um epitopo.  

 Analisar o padrão de expressão do gene rhlE em resposta a diferentes condições 

ambientais. 

 Analisar o acúmulo da proteína em resposta a estresses e durante o ciclo celular de C. 

crescentus. 

 Identificar possíveis RNA-alvos que são ligados pela RNA helicase RhlE em baixa 

temperatura. 

 Determinar o perfil transcricional de C. crescentus em baixa temperatura na linhagem 

selvagem e mutante rhlE. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 Linhagens bacterianas e condições de crescimento 

 

As linhagens bacterianas utilizadas neste trabalho encontram-se listadas na tabela 5 e 

6. As linhagens de Caulobacter crescentus foram cultivadas sob agitação a 30 °C em meio 

PYE (peptona 2 g/L; extrato de levedura 1 g/L; MgSO4 0,2 g/L; CaCl2 0,5 mM) ou meio 

mínimo M2-glicose (Na2PO4 0,5 g/L; KH2PO4 1,74 g/L; NH4Cl 1,06 g/L; pH 6,9; Fe2SO4 

1 mM; glicose 20%; MgSO4 1 mM; CaCl2 0,5 mM) (ELY, 1991). Quando necessário, os 

meios de cultura foram suplementados com antibióticos para seleção de linhagens resistentes, 

utilizando-se as seguintes drogas: tetraciclina (1 μg/mL), ácido nalidíxico (20 μg/mL), 

canamicina (5 μg/mL) ou cloranfenicol (5 μg/mL ou 100 µg/ml, dependendo do 

experimento). 

As linhagens de Escherichia coli, por sua vez, foram cultivadas a 37 °C em meio LB 

(triptona 10 g/L; extrato de levedura 5 g/L; NaCl 10 g/L; pH 7,5). Da mesma forma, sempre 

quando necessário, os meios de cultura foram suplementados com os antibióticos tetraciclina 

(12,5 μg/mL), canamicina (50 μg/mL) ou ampicilina (100 μg/ml). 

Tabela 5 - Linhagens de Caulobacter crescentus utilizadas neste trabalho 

Espécie Linhagem Descrição 

       

 

 

 

Caulobacter 

crescentus 

 

 

NA1000 Linhagem selvagem. 

Evinger; Agabian (1977) 

0835::Tn5 Linhagem mutante para o gene rhlE que codifica a RNA 

helicase em estudo. Mazzon et al (2008) 

FLAG-RhlE Linhagem contendo um epitopo FLAG fusionado à RNA 

helicase codificada pelo gene rhlE 

Δ1847 

 

Linhagem mutante para uma RNA helicase de C. crescentus 

envolvida no degradossomo de RNA. 

Alveolos; Mazzon; Marques, não publicado 

ΔFUR Linhagem mutante para a proteína Fur. 

Silva Neto et al. (2009) 
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Tabela 6 - Linhagens de Escherichia coli utilizadas neste trabalho 

Espécie Linhagem Descrição 

 

 

Escherichia coli 

 

DH5α 

 

supE44 lacU169 (80 lacZ M15) hsdR 17 recA 

1 endA 11 gyrA 96 thi-1 relA1.  

Hanahan (1983) 

S17-1 294::RP4-2(Tc::Mu)(Km::Tn7).  

Simon; Priefer; Puhler (1983) 

 

 

 

3.2 Plasmídeos utilizados 

 

Os plasmídeos utilizados encontram-se listados na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Plasmídeos utilizados neste trabalho 

Plasmídeos Características 

pJBZ281  

 

Vetor de fusão de tradução.  

Alley et al. (1991) 

pJBZ281(P0835) 

 

Vetor de fusão de tradução pJBZ280 contendo a região promotora do 

gene rhlE 

pGEM T-Easy Vetor de clonagem, Apr
 . 

Promega 

pRKlacZ290 Vetor de fusão de transcrição lacZ, Tcr, replicon IncP1, oriT.  

Gober; Shapiro (1992)  

pNPTS138 Replicon ColE1, oriT, npt (Kmr), sacB.  

Alley et al. (1991) 

pRKlacZ290(P0835) 

 

Vetor de fusão de transcrição pRKlacZ290 contendo a região 

promotora do gene rhlE 

pRKlacZ290(P0835-5UTR) 

 

Vetor de fusão de transcrição pRKlacZ290 contendo a região 

promotora do gene rhlE na ausência da região 5’UTR 

pRKlacZ290 (PCspA) Vetor de fusão de transcrição contendo a região promotora do gene 

cspA. Lang; Marques (2004) 

pRKlacZ290 (PCspB) Vetor de fusão de transcrição contendo a região promotora do gene 

cspB. Lang; Marques (2004) 
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pRKlacZ290 (PCspC) Vetor de fusão de transcrição contendo a região promotora do gene 

cspC. Lang; Marques (2004) 

pRKlacZ290 (PCspD) Vetor de fusão de transcrição contendo a região promotora do gene 

cspD. Lang; Marques (2004) 

 

 

 

3.3 Oligonucleotídeos utilizados 

 

A tabela 8 indica os oligonucleotídeos utilizados em todos os processos de 

amplificação de DNA utilizados neste trabalho. 

 

Tabela 8 - Oligonucleotídeos utilizados neste trabalho 

Nome Sequência (5’→3’) * Utilização 

Rhel1 TGAATTCGACTGAAGATGACGGTTTCG Amplificação da região 

promotora do gene rhlE / Fusão 

de tradução do vetor pJBZ281 

Rhel2 TGGATCCGGTCGGTTCCTTGTAGC Amplificação da região 

promotora do gene rhlE 

Rhel 10 CCATGGACTACAAGGACGACGACGACAAG

GTGACTCAATTTTCCGACCTTGG 

Construção da linhagem 

contendo o epitopo FLAG 

Rhel 11 CTTGTCGTCGTCGTCCTTGTAGTCCATGG

GTGTTGTGTCTTTCGTGCGCC 

Construção da linhagem 

contendo o epitopo FLAG 

Rhel 12 AAAAGAATTCGTGGCAGCTTGGCCATCTC

CG 

Construção da linhagem 

contendo o epitopo FLAG 

Rhel 13 AGCTGCTTGTCGTTGCGACGG Construção da linhagem 

contendo o epitopo FLAG 

P0835-1 TGGATCCGGCGCGGGGTCCGTATCGG Amplificação do promotor na 

ausência da região 5’UTR 

Rhel tra 281 AGAATTCCCACGTGTGTTGTGTCTTTCG Fusão de tradução do vetor 

pJBZ281 

M13 “Forward” GTAAAACGACGGCCAGT Confirmação de clonagem no 

vetor pRKlacZ290 

M13 “Reverse” CAGGAAACAGCTATGAC Confirmação de clonagem no 

vetor pRKlacZ290 
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3.4 Extração de DNA cromossomal 

A metodologia de extração do DNA cromossomal de Caulobacter crescentus foi 

baseada no protocolo descrito por (CHEN; KUO, 1993). 

 

3.5 Reação em cadeia da Polimerase (PCR) e Eletroforese 

 

Diferentes PCRs foram utilizados para amplificações de regiões específicas do DNA 

de C. crescentus com diferentes finalidades – clonagens, reações para sequenciamento e 

verificação ou “screening” de construções positivas. 

As Reações em Cadeia da Polimerase descrita por Mullis (1986) foram realizadas 

utilizando-se os seguintes componentes da reação: 1 μg DNA genômico, 1 μl de cada 

oligonucleotídeo utilizado (10 pmol); 1 μl de uma mistura de dNTPs (0,2 mM) (Life 

Technologies Ltda, São Paulo, SP., Brasil); 0,5 μl da enzima DNA Polymerase; 3 μl de 

MgCl2; 3 μl de DMSO, 5 μl de tampão 10X (NH4SO4-MgCl2) e água Milli-Q® estéril para 

completar o volume de uma reação total de 50 μl. 

A condição padrão da PCR foi realizada em 94°C por 5 minutos, seguidos de 35 ciclos 

de 94°C por 30 segundos, 55°C por 30 segundos e 72 °C também por 30 segundos. Após 35 

ciclos a reação permaneceu a 72°C por 7 minutos e foi mantida a 4°C. Muitas das reações 

realizadas sofreram variações de tempo e temperatura de acordo com o par de 

oligonucleotídeos utilizados, uma vez que a Tm (Temperatura média de fusão) dos mesmos 

devem ser levados em consideração para que a reação ocorra satisfatoriamente. Em casos de 

falha na amplificação do DNA, um gradiente de temperatura foi realizado para encontrarmos 

a melhor condição da reação em análise. 

 Alíquotas da PCR foram, então, submetidas à eletroforese em gel de agarose 1% (na 

maioria dos casos) - com porcentagem variando de acordo com o tamanho do fragmento 

amplificado - em tampão de corrida TBE 1X (Tris base, Ácido bórico, EDTA 0,5M) e 

utilizando-se 1kb Plus DNA ladder (Life Technologies) como marcador de peso molecular. 

A condição padrão da eletroforese foi de 100 Volts por 1 hora, havendo modificações de 
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acordo com a sua finalidade. O gel, após eletroforese, foi submetido a uma solução contendo 

o composto GelRed Nucleic Acid Gel Stain 10,000X (Uniscience do Brasil, São Paulo, SP., 

Brasil) para identificação das bandas de DNA amplificadas pela PCR, sob luz UV.  

Quando se fez necessária a purificação de fragmentos de DNA de interesse 

diretamente do gel de agarose, técnica muito utilizada para clonagens, foi utilizado o kit 

NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (Macherey-Nagel do Brasil, São Paulo, SP., Brasil).  

 

3.6 Clonagens e construções realizadas 

 

Fusões de transcrição e tradução ao gene lacZ são descritas e utilizadas para ensaios 

de beta-galactosidase em diferentes condições. 

 

3.6.1 Fusão de transcrição ao gene lacZ 

 

A região promotora do gene rhlE - amplificada por PCR utilizando-se os 

oligonucleotídeos Rhel1 e Rhel2 (Tabela 8) - foi anteriormente clonada no vetor Topo 

pCR2.1 (Life Technologies) pelo pós-doutorando Ricardo Ruiz Mazzon. Assim, este vetor 

foi utilizado para isolamento do fragmento correspondente ao promotor do gene em estudo. 

Este fragmento foi então purificado diretamente do gel de agarose utilizando-se NucleoSpin 

Gel and PCR Clean-up (Macherey-Nagel), e em seguida, foi utilizado para ligação ao vetor 

de clonagem pGEM-T-Easy (Promega do Brasil, São Paulo, SP., Brasil). Este conjunto 

(pGEM + promotor rhlE) foi utilizado para transformar células de E. coli DH5α 

eletrocompetentes (ver item 3.8). Como este vetor de clonagem possui uma marca de 

resistência para ampicilina, as células transformadas foram incubadas a 37 °C em meio LB 

contendo esta droga, na intenção de selecionarmos as bactérias que se tornaram capazes de 

receber o plasmídeo em estudo. Além disso, este vetor possui seu sítio de clonagem inserido 

no interior do gene lacZ, que codifica para a enzima beta-galactosidase. Assim, a estratégia 

de alfa-complementação também foi utilizada para seleção das bactérias corretamente 

transformadas. As colônias brancas foram inoculadas em meio LB líquido para crescimento 

e submetidas a extração de plasmídeos. Estes foram sequenciados e devidamente analisados 
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(ver item 3.9). Uma colônia contendo a região promotora do gene rhlE clonada corretamente 

no vetor, foi então submetida a digestão por enzimas de restrição Eco RI e Bam HI. Após 

eletroforese desta digestão, o fragmento contendo o promotor foi isolado e purificado com o 

mesmo kit de purificação utilizado anteriormente e ligado no vetor pRKlacZ290 

(previamente clivado utilizando-se as mesmas enzimas de restrição) (Figura 10a). 

Novamente, este novo vetor clonado foi transferido para uma linhagem de E. coli DH5α 

competente, também por eletroporação, e as células foram incubadas a 37 °C em meio LB 

contendo tetraciclina, uma vez que o vetor pRKlacZ290 possui esta marca de seleção. Uma 

PCR foi realizada utilizando-se os oligonucleotídeos M13 forward e LacZ UP. Estes primers 

flanqueiam a região de inserção do fragmento e amplificam um produto de 150 pares de 

bases. Com isso, se a clonagem foi bem sucedida e o promotor do gene rhlE realmente estiver 

clonado no vetor pRKlacZ290, o produto da PCR esperado para as colônias que realmente 

adquiriram este plasmídeo é de aproximadamente 600 pares de bases (450pb referente ao 

promotor + 150pb da região que flanqueia o sítio de clonagem) (Figura 11).       

 

 
Figura 10 – Fusões de transcrição realizadas ao gene lacZ - Foram realizadas duas fusões de transcrição ao 

_________ _ gene lacZ utilizando-se o vetor pRKlacZ290. a) contendo o promotor do gene rhlE íntegro, com 

_________  _ aproximadamente 450 pares de bases,  b) contendo o mesmo promotor rhlE, na ausência da região 

__________    5’UTR e c) uma demonstração da região promotora (-10 e -35 em azul), +1 da transcrição e tradução 

_________  _ (setas em vermelho) e codón de início de RhlE (GTG).  
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. 

           

Figura 11 – Verificação de clonagem no vetor pRKlacZ290 - Utilizando-se os oligonucleotídeos M13 

___________forward e LacZ UP podemos verificar a clonagem no vetor pRKlacZ290; a) um fragmento de 

___________150 pares de bases é obtido em casos em que a clonagem não ocorreu satisfatoriamente e b) um 

___________fragmento de aproximadamente 600 pares de bases é obtido nos casos em que o promotor 

___________rhlE foi clonado corretamente no vetor pRKlacZ290. 

 

O próximo passo foi realizar a transferência deste vetor para uma linhagem E. coli 

S17-1 competente. Esta linhagem mobiliza o plasmídeo para Caulobacter crescentus, uma 

vez que possui todo o aparato bioquímico e celular para realizar o processo de conjugação 

bacteriana (ver item 3.10). A partir de então, o vetor pRKlacZ290 contendo a região 

promotora do gene rhlE foi transferido para diferentes linhagens de C. crescentus: NA1000, 

CC0835::Tn5, ΔCC1847, ΔfuR, ΔcspA, ΔcspB e ΔcspD. Culturas de C. crescentus contendo 

esta construção cresceram em meio PYE sob incubação a 30 °C e foram submetidas a 

diferentes condições ambientais, como o choque frio e presença/ausência de Ferro. A 

expressão do gene repórter foi determinada por ensaio da atividade da beta-galactosidase (ver 

item 3.11) sendo realizado com cada linhagem resultante. 

Uma outra importante construção realizada neste trabalho foi obtida com a retirada 

da Região 5’ não traduzida (região 5′ UTR) do gene rhlE (Figura 10b). Para esta construção 

foi utilizado o par de oligonucleotídeos Rhel1 e P0835-5 (Tabela 8), gerando fragmentos 

pequenos de aproximadamente 280 pares de bases. A obtenção do vetor pRKlacZ290 

recombinante em C. crescentus foi realizada como anteriormente. Uma ilustração da região 

promotora e da região 5’UTR do gene rhlE é dada pela figura 10c.  
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3.6.2 Fusão de tradução ao gene lacZ  

 

Primeiramente, a região promotora do gene rhlE foi amplificada por PCR utilizando-

se o par de oligonucleotídeos Rhel1 e Rhel-tra 281 (Tabela 8).  O produto, com cerca de 450 

pares de bases, foi purificado e ligado ao vetor de clonagem pGEM-T-Easy. Esta construção 

foi, então, utilizada para transformar células de E. coli DH5α eletrocompetentes. Após 

sequenciamento, o DNA foi digerido com as enzimas de restrição EcoRI e BamHI e ligado 

em fase ao vetor pJBZ281  (previamente clivado utilizando-se as mesmas enzimas de 

restrição) (Figura 12).  

 

Figura 12 – Fusão de tradução ao gene lacZ – O promotor, a região 5’UTR e o codón de início de tradução de rhlE foram 

__________ clonados em fase de leitura ao vetor integrativo pJBZ281.  

 

Estes vetores integrativos foram transferidos por transformação direta da linhagem 

NA1000 de C. crescentus, uma vez que o vetor não possui genes responsáveis pelo processo 

de conjugação bacteriana. Colônias que sofreram recombinação homóloga foram 

selecionadas sob cultivo em meio seletivo (PYE contendo canamicina). As culturas de C. 

crescentus cresceram em meio PYE suplementado com canamicina a 30 °C e foram 

submetidas ao ensaio de atividade da beta-galactosidase. 

 

3.7 Extração de DNA plasmidial 

 

O DNA plasmidial foi extraído pelo método de Lise Alcalina (SAMBROOK et al., 

1989).  
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3.8 Transformação de células competentes por eletroporação 

 

As transformações ocorreram por eletroporação (a 1,8 kV, 200 Ω e 25 μF) de 40 μl 

de células previamente competentes (Hanahan, 1983) contendo 1 μl das ligações ou 

plasmídeos de interesse. Logo após a eletroporação, as células foram inoculadas em 1 ml de 

meio LB (E. coli) ou PYE (C. crescentus) e incubadas a 37ºC (E. coli) ou 30ºC (C. 

crescentus)  durante 1 hora. Após a incubação, a cultura foi distribuída em placas de Petri 

com meio LB ou PYE contendo o antibiótico apropriado, e permaneceram incubadas na 

estufa por aproximadamente 12 horas.  

 

3.9 Sequenciamento de DNA 

 

O sequenciamento foi utilizado para confirmação da sequência nucleotídica das 

construções em estudo. Foi realizado sempre que clonamos um fragmento de DNA de 

interesse no vetor de clonagem pGEM-T Easy, com a finalidade de verificar a confiabilidade 

da sequência em estudo. Para realizar o sequenciamento foi feita a extração do DNA 

plasmidial através do “Wizard® Plus SV Minipreps Kit” (Promega), seguida de uma reação 

em cadeia da polimerase utilizando-se primers, tampões e outros componentes específicos 

da reação, utilizando-se o kit Big Dye Terminator Cycle Sequencing (Applied Biosystem). 

As condições da PCR foram 95 °C por 5 minutos, seguidos de 35 ciclos de 95°C por 30 

segundos, 52°C por 20 segundos e 60°C por 4 minutos. Após 35 ciclos a temperatura foi 

mantida 4°C. Para precipitação das amostras foi utilizado isopropanol 75% (100 μl para cada 

reação). Esta mistura, após homogeneização, foi mantida a temperatura ambiente por 10 

minutos e, em seguida, centrifugada por 15 minutos a 4000 rpm. A partir de então, lavagens 

sucessivas com etanol 70% foram realizadas e, por fim, o precipitado foi seco a 37ºC. As 

amostras secas e precipitadas foram encaminhadas ao Serviço de Sequenciamento de DNA, 

no Instituto de Química da Universidade de São Paulo (SSDNA-IQUSP). Para leitura e 

análise das sequências, foi utilizado o software Chromas e a ferramenta BLAST, 

respectivamente (CHROMAS LITE, 2016; BLAST, 2015). 
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3.10 Conjugação  

 

Células de E. coli S17-1, contendo a construção plasmidial de interesse, foram 

colocadas em contato direto com as linhagem de C. crescentus utilizando-se uma alça de 

platina, em meio PYE. A conjugação ocorreu em placas de PYE por aproximadamente 12 

horas sob incubação a 30 °C. Após a conjugação as células foram semeadas em placas com 

PYE contendo 1 μg/ml de tetraciclina e 20 μg/ml de ácido nalidíxico (quando utilizado o 

vetor pRKlacZ290) ou contendo 5 μg/mL de canamicina e 20 μg/ml de ácido nalidíxico 

(quando utilizado o vetor pNPTS138), sendo incubadas a 30 °C durante 2 dias. 

 

3.11 Ensaio de atividade de Beta-galactosidase  

 

No ensaio da atividade de Beta-galactosidase, o padrão de expressão do promotor em 

estudo é determinado através do padrão de expressão da enzima beta-galactosidase (Miller, 

1972). As unidades da atividade de beta-galactosidase foram calculadas de acordo com a 

fórmula a seguir, onde (T) é tempo de incubação em minutos, (V) é o volume da cultura 

adicionado em mL e (A) refere-se à absorbância utilizada para leitura das Densidades Óticas 

(600 e 420nm):   

 

Unidades Miller = 1000 x [A420 / (T x V x A600)]                       (1) 

 

O ensaio foi realizado utilizando-se fusões transcricionais e traducionais ao gene lacZ 

em baixas condições de temperatura, em fase estacionária de crescimento e na presença e 

ausência de ferro. 

 

3.12 Construção da linhagem contendo a proteína RhlE em fusão com um epitopo - 

____ FLAG 

 

A região promotora e a região codificadora do gene rhlE foram amplificados 

utilizando-se dois pares de oligonucleotídeos Rhel12/Rhel11 e Rhel10/Rhel13 (Figura 13). 

Estes dois fragmentos de DNA foram purificados com NucleoSpin Gel and PCR Clean-up 

(Macherey-Nagel) e, em seguida, ligados ao vetor de clonagem pGEM-T Easy 
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separadamente. Estas construções foram então transferidas (por eletroporação) para uma 

linhagem de E. coli DH5α. Após sequenciamento e confirmação da sequência de bases dos 

fragmentos clonados, o próximo passo foi transferir o fragmento 2 para o vetor pGEM-T 

Easy já contendo o fragmento 1, com a finalidade de obtenção dos dois fragmentos juntos 

em um só vetor. Para isso, o vetor pGEM-T Easy contendo o fragmento 2 foi clivado com as 

enzimas de restrição Nco I e Apa I, e purificado. A ligação do fragmento 2 no vetor contendo 

o fragmento 1 foi realizada utilizando-se a T4 DNA ligase (Life Technologies). Após ligação 

de ambos os fragmentos no vetor pGEM-T Easy, este foi novamente transferido para uma 

linhagem de E. coli DH5α. Foi realizada uma escolha aleatória das colônias crescidas no 

meio seletivo, e a partir da extração de plasmídeos destas mesmas células, seguida da 

clivagem com as enzimas de restrição Eco RI e Apa I (enzimas que permitem a clivagem dos 

dois fragmentos em conjunto), foram selecionados os clones contendo a construção de 

interesse. 

            

Figura 13 – Estratégia inicial para construção da Linhagem contendo o FLAG - A região promotora 

_____________juntamente com a região codificadora do gene rhlE foi amplificada por PCR gerando dois 

_____________fragmentos distintos. Para isso, oligonucleotídeos contendo a sequência nucleotídica que 

_____________codifica para os aminoácidos do epitopo FLAG foram utilizados. 

 

O próximo passo foi transferir o fragmento combinado (fragmento 1 + 2) para um 

vetor integrativo, pNPTS138. Para isso, o fragmento combinado foi purificado e ligado neste 

vetor. Este plasmídeo foi transferido para E. coli DH5α e o DNA plasmidial desta foi 

analizado por restrição com as enzimas Eco RI e Apa I, seguida de uma eletroforese em gel 

de agarose. A construção foi inserida em E. coli S17-1 capaz de transferir este plasmídeo 

para a linhagem NA1000 de Caulobacter crescentus, por conjugação.   
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Após a conjugação, as culturas foram semeadas em placas com meio PYE contendo 

ácido nalidíxico (20 µg/mL) e canamicina (5 µg/mL), e incubadas a 30 °C por 48 horas. 

Nesta etapa espera-se que ocorra o primeiro evento de recombinação homóloga. Após esta 

etapa, uma colônia capaz de crescer neste meio seletivo foi inoculada em meio PYE líquido 

a 30 °C por 48 horas, sem adição de antibióticos. Neste passo, a ausência do antibiótico 

permite que as células nas quais o segundo evento de recombinação homóloga aconteceu, 

multipliquem-se livremente. Após os dois dias de incubação as culturas são semeadas em 

placas PYE contendo 3% de sacarose. O plasmídeo integrativo pNPTS138 carrega o gene 

sacB que converte a sacarose em um produto tóxico. Sendo assim, apenas as células nas quais 

o segundo evento de recombinação ocorreu, são capazes de formar colônias em PYE 

contendo sacarose. As colônias resultantes desta etapa de seleção foram transferidas para 

placas réplicas (PYE e PYE contendo canamicina) para seleção das colônias sensíveis a este 

antibiótico. Destas colônias foi, então, extraído o DNA cromossomal para confirmação 

através de reações de PCR. Posteriormente, os clones confirmados por PCR foram 

reconfirmados por Western blotting, utilizando-se anticorpo anti-FLAG (Sigma-Aldrich do 

Brasil, São Paulo, SP., Brasil). 

 

3.13 Sincronia de culturas de Caulobacter crescentus  

 

A metodologia de sincronia de células de Caulobacter crescentus foi baseada no 

protocolo descrito por Lesley e Shapiro (2008). Células móveis de C. crescentus foram 

isoladas a partir de uma cultura mista (células móveis e células talo) através da centrifugação 

por gradiente de densidade em Percoll (Figura 14). Para isto, a cultura foi crescida a 30 °C 

em meio M2-glicose por 12 horas e, em seguida, diluída para uma densidade ótica de 0,2 

(DO600 0,2). Passadas aproximadamente 10 horas de incubação, foi realizada uma segunda 

diluição para uma DO600 0.01, sendo a cultura mantida em crescimento durante a noite. O 

ensaio começou quando as células atingiram uma densidade ótica de 0.5 (DO600 0,5). Neste 

momento foi verificada, por meio de microscopia ótica, a existência de muitas células móveis 

de C.crescentus (células de interesse). A cultura foi, então, resfriada em gelo durante 10 

minutos e, em seguida, centrifugada a 4500 x g a 4°C por 15 minutos. A seguir, as células 

foram lavadas com 600 ul de uma solução gelada de M2 SAIS 1X. As células lavadas foram 
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novamente centrifugadas a 6000 × g a 4°C durante 3 min e, em seguida, ressuspendidas em 

600 ul de uma solução de M2 SAIS 1X adicionado de 750 ul de Percoll. Após uma nova 

centrifugação a 11.000 x g a 4°C durante 20 minutos, foi formado duas bandas de células 

com diferentes densidades: as células móveis (mais densas) e as células talo (menos densas). 

As células móveis foram removidas deste gradiente e sofreram sucessivas lavagens com M2 

SAIS 1X. Neste momento, as células previamente lavadas foram diluídas em meio M2G (pré-

aquecido a 30 °C) e as células móveis foram capazes de progredir em sincronia no ciclo 

celular. Alíquotas foram retiradas em tempos correspondentes a diferentes fases do ciclo 

celular e, posteriormente, foram submetidas a técnica de Western blotting.  

 

Figura 14 – Sincronia de Células de Caulobacter crescentus utilizando-se a linhagem FLAG-RhlE - Cada alíquota 

___________retirada da Sincronia representa uma fase do ciclo celular do organismo em estudo. Estas mesmas alíquotas 

___________foram submetidas a técnica de Western blotting a fim de conhecer se há variação da RNA helicase codificada 

___________pelo gene rhlE durante seu ciclo celular. 

 

3.14 Ensaios de Western blotting durante o ciclo celular, fase estacionária de 

_____crescimento e em diferentes condições de estresse em C. crescentus. 

 

A análise do acúmulo da proteína codificada pelo gene rhlE foi realizada por Western 

blotting Towbin, Gordon e Staehelin (1979) em diferentes condições ambientais, durante a 

fase estacionária de crescimento e durante o ciclo celular de C. crescentus. 
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As alíquotas coletadas nas diferentes condições foram centrifugadas a 12.000 rpm 

durante 5 minutos. Após o descarte do sobrenadante, as células foram precipitadas com TCA 

(Ácido tricloroacético) em uma concentração final de 12,5%, ressuspendidas em Solução O 

2x (Tris base 0,62 mM; SDS 10%; DTT 0,01 mM; Glicerol 0,2%; Azul de bromofenol 

0,01%; pH da solução 6,8) e fervidas durante 5 minutos. Logo após a fervura, foram 

colocadas em gelo e centrifugadas durante 3 minutos. O sobrenadante contendo as proteínas 

foi aplicado em gel de poliacrilamida 10%-SDS e submetido a eletroforese (20 mA por 

aproximadamente 1 hora).  

As proteínas foram transferidas do gel de poliacrilamida para uma membrana de 

nitrocelulose, aplicando-se uma corrente de 250 mA, durante 1 hora. Com o término da 

transferência, a membrana de nitrocelulose foi corada com Ponceau (Ponceau S 0,1% em 

ácido acético 10%) e incubada durante 1 hora sob agitação suave em TBS (Tris-HCl 10 mM 

pH 8,0; NaCl 150 mM) contendo 5% de leite em pó (TBS 5% leite), com a finalidade de 

bloquear possíveis ligações inespecíficas. Em seguida, a membrana foi incubada com o 

anticorpo primário (anti-FLAG) diluído em TBST-T (Tris-HCl 10 mM pH 8,0; NaCl 150 

mM; Tween 20 0,03%; Triton X-100 0,02%), por aproximadamente 12 horas.  A partir de 

então, uma sequência de lavagens foram realizadas utilizando-se TBST (Tris-HCl 10 mM 

pH 8,0; NaCl 150 mM; Tween 20 0,05%) e TBS. O próximo passo foi incubar novamente a 

membrana em TBS 5% leite, agora adicionado do anticorpo secundário (anti-mouse), durante 

1 hora e sob leve agitação. Lavagens com TBST e TBS foram novamente realizadas e a 

revelação foi feita de duas formas; a primeira, utilizando-se tampão de fosfatase alcalina (Tris 

HCl 100 mM pH 9,5 contendo MgCl2 5mM; NaCl 100mM) adicionado de NBT 0,3 mg/ml 

e BCIP 0,15 mg/ml; a segunda, utilizando-se detectção por fluorescência em um 

transiluminador de UV (Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, São Paulo, SP., Brasil). Para este, 

o anticorpo secundário anti-IgG conjugado a Alexa Fluor 488 (Life technologies) foi 

utilizado em uma diluição de 1:5 000. 

 

3.15 Análise da estabilidade/degradação da proteína 

 

Para uma análise da estabilidade da proteína codificada pelo gene rhlE, a linhagem 

de C. crescentus contendo FLAG-RhlE foi cultivada por 16 h sob agitação a 30 °C em meio 
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PYE líquido. Uma alíquota de 1 ml foi retirada da cultura na fase logarítmica (DO600 0,5) 

(condição controle sem indução da proteína, 30 °C). Em seguida, as células foram 

transferidas para uma incubadora a 10 °C sob agitação por 1 hora a fim de induzir a proteína 

e, novamente, uma alíquota de 1 ml foi retirada, centrifugada e armazenada a -80°C. Neste 

momento, adicionamos cloranfenicol a uma concentração de 5 µg/mL e a cultura foi dividida 

em 2 erlenmeyers, sendo que um deles foi incubado em um shaker a 30 °C e o outro a 10 °C. 

A partir de então, alíquotas de ambas as condições em análise foram retiradas em diferentes 

intervalos de tempo para serem analisadas por Western blotting utilizando-se um anticorpo 

primário comercial, anti-FLAG.  

 

 

3.16 Análise do perfil ribosomal de RhlE 

 

Para uma análise do perfil ribossomal da linhagem FLAG-RhlE o método de 

ultracentrifugação em gradiente de sacarose foi utilizado (BOUTTE; CROSSON, 2011). Para 

isso, esta linhagem foi cultivada por 8 h sob agitação a 30 °C em meio PYE líquido. A seguir, 

a cultura foi diluída para uma Densidade Ótica de 0,00009 (a 600nm) em 800 mL de meio 

PYE, e incubadas até atingirem a fase logarítmica (DO600 0,6). Cloranfenicol foi adicionado 

até uma concentração final de 100 µg/ml e as culturas foram incubadas sob agitação a 30 °C 

por 5 minutos. As células foram rapidamente esfriadas, coletadas por centrifugação a 5500 x 

g a 4 °C por 25 minutos e ressuspendidas em 1 ml de tampão TM (Tris-HCl 20 mM, pH 7,5, 

MgCl2 15 mM, DEPC 0,1%). A suspensão foi então novamente centrifugada nas mesmas 

condições anteriores e o sobrenadante descartado. Posteriormente as células foram lisadas 

adicionando-se lisozima (concentração final de 20 mg/ml) preparada no tampão TM e 

mantidas por 15 minutos a temperatura ambiente. Para verificar a clivagem da parede celular, 

os esferoplastos foram visualisados utilizando-se um microscópio, e as células foram 

centrifugadas a 8000 x g a 4 °C por 30 minutos e em seguida ressuspendidas em 1 mL de 

tampão TM adicionado de inibidor de protease (SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Cocktail 

Tablets, EDTA-Free) e PMFS (1mg/mL). Após cinco ciclos de congelamento e 

descongelamento em banho frio (gelo seco + álcool) foi adicionado 80 µl de uma solução a 

10% de ácido deoxicólico preparada em tampão TM adicionada de 20 µl de DNAse I livre 
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de RNase. A mistura foi incubada em gelo durante 20 minutos, o lisado foi clarificado por 

centrifugação a 8.000 x g a 4°C por 20 minutos e a concentração dos extratos foi determinada 

pela leitura da densidade ótica (DO260nm). 

Com a finalidade de separar os extratos ribossomais, estes foram pipetados (com 

volume dependente da sua Densidade Ótica) sobre um gradiente de sacarose (15 - 45%) 

preparado em tampão E (Tris-HCl 10 mM, pH 7,5, MgCl2 10 mM, NH4Cl 100 mM, β-

mercaptoetanol 3 mM, Ditiotreitol 1 mM); em seguida, foram ultracentrifugados a 40.000 

RPM a 4 °C por 3 horas utilizando-se um rotor Kontron TST 41. Os gradientes foram 

coletados em frações de 0,5 ml, e foi feita a leitura da densidade ótica (DO280nm) de cada 

fração (FREDRICK; QIN,  2009). Algumas destas frações foram escolhidas para a realização 

do Western blotting para analisarmos a presença de RhlE nas mesmas. Os experimentos estão 

sendo realizados juntamente com o aluno de Doutorado Angel Aguirre Durán e a Professora 

Carla Columbano – IQ/USP. 

 

3.17 Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real - qRT-PCR 

 

Para extração do RNA total, as linhagens NA1000 e CC0835::Tn5 foram cultivadas 

a 30 °C até atingir uma DO600 0,5 e transferidas para 10 °C durante 2 horas. Alíqutas de 3 

mL foram retiradas antes e após a adição do estresse.  Após coletar as células por 

centrifugação, o RNA foi extraído utilizando-se o método de fenol quente (SCHERRER; 

DARNELL, 1962). A integridade dos RNAs foi analisada por meio de eletroforese em gel 

de agarose sob condições desnaturantes, e a concentração determinada em nanodrop. As 

amostras foram mantidas a -80 ºC até a síntese de cDNA. As alíquotas dos RNAs obtidos nas 

diferentes condições foram tratadas com Deoxiribonuclease I (Life Technologies) e 

posteriormente, realizada uma PCR, para assegurar a ausência de contaminação por DNA 

genômico (controle negativo).  

Posteriormente, as alíquotas de RNA foram submetidas à síntese de cDNA fita 

simples em reações de 20 µL utilizando o Kit SuperScript III First-strand synthesis for RT-

PCR (Life Technologies). Para avaliar a qualidade dos cDNAs, foi realizada uma reação de 

PCR utilizando o mesmo par de oligonucleotídeos utilizado no tratamento com DNase I. Os 

fragmentos foram visualizados em gel de agarose 1,0%.  
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A expressão dos genes foi avaliada quantitativamente pela técnica de PCR em Tempo 

Real, utilizando os cDNAs em reações de PCRs independentes para os genes escolhidos 

como controle (cspA) e como normalizador (CC_3546) utilizando SYBR green e PCR master 

mix (Applied Biosystems do Brasil, São Paulo, SP., Brasil). As reações de PCR em tempo 

real foram realizadas em um volume final de 12,5 µL contendo 6,25 µL de Power SYBR 

Green PCR master mix, 1,0 µL de cada primer (10µM), 50 ng/µL de cDNA e 2,25 µL de 

água ultra pura. As condições foram 95 ºC por 10 minutos, seguidos por 40 ciclos contendo 

95 ºC por 15 segundos e 60 ºC por um minuto. Para cada oligonucleotideo iniciador foi 

realizado um ensaio de eficiência de amplificação por curva-padrão, e análise da curva de 

dissociação. Os experimentos de PCR em Tempo Real foram realizados em triplicata técnica 

utilizando-se a plataforma StepOne Plus (Applied Biosystems). As análises foram realizadas 

no programa Step One Software (STEP ONE, 2012), e os gráficos gerados no programa 

GraphPad Prism (GRAPHPAD PRISM, 2016). 

 

3.18 Obtenção de RNAs para a construção da Biblioteca de RNAseq 

 

Para extração do RNA total, ambas as linhagens NA1000 e CC0835::Tn5 foram 

incubadas em meio M2-glicose a 30 °C até atingirem uma DO600 0,5 e transferidas para 

incubação a 10 °C durante 2 horas. Após coletar as células por centrifugação, o RNA foi 

extraído utilizando-se RNeasy Protect Mini Kit (Qiagen Biotecnologia Brasil Ltda, São 

Paulo, SP., Brasil), sendo a sua integridade verificada utilizando-se o Bioanalyzer (Kit RNA 

pico 6000). Para a depleção do RNA ribossomal o kit Ribo-Zero (Illumina Brasil, São Paulo, 

SP., Brasil) foi empregado, sendo a ausência de rRNA verificada novamente por Bioanalyzer. 

Finalmente, a construção e a validação da biblioteca foi realizada utilizando-se TruSeq  RNA 

Sample Preparation v2 (Illumina) e o Kit DNA 1000 (Bioanalyzer), respectivamente, 

segundo instruções dos fabricantes. 

 

3.19 High-throughput sequencing of RNA isolated by cross-linking immunoprecipitation 

____(HITS-CLIP) 

 

A análise dos possíveis RNAs com que a proteína RhlE interage foi realizada por 

HITS-CLIP (VAKULSKAS, 2014). Para isso, a linhagem de C. crescentus FLAG-RhlE foi 
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cultivada (durante o dia) por 8h sob agitação a 30 °C em meio PYE líquido. Pela noite, a 

cultura foi diluída para uma Densidade Ótica de 0,0003 (a 600nm) em 500 mL de meio PYE, 

e crescidas até atingirem a fase logarítmica (DO600 0,6). Neste momento, a cultura foi 

incubada a 10 °C durante 5 horas, no intuito de induzir a proteína RhlE. Após indução, foi 

adicionado formaldeído (concentração final de 0,5%) para a realização da ligação 

(crosslinking) entre a proteína e os RNAs sob agitação a 30 °C durante 10 minutos. A partir 

daí, adicionou-se glicina (concentração final de 0,125M)  e incubou-se por 5 minutos a 

temperatura ambiente. A cultura foi então colocada em gelo e centrifugada a 4100 x g a 4 °C 

por 10 minutos. A seguir, as células foram lavadas com 30 mL de tampão de lise (Tris-HCl 

20 mM, pH 7,5, NaCl 200 mM). Após duas lavagens, as células foram ressuspendidas em 

tampão RIPA (Tris-HCl 25 mM, pH 7,6, NaCl 150 mM, Nonidet 1%, SDS 1% - adicionado 

do inibidor de protease [SIGMAFAST™]). As células foram lisadas pelo processo de 

sonicação e centrifugadas a 16900 x g a 4 °C por 10 minutos. O sobrenadante foi transferido 

para um tubo de 50 mL e adicionou-se 500 µl de uma resina anti-FLAG (Sigma M2 Anti-

flag affinity gel) equilibrada com tampão RIPA. Este tubo, por sua vez, foi incubado a 4°C 

por 2 horas sob agitação, seguida de centrifugação a 1000 RPM a 4 °C por 2 minutos. Neste 

momento, foram feitas 5 lavagens com tampão RIPA gelado, sendo que na última lavagem 

foi descartado todo o sobrenadante. A resina foi transferida para um tubo coletor de 2 mL e 

resuspendida com o tampão decrosslinking (Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, EDTA 5 mM, DDT 

10mM e SDS 1%) com a finalidade de eluir os RNAs ligados à proteína. O tubo foi então 

colocado em um banho sob uma temperatura de 70 °C por 40 minutos e, em seguida, foi 

adicionado uma solução de trizol + clorofórmio (3:1) que permaneceu por 10 minutos a 

temperatura ambiente. A seguir, foi realizada novamente uma centrifugação a 16900 x g a 4 

°C por 10 minutos, e a fase aquosa (superior) foi transferida para um novo tubo. Neste 

momento foi adicionado 10µl de glicogênio (15mg/mL) e o mesmo volume de isopropanol 

para precipitação dos RNAs. Este tubo foi armazenado por 16 horas a uma temperatura de -

80 °C. No dia seguinte, o tubo foi centrifugado a 20000 x g a 4 °C por 15 minutos e o 

precipitado foi lavado com etanol 80%. O RNA foi seco à temperatura ambiente e logo em 

seguida hidratado com H2O tratada com DEPC. Os RNAs foram tratados com Dnase I e suas 

concentrações determinadas por nanodrop. Por fim, foram realizados a biblioteca de cDNA 

e o sequenciamento dos mesmos.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 Estudo da variação da concentração da proteína RhlE em diversas condições 

 

  O estudo do acúmulo da proteína, utilizando-se ensaios de immunobloting, foi 

realizado em diferentes condições de estresses, em diferentes fases de crescimento e durante 

o ciclo celular de C. crescentus. Para isso, a construção de uma linhagem contendo a proteína 

RhlE fusionada ao epitopo FLAG foi realizada. 

 

4.1.1 Construção da linhagem expressando a RNA helicase codificada pelo gene rhlE em 

_____fusão com um epitopo 

 

A construção de uma linhagem com a proteína RhlE fusionada ao epitopo FLAG foi 

realizada para que pudéssemos realizar ensaios de immunoblotting em diferentes condições. 

O FLAGtag, assim também chamado, é um polipeptídeo hidrofílico contendo 8 aminoácidos 

(Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys) que pode ser adicionado a uma proteína de interesse, 

seja na extremidade amino- ou carboxi-terminal. Este peptídeo é reconhecido por anticorpos 

monoclonais altamente específicos, como o Anti-FLAG (Sigma) utilizado neste trabalho, 

para ensaios de Immunobloting. Por possuir um pequeno tamanho, o epitopo FLAG não 

oculta outros epitopos e domínios protéicos, e, na maioria das vezes, não altera a função, 

secreção ou o transporte da proteína. Haja vista a sua importância, optamos, assim, para a 

construção desta linhagem contendo o epitopo FLAG na região amino-terminal de RhlE.  

Além do sequenciamento do gene alterado, optamos por mais duas estratégias de 

confirmação da construção da linhagem FLAG-RhlE: por PCR e Western blotting. Para 

confirmação da construção utilizando-se a PCR, foi utilizado o par de oligonucleotídeos Rhel 

1 e Rhel 2 para amplificação da região anterior ao gene rhlE, região possível de se encontrar 

a sequência FLAG (Figura 15). O fragmento resultante desta amplificação, com 

aproximadamente 575 pares de bases, continha propositalmente um sítio de restrição para a 

endonuclease NcoI na região a montante da sequência FLAG. Assim, o fragmento pôde ser 

clivado por esta enzima e a digestão analisada por eletroforese em gel de poliacrilamida 8%.  
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Figura 15 – Estratégia de confirmação da linhagem FLAG realizada por PCR - Os oligonucleotídeos Rhel 1 e Rhel 2 

__________foram utilizados para confirmação da linhagem contendo o FLAG. Com a inserção de um sítio de restrição 

__________para a enzima Nco I na região anterior à sequência FLAG foi possível a identificação das colônias 

__________positivas após o tratamento com esta mesma enzima. 

 

A figura 16 demonstra o resultado desta eletroforese. As colônias 2, 3, 4, 6 e 7 foram 

clivadas por NcoI e, portanto, possuem a sequência correspondente ao FLAG-tag inserida no 

gene rhlE. Posteriormente, as colônias confirmadas por PCR (colônias 2, 3, 4, 6 e 7) foram 

também confirmadas por Western blotting, utilizando-se anticorpo monoclonal anti-FLAG 

(não mostrado). 

 

Figura 16 – Resultado da digestão (NcoI) do fragmento anteriormente amplificado com os primers Rhel1 e Rhel2 - 

__________Aquelas colônias que apresentam um fragmento de 75 pares de bases resultante da clivagem com Nco I 

__________contém a sequência FLAG. 

Esta construção obtida foi muito importante para o estudo do perfil do acúmulo da 

proteína após o choque frio, em fase estacionária de crescimento, em diferentes condições de 

1         2          3         4          5          6          7          8 

500p
b 

75pb 
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estresses e, por fim, em diferentes fases do ciclo celular de Caulobacter crescentus, além de 

possibilitar o estudo da estabilidade da proteína e dos possíveis RNAs ligantes à RhlE.   

 

4.1.2 Análise do acúmulo da proteína em choque frio  

 

Para uma análise do acúmulo da proteína na condição de choque frio foram realizados 

vários ensaios de Western blotting utilizando-se a linhagem contendo o epitopo FLAG recém 

contruída. Para isto, realizamos o cultivo desta linhagem a 30 °C em meio PYE líquido até 

atingir uma densidade ótica de 0,5 (DO600 0,5), e uma alíquota foi retirada neste momento 

(condição sem adição de estresse, a 30 °C). Em seguida, toda a cultura foi transferida para 

outra incubadora a 10 °C sob agitação, expondo-se, assim, as células à condição de choque 

frio. Alíquotas foram também retiradas desta cultura após intervalos de 1 hora, durante 5 

horas totais (Figura 17). As alíquotas coletadas nas diferentes condições de tempo e 

temperatura tiveram sua densidade ótica registrada e foram submetidas ao ensaio de Western 

blotting. As densidades óticas obtidas foram importantes para ajustar o volume de tampão de 

amostra utilizado em cada condição para que a mesma concentração de proteínas fosse 

aplicada por canaleta no gel de poliacrilamida. 

                     

Figura 17 – Western blotting em intervalos de 1 hora na condição de choque frio a 10 °C – Alíquotas de 1 ml da cultura 

__________da linhagem de C. crescentus contendo o epitopo FLAG foram coletadas na ausência do estress (0 horas) e na 

__________exposição ao choque frio (1 – 5 horas). 

 

0h 1h 2h 3h 5h 4h 

30°C 

10°C 

RhlE  
(52,38kDa) 

70 

100 

55 

40 

35 

25 

15 



73 

 

Como podemos observar na figura 16, ao se comparar o tempo 0 hora (sem exposição 

ao estresse) com o tempo seguinte de 1 hora (com exposição ao choque frio), a baixa 

temperatura provocou um aumento no acúmulo da RNA helicase codificada pelo gene rhlE. 

A partir de 1 hora de exposição ao choque frio, no entanto, não obtivemos um aumento 

gradativo no acúmulo da proteína neste intervalo de tempo em estudo. Assim, nestas 

condições de tempo e temperatura, podemos perceber que a partir de 1 hora de exposição ao 

choque frio não há um aumento no acúmulo da proteína por até 5 horas de análise.  

A partir do resultado obtido na figura 16, passamos a trabalhar com um intervalo de 

tempo menor que 1 hora em exposição ao choque frio. A finalidade deste raciocínio foi 

verificar se haveria um crescimento gradativo no acúmulo da proteína em estudo. Além disso, 

pensamos que poderia ser interessante voltar a cultura, após a exposição ao choque frio, para 

a sua condição ótima de crescimento (30 °C) (Figura 18). 

 

              

Figura 18 – Acúmulo de RhlE após choque frio e retorno das células para sua condição ótima de crescimento 

__________ a 30 °C - Alíquotas de 1 ml da cultura da linhagem de C. crescentus contendo o epitopo FLAG foram 

__________ coletadas na ausência do estress (0 horas) e após a exposição ao choque frio (intervalos de 15 minutos 

__________ durante 1 hora). Após retorno da cultura para sua condição ideal de crescimento (30 °C), alíquotas de 

__________ 1 ml da mesma cultura também foram coletadas (intervalos de 90 minutos durante 3 horas). As 

__________ proteínas foram separadas por eletroforese e RhlE foi identificada por western blotting com soro 

__________ anti–FLAG. Um soro controle anti-Fur, que reconhece uma banda inespecífica constitutiva, foi 

__________ utilizado para indicar as quantidades de proteína em cada canaleta.  Seta indica a adição do choque-

__________ frio. 
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Como esperado, obtivemos um aumento gradativo no perfil de acúmulo de RhlE em 

menores intervalos de tempo de exposição ao choque frio. Além disso, foi possível observar 

que, quando as células voltam para 30 °C, há uma diminuição no nível da proteína, sendo 

este nível, após 3 horas de incubação a 30 °C, equivalente à condição de 0h (antes da 

exposição ao estresse). Com isso, podemos dizer que os níveis de RhlE em C. crescentus 

aumentam em baixas temperaturas, sendo certamente grande a sua importância na adaptação 

bacteriana ao frio. 

Tarassova et al. (2014) determinaram o acúmulo de CrhR (RNA helicase encontrada 

em Synechocystis sp. Strain PCC 6803) em resposta a mudanças de temperatura tanto na 

linhagem selvagem quanto na linhagem crhRTR (com deleção parcial na ORF de cshR). Na 

linhagem selvagem, a proteína CrhR obteve um aumento gradativo em até 3 horas de 

incubação a 20 °C, tempo em que atingiu seu nível máximo, e permaneceu constante por 24 

até horas de estudo. Além disso, os pesquisadores observaram um rápido decréscimo da 

proteína em 3 horas após o retorno da cultura para 30 °C, resultados muito similares ao 

encontrados para RhlE em C. crescentus. Por outro lado, os níveis de crhRTR tiveram um 

aumento pouco significativo em resposta a baixa temperatura, além de apresentaram um 

decréscimo mais lento após retorno da cultura para 30 °C. Os pesquisadores, por fim, 

demonstraram que o acúmulo elevado de CrhR após exposição ao frio é reduzido em resposta 

à mudança de temperatura de 20 °C para 30 °C por uma maquinaria de degradação ativa a 30 

°C.  

 

4.1.3 Análise do acúmulo da proteína no ciclo celular 

 

Hardwick et al. (2010) identificaram por co-imunoprecipitação os componentes do 

degradossomo de C. crescentus, composto pela RNase E, a PNPase, a DEAD-box helicase 

RhlB (codificada pelo gene CC1847), além de uma enzima associada ao ciclo de Krebs 

(aconitase). Os pesquisadores demonstraram que os níveis de RNase E variavam de maneira 

dependente do ciclo celular de C. crescentus, apresentando um nível máximo durante a 

transição da fase G1 para a fase S, e as proteínas PNPase e aconitase apresentaram flutuações 

menores durante o ciclo celular, obtendo-se um nível constante. Os pesquisadores, no 

entanto, não foram capazes de determinar a concentração de CC1847 durante o ciclo celular 
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de C. crescentus, o que nos estimulou a investigar se o acúmulo de RhlE poderia variar nas 

diferentes fases do ciclo celular de C. crescentus.  

A figura 19, nos mostra o resultado para este experimento. Alíquotas foram retiradas 

em distintas fases referentes ao ciclo celular de C. crescentus e submetidas ao ensaio de 

Western blotting utilizando-se o anticorpo anti-FLAG como anticorpo primário. Como 

resultado, podemos observar que os níveis da RNA helicase codificada pelo gene rhlE em C. 

crescentus não variam de acordo com as fases do seu ciclo celular; o que nos leva acreditar 

que RhlE não possui um papel fundamental no ciclo celular de C. crescentus, ou  participa 

de uma forma constante neste processo. 

                             

Figura 19 – Western blotting após Sincronia de células de C. crescentus - Células móveis de C. crescentus foram isoladas 

__________a partir de uma cultura mista (células móveis + células talo) através da centrifugação por gradiente de 

__________densidade utilizando-se Percoll. As células foram incubadas a 30 °C para crescimento em sincronia e 

__________alíquotas de 1 ml representativas de cada fase do ciclo celular de C. crescentus foram retiras e submetidas 

__________ao ensaio de Western blotting. Os desenhos acima da figura indicam o tipo celular predominante em cada 

__________ponto. 
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4.1.4 Análise de variação dos níveis da proteína durante a fase estacionária  

 

Para uma análise do acúmulo de RhlE em fase estacionária de crescimento foram 

novamente realizados ensaios de Western blotting utilizando-se a linhagem FLAG- RhlE. 

Para isto, realizamos o cultivo desta linhagem a 30 °C em meio PYE líquido até atingir a fase 

logarítmica (DO600 0,5). Uma alíquota foi retirada neste momento (fase exponencial - A) e 

após 24 e 48 horas de crescimento (fase estacionária - B e C). As alíquotas coletadas tiveram 

suas densidades óticas medidas para que a mesma concentração de proteínas fosse aplicada 

(Figura 20). 

                 

Figura 20 – Western blotting em fase estacionária de crescimento de C. crescentus – Alíquotas de 1 ml da cultura 

__________da linhagem de C. crescentus contendo o epitopo FLAG foram coletadas em fase exponencial (A) e 

__________em fase estacionária de crescimento após 24 e 48 horas (B e C). As repetições foram provenientes 

__________de alíqotas retiradas em dias diferentes. 

  

Como podemos observar na figura 19, não foi observada uma variação no perfil de 

RhlE durante a fase estacionária de crescimento. Este resultado é similar ao encontrado para 

CshA em Bacillus subtilis (LEHNIK-HABRINK et al., 2013), e diferente do encontrado para 

as outras RNAs helicases encontradas no mesmo micro-organismo (CshB, Dead e YfmL), 

que apresentam uma drástica redução no acúmulo destas proteínas durante a fase 

estacionária. Neste trabalho CshA foi considerada a principal RNA helicase de B. subtilis, 

uma vez que participa em diferentes processos importantes para a manutenção celular de B. 

subtilis, como a adaptação ao choque-frio, provável participação no degradossomo de RNA 
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(uma vez que foi demonstrada sua interação com diferentes componentes deste complexo), e 

por estar envolvida também na montagem de subunidades ribossomais em B. subtilis.    

   

4.1.5 Análise do acúmulo da proteína em diferentes condições de estresse 

 

Para uma análise do perfil de expressão da proteína em resposta a diferentes estresses, 

realizamos o cultivo desta linhagem a 30 °C em meio PYE líquido até atingir a fase 

logarítmica (DO600 0,5). A cultura então foi dividida em 5 tubos e cada um deles expostos a 

um estressor diferente: Dicromato de potássio, NaCl, Sacarose, Paraquat e, por fim, o último 

tubo foi incubado a 15°C. Alíquotas foram coletadas em 30 minutos e 90 minutos após a 

adição de cada estresse, e tiveram suas densidades óticas medidas para a realização do ensaio 

de Western blotting (Fig. 21).  

 

    

Figura 21 – Western blotting da linhagem FLAG sob diferentes estresses – Alíquotas de 1 ml da cultura da linhagem de C. 

__________crescentus contendo o epitopo FLAG foram coletadas em 30 minutos e 90 minutos após a adição de diferentes 

__________condições e compostos estressores: baixa temperatura, Dicromato de potássio (55 μM), NaCl (85 mM), 

__________Sacarose (150 mM), Paraquat (50 μM).  

 

Como podemos perceber pela figura 20, houve um expressivo aumento no nível de 

RhlE na condição de baixa temperatura (como já havíamos demonstrado); além disso, 

podemos observar um pequeno aumento no acúmulo da proteína após 60 minutos de 

exposição a NaCl e Sacarose, o que não foi observado para as células tratadas com Dicromato 

de Potássio e Paraquat. Uma hipótese para este resultado seria a possibilidade de o estresse 

osmótico de gerar pequenas moléculas orgânicas, denominadas osmólitos, que podem 

estabilizar estruturas secundárias e terciárias na molécula de RNA (LAMBERT e DRAPER, 

2007), o que justificaria um aumento no acúmulo de RhlE.   

15°C  NaCl Sacarose Paraquat Dicromato  
de potássio 

90min 30min  30min  90min 30min  90min 30min  90min 30min  90min 

Controle 
DO600 0,5 

30°C 
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O perfil de acúmulo protéico de CrhC presente em Anabaena sp. Strain PCC 7120 

também foi estudado por (CHAMOT; OWTTRIM, 2000).  A fim de verificar um possível 

controle traducional na expressão de crhC sob baixas condições de temperatura, a relação 

entre a abundância de seus mRNAs e o acúmulo de CrhC foi determinado. Ensaios de 

Western blotting demonstraram que o produto do gene crhC não foi detectado em células 

incubadas a 30 °C (por até 48 horas), sendo detectado 15 minutos após a exposição ao frio 

(20°C). Os pesquisadores ainda observaram um aumento gradativo no acúmulo da proteína 

durante 24 horas de exposição ao frio, muito diferente do que ocorre para RhlE (Figuras 17 

e 18).  

Em outro trabalho, Rosana et al. (2012) demonstraram a influência dos diferentes 

períodos de exposição à luz (clara e escura) e da temperatura no acúmulo da proteína CrhR. 

Mais uma vez, foi observada uma indução significativa da proteína a 20°C, e não a 30 °C, 

similar ao observado em RhlE; mas houve uma diminuição do acúmulo da proteína em 

resposta ao tratamento conjunto da baixa temperatura e luz escura.  

A opção de fazer o experimento não só em uma condição de baixa temperatura, mas 

também com a utilização de diferentes compostos estressores mostrou-se interessante, uma 

vez que não foi encontrado nenhum trabalho publicado analisando o acúmulo da proteína em 

resposta a diferentes estresses. Os compostos que utilizamos foram escolhidos com base na 

literatura, uma vez que o crescimento de diferentes linhagens mutantes para RNA helicases 

vem sendo estudado em exposição a diferentes estresses. MARKKULA et al., 2012 

estudaram o crescimento de 4 linhagens mutantes para RNA helicases presentes em Lysteria 

monocytogenes sob condições de alta temperatura (42,5°C), pH ácidos e básicos, 3,5% 

Etanol, estresse osmótico (6% NaCl) e estresse oxidativo (5 mM H2O2). Os pesquisadores 

demonstraram que a linhagem mutante para o gene lmo0866 apresenta um crescimento 

reduzido na presença de etanol, sugerindo que Lmo0866 contribui para a tolerância de L. 

monocytogenes a este composto. Já a linhagem mutante para o gene lmo1450 apresentou uma 

redução drástica em seu crescimento quando exposta a condição de alta temperatura, estresse 

alcalino e oxidativo.  

 



79 

 

4.2 Análise da expressão gênica de rhlE utilizando um gene repórter 

 

A análise da expressão de rhlE foi realizada utilizando-se o ensaio de atividade de 

beta-galactosidase. Para isso, fusões de transcrição e tradução ao gene repórter lacZ foram 

contruídas no vetor pRKlacZ290 e no vetor pJBZ281, respectivamente. 

 

 

4.2.1 Utilizando-se fusões de transcrição  

 

Para construção da fusão de transcrição uma região de aproximadamente 450 pares 

de bases a montante do início de tradução do gene rhlE foi anteriormente amplificada e 

clonada no vetor Topo pCR2.1 pelo Dr. Ricardo Ruiz Mazzon. A partir  deste plasmídeo  esta 

região de interesse foi purificada utilizando-se as enzimas de restrição EcoRI e BamHI 

(Figura 22). Após purificação, este fragmento foi ligado ao vetor pGEM-T Easy para 

sequenciamento e em seguida ao vetor pRKlacZ290. 

 

                                             

Figura 22 – Purificação da região promotora do gene rhlE - Eletroforese em gel de agarose 1%. 

__________O fragmento de aproximadamente 450 pares de bases correspondente ao promotor 

__________do gene rhlE foi purificado através da clivagem do vetor Topo pCR2.1 com as 

__________enzimas de restrição EcoRI e BamHI. 

 
 

 

O vetor pRKlacZ290 contendo o promotor do gene rhlE foi introduzido em diferentes 

linhagens de C. crescentus por conjugação a partir de uma linhagem de E. coli S17-1 doadora. 

As linhagens de C. crescentus escolhidas para receber esta contrução foram: NA1000 

450pb 
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(linhagem selvagem), CC0835::Tn5 (linhagem mutante para o gene em estudo) e Δ1847 

(linhagem mutante para uma RNA helicase que participa do degradossomo de C. crescentus).  

Neste experimento, as linhagens foram semeadas em meio PYE líquido até atingir 

uma densidade ótica de 0,2. A partir de então, as linhagens foram transferidas para uma 

condição de incubação a 10 °C e alíquotas, antes e após a adição do estresse (frio), foram 

ensaiadas durante 6 horas. A figura 23 demonstra o resultado para este ensaio. 

 

 

Figura 23 – Ensaio de atividade de beta-galactosidase a 10 °C contendo a região promotora do gene rhlE 

___________clonada no vetor pRKlacZ290 – Alíquotas de 1 ml foram retiradas antes (0 horas) e após a adição 

___________do choque frio. A expressão foi medida por ensaio de atividade de beta-galactosidase e expressa 

___________em unidades de Miller. (*) Asteríscos indicam significância estatística obtida pelo teste Tukey a 

___________5% de probabilidade em relação a linhagem NA1000 no mesmo intervalo de tempo. Três réplicas 

___________foram realizadas para este experimento. 

 

 

Como podemos perceber pela figura 23, as linhagens mutantes apresentaram uma 

expressão do gene rhlE maior quando comparadas à linhagem selvagem, obtendo um 

resultado significante estatisticamente, na linhagem mutante rhlE durante os intervalos de 4 

e 6 horas a 10 °C. Uma vez que isso ocorre, podemos dizer que na falta de rhlE ocorre uma 

expressão mais elevada do mesmo, sugerindo que possa haver autoregulação negativa. 

 O vetor pRKlacZ290 contendo o promotor do gene rhlE foi também introduzido em 

diferentes linhagens mutantes para genes que codificam proteínas de choque frio, como cspA, 

cspB e cspD. Neste experimento, as linhagens foram semeadas em meio PYE líquido até 



81 

 

atingir uma DO600 de 0,2. A partir de então, as linhagens foram transferidas para uma 

condição de incubação a 10 °C e alíquotas antes e após a adição do estresse (frio) foram 

retiradas em diferentes intervalos de tempo para o ensaio da atividade enzimática. A figura 

24 demonstra o resultado para este ensaio. 

 

               

Figura 24 – Ensaio de beta-galactosidase utilizando-se fusões de transcrição ao gene lacZ – Alíquotas de 1 

___________ml foram retiradas antes (0 horas) e após a adição do choque frio. A expressão do promotor 

___________rhlE em linhagens mutantes para Cold Shock Proteins (CSPs) foi medida pela atividade da 

___________enzima beta-galactosidase e expressa em unidades de Miller. Duas réplicas foram realizadas para este 

___________experimento. 

 

Como podemos perceber pela figura 24, não encontramos diferença de expressão 

dependente do promotor de rhlE ao comparar o padrão de expressão entre a linhagem 

selvagem (NA1000) e as três linhagens mutantes para Cold Shock Proteins (CSPs) em C. 

crescentus. Este experimento foi realizado com o intuito de estudarmos possíveis variações 

de expressão de uma RNA helicase na ausência de outras proteínas relacionadas com a 

resposta ao choque-frio. Pela literatura, é sabido que estas proteínas podem interagir entre sí, 

como observado em Bacillus subtilis. Hunger et al. (2006) apresentaram um modelo onde 

estas proteínas trabalham em conjunto no início do processo de tradução, principalmente em 

baixas temperaturas. Nesta condição, mRNAs formam estruturas secundárias que 

comprometem espacialmente o acesso ao sítio de ligação do ribossomo. Tal problema é 

resolvido pela atividade conjunta de RNAs helicases e CSPs, uma vez que são capazes de 

romper as estruturas secundárias no RNA e impedir a reformação destas estruturas ao se ligar 
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às porções de RNA fita simples, respectivamente, facilitando, assim, a atuação do ribossomo 

na síntese protéica.  

Por fim, a mesma construção foi inserida em uma linhagem mutante para o gene fur 

com a finalidade de estudarmos a expressão do promotor de rhlE em resposta a Ferro. A 

presença de ferro no meio de cultura se fez pela adição de sulfato ferroso (FeSO4 100 μM), 

e a ausência do mesmo foi obtida adicionando-se o composto quelante de ferro - 2,2’-dipiridil 

(DDPi 100 μM). Esta análise se mostrou necessária uma vez que foi encontrada uma possível 

sequência Fur box na região promotora do gene rhlE  (SILVA NETO et al., 2009). O sistema 

mais estudado de homeostase do ferro em bactérias é mediado pelo regulador de absorção de 

Ferro (Fur). A proteína Fur utiliza Fe+2 como cofator e se liga a elementos específicos 

localizados no promotor dos genes alvo, as chamadas Fur boxes, inibindo a expressão destes 

em condições saturantes de ferro (LEE, 2007). 

Para este ensaio, as linhagens NA1000 e ∆fur foram semeadas em meio PYE líquido 

e incubadas até atingirem uma densidade ótica de 0,2 (DO600 0,2). A seguir, foi realizada 

uma divisão da cultura em dois erlenmeyers e cada um dos compostos foi adicionado 

separadamente (FeSO4 ou 2,2’-dipiridil). Alíquotas antes e após a adição destes compostos 

foram retiradas a um intervalo de tempo determinado. 
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Figura 25 - Ensaio de beta-galactosidase na presença ou ausência de Ferro – O ensaio foi realizado utilizando-

__________se FeSO4 (simulando a presença de Ferro) e 2,2’-dipiridil (simulando a sua ausência). Alíquotas 

__________foram retiradas a 0, 2, 4 e 6 horas de incubação a 30 °C nestas duas condições e foram submetidas 

__________ao ensaio de beta-galactosidase. Teste Tukey a 5% de probabilidade indica que não há significância 

__________estatística obtida pelos dados, em nenhuma condição analisada. Três réplicas foram realizadas para 

__________este experimento. 

 

O resultado da figura 25 nos mostra que a presença ou a ausência de Ferro não altera 

a expressão do gene rhlE, uma vez que o Teste Tukey a 5% de probabilidade indicou que 

não há significância estatística obtida pelos dados. Além disso, não obtivemos nenhuma 

diferença significativa de expressão ao comparar a linhagem selvagem NA1000 e a linhagem 

∆fur, o que indica que a presença de ferro no meio não é um fator relevante para a expressão 

de rhlE. Além do mais, sua expressão parece ser independente da proteína Fur, sugerindo 

que o sítio Fur-box predito não é funcional.   

 O gene rhlE apresenta uma longa região 5’-UTR, que pode ser importante na 

regulação de sua expressão. Assim, optamos por construir uma fusão de transcrição ao gene 

lacZ contendo a região promotora do gene rhlE na ausência da região 5’UTR. Para isso, uma 

região de aproximadamente 280 pares de bases foi amplificada por PCR utilizando-se o par 

de oligonucleotídeos Rhel1 e P0835-1 (Tabela 7). Após purificação do fragmento resultante 
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(Figura 26), este foi clonado no vetor pGEM-T Easy para sequenciamento e posteriormente 

clonado no vetor pRKlacZ290. 

                                                     

Figura 26 – Fragmento de PCR purificado correspondente ao promotor do gene rhlE na ausência da região 5’ UTR - 

__________ Eletroforese em gel de agarose 1% para confirmação do tamanho do fragmento purificado.  

 

O vetor pRKlacZ290 contendo o promotor do gene rhlE na ausência da região 5’UTR 

foi introduzido em C. crescentus NA1000 por conjugação a partir de uma linhagem E. coli 

S17-1 doadora. Para comparar o padrão de expressão gênica utilizando-se as diferentes 

fusões de transcrição ao gene lacZ - na presença ou na ausência da região 5’UTR, a linhagem 

em fase exponencial foi transferida para uma condição de incubação a 10 °C e alíquotas, 

antes e após a adição do estresse (frio), foram retiradas a um intervalo de tempo determinado 

durante 6 horas (Figura 27). 

 

Figura 27 – Ensaio de beta-galactosidase da linhagem NA1000 contendo diferentes fusões de transcrição ao gene 

___________lacZ: presença ou ausência da região 5’-UTR – Alíquotas de 1 ml foram retiradas antes (0 horas) e 

___________após a adição do choque frio durante 6 horas totais e a expressão medida em unidades de Miller. (*) 

___________Asteríscos indicam significância estatística obtida pelo teste Tukey a 5% de probabilidade ao comparar 

___________as duas linhagens em um mesmo intervalo de tempo. Três réplicas foram realizadas para este 

___________experimento. 

280pb 
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A região 5’UTR é uma região do mRNA situada a montante do códon de início da 

tradução. Sendo esta região passível de regulação por diferentes mecanismos, tanto em 

procariotos como em eucariotos, optamos por deletar esta região do promotor para verificar 

se ocorre alteração da expressão do gene. Além disso, em comparação com outros genes de 

C. crescentus, foi verificada que a região 5’UTR do gene rhlE possui um tamanho 

relativamente grande, o que aumenta a probabilidade de possuir sequências regulatórias que 

podem ser importantes para a regulação gênica.  

Analisando o resultado da figura 27, podemos verificar que a deleção da região 

5’UTR do mRNA causa perda da máxima expressão do gene rhlE. Além disso, a indução 

parece ser perdida mais drasticamente a 10 °C, indicando que esta seja uma região importante 

na regulação do gene rhlE - principalmente em baixas temperaturas. 

Muitos genes de choque frio, como por exemplo, cspA,B,G e csdA em E. coli, 

compartilham uma característica em comum por apresentarem uma região 5’UTR longa. 

Nestes genes, Esta região é composta por 159, 161, 155 e 226 nucleotídeos em cspA, cspB, 

cspG e csdA, respectivamente; similar ao tamanho da região 5’UTR de rhlE, que contém 

aproximadamente 170 nucleotídeos. Em contraste, muitos genes não envolvidos com a 

resposta ao choque-frio apresentam esta mesma região mais curta, quando comparados com 

genes induzidos em baixas temperaturas. Este fato sugere que a região 5’UTR presente nos 

mRNAs de genes de choque-frio possui um importante papel na sua expressão em baixas 

temperaturas (MITTA et al., 1997).   

A expressão desta nova contrução também foi analisada em fase estacionária, tanto 

em temperatura ótima de crescimento de C. crescentus quanto em condições de baixa 

temperatura. Para isso, as culturas foram novamente incubadas a 30 °C até atingirem uma 

densidade ótica de 0,2 a 600nm. Neste momento, foi retirada uma alíquota de 1 ml da cultura 

referente a 0 hora. A partir de então, a cultura foi dividida em dois frascos, sendo que o 

primeiro permaneceu na mesma condição de incubação a 30 °C e o segundo foi transferido 

para uma incubação a 10 °C. Alíquotas destas culturas foram, então, retiradas após 24 e 48 

horas, sendo as suas expressões avaliadas (Figura 28). 
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Figura 28 – Ensaio de beta-galactosidase em fase estacionária a 10 °C e 30 °C – Células de C. crescentus 

__________ foram cultivadas até atingirem uma DO600 de 0,2, tendo sua alíquota de 0 horas retirada neste 

__________ momento. A cultura foi então divida em duas, uma que permaneceu na mesma condição a 30 

__________ °C, e outra incubada a 10 °C. A partir daí alíquotas após 24 e 48 horas são retiradas para o 

__________ ensaio de beta-galactosidase. (*) Asteríscos indicam significância estatística obtida pelo teste 

__________ Tukey a 5% de probabilidade ao comparar as duas linhagens em um mesmo intervalo de tempo. 

__________ Três réplicas foram realizadas para este experimento. 

 

Pela figura 28(a) podemos perceber que existe uma aparente indução do gene rhlE 

em fase estacionária a 30 °C, tanto na presença quanto na ausência da região 5’UTR. Fato 

interessante uma vez que um aumento da proteína RhlE não foi detectado quando analisamos 

seu acúmulo por Western blotting; o que nos leva a acreditar que em fase estacionária de 

crescimento o gene rhlE pode sofrer uma regulação transcricional. Por outro lado, a figura 

28(b) mostra uma indução de rhlE somente na linhagem contendo a construção com a região 

5’UTR, evidenciando, mais uma vez, a importância da região 5’UTR para a indução de rhlE 

– principalmente em baixas temperaturas. 
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4.2.2 Utilizando-se fusões de tradução 

 

Optamos por construir fusões traducionais ao gene lacZ uma vez que obtivemos 

diferença na expressão do promotor rhlE na presença e na ausência da região 5’UTR, 

utilizando-se fusões transcricionais. Além disso, por se tratar de uma região relativamente 

longa, é possível que haja uma regulação pós-transcricional, como observado para outros 

genes relacionado com a resposta ao choque-frio em C. crescentus (MAZZON et al., 2012). 

Para construção da fusão de tradução, uma região a montante do início de tradução 

do gene rhlE, de aproximadamente 450 pares de bases foi primeiramente amplificada 

utilizando-se os primers Rhel1 e Rhel tra 281 (Figura 29).  

 

 
           Figura 29 – Amplificação da região promotora a ser clonada em fase no vetor integrativo pJBZ281 – 

_________________Eletroforese em gel de agarose 1%. O produto de aproximadamente 450 pares de bases referente 

_________________a região promotora do gene rhlE foi purificado e ligado ao vetor de clonagem pGEM-T 

_________________Easy para confirmação de sua sequência. 

 

 

Após purificação do fragmento de interesse, este foi ligado em fase ao gene lacZ no 

vetor integrativo pJBZ281. A confirmação desta clonagem foi realizada pela clivagem do 

vetor pJBZ281 com as mesmas enzimas de restrição anteriormente utilizadas para sua 

clonagem (Figura 30). Esta construção foi submetida ao sequenciamento de DNA para 

confirmação da clonagem em fase com o gene lacZ e, por fim, transferida por transformação 

para C. crescentus NA1000 diretamente, uma vez que este vetor integrativo não é 

conjugativo.  

 

450pb   
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Figura 30 – Digestão do plasmídeo pJBZ281 para verificação do fragmento clonado – Eletroforese em gel de agarose 

__________1%. As enzimas Bam HI e Eco RI foram utilizadas para a clivagem do fragmento total clonado. Todas 

__________as colônias pré selecionadas em meio LB + canamicina apresentaram o fragmento de interesse clonado 

__________após a clivagem com estas enzimas. 

Sob cultivo em meio seletivo (PYE contendo canamicina), as colônias que sofreram 

recombinação homóloga no locus rhlE, e consequente integração do plasmídeo no 

cromossomo de C. crescentus, foram selecionadas. A partir de então, estas colônias 

selecionadas foram submetidas ao ensaio de atividade da beta-galactosidase, e a expressão 

do promotor de rhlE foi medida em diferentes intervalos de tempo, a 30 °C e a 10 °C (Figura 

31). 

 

Figura 31 - Ensaio de beta-galactosidase utilizando-se fusões de tradução ao gene lacZ – Alíquotas de 1 ml foram 

__________retiradas antes (0 horas) e após a adição do choque frio. A expressão do promotor rhlE na linhagem 

__________selvagem (NA1000) foi medida pela atividade da beta-galactosidase e expressa em unidades Miller. 

__________(*) Asteríscos indicam significância estatística obtida pelo teste Tukey a 5% de probabilidade em 

__________relação a mesma linhagem a 30 °C. 

 

450pb   
Promotor rhlE   

pJBZ281 

1000pb 

3000pb 
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Como podemos perceber pela figura 31, houve uma maior expressão do promotor 

rhlE na condição de choque-frio a 10 °C. Este resultado em conjunto com aquele relatado 

anteriormente, o qual demonstra a importância da região 5’UTR para a indução de rhlE, nos 

permite sugerir que o gene rhlE pode sofrer uma regulação pós-transcricional, sendo 

positivamente regulado em baixas temperaturas. Pela literatura, encontramos muitos 

trabalhos realizados demonstrando uma regulação pós-transcricional para genes relacionados 

com a resposta ao choque-frio. Mazzon et al. (2012), por exemplo, analisaram o papel da 

região promotora e 5’UTR na indução de proteínas de choque-frio, demonstrando que esta é 

importante para uma regulação pós-transcricional para os genes cspA e cspB em C. 

crescentus. 

 

4.3 Análise da estabilidade da proteína 

 

Uma análise da estabilidade de RhlE em C. crescentus foi realizada após induzir a 

proteína (10 °C/1 hora) e adicionar um agente bloqueador da tradução (cloranfenicol) ao 

meio de cultura. Podemos perceber que a 10 °C existe uma estabilização da proteína durante 

3 horas de incubação (Figura 31a), o que não é observado para o mesmo experimento a 30 

°C, sendo RhlE possivelmente degradada (Figura 32b). 
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Figura 32 – Western blotting, estudo da estabilidade de RhlE com a adição de cloranfenicol – A primeira alíquota foi 

___________retirada a 30 °C a uma densidade ótica de 0,5 (DO600), seguida da indução da proteína durante 1 hora a 10 °C. 

___________Neste momento foi adicionado cloranfenicol à cultura (seta laranja indica o momento em que foi adicionado). 

___________Esta cultura foi dividida em 2 tubos diferentes, onde o primeiro foi incubado a 10 °C (a) e o segundo a 30 °C 

___________(b). A partir daí, alíquotas foram retiradas para o estudo da estabilidade da proteína durante 3 horas de 

___________incubação.     

 

 

Para quantificar os dados obtidos por Western blotting, analisamos a intensidade das 

bandas utilizando-se o software Image J (IMAGE J, 2012) (Figura 33). Com a ajuda deste, 

foi possível determinar que realmente ocorre uma estabilização da proteína a 10 °C .  

 

a) 

b) 

0h 30°C 1h 10°C 30min 60min 120min 180min 

180min 120min 60min 30min 1h 10°C 0h 30°C 

30°C 

RhlE 

RhlE 

10°C 
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Figura 33 – Gráficos provenientes da quantificação dos resultados de Western blotting utilizando-se o sowtware Image J – 

__________Estabilidade e decaimento de RhlE após a adição de cloranfenicol à cultura a 10° C e 30° C, respectivamente.  

 

 

De acordo com a literatura, a estabilidade da RNA helicase ChrR foi também 

estudada por CHAMOT e OWTTRIM, 2000. Após a adição de cloranfenicol à cultura de 

Synechocystis sp. PCC 6803, os pesquisadores analisaram a meia-vida de CrhR a 30 °C 

(condição ótima para o crescimento do microorganismo) e a uma temperatura de 20°C. 

Similar aos nossos resultados obtidos com RhlE em C. crescentus, CrhR sofre uma 

estabilização a 20°C e uma degradação a 30 °C. Sua total degradação, por sua vez, se deu em 

3 horas de incubação a 30 °C e sua estabilização foi confirmada em até 24 horas a 20°C.  

Assim, demonstramos que o gene rhlE é induzido em baixa temperatura, sendo 

regulado, pelo menos em parte, por mecanismos pós-transcricionais que dependem de sua 

região 5’-UTR, e também por estabilização da proteína. 
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4.4 Análise da associação de RhlE aos ribossomos 

 

Como apresentado na introdução do trabalho, RNAs helicases da família DEAD-box 

podem participar da biogênese ribossomal em bactérias, mas não há trabalhos publicados 

investigando a atuação destas proteínas neste importante processo celular em C. crescentus. 

Para isso, isolamos as frações ribossomais utilizando o método de ultracentrifugação em 

gradiente de sacarose (ver Material e Métodos, item 14). O gradiente obtido de extratos da 

linhagem FLAG-RhlE foi coletado em diversas frações de 0,5 mL, sendo estas submetidas a 

leitura da densidade ótica (DO280nm) para a construção do perfil ribossomal (Figura 34). O 

perfil obtido não foi muito satisfatório, mas prosseguimos mesmo assim na análise da 

presença de RhlE. 

 

 

Figura 34 – Perfil ribossomal da linhagem FLAG-RhlE – As frações ribossomais obtidas pelo método de ultracentrifugação 

__________em gradiente de sacarose foram medidas a uma densidade ótica de 280nm. 

 

Com o intuito de investigar a presença de RhlE nas frações ribossomais obtidas, 

algumas destas frações (4 a 16) foram analisadas por ensaio de Western blotting. A figura 35 

demonstra o resultado para este experimento; as frações 4, 5, 6, 7, 8 e 12 apresentaram uma 

banda forte correspondente a RhlE, enquanto que as frações 9, 10 e 13 apresentaram uma 

banda pouco evidente. Por outro lado, as bandas correspondentes às frações 11, 14, 15 e 16 
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não apresentaram nenhum sinal de RhlE. Como este é um resultado preliminar, devemos 

repetir o experimento para concluirmos a existência da associação de RhlE com a biogênese 

ribossomal em C. crescentus. Entretanto, embora a proteína apareça na fração livre (fração 

4), parece haver uma interação com frações mais densas (frações 12 e 13), sugerindo que 

possa estar associada também aos ribossomos. 

 

 
 

Figura 35 –Westerm blotting das frações ribossomais – As frações 4 a 16 foram submetidas ao ensaio de Western blotting 

__________para a investigar a participação de RhlE na biogênese ribossomal.  

 

De acordo com a literatura, um número considerável de genomas sequenciados 

apresentam um único gene para DEAD-box RNA helicase, enquanto outros apresentam 

vários genes, como membros do gênero Shewanella e Vibrio. O número de genes que 

codificam tais enzimas não está relacionado ao número de ORFs (Open Reading Frame) ou 

conteúdo GC, mas existe uma correlação entre o número de genes codificantes para RNA 

helicases e o número de cópias de rRNA 23S, reflexo da atividade destas enzimas muitas 

vezes associada com a biogênese do ribossomo (LÓPEZ-RAMÍREZ, 2011). Em eucariotos, 

mais de 20 RNA helicases são essenciais para o processo de biogênese ribossômica. Em E. 

12 13 14 15 16 

52,38 kDa 

52,38 kDa 

4 5 6 7 8 9 10 11 
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coli, por sua vez, quatro das cinco helicases pertencentes à família DEAD-box estão 

envolvidas neste processo - RhlE, SrmB, CsdA e DbpA. Estes genes não são essenciais em 

condições normais de temperatura (37 ºC) uma vez que mutações não alteram a taxa de 

crescimento microbiano. Por outro lado, em condições de baixas temperaturas a deleção de 

srmB e csdA resulta em uma diminuição no crescimento bacteriano. Iost e Dreyfus (2006) 

mostraram que SrmB e CsdA estão envolvidos na montagem da subunidade ribossômica 50S 

nesta condição, uma vez que a deleção de srmB ou csdA leva a uma déficit severo de 

subunidades 50S livres e um acúmulo de partículas menores 40S correspondentes a 

subunidades maiores montadas de forma incorreta (IOST; DREYFUS, 2006; TOONE et al., 

1991).  

 

4.5 Análise Transcriptômica 

 

A resposta a choque frio em C. crescentus tem sido estudada pelo nosso grupo, 

enfocando especificamente alguns genes de interesse, como os genes csp (LANG; 

MARQUES, 2004; MAZZON et al., 2008, 2012). Para obter um panorama mais geral dos 

genes induzidos, e também para verificar se a proteína RhlE tem algum papel na regulação 

gênica nesta condição, foi escolhida a abordagem de sequenciamento de RNA total. A análise 

transcriptômica global do perfil de expressão gênica do mutante CC0835::Tn5 e da linhagem 

selvagem de C. crescentus foi realizada em colaboração com a pós-doutoranda Larissa 

Gomes e o mestrando Rodolfo Alvarenga. 

No intuito de validar as condições de frio utilizadas para a execução do RNAseq, 

fizemos previamente a análise da expressão de cspA, importante proteína de choque frio em 

C. crescentus (LANG; MARQUES, 2004), por qRT-PCR. Dessa forma, as alíquotas para 

ambos os experimentos (qRT-PCR e RNAseq) foram retiradas dos mesmos cultivos e sob as 

mesmas condições (2 horas de exposição ao frio, 10 °C). Este tratamento foi realizado tanto 

para a linhagem selvagem (NA1000) quanto para a linhagem mutante CC0835::Tn5.  

Como resultado, obtivemos uma indução de CspA nas condições em que ambas as 

linhagens foram expostas ao choque frio (Figura 36). Isto nos permite inferir que a condição 

de frio utilizada foi adequada para a execução do sequenciamento de RNA. O interessante 
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foi verificar que na ausência da RNA helicase codificada pelo gene rhlE, em fase logarítimica 

de crescimento a 30ºC, a expressão de cspA foi muito menor quando comparada com a 

linhagem selvagem nas mesmas condições. Assim, os RNAs foram extraídos antes e após a 

exposição das células por 2 horas ao choque-frio a 10 °C (Figura 37). 

 

Figura 36 - Análise da Expressão relativa do gene cspA por qRT-PCR para as linhagens NA1000 e 

____________CC0835::Tn5 em fase logaritimica a 30 °C e após duas horas de exposição ao frio - A linhagem 

____________NA1000 a 30 °C (DO600 0,5) foi utilizada como condição referência 

  

 

                                                

Figura 37 - Extração do RNA total de Na1000 e CC0835::Tn5  – Eletroforese em gel de agarose 1%. 

__________Extração dos RNAs antes (A) e depois de 2 horas (D) em choque frio a 10 °C. 

 

 

 

A A D D NA1000 CC0835::Tn5 

A A D D 

NA1000 CC0835::Tn5 
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Para a depleção do RNA ribossomal o kit Ribo-Zero (Illumina) foi utilizado, sendo a 

ausência de RNAr verificada por Bioanalyzer. Finalmente, a construção e a validação da 

biblioteca foi realizada utilizando-se TruSeq  RNA Sample Preparation v2 (Illumina) e o Kit 

DNA 1000 (Bioanalyzer), respectivamente. 

 

4.5.1 Descrição dos genes diferencialmente expressos na linhagem selvagem NA1000 após 

_____choque-frio 

 

Ao comparar os genes antes e após o choque-frio a 10 °C foram encontrados 2836 

genes diferencialmente e significativamente expressos, sendo a maioria reprimidos nesta 

condição. Os genes que apresentaram uma indução superior a 8 vezes após o choque frio 

estão descritos na Tabela 9. Entre os genes induzidos encontramos proteínas de choque-frio 

(como CspA, CspB e CspD) e RNA helicases, incluindo a codificada pelo gene rhlE (em 

vermelho). Uma vez encontrados estes genes, uma maior confiabilidade nos dados é 

adquirida, pois são genes importantes na adaptação celular ao choque-frio e altamente 

induzidos nesta condição (MAZZON et al., 2008, 2012). Pequenos RNAs regulatórios (em 

amarelo) e alguns reguladores transcricionais de diferentes famílias (em verde) também 

foram encontrados.  

 

Tabela 9 - Genes induzidos na linhagem NA1000 após choque frio 

Gene Descrição Log2(Indução) 

cspB 

CCNA_03888 

cspA 

CCNA_00706 

CCNA_03276 

CCNA_02437 

CCNA_02953 

CCNA_R0094 

CCNA_03634 

CCNA_02806 

CCNA_02455 

CCNA_00879 

CCNA_00224 

CCNA_00979 

cspB; cold shock protein CspB; K03704 cold shock protein  

 hypothetical protein 

cspA; cold shock protein CspA; K03704 cold shock protein  

hypothetical protein 

glycerophosphoryl diester  

LysR-family transcriptional regulator_ 

N-acetyllactosaminide beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase  

small non-coding RNA_ 

DoxX family protein 

nickel-cobalt-cadmium resistance protein;cobalt-zinc-cadmium efflux system 

conserved integral membrane protein 

PAS-family sensor histidine kinase  

TonB-dependent receptor protein 

RND family efflux transporter, MFP subunit; K02005 HlyD family secretion protein 

8.07829 

7.58412 

6.79019 

5.9165 

5.74071 

5.26482 

5.07661 

5.0234 

4.99708 

4.95825 

4.78369 

4.76278 

4.71887 

4.68833 
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CCNA_00878 

CCNA_01013 

CCNA_01663 

CCNA_02424 

CCNA_02391 

CCNA_01170 

CCNA_03906 

CCNA_03521 

CCNA_00566 

CCNA_03313 

CCNA_01459 

cspD 

CCNA_00624 

CCNA_03217 

CCNA_02867 

CCNA_00655 

CCNA_01546 

CCNA_00884 

CCNA_02701 

CCNA_02505 

CCNA_01458 

CCNA_03456 

CCNA_00300 

CCNA_01185 

CCNA_02801 

CCNA_02815 

CCNA_02669 

CCNA_00148 

CCNA_00266 

CCNA_R0171 

sapA 

CCNA_02703 

CCNA_03520 

CCNA_01664 

CCNA_02438 

CCNA_02410 

CCNA_R0164 

CCNA_00969 

lolE 

CCNA_00858 

CCNA_03165 

CCNA_02172 

CCNA_02816 

ATP-dependent RNA helicase; K11927 ATP-dependent RNA helicase RhlE_ 

histidine utilization repressor; K05836 GntR family transcriptional regulator, 

potassium-transporting ATPase A chain; K01546 K+-transporting ATP 

TetR-family transcriptional regulator_ 

oxidoreductase  

TonB-dependent receptor 

hypothetical protein 

pectin lyase-related protein 

mannonate dehydratase (EC:4.2.1.8); K08323 mannonate dehydratase  

hypothetical protein 

hypothetical protein 

cspD; cold shock protein cspD; K03704 cold shock protein  

hypothetical protein with pentapeptide repeats 

TetR-family transcriptional regulator  

phage tail length tape measure-related protein 

 hypothetical protein 

DEAD-box RNA helicase-like protein; K05592 ATP-dependent RNA helicase DeaD  

VapC-like PIN domain ribonuclease toxin 

xanthine dehydrogenase large subunit 

type IV secretory pathway, VirB11 ATPase; K03196 type IV secretion system protein VirB11 

hypothetical protein 

esterase/lipase  

glyoxalase superfamily protein 

hypothetical protein 

hypothetical protein 

ice nucleation protein 

hypothetical protein 

hypothetical protein 

3-ketoacyl-CoA thiolase; K00626 acetyl-CoA C-acetyltransferase 

small non-coding RNA  

sapA; secreted protease precursor sapA; K01406 serralysin  

5-hydroxyisourate hydrolase; K07127 5-hydroxyisourate hydrolase  

hypothetical protein 

potassium-transporting ATPase B chain; K01547 K+-transporting ATPase ATPase B chain 

quinone oxidoreductase  

alpha-methylacyl-CoA racemase  

small non-coding RNA  

Two component sensor histidine kinase  

lolE; ABC-type transport system involved in lipoprotein release 

TonB-dependent receptor 

major facilitator superfamily transporter; K08166 MFS transporter 

ABC-type transporter, permease component 

hypothetical protein 

4.61863 

4.41835 

4.40309 

4.37054 

4.2652 

4.11368 

4.0828 

4.0689 

4.05448 

4.03235 

3.96994 

3.94761 

3.93073 

3.90312 

3.88392 

3.83079 

3.80623 

3.77738 

3.77663 

3.76319 

3.74648 

3.64113 

3.61282 

3.59872 

3.57353 

3.57344 

3.57186 

3.56065 

3.54781 

3.54235 

3.53846 

3.50039 

3.48909 

3.47487 

3.46579 

3.46073 

3.43956 

3.42498 

3.41721 

3.38926 

3.38494 

3.37391 

3.36631 
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CCNA_01047 

CCNA_03519 

CCNA_02702 

CCNA_00912 

CCNA_03061 

CCNA_03459 

CCNA_02621 

CCNA_00600 

CCNA_02472 

CCNA_03763 

CCNA_03263 

CCNA_03468 

CCNA_02894 

CCNA_03523 

CCNA_03388 

CCNA_02423 

CCNA_00897 

CCNA_01813 

CCNA_01303 

CCNA_01027 

CCNA_03223 
 

TonB-dependent receptor 

PadR-family transcriptional regulator  

xanthine dehydrogenase small subunit; K13481 xanthine dehydrogenase small subunit  

beta-lactamase family protein  

SDR family dehydrogenase, group 9 

methyl-accepting chemotaxis protein; K03406 methyl-accepting chemotaxis protein 

CAAX amino terminal protease family; K07052 uncharacterized protein 

hypothetical protein 

cobalt-zinc-cadmium resistance protein czcB; K15727 membrane fusion protein 

Deacetylase 

TonB-dependent receptor 

methyl-accepting chemotaxis protein 

endo-1,4-beta-xylanase; K01181 endo-1,4-beta-xylanase  

acetyltransferase, GNAT superfamily; K06977 uncharacterized protein 

ABC-2 family membrane transport protein 

hypothetical protein 

hypothetical protein 

tRNA-dihydrouridine synthase 

hypothetical protein 

acetyltransferase  

TetR-family transcriptional regulator  
 

3.36076 

3.35412 

3.34456 

3.28578 

3.24805 

3.24608 

3.22845 

3.22423 

3.21514 

3.20775 

3.19683 

3.19135 

3.14906 

3.11589 

3.11114 

3.11052 

3.10706 

3.07769 

3.07767 

3.07009 

3.03825 
 

 

Os genes mais reprimidos, por sua vez, se encontram listados na tabela 10. Entre eles, 

podemos encontrar um pequeno RNA regulatório (em amarelo), várias proteínas envolvidas 

em processos de transporte celular (incluindo permeases), diferentes famílias de reguladores 

transcricionais (em verde), algumas chaperonas e fatores associados ao ribossomo. Os genes 

que codificam proteínas de choque-térmico GroES e GRoEL foram também encontrados (em 

laranja) e, desta vez, são genes indicativos da confiabilidade dos dados, uma vez que estão 

reprimidos na condição de choque-frio. Além, disso, muitos dos genes regulados por FUR, e 

principalmente aqueles relacionados ao transporte, se encontram reprimidos nesta condição, 

como alguns receptores dependentes de TonB (CCNA_00028, 03023 e 00138) e as proteínas 

transportadoras de ferro A e B,  por exemplo. 
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Tabela 10 - Genes reprimidos na linhagem NA1000 após choque frio 

Gene Descrição Log2(Indução) 

CCNA_03931 

CCNA_03157 

CCNA_02274 

CCNA_02277 

CCNA_02275 

CCNA_00028 

CCNA_03156 

CCNA_03158 

CCNA_03933 

CCNA_03932 

CCNA_03023 

CCNA_03155 

CCNA_01178 

CCNA_01176 

CCNA_00722 

CCNA_01585 

ribH 

cysI 

CCNA_03022 

CCNA_01859 

CCNA_00721 

CCNA_00931 

CCNA_01858 

CCNA_01588 

CCNA_01586 

qoxA 

CCNA_03159 

CCNA_01587 

qoxB 

CCNA_03451 

CCNA_03451 

CCNA_01601 

CCNA_00515 

CCNA_00138 

CCNA_00930 

CCNA_02452 

CCNA_01175 

qoxD 

gltB 

CCNA_R0117 

CCNA_01550 

hypothetical protein 

hypothetical protein 

EF-Hand domain protein 

TonB-dependent outer membrane channel; hemoglobin/transferrin/lactoferrin receptor  

ABC transporter, periplasmic component 

TonB-dependent receptor; K16090 catecholate siderophore receptor 

putative periplasmic protein 

iron-sulfur cluster assembly/repair protein ApbE; K03734 FAD:protein FMN transferase  

hypothetical protein 

hypothetical protein 

TonB-dependent receptor; K02014 iron complex outermembrane recepter protein 

PepSY-associated transmembrane protein; K09939 uncharacterized protein 

hypothetical protein 

hypothetical protein 

chaperonin GroES; K04078 chaperonin GroES  

TonB-dependent receptor; K02014 iron complex outermembrane recepter protein 

ribH; 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase ; 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase 

cysI; sulfite reductase, beta subunit; sulfite reductase (NADPH) hemoprotein beta-comp. 

PiuB-family transmembrane transporter 

TonB-dependent receptor; K02014 iron complex outermembrane recepter protein 

chaperonin GroEL; K04077 chaperonin GroEL  

GTP cyclohydrolase II/3,4-dihydroxy-2-butanone-4-phosphate synthase) 

AraC-family transcriptional regulator  

hypothetical protein; K01992 ABC-2 type transport system permease protein 

ABC transporter, ATP-binding protein; ABC-2 type transport system ATP-binding protein 

qoxA; quinol cytochrome oxidase polypeptide II; cytochrome o ubiquinol oxidase subunit II  

sulfite reductase (NADPH) flavoprotein alpha-component; sulfite reductase flavoprotein 

hypothetical protein; ABC-2 type transport system permease protein 

qoxB; quinol cytochrome oxidase polypeptide I; cytochrome o ubiquinol oxidase subunit I  

hypothetical protein 

hypothetical protein 

hypothetical protein 

5-methyltetrahydropteroyltriglutamate--homocysteine methyltransferase  

TonB-dependent receptor; K16091 Fe(3+) dicitrate transport protein 

riboflavin synthase alpha chain ; K00793 riboflavin synthase  

hypothetical protein 

uroporphyrin-III C-methyltransferase; uroporphyrin-III C-methyltransferase 

qoxD; quinol cytochrome oxidase polypeptide IV; cytochrome o ubiquinol oxidase subunit IV 

gltB; glutamate synthase (NADPH) large chain GltB; glutamate synthase (NADPH/NADH)  

small non-coding RNA  

sulfate adenylyltransferase subunit 2; K00957 sulfate adenylyltransferase subunit 2  

-8.48073 

-8.04358 

-7.99138 

-7.2376 

-7.16366 

-7.00936 

-6.69357 

-6.66582 

-6.1925 

-6.07528 

-5.74721 

-5.56366 

-5.44418 

-5.42802 

-5.40301 

-5.31879 

-5.20446 

-5.19167 

-5.13723 

-5.12075 

-5.04781 

-4.91317 

-4.88336 

-4.87585 

-4.80933 

-4.67671 

-4.63044 

-4.59976 

-4.57504 

-4.40652 

-4.36478 

-4.34552 

-4.2971 

-4.24092 

-4.2223 

-4.21747 

-4.10804 

-4.06483 

-4.03838 

-4.01641 

-3.99446 
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qoxC 

cysH 

CCNA_00214 

CCNA_03006 

CCNA_00748 

CCNA_00749 

CCNA_01857 

CCNA_00201 

CCNA_01418 

CCNA_00282 

CCNA_01738 

CCNA_01609 

CCNA_01549 

CCNA_01400 

CCNA_00027 

CCNA_03021 

gltD 

CCNA_01161 

CCNA_03669 

CCNA_01860 

CCNA_00078 

CCNA_03400 

CCNA_01855 

CCNA_01236 

CCNA_01399 

CCNA_03012 

CCNA_03617 

CCNA_02047 

CCNA_03740 

CCNA_03587 

 
 

qoxC; quinol cytochrome oxidase polypeptide III; cytochrome o ubiquinol oxidase subunit III 

cysH; 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate sulfotransferase 

TonB-dependent receptor; K02014 iron complex outermembrane recepter protein 

uinolinate synthetase A ; K03517 quinolinate synthase  

ferrous iron transport protein A; ferrous iron transport protein A 

ferrous iron transport protein B; ferrous iron transport protein B 

AraC-family transcriptional regulator  

outer membrane protein 

ROS/MUCR transcriptional regulator  

conserved cell surface protein 

TonB-dependent outer membrane receptor; iron complex outermembrane recepter protein 

alkyl sulfatase  

sulfate adenylyltransferase subunit 1/adenylylsulfate kinase; bifunctional enzyme CysN/CysC 

nitrogen regulatory protein GlnK; K04752 nitrogen regulatory protein P-II 2 

2OG-Fe(II) oxygenase; K07336 PKHD-type hydroxylase  

hypothetical protein 

gltD; glutamate synthase (NADPH) small chain GltD; glutamate synthase (NADPH/NADH)  

proton/sodium-glutamate symport protein 

outer membrane protein 

iron-regulated membrane protein 

acyl-CoA dehydrogenase  

hypothetical protein 

iron/manganese superoxide dismutase; superoxide dismutase, Fe-Mn family  

general stress protein GsiB 

ammonium transporter/methylammonium transporter; ammonium transporter, Amt family 

peroxiredoxin; peroxiredoxin (alkyl hydroperoxide reductase subunit C)  

Copper(I)-binding protein; K09796 periplasmic copper chaperone A 

glutamine synthetase; K01915 glutamine synthetase  

cysteine synthase; K01738 cysteine synthase A  

entericidin B-like protein 
 

-3.99008 

-3.97422 

-3.82602 

-3.82601 

-3.78102 

-3.7576 

-3.72065 

-3.71906 

-3.71176 

-3.66029 

-3.63329 

-3.62512 

-3.58117 

-3.57729 

-3.54569 

-3.53494 

-3.52598 

-3.43679 

-3.36066 

-3.35716 

-3.23361 

-3.2246 

-3.21363 

-3.09428 

-3.08435 

-3.07836 

-3.0768 

-3.07648 

-3.0381 

-3.03244 
 

 

 Uma análise geral das vias metabólicas em que os genes mais induzidos participam 

(indução no frio maior que 2,5 vezes) foi também realizada com a finalidade de tentar definir 

a resposta transcricional global de C. crescentus após o choque frio e fornecer um visão geral 

das estratégias fisiológicas utilizadas pela célula frente a esta condição de estresse (Figura 

38). Como esperado, podemos perceber que o metabolismo basal da célula é reprimido (em 

vermelho), uma vez que a célula tende a diminuir sua taxa de crescimento em baixas 

temperaturas.  Por outro lado, muitos genes envolvidos com o metabolismo de RNA, 
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metabolismo de ácidos graxos, sistema de secreção, quimiotaxia, receptores e 

transportadores de membrana se mostraram induzidos em C. crescentus. 

 

 

 

4.5.2 Descrição dos genes diferencialmente expressos na linhagem selvagem CC0835::Tn5 

_____após o choque-frio 

 

Ao comparar os genes entre as linhagens NA1000 e CC0835::Tn5 após ambas serem 

expostas ao choque-frio foram encontrados 1344 genes diferencialmente expressos de modo 

estatisticamente significante. Esta análise foi realizada no intuito de identificarmos os genes 

induzidos e reprimidos na linhagem CC0835::Tn5, ou seja, genes diferencialmente expressos 

na ausência de rhlE. Os genes que apresentaram uma maior indução nesta condição estão 

descritos na Tabela 11.  Entre os genes induzidos encontramos diferentes pequenos RNAs 

regulatórios (demonstrado em amarelo), ao comparar com os pequenos RNAs encontrados 

anteriomente na linhagem NA1000 após choque-frio, e também uma família de um regulador 

Figura 38 - Representação esquemática das principais mudanças na expressão gênica e processos celulares frente ao choque frio 

__________em Caulobacter crescentus – Principais genes e vias metabólicas induzidos e reprimidos após choque frio são 

__________ilustrados em verde e vermelho, respectivamente. Ferramenta utilizada: DAVID Bioinformatics Resources 6.7 - 

__________National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), NIH. 
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transcricional distinta (AcrR) (não mostrado). O interessante é que as proteínas relacionadas 

ao transporte de moléculas estão em maioria, mais uma vez (em azul na tabela 11). Além 

disso, há fatores anti-sigmas, proteínas relacionadas com o flagelo celular e com a maquinaria 

ribossomal, chaperonas e proteínas envolvidas com a transdução de sinais. 

 

Tabela 11 - Genes induzidos na linhagem CC0835::Tn5 após choque frio 

Gene Descrição Log2(Indução) 

CCNA_01007 

CCNA_01041 

CCNA_R0024 

CCNA_01074 

CCNA_01120 

CCNA_01628 

CCNA_01735 

CCNA_R0062 

CCNA_03116 

nepR 

CCNA_R0079 

CCNA_03660 

CCNA_R0090 

CCNA_R0199 

CCNA_00433 

CCNA_00772 

CCNA_R0121 

fixT 

CCNA_R0002 

CCNA_02980 

CCNA_00851 

CCNA_01588 

CCNA_00214 

CCNA_02979 

CCNA_01587 

CCNA_03689 

CCNA_00897 

CCNA_03830 

acrB2 

CCNA_00849 

CCNA_01586 

CCNA_00898 

rpoH 

hypothetical protein 

hypothetical protein  

tRNA-Ser; K14233 tRNA Ser 

entericidin B-like protein 

hypothetical protein 

hypothetical protein 

PaaI thioesterase family protein 

tRNA-Ser; K14233 tRNA Ser 

hypothetical protein 

nepR; anti-sigma factor NepR 

minimal medium expressed sRNA 

Usg protein 

tRNA-Leu; K14228 tRNA Leu 

small non-coding RNA  

type 1 capsular polysaccharide biosynthesis protein J 

hypothetical protein 

small non-coding RNA  

fixT; hypoxia negative feedback regulator FixT 

small non-coding RNA  

tryptophan 2,3-dioxygenase; K00453 tryptophan 2,3-dioxygenase  

periplasmic multidrug efflux lipoprotein precursor; multidrug efflux system  

hypothetical protein; ABC-2 type transport system permease protein  

TonB-dependent receptor; K02014 iron complex outermembrane recepter protein  

cysteine desulfhydrase/selenocysteine lyase  

hypothetical protein; K01992 ABC-2 type transport system permease protein  

alanine dehydrogenase; alanine dehydrogenase  

hypothetical protein 

multidrug resistance protein A, efflux pump; multidrug efflux system  

acrB2; cation/multidrug efflux pump acrB2; K18138 multidrug efflux pump  

outer membrane efflux protein; K18139 outer membrane protein, multidrug efflux system  

ABC transporter, ATP-binding protein; ABC-2 type transport system ATP-binding prot  

ribosomal large subunit pseudouridine synthase F; 23S rRNA pseudouridine synthase 

rpoH; RNA polymerase sigma factor RpoH; RNA polymerase sigma-32 factor 

>2,87387 

>2,87387 

>2,87387 

>2,87387 

>2,87387 

>2,87387 

>2,87387 

>2,87387 

>2,87387 

>2,87387 

>2,87387 

>2,87387 

>2,87387 

>2,87387 

>2,87387 

>2,87387 

>2,87387 

>2,87387 

>2,87387 

2.87387 

2.5853 

2.58199 

2.49234 

2.48726 

2.4371 

2.40345 

2.38836 

2.36748 

2.24521 

2.21161 

2.18333 

2.14549 

1.99753 
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CCNA_03831 

CCNA_02341 

CCNA_02616 

CCNA_02617 

CCNA_03624 

CCNA_02594 

CCNA_00322 

CCNA_00847 

CCNA_01516 

CCNA_01939 

pstC 

pstA 

CCNA_01585 

CCNA_00338 

CCNA_01463 

CCNA_02862 

CCNA_03883 

CCNA_00852 

CCNA_00181 

CCNA_00339 

CCNA_00700 

CCNA_00877 

sufC 

CCNA_00250 

CCNA_00491 

CCNA_02242 

CCNA_00822 

phoU 

CCNA_01761 

CCNA_02595 

CCNA_01589 

dnaK 

CCNA_00154 

pstB 

CCNA_00362 

CCNA_R0112 

CCNA_00899 

CCNA_02615 

CCNA_01187 

dnaJ 

CCNA_01814 

CCNA_02295 

CCNA_01804 

 
 

major facilitator superfamily transporter; MFS transporter, DHA2 family, multidrug resist  

small heat shock protein;  molecular chaperone IbpA 

4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase; 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase 

histidinol-phosphate aminotransferase; histidinol-phosphate aminotransferase  

sodium bicarbonate cotransporter; uncharacterized protein  

heat shock endopeptidase HtpX; heat shock protein HtpX  

hypothetical protein 

leucine-responsive regulatory protein; Lrp/AsnC family transcriptional regulator 

NAD(P)H:FMN oxidoreductase family protein  

ADP-ribosylglycohydrolase  

pstC; phosphate transport system permease protein pstC; phosphate transport system  

pstA; phosphate transport system permease protein pstA; phosphate transport system  

TonB-dependent receptor; K02014 iron complex outermembrane recepter protein  

TonB-dependent receptor; K02014 iron complex outermembrane recepter protein  

3-deoxy-7-phosphoheptulonate synthase; 3-deoxy-7-phosphoheptulonate synthase   

phage host specificity protein 

 hypothetical protein 

TetR family transcriptional regulator  

type II secretion pathway protein M; K02462 general secretion pathway protein M 

transporter, major facilitator superfamily  

TonB-dependent receptor  

hypothetical protein 

sufC; ATP-dependent transporter SufC; K09013 Fe-S cluster assembly ATP-binding protein 

poly(3-hydroxyalkanoate) depolymerase; poly(3-hydroxybutyrate) depolymerase 

GTP cyclohydrolase I; K01495 GTP cyclohydrolase I  

PHB granule-associated protein, phasin2 

hypothetical protein 

phoU; phosphate transport system protein phoU; phosphate transport system protein  

YjgP/YjgQ family membrane permease; lipopolysaccharide export system permease protein  

Zn finger TFIIB-family transcription factor; uncharacterized protein 

acyltransferase 3 

dnaK; chaperone protein DnaK; molecular chaperone DnaK 

hypothetical protein 

pstB; phosphate transport ATP-binding protein pstB; phosphate transport system ATP-bind  

zinc uptake regulation protein; Fur family transcriptional regulator, zinc uptake regulator 

small non-coding RNA  

bacterial peptide chain Release factor 1 (RF-1); peptide chain release factor 1 

homogentisate 1,2-dioxygenase; homogentisate 1,2-dioxygenase  

RNA polymerase ECF-type sigma factor; RNA polymerase sigma-70 factor, ECF subfamily 

dnaJ; chaperone protein DnaJ; molecular chaperone DnaJ 

nitrogen regulation protein ntrB; two-component system, NtrC family 

hypothetical protein 

glutathione peroxidase; glutathione peroxidase  
 

1.86832 

1.73527 

1.72675 

1.70404 

1.63908 

1.51502 

1.4664 

1.4586 

1.44484 

1.43989 

1.38124 

1.34288 

1.3222 

1.30469 

1.29441 

1.28546 

1.28224 

1.2492 

1.21424 

1.1794 

1.16387 

1.144 

1.13677 

1.13311 

1.08914 

1.08876 

1.06858 

1.06826 

1.06468 

1.06438 

1.05799 

1.05481 

1.0417 

1.04074 

1.03542 

1.03161 

1.02996 

1.0208 

1.02008 

1.01693 

1.01563 

1.00582 

1.00294 
 



104 

 

 

Os genes mais reprimidos, por sua vez, se encontram listados na tabela 12. Entre eles, 

podemos encontrar quatro pequenos RNAs regulatórios (em amarelo), várias proteínas 

envolvidas em processos de transporte celular, proteínas relacionadas ao reparo de DNA 

(como ImuA e ImuB) e com o início da replicação (DnaA) e várias proteínas envolvidas com 

a maquinaria ribossomal - proteínas ribossomais L30, L22, L31, L35, L36 e S9; e o RNA 

ribossomal 6S. 

 

Tabela 12 - Genes reprimidos na linhagem CC0835::Tn5 após choque frio 

Gene Descrição Log2(Indução) 

CCNA_00879 

lpxC 

CCNA_00878 

CCNA_R0004 

CCNA_R0092 

CCNA_02610 

CCNA_00761 

CCNA_R0088 

CCNA_03400 

CCNA_01377 

CCNA_03430 

CCNA_02416 

CCNA_00654 

CCNA_02275 

CCNA_03060 

CCNA_02870 

CCNA_02391 

CCNA_03169 

CCNA_03091 

CCNA_00566 

CCNA_00126 

imuA 

bacB 

CCNA_02806 

CCNA_01372 

CCNA_02686 

CCNA_03017 

CCNA_01578 

PAS-family sensor histidine kinase  

lpxC; UDP-3-O-(3-hydroxymyristoyl) N-acetylglucosamine deacetylase 

ATP-dependent RNA helicase; ATP-dependent RNA helicase RhlE    

cell cycle regulated sRNA    

minimal medium expressed sRNA  

glyoxalase family protein 

hypothetical protein 

minimal medium expressed sRNA                                                                                                                

hypothetical protein  

hypothetical protein 

LSU ribosomal protein L36P; K02919 large subunit ribosomal protein L36  

DNA-binding protein HU; K03530 DNA-binding protein HU-beta 

uroporphyrin-III C-methyltransferase; K02303 uroporphyrin-III C-methyltransferase 

ABC transporter, periplasmic component   

hypothetical protein; uncharacterized protein 

phage protein 

oxidoreductase  

SH3 domain protein 

hypothetical protein 

mannonate dehydratase; mannonate dehydratase  

glutathione S-transferase  

imuA; DNA damage-induced protein ImuA; protein ImuA   

bacB; bactofilin B BacB 

nickel-cobalt-cadmium resistance protein NccC; outer membrane protein  

lysine decarboxylase family; uncharacterized protein 

N-carbamoyl-L-amino acid hydrolase; K02083 allantoate deiminase  

hydrogenase, cytochrome b-type subunit 

beta-lactamase repressor 

-4.78225 

-3.85683 

-3.67272 

-3.3418 

-3.20364 

-2.62394 

-2.55684 

-2.52337 

-2.37868 

-2.35345 

-2.35289 

-2.33414 

-2.14993 

-2.13575 

-2.0051 

-2.00083 

-1.98278 

-1.94475 

-1.9212 

-1.86631 

-1.85169 

-1.80631 

-1.80119 

-1.74295 

-1.7273 

-1.67499 

-1.67155 

-1.66961 
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CCNA_01229 

CCNA_02057 

CCNA_03444 

CCNA_03725 

CCNA_00350 

CCNA_02035 

CCNA_00157 

CCNA_01098 

CCNA_02927 

CCNA_02732 

CCNA_00913 

CCNA_02456 

CCNA_03276 

CCNA_R0077 

CCNA_01362 

CCNA_R0185 

CCNA_02344 

CCNA_02212 

CCNA_02378 

CCNA_03428 

CCNA_00880 

CCNA_02392 

CCNA_00949 

CCNA_03235 

CCNA_02982 

CCNA_02485 

CCNA_01781 

CCNA_03384 

CCNA_02396 

CCNA_03141 

phd 

CCNA_03413 

dnaA 

CCNA_03118 

fljL 

CCNA_01906 

CCNA_03124 

CCNA_03271 

CCNA_02570 

CCNA_00365 

CCNA_02422 

CCNA_01854 

CCNA_03489 

CCNA_02438 

2-hydroxychromene-2-carboxylate isomerase  

hypothetical protein 

TonB-dependent receptor  

ATP-dependent DNA ligase; K10747 DNA ligase 1  

hypothetical protein; uncharacterized protein 

glycosyltransferase; K14335 alpha-1,6-mannosyltransferase  

glyoxalase family protein 

LSU ribosomal protein L35P; K02916 large subunit ribosomal protein L35  

short chain dehydrogenase; K00059 3-oxoacyl-[acyl-carrier protein] reductase  

hypothetical protein 

hypothetical protein 

ribonuclease III 

glycerophosphoryl diester phosphodiesterase; glycerophosphoryl diester phosphodiesterase  

6S RNA   

two-component response regulator 

small non-coding RNA    

phosphoglycerate mutase;2,3-bisphosphoglycerate-dependent phosphoglycerate mutase 

gluconolactonase; gluconolactonase  

SIMPL family protein; uncharacterized protein 

conserved hypothetical cytosolic protein 

hypothetical protein; ABC-2 type transport system permease protein  

SnoaL-like domain protein 

hypothetical protein 

spermidine/putrescine transport ATP-binding protein potA ; spermidine/putrescine transp  

porin; K07267    

vanillin dehydrogenase  

hypothetical protein 

LSU ribosomal protein L31P; large subunit ribosomal protein L31   

GST / metaxin-like protein 

phosphoserine phosphatase  

phd; SpoVT-AbrB family transcription factor, phd antitoxin 

NAD(P) transhydrogenase alpha subunit-related protein; NAD(P) transhydrogenase subunit 

dnaA; chromosome replication initiator protein DnaA; chromosomal replication initiator prot  

hypothetical protein 

fljL; flagellin fljL; K02406  

allophanate hydrolase (EC:3.5.1.54); K01457 allophanate hydrolase  

NAD/mycothiol-dependent formaldehyde dehydrogenase 

methionine gamma-lyase; K01761 methionine-gamma-lyase  

major facilitator superfamily transporter  

ornithine decarboxylase; K01581 ornithine decarboxylase  

short chain dehydrogenase; K07124 uncharacterized protein 

GntR-family transcriptional regulator   

nitropropane dioxygenase/trans-enoyl-CoA reductase family 

quinone oxidoreductase (EC:1.6.5.5) 

-1.65474 

-1.654 

-1.65024 

-1.64461 

-1.64344 

-1.6273 

-1.61053 

-1.5948 

-1.58483 

-1.56575 

-1.55348 

-1.53685 

-1.52541 

-1.51975 

-1.50257 

-1.50181 

-1.48045 

-1.46581 

-1.46506 

-1.46188 

-1.45872 

-1.42194 

-1.39763 

-1.37306 

-1.3378 

-1.32637 

-1.32519 

-1.32484 

-1.31916 

-1.31326 

-1.30817 

-1.29843 

-1.29428 

-1.29326 

-1.28655 

-1.28453 

-1.28008 

-1.27133 

-1.26791 

-1.2673 

-1.26413 

-1.26359 

-1.25297 

-1.25049 
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CCNA_01902 

CCNA_01182 

CCNA_00526 

CCNA_00482 

CCNA_03604 

CCNA_02179 

CCNA_00434 

CCNA_02178 

CCNA_02105 

CCNA_02838 

CCNA_01878 

cspD 

CCNA_01449 

higA 

CCNA_01353 

cspA 

CCNA_01592 

CCNA_02805 

CCNA_00192 

exbB 

CCNA_02314 

CCNA_03254 

rplV 

CCNA_00423 

imuB 

CCNA_01441 

rpmD 

nickel-responsive regulator NikR; CopG family transcriptional regulator   

glutathione S-transferase; K00799 glutathione S-transferase  

BMFP membrane fusogenic protein 

toxin protein module HipA; serine/threonine-protein kinase HipA  

hypothetical protein 

long-chain fatty acid transport protein precursor; long-chain fatty acid transport protein  

conserved membrane-spanning protein 

short-chain alcohol dehydrogenase  

hypothetical protein 

EF hand domain protein 

long-chain-fatty-acid--CoA ligase; K00666 fatty-acyl-CoA synthase  

cspD; cold shock protein cspD; cold shock protein (beta-ribbon, CspA family)  

fructose-1,6-bisphosphatase, FIG superfamily; K03841 fructose-1,6-bisphosphatase I  

higA; transcriptional regulator, antitoxin protein higA  

myo-inositol-hexaphosphate 3-phosphohydrolase; K01083 3-phytase  

cspA; cold shock protein CspA; cold shock protein (beta-ribbon, CspA family)  

SN-glycerol-3-phosphate transport ATP-binding protein 

hypothetical protein 

long-chain-fatty-acid--CoA ligase; K00666 fatty-acyl-CoA synthase  

exbB; TonB accessory protein exbB; K03561 biopolymer transport protein ExbB  

hypothetical protein 

pectate lyase 

rplV; LSU ribosomal protein L22P; large subunit ribosomal protein L22  

phosphohydrolase, MutT-nudix family  

imuB; DNA polymerase Y-family protein ImuB; K14161 protein ImuB  

SSU ribosomal protein S9P; small subunit ribosomal protein S9  

rpmD; LSU ribosomal protein L30P; large subunit ribosomal protein L30                                           

-1.24398 

-1.24285 

-1.2417 

-1.23941 

-1.23793 

-1.23562 

-1.22717 

-1.22715 

-1.224 

-1.21892 

-1.20619 

-1.20263 

-1.20113 

-1.19149 

-1.18013 

-1.17508 

-1.16884 

-1.16518 

-1.16302 

-1.16122 

-1.15982 

-1.15773 

-1.07347 

-1.04892 

-1.04567 

-1.0442 

-1.0308 

 

 

O programa BLAST2GO foi utilizado para análise dos genes diferencialmene 

expressos. A figura 39 ilustra os componentes e os processos celulares em que os genes 

positivamente e negativamente regulados participam (genes provenientes das tabelas 7 e 8). 

Como podemos perceber pela figura, há um grande número de genes que participam no 

transporte transmembrana, resposta a estímulos, processos metabólicos e regulação da 

transcrição. Além disso, existe um predomínio de componentes de membrana e parede 

celular.  
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Até o momento, uma análise descritiva dos genes e principais processos celulares e 

vias metabólicas em que participam foi realizada, passo inicial e importante para uma análise 

mais profunda dos dados obtidos. O objetivo final desta análise transcriptômica é identificar 

o papel de RhlE no stimulon de choque-frio em C. crescentus, objetivo este nunca explorado 

na literatura. Além disso, este será o primeiro trabalho que utiliza a técnica de RNAseq para 

o estudo da resposta transcricional global de C. crescentus frente ao choque-frio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - BLAST2GO – Classificação dos genes induzidos e reprimidos em CC0835::Tn5 após choque frio; principais 

__________processos e componentes celulares são ilustrados. 
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4.5.3 Análise dos dados 

 

 Uma análise mais profunda dos dados foi realizada levando em consideração a 

participação dos genes diferencialmente expressos nos diversos processos celulares, tais 

como a replicação, transcrição e a tradução; envolvimento com a parede celular e estruturas 

de membrana, biossíntese de flagelo, motilidade e quimiotaxia. 

 

4.5.3.1 Genes diferencialmente expressos envolvidos com a regulação da transcrição 

 

Mudanças na expressão de fatores de transcrição podem modificar a regulação global 

de redes transcricionais, que em alguns casos podem ser essenciais para uma adaptação 

ambiental. O fato de diversos reguladores transcricionais (LysR, GntR, TetR, PadR, AraC e 

ROS/MUCR) se mostrarem diferentemente expressos na linhagem NA1000 indica que o 

choque-frio exerce um efeito global sobre a expressão gênica de C. crescentus. Como 

podemos ver pela tabela 9, a família de regulador transcricional mais induzido na condição 

de choque-frio foi LysR. A família do Regulador transcricional do tipo LysR (LTTR) é um 

dos grupos de reguladores transcricionais mais bem caracterizados (MADDOCKS et al., 

2008). A conservação de LTTRs em genomas de diversas bactérias significa que eles têm 

assumido um papel regulatório sobre os genes de diversas funções, cujos produtos podem 

estar envolvidos no metabolismo, a divisão celular, quorum sensing, virulência, motilidade, 

fixação de nitrogênio, respostas ao stress oxidativo, produção de toxinas e secreção, por 

exemplo (BYRNE et al., 2007; CAO et al., 2001; DEGHMANE et al., 2000, 2002; KIM et 

al., 2004; KOVACIKOVA; RUSSEL et al., 2004; SKORUPSKI, 1999; SPERANDIO et al., 

2007). Entre os reguladores de transcrição regulados negativamente, o regulador AraC foi o 

mais reprimido (-29,4 vezes) (Tabela 10), sugerindo que este regulador transcricional não 

seja essencial para a adaptação de C. crescentus ao choque-frio.  

 

4.5.3.2 Genes diferencialmente expressos envolvidos na replicação do DNA, recombinação 

______e reparo 

 

Os processos de replicação, recombinação e reparo do DNA podem ser modulados 

por mudanças ambientais de temperatura (LOPEZ-GARCIA et al., 2000). Assim, nós 
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examinamos a expressão de genes relacionados com estes processos durante o choque-frio 

em C. crescentus. Para a linhagem NA1000, recO e uma enzima de 

integração/recombinação/inversão no DNA foram encontrados com uma expressão 

relativamente alta (7,46 e 6,68 vezes, respectivamente) (dados não mostrados).  

A maioria dos genes relacionados com estes processos se mostraram diferencialmente 

expressos na linhagem CC0835::Tn5 após choque-frio (Tabela 12); a proteína 

integrase/recombinase XerC, ImuA, ImuB e RecA se mostraram reprimidos nesta condição 

(-1,14, -3,48, -2, -1,86 vezes, respectivamente). Além disso, DnaA – proteína que auxilia o 

início do processo de replicação – também se mostrou negativamente regulada (-2,29 vezes) 

na linhagem CC0835::Tn5. Resultado similar ao encontrado para a análise transcriptômica 

de Thermoanaerobacter tengcongensis após choque-frio (LIU et al., 2014), mas diferente 

para os resultados em E. coli e Moxarella catarrhalis que apresentam uma indução de dnaA 

na mesma condição (ATLUNG et al., 1999; SPANIOL et al., 2013). Em suma, a baixa 

temperatura causa repressão de muitos genes relacionados com os processos de reparo de 

DNA e recombinação na linhagem CC0835::Tn5. 

 

4.5.3.3 Genes diferencialmente expressos envolvidos com os processos de transcrição e 

______tradução  

 

O choque-frio induz a estabilização de estruturas secundárias nos mRNAs, que 

podem reduzir a eficiência da tradução e a montagem ribossômica. A atividade da RNA 

polimerase pode ser modificada por fatores Sigma que transcrevem genes específicos para 

uma condição ambiental ou de estresse (ISHIHAMA, 2000). Na linhagem NA1000 (Tabela 

9) dois genes que codificam para fatores sigmas ECF se mostraram negativamente regulados, 

sigT e sigU (3,68 e 3,55 vezes, respectivamente) (dados não mostrados), enquanto que para 

a linhagem CC0835::Tn5 (Tabela 11) os genes rpoH e rpoE se mostraram induzidos após o 

choque-frio. Assim, a expressão de genes relacionados com componentes da RNA 

polimerase parece mudar com a presença ou ausência de RhlE na condição de choque-frio a 

10 °C.   

Tem sido proposto que os ribossomos podem agir como sensores de estresses 

térmicos podendo remontar sua estrutura no intuito de promover a síntese de proteínas 
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específicas para adaptação a diferentes temperaturas (VANBOGELEN, 1990). Resultados da 

análise transcriptômica de T. tengcongensis parece estar em conformidade com esta proposta, 

uma vez que os pesquisadores observaram um grande número de proteínas e componentes 

ribossomais positivamente regulados após choque-frio (LIU et al., 2014). Para C. crescentus, 

contudo, somente dois genes (CCNA_00898 e CCNA_03430) relacionados com a 

subunidade maior do ribossomo se mostraram induzidos na linhagem NA1000 (6,36 e 2,88 

vezes, respectivamente) (dados não mostrados); enquanto que várias proteínas e RNAs 

ribossomais - L30, L22, L35, S9 e 6S - se mostraram regulados negativamente, tanto na 

linhagem NA1000 quanto em CC0835::Tn5 (Tabela 12), sendo estes muito mais expressivos 

na linhagem mutante. 

 

4.5.3.4 Genes diferencialmente expressos envolvidos com a parede celular e estruturas de 

______membrana 

 

A parede celular é o principal componente estrutural de uma célula, e se comporta 

como a proteção primária contra estresses ambientais em muitos organismos. Muitos genes 

envolvidos com a parede e membrana celular de C. crescentus se mostraram diferencialmente 

expressos após a exposição bacteriana ao choque frio. A biosíntese de peptídeoglicano é um 

dos processos mais importantes para a formação da parede celular em bactérias; um gene em 

particular que codifica a enzima N-acetilactosaminida beta-1,6-N-

acetylglicosaminiltransferase se mostrou bem induzido (32 vezes) na linhagem NA1000 

(Tabela 9).   

 

4.5.3.5 Genes diferencialmente expressos envolvidos com a biossíntese do flagelo, 

_______motilidade e quimiotaxia 

 

A biossíntese do flagelo, que confere motilidade à célula, possui um papel importante 

na resposta bacteriana a estresses (SHI et al., 1993); além disso, a transcrição de genes 

relacionados a este processo é dependente da temperatura (KAMP et al., 2011). Oito genes 

envolvidos com a motilidade celular (FliG/F/P/O/I/M/X/E) se mostraram moderadamente 

induzidos (2,08 a 4,22 vezes de indução) na linhagem selvagem de C. crescentus após a sua 

exposição a baixas temperaturas (não mostrado); além disso, 6 genes envolvidos com a 
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quimiotaxia também se mostraram induzidos na mesma condição (5,65 a 9,18 vezes de 

indução); resultados consistentes com a observação de que a indução de genes envolvidos 

com a biosíntese do flagelo e quimiotaxia é uma das respostas ao choque-frio mais 

proeminentes em Yersinia enterocolitica (BRESOLIN et al., 2006).  

 

4.5.3.6 Genes diferencialmente expressos envolvidos com o transporte ABC e sistemas de 

______secreção bacterianos 

 

Dentre os inúmeros genes que codificam transportadores ABC no genoma de C. 

crescentus, dois genes (lolE e lolD) se mostraram muito induzidos na linhagem NA1000 após 

choque-frio (10,5 e 7,46 vezes, respectivamente) (não mostrado), sendo ambos sistemas de 

transporte envolvidos com a liberação de lipoproteínas. Por outro lado, muitos destes 

transportadores se mostraram negativamente regulados, sendo estes envolvidos 

principalmente com transporte de D-metionina, complexo ferro-enxofre e sulfato. 

Interessante é saber que muitos sistemas de efluxo tiveram uma grande indução na linhagem 

NA1000 após choque-frio (Tabela 9); encontramos três proteínas envolvidas com o sistema 

de efluxo de níquel-cobalto-cádmio, NccC, CzcB e CzcA (29,8, 9,18 e 6,06 vezes, 

respectivamente); além de uma proteina relacionada com o efluxo de cátions e multidrogas 

(AcrB2) que teve uma indução de 6,9 vezes. Finalmente, duas proteínas relacionadas ao 

sistema de secreção do tipo IV (VirB11 e TrbL) também se mostraram bastante induzidas na 

linhagem selvagem a 10 °C (12,9 e 7,46 vezes, respectivamente). 

 

 

4.6 HITS-CLIP  

 

Para uma análise dos possíveis RNAs com que RhlE possa interagir utilizamos o 

método de HITS-CLIP (High-throughput sequencing of RNA isolated by cross-linking 

immunoprecipitation). A linhagem FLAG-RhlE mais uma vez foi utilizada após 5 horas de 

incubação a uma temperatura de 10 °C. Para um controle negativo do experimento, 

utilizamos a linhagem selvagem de C. crescentus (NA1000), uma vez que não codifica o 

produto de rhlE ligado ao epitopo FLAG; sendo possível, assim, a eliminação de RNAs 

inespecíficos.  
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 Os possíveis RNAs que foram co-precipitados com a proteína RhlE estão descritos 

na tabela 13. Podemos perceber que muitos dos genes encontrados aqui já foram citados 

anteriormente (genes diferencialmente expressos no RNAseq) como, por exemplo, o pequeno 

RNA R0171 (induzido na linhagem selvagem após choque-frio) e a proteína de membrana 

externa codificada por CCNA_03669 (reprimida na linhagem selvagem após choque-frio); 

genes que fazem parte das mesmas vias metabólicas e processos celulares já mencionados, 

como o caso dos genes cheL e fibY que estão envolvidos com a quimiotaxia e a montagem 

do flagelo; e, finalmente, genes que não foram encontrados pela técnica do RNAseq. A 

concordância entre os diferentes métodos sinaliza que estes genes sejam realmente regulados 

diferencialmente pela RNA helicase RhlE. 

 

Tabela 13 - Possíveis RNAs ligantes à CC0835 (RhlE) 

Gene Descrição NA1000 CC0835-

FLAG 

RNAseq 

NA1000 

30 °C x  

10 °C 

RNAseq 

NA100 x 

0835::Tn5 

10 °C 

CCNA_01276 

CCNA_01361 

CCNA_01437 

MoaD 

This 

CCNA_02270 

CCNA_02283 

StaR 

CCNA_02521 

CCNA_02602 

CCNA_02615 

CCNA_R0170 

CCNA_02631 

CCNA_R0171 

CCNA_02666 

FlbY 

CCNA_02789 

CCNA_03977 

CCNA_02838 

CCNA_02876 

CCNA_02929 

CCNA_02969 

cytochrome c5 

PepSY superfamily protein  

transglycosylase associated protein 

molybdopterin converting factor, molybdopterin synthase sulfur carrier 

thiS; ThiaminS ubiquitin-like sulfur carrier protein 

MarR-family transcriptional regulator 

HNH endonuclease family protein 

staR; transcriptional regulator of stalk biogenesis staR 

endonuclease involved in recombination; holliday junction resolvase 

LysR-family transcriptional regulator 

homogentisate 1,2-dioxygenase  

small non-coding RNA     

P-loop NTPase-related protein  

small non-coding RNA   

chemotactic signal-response protein CheL    

flbY; flagellar basal-body protein FlbY  

Xre-family transcriptional regulator 

HTH transcriptional regulator 

EF hand domain protein  

very short patch repair (Vsr) endonuclease 

sorbitol dehydrogenase 

TetR-family transcriptional regulator 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

396.617 
323.185 

379.573 

211.152 

326.532 

357.685 

469.174 

513.228 

532.08 

210.653 

529.17 

413.497 

1001.14 

414.565 

332.778 

496.495 

290.902 

352.707 

250.872 

292.024 

197.754 

212.978 

-0.6746 
-2.2444* 

      - 

      - 

-1.6781 

+1.1496 

     - 

-1.2399 

+0.8224 

+2.4767 

+1.3657 

     - 

   INF* 

+3.5423* 

+1.2036 

+1.4686 

     - 

+1.6240 

-1.1386 

+1.8383 

+2.3081 

+ 2.430 

      - 
-0.7764 

      - 

      - 

      - 

      - 

-0.7166 

-1.0683* 

     - 

     - 

+1.0208* 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

-1.2189* 

     - 

-0.8006 

     - 



113 

 

relB-3 

XerD 

CCNA_03194 

CCNA_03287 

CCNA_03288 

CCNA_03372 

CCNA_03397 

Phd 

CCNA_03487 

CCNA_03622 

CCNA_03666 

CCNA_03669 

CCNA_03723 

CCNA_03762 

CCNA_R0092 

CCNA_03845 

CCNA_00419 

CCNA_03921 

CCNA_00477 

CCNA_00481 

CCNA_00561 

CCNA_00588 

CCNA_00589 

CCNA_00590 

CCNA_00592 

CCNA_00617 

CCNA_00848 

CCNA_00911 

parE-1 

  

 

relB-3; antitoxin protein relB-3   

site-specific tyrosine recombinase; integrase/recombinase XerD 

conserved inner membrane protein; putative membrane protein 

PadR-family transcriptional regulator 

YcfA superfamily protein 

bacterioferritin-associated ferredoxin 

conserved coiled-coil domain protein 

 phd; SpoVT-AbrB family transcription factor, phd antitoxin  

zonular occludens toxin, zot-like protein 

beta-lactamase repressor 

YnbE-like lipoprotein  

outer membrane protein   

PaaI thioesterase family protein  

acetolactate synthase-related protein  

minimal medium expressed sRNA   

ADA regulatory protein/O6-methylguanine-DNA methyltransferase  

fasciclin domain cell surface protein 

UDP-glucose 6-dehydrogenase related protein 

Excisionase  

HipB transcriptional regulator 

conserved hypothetical cytosolic protein 

SapA domain protein 

hypothetical protein  

FixC-family flavoprotein dehydrogenase 

ferritin superfamily protein 

arginine N-succinyltransferase, beta chain; arginine N-succinyltransferase 

leucine-responsive regulatory protein 

AAA domain ATPase  

parE-1; toxin protein parE-1; K19092 toxin ParE1/3/4    
 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
 

998.82 

228.773 

684.992 

651.28 

388.141 

1627.53 

230.387 

950.211 

712.658 

293.568 

813.766 

849.583 

221.179 

10276.8 

2761.48 

204.08 

834.326 

733.941 

354.956 

199.93 

212.396 

633.455 

499.892 

252.691 

624.124 

1650.73 

1197.01 

196.206 

428.066 
 

-0.3867 

     - 

-0.5711 

     - 

-0.7676 

     - 

+0.5810 

-1.3542 

     - 

+1.3988 

-1.7437* 

-3.3606* 

-2.5322* 

   INF* 

+1.8042 

+0.7332 

+0.6544 

+1.6848 

   INF* 

     - 

     - 

     - 

-1.7483* 

+0.6101 

+0.4004 

     - 

     - 

+2.9663* 

     - 
 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

-0.4112 

-1.3081* 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

-3.2036* 

     - 

-0.89860 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

     - 

+0.1987 

     - 

     - 

     - 

     - 

      
 

 

 Vakulskas et al. (2014) utilizaram esta mesma técnica para conhecer os RNAs 

ligantes a RNA helicase DeaD, em E. coli. Os pesquisadores identificaram 39 mRNAs 

candidatos com os quais DeaD possa interagir, incluindo 10 proteínas regulatórias (UvrY, 

SdiA, MntR, TatE, IaaA, IbpA, RpoS, DeoB, RimO e YbiT). Com tal descoberta, os 

pesquisadores elucidaram que DeaD pode participar da regulação do sistema Csr (Carbon 

storage regulatory) em E. coli, que envolve um sistema de dois componentes, BarA-UvrY. 
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 A partir de agora, com a descrição dos mRNAs candidatos com os quais RhlE 

interage, uma análise mais profunda dos dados se iniciará, especialmente no intuito de 

conhecermos em detalhes as funções e vias regulatórias que cada mRNA encontrado possa 

participar.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Utilizando-se a linhagem FLAG-RhlE construída neste trabalho foi possível analisar 

o perfil da proteína frente ao choque frio, em fase estacionária de crescimento, durante o ciclo 

celular de C. crescentus e, sob diferentes condições de estresse. Com os resultados de 

Western blotting obtidos, podemos concluir que há uma indução da proteína RhlE em baixa 

temperatura, provavelmente porque nesta condição há uma maior tendência em formar 

estruturas secundárias nas moléculas de RNA. Vimos também que a proteína não varia em 

fase estácionária de crescimento, por até 48 horas de análise, e durante as diferentes fases do 

ciclo celular de C. crescentus. Além disso, RhlE se mostrou levemente induzida na presença 

de diferentes agentes, como NaCl (85 mM) e Sacarose (150 mM), agentes muitas vezes 

capazes de gerar osmólitos que, em muitos casos, estabilizam estruturas secundárias e 

terciárias nas moléculas de RNA; situação em que as RNAs helicases podem exercer suas 

funções. 

A mesma linhagem FLAG-RhlE foi também utilizada para o estudo da estabilidade 

da proteína e seu possível envolvimento com a biogênese do ribossomo. Vimos que em 

baixas condições de temperatura, existe uma estabilização de RhlE, o que não ocorre em uma 

condição normal de temperatura a 30 °C, na qual percebemos a degradação mais rápida da 

mesma. Também vimos que RhlE foi detectada em algumas frações ribossomais, o que deve 

ser confirmado por repetições experimentais. 

Analisando-se o padrão de expressão de rhlE, podemos tirar diferentes conclusões 

acerca dos vários resultados. Um resultado interessante é obtido nos ensaios de comparação 

entre as fusões de transcrição construídas na presença ou na ausência da região 5’-UTR. A 

deleção da região 5’-UTR causa perda da expressão do gene rhlE na condição de choque frio 

em fase logarítmica ou estacionária de crescimento, indicando que esta seja uma região 

importante para a indução RNA helicase RhlE em baixa temperatura. Através de fusões de 

tradução ao gene lacZ mostramos que o gene rhlE sofre uma regulação pós-transcricional 

dependente de sua região 5’-UTR, apresentando uma indução em baixa temperatura. 

Pela análise transcriptômica global de ambas as linhagens NA1000 e CC0835::Tn5 

após choque-frio podemos perceber que há um grande número de genes diferencialmente 
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expressos que participam de importantes processos celulares, como o transporte 

transmembrana, resposta a estímulos e regulação da transcrição.  

Finalmente, utilizando-se a técnica de HITS-CLIP fomos capazer de identificar 

possíveis mRNAs ligantes de RhlE, dado muito importante para desvendarmos o papel 

celular desta proteína na estabilização de mRNAs celulares.  
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