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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 



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). 

 



 

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 



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).  



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). 

 

 

 

 



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) 

 



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). 

 

 



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 



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 

 



 

 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). 



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 



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 



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).  

 



 

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).  

 

 

 

 

               



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, 



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 



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). 

 

 

 



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.  



 

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 



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) 

 



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 



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).  



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. 



 

 

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; 



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.  

 



 

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 



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). 

 



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 



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 



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).  

 

 

 



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.  



 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 



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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