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RESUMO 

 

Kaihami, G.H. Envolvimento da peroxirredoxina LsfA na virulência de Pseudomonas 

aeruginosa. 2012. 95p. Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Bioquímica. 
Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

As bactérias são reconhecidas pelos macrófagos através dos receptores do tipo Toll 

(TLR), que ativam as vias do NF-κB e das MAPKs, resultando em respostas como a 

fagocitose e a produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (ROS/RNS), 

que causam a morte do microrganismo. P. aeruginosa, uma causa comum de 

pneumonia associada à ventilação mecânica, é uma bactéria que utiliza diversas 

estratégias de virulência e defesa, incluindo mecanismos antioxidantes. O objetivo 

deste trabalho foi verificar a relação entre o papel da 1-Cys peroxirredoxina LsfA 

está envolvida na virulência de  P. aeruginosa. Linhagens mutantes com deleção em 

lsfA ou com uma mutação pontual neste gene (troca da Cys45 por Ala, RB302) 

foram construídas, sendo mais sensíveis a peróxido de hidrogênio que a linhagem 

selvagem PA14, como verificado pelo halo de inibição de crescimento. A atividade 

peroxidásica de LsfA foi medida in vitro pelo ensaio de tiocianato férrico e apenas a 

proteína com a sequência selvagem foi ativa, enquanto uma mutação na Cys45 

aboliu completamente a sua atividade. Infecção de macrófagos J774 com as 

linhagens ∆lsfA ou C45A  resultaram em uma diminuição da morte dos macrófagos, 

aumento do clearance bacteriano e aumento da secreção de TNF-α em comparação 

aos macrófagos infectados com a linhagem PA14, sugerindo uma maior ativação 

das vias do NF-κB e das MAPKs nos macrófagos infectados com as linhagens 

mutantes. Para verificar se LsfA poderia alterar o estado oxidativo dos macrófagos, 

eles foram infectados com as linhagens PA14 ou RB302 (C45A) e incubadas com 



 

carbóxi-H2DCFDA, um indicador que se torna fluorescente quando oxidado. 

Macrófagos infectados com a linhagem mutante demonstraram um maior estado 

oxidativo em comparação aos macrófagos infectados com a linhagem selvagem, 

confirmando que LsfA limita a ativação dos macrófagos, resultando  numa menor 

produção de TNF-α e diminuição da citotoxicidade. A via das MAPKs e do NF-κB 

são requeridos para a produção máxima de TNF-α nos macrófagos infectados com a 

linhagem RB302, o que foi demonstrado utilizando-se de inibidores farmacológicos 

para essas vias. Como esperado, quando os macrófagos foram infectados com a 

linhagem RB302 na presença do antioxidante N-acetil-cisteína, houve uma redução 

da produção de TNF-α a níveis semelhantes dos macrófagos infectados com a 

linhagem selvagem. Em modelo de pneumonia aguda, todos os camundongos 

infectados com a linhagem PA14 morreram 48h pós-infecção, enquanto os 

camundongos infectados com a linhagem RB302 sobreviveram por mais de 60 dias 

após a infecção. Houve uma redução do número de bactérias nos pulmões, baço e 

fígado nos camundongos infectados com a linhagem RB302 em comparação aos 

camundongos infectados com a linhagem PA14. Também foi observado um aumento 

na produção de citocinas pró-inflamatórias nos camundongos infectados com a 

linhagem RB302 em comparação aos camundongos infectados com PA14. Com 

isso, foi demonstrado pela primeira vez o envolvimento de uma 1-Cys 

peroxirredoxina de bactérias na virulência, com a modulação da resposta imune do 

hospedeiro in vitro e in vivo. 

Palavras-chave: peroxirredoxina, macrófagos, pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, 

virulência, imunidade inata 



 

ABSTRACT 

 

Kaihami, G.H. Involvement of peroxiredoxin LsfA in the virulence of Pseudomonas 

aeruginosa. Masters Thesis -- Graduate Program in Biochemistry. Instituto de Química, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Bacteria are recognized by macrophages via Toll-Like Receptors (TLR), leading to a 

signaling pathway that activates NF-κB and MAPKs. Killing in phagossomes is 

achieved by reactive oxygen and nitrogen species (ROS/RNS) generation. P. 

aeruginosa is a common cause of ventilator associated pneumonia and it uses 

several strategies for virulence and defense, including antioxidant mechanisms. In 

this work, we show for the first time that the 1-Cys peroxiredoxin LsfA is implicated in 

P. aeruginosa virulence. Mutant strains with a deletion in lsfA or with a mutation 

(Cys45 to Ala, RB302) were constructed and they were more sensitive to H2O2 than 

the wild type strain PA14, as verified by a growth inhibition assay. In vitro peroxidasic 

activity of LsfA was measured by ferric-thiocyanate assay, and while the wild-type 

protein was active, the mutation in Cys45 abolished its activity. Infection of J774 

macrophages with ∆lsfA or C45A strains resulted in lower cell death, increased 

bacterial clearance and higher TNF-α production in comparison to PA14-infected 

macrophages, suggesting a higher level of MAPKs and NF-κB activation due to the 

mutant strains. To verify whether LsfA could modify the oxidative state of infected 

macrophages, they were infected with PA14 or RB302 strains and incubated with 

carboxy-H2DCFDA, an indicator that emits fluorescence when oxidized. 

Macrophages infected with mutant strains showed a higher oxidative state in 

comparison to PA14-infected cells, thus confirming that LsfA limits macrophages 

activation that leads to TNF-α production and cytotoxic activity. MAPKs and NF-kB 



 

pathways are required to full production of TNF-α in macrophages infected with 

RB302, as shown using pharmacological inhibitors for those pathways. When 

macrophages were infected with RB302 in the presence of the antioxidant N-acetyl-

cysteine, there was a reduction in TNF-α production as compared to PA14, as 

expected. In an acute pneumonia model, all PA14-infected mice died at 48h post-

infection, while C45A-infected mice survived as long as 60 days. There was also 

reduction in bacterial counts in the lungs, spleen and liver of mice infected with 

RB302, in comparison to PA14-infected mice. A greater pro-inflammatory cytokine 

production was observed in mice infected with mutant strain in comparison to mice 

infected with PA14. Altogether, this work shows for the first time the role of a bacterial 

1-Cys Prx that modulates host immune response in vitro and in vivo. 

Keywords: Peroxiredoxin, macrophages, pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, virulence, 
innate immunity. 
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1. Introdução 

1.1. Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa é uma proteobactéria do grupo gama que habita a 

água e o solo e, sendo encontrada em associação com plantas e animais, pode se 

comportar como um patógeno oportunista. A capacidade de metabolizar fontes 

alternativas de carbono e nitrogênio e de crescer tanto aeróbica quanto 

anaerobicamente permite que esta bactéria cresça em diversos ambientes e se adapte 

a diferentes nichos, refletindo seu vasto repertório genético. Em humanos, P. 

aeruginosa é frequentemente associada a infecções oportunistas em pacientes sob 

quimioterapia, portadores de AIDS, de fibrose cística, ou com queimaduras graves, 

sendo responsável também por infecções respiratórias, gastrointestinais e do trato 

urinário, além de ceratite, otite média e bacteremia (Lyczak et al., 2000, Wagner & 

Iglewski, 2008). 

 As infecções por P. aeruginosa são geralmente de difícil tratamento utilizando-se 

de antibioticoterapias convencionais, pois esta bactéria é intrinsecamente resistente a 

muitos desses fármacos, principalmente pela presença de diversas bombas de 

membrana e à aquisição de mecanismos de resistência a antibióticos (Mutlu & 

Wunderink, 2006, Wolfgang et al., 2003, Lee et al., 2006, Westbrock-Wadman S, 1999 , 

Cao et al., 2001, Lyczak et al., 2000, Van Delden & Iglewski, 1998, Wiehlmann et al., 

2007). A persistência de formas tolerantes a antibióticos também contribui para sua 

difícil erradicação (Drenkard, 2003). 
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 Recentemente, tem se buscado por novas drogas anti-infectivas, em contraponto 

a drogas bactericidas e bacteriostáticas, supondo-se que essas drogas não causem 

uma pressão seletiva que leve à aquisição de resistência do patógeno e tendo como 

alvo a inibição de fatores envolvidos com sua virulência, ao invés da sobrevivência 

(Wiehlmann et al., 2007, Lesic et al., 2007). Para que essa busca tenha sucesso e 

novas drogas contra alvos específicos possam ser planejadas racionalmente, os 

mecanismos responsáveis pela patogenicidade precisam ser entendidos em detalhes. 

Assim, torna-se cada vez mais relevante a busca por estratégias alternativas de 

tratamento contra P. aeruginosa, com interesse crescente de vários grupos de 

pesquisa, tanto básica quanto aplicada, na compreensão de seus mecanismos de 

adaptação e de patogenicidade. 

Em P. aeruginosa, a expressão de muitos fatores de virulência é controlada de 

uma maneira dependente de densidade celular, num processo denominado percepção 

de quorum ou quorum sensing (QS) (Girard & Bloemberg, 2008).  A piocianina, por 

exemplo, é uma fenazina que pode oxidar outras moléculas, cuja produção é regulada 

positivamente por mecanismos de QS. 

Para entender o papel que a piocianina pode desempenhar na virulência, 

estudos in vitro utilizando-se de linhagens celulares em contato com a piocianina 

purificada foram realizados por diversos autores. Nestes estudos, foi observado que a 

piocianina é capaz de inibir a respiração celular, a função ciliar, o crescimento celular e 

a liberação de prostaciclina, além de interferir na homeostase do cálcio. (Sorensen & 

Klinger, 1987, Kamath et al., 1995, Denning et al., 1998). Linhagens de P. aeruginosa 

deficientes na produção de piocianina apresentam uma menor capacidade de matar os 

neutrófilos em comparação à linhagem selvagem (Usher et al., 2002, Prince et al., 
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2008). A piocianina foi correlacionada com o aumento do estresse oxidativo pela 

inibição da catalase (O'Malley et al., 2003), que induz um aumento na concentração de 

espécies reativas de oxigênio (ROS), resultando na apoptose de neutrófilos in vitro 

(Usher et al., 2002).  

Por sua ubiquidade, virulência, facilidade de manutenção e disponibilidade de 

ferramentas para manipulação genética, P. aeruginosa é um importante modelo de 

estudo, com enfoque em diferentes temas e que empregam abordagens distintas. Os 

trabalhos com ênfase nos fatores de virulência em si, como toxinas, proteases, seus 

mecanismos de ação, estrutura e exportação via sistemas de secreção, além dos 

mecanismos de resistência a drogas e a regulação da expressão destes fatores, 

desdobraram-se em estudos de sistemas globais presentes também em outras 

bactérias, como o QS e a sinalização pelo segundo mensageiro bis-(3',5')-di-guanosina 

monofosfato cíclico (c-di-GMP) (Haussler, 2004, Bjarnsholt & Givskov, 2007, Juhas et 

al., 2005, Jenal & Malone, 2006). Outra vertente bastante explorada é o crescimento em 

forma de biofilme, resultado de um padrão de expressão gênica particular, responsável 

pela diferenciação das células de uma população e pela manutenção de estruturas 

multicelulares tridimensionais típicas, que favorecem a colonização de superfícies 

bióticas e abióticas (Kirisits & Parsek, 2006). Todos esses aspectos estão interligados, 

pois a expressão de fatores de virulência e formação de biofilme é regida pela rede de 

percepção de quorum, e o c-di-GMP também está implicado na diferenciação entre a 

forma séssil e planctônica das células. Essa diferenciação também tem papel no 

resultado das infecções por P. aeruginosa, sendo a forma persistente encontrada nas 

infecções crônicas similar ao crescimento em biofilmes, enquanto as células 

responsáveis pelas infecções agudas têm um padrão de expressão mais similar ao das 
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células móveis, planctônicas (Haussler, 2004, Schuster & Greenberg, 2006, Bjarnsholt 

& Givskov, 2007, Juhas et al., 2005, Jenal & Malone, 2006).  

Como outras bactérias Gram-negativas, P. aeruginosa utiliza o sistema de 

secreção do tipo III (TTSS, de type III secretion system) como determinante de 

patogenicidade em animais e plantas. O TTSS é composto por uma estrutura 

macromolecular em forma de agulha que atravessa a membrana da bactéria, através da 

qual são translocadas as proteínas efetoras para dentro da célula hospedeira. O acesso 

dessas proteínas ao interior da célula hospedeira é possível após a perfuração da 

membrana celular, mediada por uma estrutura em forma de poro. Em P. aeruginosa, 

foram identificadas apenas quatro moléculas efetoras do TTSS, as exotoxinas S (ExoS), 

ExoT, ExoU, e ExoY. A linhagem PA14, objeto de estudo deste trabalho, expressa 

somente ExoT, ExoU, e ExoY que são, respectivamente, uma enzima bifuncional com 

domínio GAP (GTPase-activating protein) e ADPRT (ADP ribosiltransferase), uma 

fosfolipase e uma adenilato ciclase.   Essas exotoxinas são capazes de iniciar um 

evento inflamatório, levando a morte da célula do hospedeiro por apoptose ou necrose 

(Barbieri 2004, Sato 2004). 

 

1.2. Infecção pulmonar por P. aeruginosa 

Dentre todos os sítios de infecção por P. aeruginosa, as infecções pulmonares 

são associadas às maiores taxas de mortalidade, sendo uma causa frequente na 

pneumonia associada à ventilação mecânica (VAP). A incidência de pneumonia 

adquirida em hospitais (HAP) causada por P. aeruginosa quase dobrou, passando de 

9,6% para 18,1% entre 1975 a 2003 (Gaynes & Edwards, 2005). P. aeruginosa está 
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associada a uma alta mortalidade de 32-42,8% nesses pacientes, mesmo nos que 

recebem terapia antimicrobiana adequada (Crouch Brewer et al., 1996). A pneumonia 

causada por P. aeruginosa em portadores de fibrose cística também merece atenção, 

por causar grande morbidade e mortalidade nesses pacientes (Williams et al., 2010). 

No Brasil, em um estudo da quarta edição do programa brasileiro MYSTIC 

(Meropenem Yearly Susceptibility Information Collection), P. aeruginosa foi o 

microrganismo mais prevalente entre os 1550 isolados estudados, estando presente em 

30,3% dos casos (Kiffer et al., 2005). Existem poucos estudos epidemiológicos sobre 

VAP no Brasil, porém em um estudo conduzido em 99 hospitais brasileiros, a 

pneumonia nosocomial foi responsável por 28,9% de todas as infecções nosocomiais, 

sendo que 50% dessas estavam relacionadas à ventilação mecânica (Teixeira et al., 

2007). P. aeruginosa e Staphylococcus aureus são os microrganismos mais 

frequentemente isolados de pacientes na unidade de terapia intensiva do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (Pires et al., 2009). Neste estudo, P. 

aeruginosa foi o microrganismo mais frequente, presente em 26% dos isolados clínicos, 

sendo que dentre os 182 casos de P. aeruginosa, 55% eram provenientes de amostras 

respiratórias (Pires et al., 2009).  

A pneumonia causada por P. aeruginosa, devido a sua alta taxa de mortalidade e 

dificuldade de tratamento, apresenta um alto custo para o seu tratamento, que inclui 

procedimentos diagnósticos, medicamentos e estadia em unidades de tratamento 

intensivo, gerando um gasto médio por paciente de US$24.700 por 45 dias de 

hospitalização nos Estados Unidos (Bou et al., 2009).  

A primeira linha de defesa contra P. aeruginosa no pulmão são os macrófagos 

pulmonares residentes. Dados contraditórios foram reportados sobre a importância dos 
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macrófagos para uma resposta protetora na pneumonia aguda causada por P. 

aeruginosa. Quando os macrófagos pulmonares foram depletados utilizando-se 

lipossomos contendo clodronato, por aerossol, foi reportado um decréscimo no 

recrutamento inicial de neutrófilos e na produção de quimiocinas (Kooguchi et al., 

1998). Este tratamento resultou em uma alveolite neutrofílica persistente, com uma 

redução do clearance bacteriano após 48 horas, sugerindo a importância dos 

macrófagos para coordenar uma resposta imune inata contra P. aeruginosa. Entretanto, 

em outro estudo foi reportado que a depleção dos macrófagos pulmonares, usando a 

administração de lipossomos contendo clodronato via intranasal, não resultou em 

diferença significativa na sobrevivência dos animais ou no clearance bacteriano dos 

camundongos infectados com P. aeruginosa, em comparação ao grupo controle 

(Cheung et al., 2000). Esses dados contraditórios do trabalho de Cheung et al (Cheung 

et al., 2000) podem ser explicados pelos macrófagos alveolares residuais apresentarem 

uma alta concentração (12 a 23%), o que pode justificar a falta dos efeitos associados à 

completa depleção desse tipo celular. Também já foi reportado que a depleção de 

macrófagos utilizando-se a administração intraperitoneal de lipossomos contendo 

clodronado, 48 horas antes da infecção, não altera a severidade da bacteremia ou a 

sobrevivência dos camundongos, porém há uma redução dos níveis de citocinas pró-

inflamatórias no plasma, como o TNF-α e a quimiciocina MIP-2 (macrophage 

inflammatory protein) (Fujimoto et al., 2002). 

No estudo de Morissette e colaboradores (Morissette et al., 1996), não houve 

diferenças na habilidade dos macrófagos pulmonares de camundongos sensíveis ou 

resistentes a P. aeruginosa, em fagocitar e matar as bactérias. Entretanto, houve uma 
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maior produção de TNF-α pelos macrófagos pulmonares dos camundongos resistentes 

à infecção em comparação aos macrófagos pulmonares dos camundongos sensíveis a 

infecção (Morissette et al., 1996). Esse estudo confirma observações anteriores 

(Dunkley et al., 1995), em que os macrófagos pulmonares devem atuar principalmente 

como produtores de citocinas, e não como células bactericidas. Corroborando essa 

hipótese, nos camundongos suscetíveis à infecção por P. aeruginosa, ocorre um atraso 

no recrutamento de PMN, como os neutrófilos. Quando TNF-α foi administrado aos 

camundongos suscetíveis à infecção, uma resposta inflamatória comparável aos níveis 

dos camundongos resistentes foi observada, sendo o número de PMN semelhantes aos 

animais resistentes à infecção (Morissette et al., 1996). Assim, o atraso no recrutamento 

de PMN nos animais suscetíveis foi atribuído à diminuição da produção de citocinas 

pró-inflamatórias, como o TNF-α, nesses animais, e não a atuação primária dos 

macrófagos como células fagocitárias. 

 

1.3. Respostas do hospedeiro frente à infecção por P. aeruginosa 

Os macrófagos são capazes de reconhecer as bactérias por duas vias distintas: 

diretamente, pelo reconhecimento de padrões moleculares associados a patógenos 

(PAMPs), como carboidratos, peptideoglicanas ou lipoproteínas, através de receptores 

de reconhecimento padrão (PRRs), como os receptores do tipo Toll (TLRs). Na via 

indireta, o reconhecimento se dá por opsoninas, que têm como alvo antígenos 

específicos, destacando-se fatores como a imunoglobulina G (IgG) e componentes do 

sistema complemento. Uma vez que a opsonina se liga a um antígeno na superfície do 

patógeno, o processo de fagocitose é facilitado, devido a uma mudança conformacional 
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reconhecida por receptores fagocíticos, como o receptor Fcγ (FcγRs) e o receptor de 

complemento 3 (CR3).  

Com a fagocitose, ocorre a formação do fagossomo, que adquire um grande arsenal 

antimicrobiano durante sua maturação, destacando-se a acidificação, presença de 

proteínas e peptídeos antimicrobianos e a geração de espécies reativas de oxigênio e 

nitrogênio (ROS/RNS) (Figura 1).  

 

Figura 1. O arsenal microbicida dos fagócitos contra os mecanismos de defesa dos 
microrganismos. Os mecanismos microbicidas do hospedeiro incluem a NADPH oxidase 
(produtora de ROS), “scavengers” e exportadores, como lactoferrina, que sequestra o ferro do 
meio, e a presença de peptídeos antimicrobianos e proteínas que permeabilizam e degradam a 
bactéria (a). Os mecanismos de defesa da bactéria incluem modificações na superfície para 
resistir ou degradar os peptídeos antimicrobianos, a expressão de enzimas, como a catalase, 
que converte as espécies reativas de oxigênio (ROS) em espécies menos prejudiciais, ou 
prevenindo o recrutamento de complexos proteicos que são capazes de sintetizar espécies 
reativas de nitrogênio (RNS) ou ROS (b). Retirado de (Flannagan et al., 2009) 
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O reconhecimento de patógenos pelo sistema imune inato baseia-se na detecção 

de PAMPs pelos respectivos PRRs. A ativação de quase todos os TLRs, com exceção 

do TLR-3, é dependente da proteína adaptadora MyD88. A ativação da via dos TLRs 

dependente de MyD88 resulta na ativação da TAK-1 (TGF-β activated kinase 1), que 

por sua vez irá culminar na ativação do NF-κB e das MAPKs  (Kawai & Akira, 2010) 

(Figura 2). O NF-κB ativo é translocado para o núcleo e ativa genes que codificam 

TNF-α, IL-1 e IL-6. Assim como o NF-κB, a ativação das MAPKs, como p38, JNK1/2 e 

ERK1/2, irá promover a ativação do sistema imune pela expressão de genes pró-

inflamatórios. 

Na infecção por P. aeruginosa, os principais PAMPs são a flagelina e o LPS, 

reconhecidos por TLR-5 e TLR-4, respectivamente (Raoust et al., 2009). A participação 

desses receptores na imunidade contra P. aeruginosa já foi comprovada in vivo, na qual 

camundongos que não expressam TLR4/5 apresentam uma maior susceptibilidade à 

infecção pulmonar, demonstrando a importância desses receptores para o controle da 

bactéria durante a infecção  (Ramphal et al., 2008, Feuillet et al., 2006). As interações 

dos TLRs com o respectivo PAMPs resultam em uma transdução de sinal que resulta 

na produção de produtos antimicrobianos, como descrito acima.  

As espécies reativas de oxigênio (ROS), geradas durante o burst oxidativo 

(descrito abaixo), participam ativamente do controle da infecção. Elas exercem um 

papel bactericida, pela oxidação de lipídeos, proteínas e DNA, culminando na morte do 

patógeno. Além desse efeito microbicida, ROS estão envolvidas na ativação de 

diversas vias de transdução de sinal, atuando como ativadores primários ou como 

segundos mensageiros. 
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Figura 2. Via de transdução de sinal dos receptores do tipo Toll (TLR). A estimulação dos 
receptores TLR promove a ativação da TRAF6, que promove a sua própria ubiquitinação 
facilitando o recrutamento e a ativação do complexo TAB-TAK1. A TAK1 ativa pode fosforilar o 
complexo IKK, ativando-o. IKK pode então fosforilar o IκB possibilitando a translocação do NF-
κB para o núcleo. IKK pode fosforilar p105, culminando na sua degradação e subsequente 
liberação da Tpl2 ativa, a qual irá ativar a ERK1/2. A TAK1 pode ativar a p38 e a JNK pela 
ativação das MKK3, 4 e 6. A via das MAPKs ativam diversos fatores de transcrição que 
funcionam junto com o NF-κB, induzindo a expressão de uma grande variedade de genes que 
codificam as citocinas TNF-α, IL-6 e IL-1. A via das MAPKs podem regular também o transporte 
e a estabilização dos transcritos. Retirado de (Moynagh, 2009) 

 

As espécies reativas de oxigênio estão envolvidas na ativação do NF-κB. Um 

modelo proposto, em que células estimuladas com dsRNA (RNA dupla fita), TNF-α, 

éster de forbol, LPS, entre outros, tiveram  um aumento da ativação do NF-κB, sendo 

esse efeito reduzido quando antioxidantes, como N-acetilcisteína, eram administrados, 

indicando que a geração de ROS a partir dos estímulos é capaz de ativar o NF-κB 

(Schreck et al., 1991). 
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 Estudos posteriores demonstraram que a ação da catalase, ou a depleção de 

ferro ou do radical hidroxila bloqueiam a ativação do NF-κB, sugerindo a importância de 

ROS como um segundo mensageiro nesse processo (Chen et al., 1998, Kang et al., 

2000a, Kang et al., 2001). O exato mecanismo de como ROS ativa a via do NF-κB não 

está completamente elucidada, porém foi demonstrado que a sílica, que induz a 

produção de ROS, é capaz de induzir a fosforilação do IκB (inibidor do NF-κB) e sua 

posterior degradação, resultando na ativação do NF-κB em macrófagos de 

camundongos (Kang et al., 2000b) 

O aumento na concentração de ROS pode apontar também para um papel 

dessas espécies como um mensageiro secundário para as vias das MAPKs. Estudos já 

demonstraram o direto envolvimento de ROS para ativação de ERK (Irani & 

Goldschmidt-Clermont, 1998), JNK (Adler et al., 1999) e p38 (Ding et al., 2001). Apesar 

dos efeitos causados pelo aumento de ROS intracelular, com o aumento da atividade 

das MAPKs e, consequentemente, com a maior produção de citocinas pró-inflamatórias 

estarem bem estabelecidos (Figura 3), os mecanismos pelos quais as espécies 

reativas de oxigênio culminam na ativação dessas vias não estão bem estabelecidos. 

Muitos patógenos conseguem sobreviver aos mecanismos de defesa do 

hospedeiro, por desenvolverem estratégias que impedem seu reconhecimento pelo 

sistema imune, dificultam a fagocitose e inibem a maturação do fagossomo (Figura 1). 

P. aeruginosa é capaz de inibir a fagocitose via a exotoxina ExoT, que exibe um 

domínio GAP, cuja ação compromete a maquinaria fagocítica de macrófagos e 

neutrófilos (Garrity-Ryan et al., 2000). 
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Figura 3. ROS podem aumentar a ativação da via das MAPKs. O aumento da concentração 
intracelular de ROS culmina na ativação das MAPKs ERK, p38 e JNK, que uma vez ativa 
aumentam a expressão de citocinas pró-inflamatórias. Esse efeito pode ser pelo aumento da 
expressão dos genes via ativação da AP-1, estabilização do mRNA, pela exporte nuclear do 
mRNA. Retirado de (Gwinn & Vallyathan, 2006) 

 

 Para sobreviver à diminuição do pH do fagolisossomo, algumas bactérias 

desenvolveram vias metabólicas que evitam o acúmulo de ácido ou adquiriram 

proteínas únicas para suportar o baixo pH (Park et al., 1996, Vandal et al., 2008). Ainda 

outras bactérias protegem-se degradando ativamente os peptídeos antimicrobianos ou 

blindando-se destes e de proteínas produzidas pelos fagócitos (Peschel et al., 2001, 

Stinavage et al., 1989, Trent et al., 2001). 

A principal linha de defesa contra os microrganismos é a produção de ROS pelos 

macrófagos e neutrófilos. Esse processo é conhecido como burst oxidativo, ou burst 
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respiratório. O burst oxidativo depende da ativação da NADPH oxidase, que irá originar 

o ânion superóxido. Os TLRs podem ativar diretamente a NADPH oxidase, resultando 

na produção de ROS e na expressão de citocinas numa maneira dependente da 

ativação da NADPH oxidase (Pawate et al., 2004). Para se proteger da produção de 

ROS dos macrófagos e neutrófilos, diversos patógenos apresentam um complexo 

sistema de detoxificação dessas espécies reativas. Dentre eles, destacam-se as 

catalases, as superóxido dismutases (SOD) e as peroxirredoxinas. SOD e catalase são 

os dois sistemas melhor estudados. A SOD é capaz de degradar o ânion superóxido 

(O2
−.) em peróxido de hidrogênio (H2O2) e a catalase decompõe o H2O2 em água e O2. 

Ambas as classes de enzimas são importantes para a virulência de diversos patógenos, 

incluindo P. aeruginosa (Lee et al., 2005, Iiyama et al., 2007). As peroxirredoxinas são 

outra classe de enzimas fundamentais para a detoxificação de ROS nas bactérias 

patogênicas e seu mecanismo de ação e o envolvimento na patogenicidade será 

descrito com maiores detalhes abaixo. 

 

1.4.Peroxirredoxinas microbianas 

Além da SOD e das catalases, as peroxirredoxinas (Prxs) são enzimas que 

exercem uma importante função antioxidante devido a sua atividade peroxidásica 

(ROOH + 2e- � ROH +H2O), reduzindo peróxido de hidrogênio, peroxinitrito, e uma 

vasta gama de hidroperóxidos orgânicos (Christman et al., 1985, Bryk et al., 2000, 

Atichartpongkul et al., 2010). As Prxs são amplamente encontradas em leveduras, 

plantas, animais, protozoários e na maior parte, se não em todas, as bactérias e 

arqueia, indicando o seu importante papel fisiológico para a manutenção da vida.  
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As Prxs podem ser divididas em duas principais classes, de acordo com o 

número de resíduos de cisteína envolvidos na catálise, as 2-Cys peroxirredoxinas, que 

apresentam dois resíduos de cisteína envolvidos na catálise, e as 1-Cys 

peroxirredoxinas com apenas um resíduo de cisteína catalítico. Inicialmente, a cisteína 

peroxidásica (CysP) é atacada por um hidroperóxido, resultando na oxidação do ânion 

tiolato da cisteína (Cys-S-) a ácido sulfênico (Cys-SOH). O modo como a CysP oxidada 

é então reduzida diferencia as três grandes famílias das peroxirredoxinas, que 

compreendem as 2-Cys peroxirredoxinas típicas, 2-Cys peroxirredoxinas atípicas e as 

1-Cys peroxirredoxinas (Figura 4).  

As 2-Cys Prxs típicas apresentam duas cisteínas ativas, a CysP geralmente no 

N-terminal e a cisteína de resolução (CysR) localizada próxima do C-terminal. Essas 

são homodímeros obrigatórios, contendo dois sítios ativos idênticos (Hirotsu et al., 

1999, Schroder et al., 2000, Alphey et al., 2000, Wood et al., 2002). Após a oxidação da 

CysP a ácido sulfênico, ocorre o ataque da CysR da outra subunidade a esse resíduo 

oxidado, resultando na formação de uma ligação  dissulfeto intersubunidades, que é 

então reduzida por uma das diversas oxidorredutases de dissulfeto, como a 

tiorredoxina, AhpF ou AhpD, completando o ciclo catalítico (Figura 4 A) (Poole et al., 

2000, Bryk et al., 2002). 
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Figura 4. Mecanismo de reação das peroxirredoxinas. 2-Cys peroxirredoxina típica (A), 2-
Cys peroxirredoxina atípica (B), e 1-Cys peroxirredoxina (C). 

 

A 2-Cys Prxs atípicas apresentam o mesmo mecanismo de catálise que a 2-Cys 

Prxs típicas, porém elas são funcionais em monômeros e apresentam a CysP e a CysR 

na mesma cadeia polipeptídica (Seo et al., 2000, Declercq et al., 2001). Com isso, o 

ataque da CysR à CysP oxidada resulta na formação de uma ponte de dissulfeto  

intramolecular  (Figura 4B). Para reduzir a ponte de dissulfeto, aparentemente a 

tiorredoxina age como o agente doador de elétrons (Seo et al., 2000). 
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As 1-Cys Prxs possuem somente a cisteína peroxidásica, não contendo a CysR 

(Choi et al., 1998). Apesar da identidade do seu real par redox não ser geralmente 

conhecida, a cisteína oxidada gerada da reação com peróxidos é reduzida por 

compostos contendo tióis ou outros grupos antioxidantes como doadores de elétrons. 

Alguns compostos, como glutationa, ácido lipóico, ciclofilina e ascorbato são candidatos 

a esse papel, tendo alguns deles suporte experimental (Manevich et al., 2004, Ralat et 

al., 2008, Peshenko & Shichi, 2001, Fisher et al., 1999, Lee et al., 2001, Monteiro et al., 

2007).  

Diferentes estratégias de classificação das Prxs já foram utilizadas, resultando 

em divisões compreendendo de quatro a sete subfamílias (Hofmann et al., 2002, 

Karplus & Hall, 2007, Knoops et al., 2007, Cha et al., 2007, Copley et al., 2004, Hall et 

al., 2011, Mizohata et al., 2005, Rouhier & Jacquot, 2005, Sarma et al., 2005). A 

classificação mais recente foi proposta por Nelson e colaboradores (Nelson et al., 

2011), na qual são utilizadas as sequências conservadas próximas ao sítio ativo da 

enzima, promovendo uma classificação de acordo com o mecanismo de ação. A partir 

dessa classificação as peroxirredoxinas foram divididas em seis subfamílias 

(AhpC/Prx1, Prx6, Prx5, Tpx, BCP/PrxQ, e AhpE). 

Diversos trabalhos demonstraram o papel das peroxirredoxinas na virulência de 

bactérias, principalmente a 2-Cys peroxirredoxina AhpC, já correlacionada com a 

virulência de diversas bactérias, incluindo Helicobacter pylori, Mycobacterium bovis e 

Staphylococcus aureus. Entretanto, aparentemente ela não é essencial para a 

virulência de outras bactérias, como Samonella enterica serovar Typhimurium, M. 

tuberculosis, Legionella pneumophila e Porphyromonas gingivalis (LeBlanc et al., 2006). 

Nas bactérias em que a falta de AhpC não foi correlacionada com a atenuação da 



32 

 

virulência, talvez ocorra um efeito compensatório  que seria responsável pelo aumento 

da expressão de outras enzimas antioxidantes, como a catalase, como demonstrado 

em E. coli (Seaver & Imlay, 2001), Staphylococcus aureus (Mongkolsuk et al., 2000, 

Cosgrove et al., 2007), Xanthomonas campestres (Mongkolsuk et al., 2000), entre 

outras bactérias.  

P. aeruginosa apresenta pelo menos dez genes que codificam para 

peroxirredoxinas em seu genoma, incluindo AhpC (PA14_18690) e Tpx (PA14_31810), 

sendo que ambas já foram relacionadas a virulência em outras bactérias (LeBlanc et al., 

2006, Hu & Coates, 2009). Há poucos estudos cinéticos, estruturais ou sobre o 

envolvimento das peroxirredoxinas na virulência de P. aeruginosa.  

Dentre as peroxirredoxinas de P. aeruginosa, apenas a 2-Cys peroxirredoxina 

Ohr já teve sua estrutura e atividade enzimática elucidadas. Aparentemente, Ohr não é 

necessária para a virulência de P. aeruginosa no modelo de virulência de 

Caenorhabditis elegans (Atichartpongkul et al., 2010) 

Das dez prováveis peroxirredoxinas de P. aeruginosa, apenas a peroxirredoxina 

denominada LsfA (PA14_19490) pode pertencer à classe das 1-Cys peroxirredoxinas. 

Estudos de transcriptoma de culturas crescendo na ausência de sulfato inorgânico 

como fonte de enxofre mostraram que a expressão de lsfA é induzida nessas 

condições, juntamente com um conjunto de genes de transporte e utilização de fontes 

orgânicas de enxofre. Porém, a função e atividade peroxidásica de LsfA não foram 

caracterizadas até o momento (Tralau et al., 2007). 

A família das 1-Cys peroxirredoxinas é a menos estudada dentre as enzimas 

antioxidantes. A maioria dos trabalhos aborda estudos cinéticos e estruturais dessas 

enzimas (Loumaye et al., 2011, Pedrajas et al., 2010, Monteiro et al., 2007, Mizohata et 
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al., 2005, Li et al., 2005, Sarma et al., 2005), mas sua função fisiológica é pouco 

explorada. Desta forma, há a necessidade de verificar se essa família apresenta um 

papel na virulência de patógenos bacterianos. Neste trabalho, foi demonstrada pela 

primeira vez a participação de uma 1-Cys peroxirredoxina bacteriana na virulência, 

utilizando-se modelos in vitro de macrófagos e modelo in vivo de pneumonia aguda em 

camundongos. 
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2. Objetivos 

Este trabalho teve como objetivo principal verificar o envolvimento da 1-Cys 

peroxirredoxina LsfA na virulência de Pseudomonas aeruginosa PA14. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Comprovar a atividade peroxidásica de LsfA. 

- Obtenção dos mutantes em LsfA (mutante apolar e mutante pontual C45A). 

- Verificar a importância de LsfA para a resistência de P. aeruginosa frente ao 

estresse oxidativo. 

- Verificar se LsfA é importante para a sobrevivência da bactéria frente aos 

macrófagos. 

- Verificar se LsfA influência a ativação dos macrófagos e como isso ocorre. 

- Verificar em modelo de pneumonia aguda em camundongos, se LsfA participa 

para a virulência de P. aeruginosa, e se há diferenças na carga bacteriana no órgão 

primário de infecção (pulmão) e secundários a infecção (baço e fígado) dos animais 

infectados com a linhagem selvagem ou a linhagem mutante C45A. 

- Analisar os níveis de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α e IFN-γ) nos pulmões 

dos camundongos infectados com a linhagem selvagem ou o mutante C45A. 
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3. Materiais e Métodos 

3.1. Linhagens, plasmídeos e condições de cultivo 

As linhagens e plasmídeos utilizados estão listados na Tabela 1. Culturas de E. 

coli e P. aeruginosa foram cultivadas rotineiramente em meio LB a 37ºC acrescido de 

antibióticos, quando necessários, nas seguintes concentrações: ampicilina 100µg/mL, 

carbenicilina 350µg/mL, canamicina 50µg/mL (E. coli) e 250µg/mL (P. aeruginosa). 

 

3.2. Técnicas básicas de Biologia Molecular. 

Isolamento de DNA plasmidial, digestão, reações de polimerase em cadeia 

(PCR), ligações, transformações e outras técnicas básicas de biologia molecular foram 

realizadas de acordo com metodologia padrão, descritas em manuais de referência 

(Sambrook et al., 1989, Ausubel et al., 1996). DNA genômico de P. aeruginosa foi 

isolado pela técnica de Chen e Kuo (Chen & Kuo, 1993). 
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Tabela 1. Linhagens e plasmídeos.  

Linhagens/ 
plasmídeos 

Características Fonte ou referência 

P. aeruginosa   
PA14 Isolado clínico UCBPP-PA14 (Rahme et al., 1995) 

RB301 PA14 com deleção em lsfA Este trabalho 
RB302 PA14 com mutação pontual em lsfA na Cys45Ala Este trabalho 
E. coli   

DH5α 
supE44 lacU169 (80 lacZM15) hsdR17 recA1 
endA11 gyrA96 thi-1 relA1 

Invitrogen 
 

S17-1 prothirecA hsdR (r 
- m+) Tpr Smr Kms [Ω RP4-2-

Tc::Um-Km::Tn7] 
(Simon et al., 1983) 

BL21(DE3) F-ompTgaldcmlon hsdSb(rb
-mb

-)λ(DE3 [lacI 
lacUV5-T7 gene 1 ind1 sam7 nin5]) 

(Studier & Moffatt, 1986) 

RB303 E. coli BL21(DE3) carregando o plasmídeo 
pGHK005 Este trabalho 

RB304 E. coli BL21(DE3) carregando o plasmídeo 
pGHK006 Este trabalho 

Macrófagos   

J774.A1 Linhagem celular de monócitos/macrófagos (Ralph Snyderman, 1977) 
 

Plasmídeos   
pGEM-T easy Vetor de clonagem para produtos de PCR, ApR Promega 

pNPTS138 Replicon ColE1,oriT, npt(Kmr), sacB (Tsai & Alley, 2000) 

pProEx HTa 

Vetor de expressão. adiciona cauda de poli-histina 
na posição N-terminal do produto do gene 
clonado, Apr 

Invitrogen 

pGHK001 

Região de 729 pb a montante da região 
codificadora de lsfA clonado no vetor pGEM-T 
Easy 

Este trabalho 

pGHK002 
Região de 799 pb a jusante da região codificadora 
de lsfA clonado no vetor pGEM-T Easy Este trabalho 

pGHK003 
Região de 729 pb a montante e 799 pb a jusante 
da região codificadora de lsfA clonado no vetor 
pNPTS138 

Este trabalho 

pGHK004 Região de 2047 pb contendo a mutação pontual 
no gene lsfAC45A clonado no vetor pNPTS138 Este trabalho 

pGHK005 
Região codificadora de lsfA clonada no vetor 
pProEx HTa Este trabalho 

pGHK006 Região codificadora de lsfAC45A clonada no vetor 
pProEx HTa Este trabalho 
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Tabela 2. Oligonucleotídeos utilizados neste trabalho 

Oligonucleotídeo Sequência1,2 Utilização 
Temp. 

Hibridização 

Del_LsfA 1 HinDIII AAGCTTCACGTCGACCGGTTTTTC 
Deleção de lsfA 

60ºC 

Del_Lsfa 1 BamHI GGATCCGATGTCGCCGAGTCTGAGG 60ºC 

Del_LsfA 2 BamHI GGATCCTCGCTGAAGGACGAGGAAG 
Deleção de lsfA 

60ºC 

Del_LsfA 2 EcoRI GAATTCGCGGAGCAGGAACAGGTA 60ºC 

LsfA_C45A left ACCCCGGTGGCAACCACCGAG Mutação sítio dirigida 
em lsfA 

60ºC 

LsfA_C45A right CTCGGTGGTTGCCACCGGGGT 60ºC 

Overexp LsfA Left GAATTCCTCAGACTCGGCGACATC 
Amplificação da região 

codificadora de lsfA 

60ºC 

Overexp LsfA 
Right 

AAGCTTGACGAATCCGGCCTCAG 60ºC 

1Os sítios de restrição inseridos nos produtos de PCR estão destacados em negrito. 
2Os resíduos sublinhados indicam as bases trocadas para a geração da mutação sítio-dirigida 

 

3.3. Análise proteômica 

3.3.1. Extração de proteínas. 

Para a obtenção dos extratos proteicos totais, as culturas bacterianas foram 

crescidas até DO600nm=1, as células foram separadas do sobrenadante por 

centrifugação a 7000 g por 10 minutos a 4 °C, lavadas duas vezes com Tris-HCl pH 8 

(primeiramente 100mM e depois 10mM) e suspensas em um tampão de lise (8M ureia, 

2M tioureia, 2% CHAPS[3-[(3- colamidopropil)-dimetilamonio]-1-propano sulfonato], 

40mM DTT [Ditiotreitol] e 2% pharmalyte 3-10). As células foram rompidas por 

sonicação em banho de gelo, no Branson Sonifier 450 e o lisado foi centrifugado 40 

minutos a 12000 g a 4ºC por duas vezes, para separar a fração solúvel dos restos 
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celulares. A determinação da concentração proteica foi realizada através do reagente 

de Bradford (Sigma), utilizando o protocolo do fabricante e uma curva-padrão 

construída com soluções de albumina.  

 

3.3.2. Focalização isoelétrica (1º dimensão) e SDS-PAGE (2º dimensão) 

Amostras de proteínas (350 µg) foram ajustadas em 350 µL de tampão de 

solubilizacão (8M ureia, 2M tioureia, 2% CHAPS, 40mM DTT, 2% pharmalyte 3-10 e 

10% glicerol), centrifugadas por 10 minutos a 12000 g e aplicadas sobre tiras de gel 

(Immobiline dry strips GE Healthcare) com gradiente de pH imobilizado não linear, 

variando de 3 a 10, e incubadas por 16 horas. A focalização isoelétrica foi realizada no 

IPGphor III em um gradiente de voltagem: aumento linear de 0 para 500 V por 500V/h, 

seguido de um aumento para 1000 V por 1000 V/h, e uma fase final de 8000 V por 

32000 V/h. Apos a focalização, as fitas foram equilibradas por 15 minutos em solução 

de equilíbrio A  (6 M ureia, 29,3% glicerol, 2% SDS, 65 mM DTT) e mais 15 minutos em 

solução de equilíbrio B (6 M ureia, 29,3% glicerol, 2% SDS, 135 mM iodoacetamida). 

Após essas etapas, a segunda corrida foi realizada em géis de 12,5% poliacrilamida 

com corrente de aproximadamente 2 W por gel, por 16 horas. Os géis foram fixados por 

uma hora (40% etanol 10% acido acético), corados por 16 horas com azul de 

Coomassie coloidal e descorados por 16 horas em agua.  

 

3.3.3. Análise de imagem e identificação dos spots. 

Os géis foram analisados pelo software Delta 2D (Decodon). As comparações foram 

feitas em triplicatas biológicas, comparando a linhagem de interesse com a linhagem 
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selvagem. A identificação das proteínas diferencialmente expressas foram realizadas no 

serviço do Institut Armand-Frappier, INRS (Institut National de la Recherche 

Scientifique), Canadá, por HPLC/MS/MS.  

 

3.4. Construção do mutante não polar e mutação sítio dirigida 

A fim de se evitar efeitos polares nos genes adjacentes, o mutante RB301 foi 

construído com a deleção de 173 códons da porção codificadora de lsfA, mantendo-se 

a fase de leitura. Foi utilizada a estratégia de recombinação homóloga, amplificando 

regiões a montante e a jusante do gene a ser deletado e inserindo essa construção em 

um vetor suicida. Para a amplificação da região a montante e a jusante de lsfA, foram 

utilizados oligonucleotídeos contendo sítios de restrição na extremidade 5’ dos 

iniciadores (Tabela 2). Após a amplificação, foram gerados produtos de 729 e 799 

pares de bases, contendo os sítios de restrição 5’ HinDIII-3’ BamHI e 5’ BamHI- 3’ 

EcoRI, respectivamente, em suas extremidades. Esses fragmentos foram clonados 

separadamente no vetor de clonagem pGEM-T Easy (Promega), gerando os 

plasmídeos pGHK001 e pGHK002. As construções foram analisadas por digestão com 

as enzimas apropriadas e por sequenciamento, sendo obtidas sequências livres de erro 

para todas as amplificações. Esses plasmídeos foram digeridos com as devidas 

enzimas de restrição, os fragmentos de interesse isolados e ligados em uma mesma 

reação no plasmídeo pNPTS138 previamente digerido com as enzimas HinDIII e EcoRI, 

originando o plasmídeo pGHK003. 

Foi construído um mutante com uma mutação sitio dirigida em lsfA do códon que 

codifica a cisteína 45 para um códon de alanina. Brevemente, foram feitas duas PCRs 
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utilizando-se o seguinte conjunto de oligonucleotídeos: Del_LsfA 1 HinDIII/LsfA_C45A 

left e LsfA_C45A right/Del_LsfA 2 EcoRI (Tabela 2). Os fragmentos obtidos foram 

purificados e submetidos a uma nova PCR utilizando-se o par de oligonucleotídeos 

Del_LsfA 1 HinDIII /Del_LsfA 2 EcoRI. O produto foi ligado ao pGEM-T Easy, gerando o 

plasmídeo pGEMLsfAC45Amut. A construção foi confirmada por digestão e por 

sequenciamento, sendo obtidas sequências livres de erro. Esse plasmídeo foi então 

digerido, o inserto isolado e ligado ao plasmídeo pNPTS138, como descrito acima, 

originando o plasmídeo pGHK004. 

O plasmídeo pNPTS138 é replicativo em E. coli mas não em Pseudomonas, 

integrando-se no cromossomo por recombinação homóloga, tornando a célula 

resistente a canamicina. Além disso, apresenta o gene sacB, cujo produto metaboliza a 

sacarose a um produto tóxico para a célula, permitindo a seleção das colônias que 

integraram o plasmídeo (1º recombinação, resistência a canamicina) e depois o perdem 

(2º recombinação, resistência a sacarose e sensibilidade a canamicina).  

Portanto, os plasmídeos pGHK003 e pGHK004 foram inseridos na cepa 

conjugativa de E. coli  S17-1, e transferidos por conjugação  para a linhagem parental 

P. aeruginosa PA14, sendo os transconjugantes selecionadas em meio LB com 

canamicina. A inserção do plasmídeo pNPTS138 no cromossomo de P. aeruginosa 

permitiu a seleção de colônias resistentes a canamicina e sensíveis a sacarose, 

indicando duas cópias do gene de interesse, uma completa e outra deletada/mutante . 

As colônias resistentes a canamicina e sensíveis a sacarose foram crescidas a 

37ºC por 16 horas em meio LB. Nesta etapa, não foi adicionada canamicina ao meio, 

permitindo o segundo evento de recombinação, que consiste na saída do vetor 

pNPTS138 do cromossomo de P. aeruginosa carregando uma das cópias do gene de 
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interesse. Após o crescimento das bactérias, as células foram diluídas e plaqueadas em 

meio LB ágar suplementado com 5% sacarose.  

As colônias resistentes à sacarose foram repicadas e selecionadas em duas 

condições diferentes: 

(1): LB-ágar + 5% sacarose 

(2): LB-ágar + canamicina + 5% sacarose 

As colônias que cresceram somente no meio 1 e não no meio 2 indicam o 

segundo evento de recombinação, com a perda do vetor pNPTS138. Essas colônias 

foram analisadas por PCR, a fim de confirmar a presença da cópia selvagem ou 

deletada/mutante no cromossomo. Para a confirmação do mutante sítio-dirigido C45A, o 

produto de PCR foi digerido com a enzima ApaLI, que digere apenas o gene selvagem. 

Os produtos de PCR resistentes a essa enzima foram posteriormente sequenciados, 

obtendo-se sequências livres de erro e contendo a troca de bases desejada.  

 

3.5. Análise de homologia da proteína LsfA com proteínas pertencentes a 

subfamília Prx6. 

Análises in silico foram realizadas buscando identificar a qual subfamília a 

peroxirredoxina LsfA melhor se enquadra. Para isso, a classificação de Nelson e 

colaboradores foi empregada (Nelson et al., 2011). Proteínas da subfamília Prx6 de 

Burkholderia cepacia 383 (gi: 78065379), Plasmodium yoelii (gi: 56967056), Aeropyrum 

pernix K1 (gi: 85543926) e humana (gi:85543926) foram obtidas a partir do banco de 

dados do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) e  alinhadas com LsfA de P. aeruginosa 

PA14 (gi: 116051470), utilizando-se o programa ClustalW.  
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3.6. Expressão e purificação das proteínas recombinantes  

3.6.1. Construção dos plasmídeos 

As regiões codificadoras de lsfA e do mutante lsfAC45A foram amplificadas a 

partir do DNA genômico de PA14 e do mutante RB302, respectivamente. Os 

fragmentos foram clonados em pGEM-T Easy e suas sequências foram confirmadas 

como descrito acima, gerando os plasmídeos pGEMsuperLsfA e pGEMsuperLsfAC45A. 

Esses plasmídeos foram digeridos e os insertos purificados e ligados ao plasmídeo 

pProEx-HTa (Invitrogen) previamente digerido, originando os plasmídeos pGHK005 e 

pGHK006, correspondente aos genes selvagem e com a mutação sítio dirigida, 

respectivamente.  Os plasmídeos foram transformados na linhagem de E. coli 

BL21(DE3) foi transformadas com os plasmídeos descritos acima, originando as 

linhagens RB303 (superexpressão de LsfA) e RB304 (superexpressão de LsfAC45A). 

 

3.6.2. Expressão das proteínas recombinantes 

As linhagens RB303 e RB304 foram incubadas em meio LB+Amp por 16 horas a 

37ºC. Após esse período, as bactérias foram diluídas em 250 mL de LB+Amp para uma 

DO600nm = 0,1, mantendo a cultura sobre agitação constante a 37ºC. Quando a cultura 

atingiu DO600nm ~ 0,5, o meio foi suplementado com 0,6 mM IPTG (isopropyl β-D-1-

thiogalactopyranoside) e a cultura foi mantida sob agitação a 30°C, por 6 horas. Após 

esse período, as bactérias foram coletadas por centrifugação e o precipitado foi mantido 

a -80ºC até o uso. 
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As bactérias foram suspensas em 25 mL de tampão de lise (20 mM fosfato de 

sódio pH 7,4; 500 mM NaCl, 20 mM imidazol, 1 mM PMSF). As suspensões bacterianas 

foram submetidas a 5 ciclos de ultrasonicação de 15 segundos, seguido de 15 

segundos de descanso em gelo. Após a lise, a suspensão foi centrifugada a 16000 x g 

por 20 minutos a 4ºC, e a fração solúvel foi utilizado na purificação das proteínas de 

interesse. 

 

3.6.3. Purificação das proteínas recombinantes  

O extrato proteico foi purificado por cromatografia de afinidade, utilizando-se a 

resina Ni-NTA Agarose (Invitrogen). Inicialmente, a coluna foi equilibrada com o tampão 

de lise; seguida da eluição da amostra, a proteína foi eluída no mesmo tampão, com 

concentrações crescentes de imidazol (20-1000 mM). As frações foram analisadas por 

gel de poliacrilamida desnaturante, e as frações que continham a proteína de interesse 

com um alto grau de pureza (>95% após coloração por azul de comassie) foram 

agrupadas. 

O tampão das proteínas purificadas foi trocado por um tampão de reação 

incompleto (20 mM fosfato de sódio pH 7,4; 500 mM NaCl), utilizando-se colunas PD10 

Desalting (GE Healthcare). As proteínas foram então concentradas utilizando-se o 

sistema Centriprep® - Ultracel YM-10 10.000 MWCO (Millipore). 
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3.6.4. Determinação da concentração proteica 

A concentração molar da proteína recombinante purificada foi determinada de 

acordo com a seguinte fórmula:  

 

 

Sendo a concentração M: mol/L; Abs: Absorbância a 280nm; ε: coeficiente de 

extinção molar, e considerando o caminho óptico de 1 cm. O coeficiente de extinção 

molar das proteínas recombinantes His-LsfA e His-C45A é igual a 33920 (M-1 cm-1), e 

foi determinado utilizando o programa ProtParam (http://web.expasy.org/protparam/). 

A concentração proteica também foi determinada utilizando-se o reagente de 

bradford (Sigma-Aldrich) de acordo com as recomendações do fabricante. 

 

3.7. Determinação da atividade peroxidásica 

A atividade peroxidásica foi determinada in vitro pelo ensaio de tiocianato férrico. 

Brevemente, a proteína recombinante purificada (10 µM) foi incubada a 37ºC em 100 uL 

de tampão de reação (20 mM fosfato de sódio pH 7,4; 500 mM NaCl; 10 mM DTT; 10 

µM DTPA; 10 µM azida de sódio), na ausência ou na presença de 200 µM de peróxido 

de hidrogênio (H2O2). Após diversos períodos da reação, a mesma foi interrompida com 

a adição de 20µL de 2M HCl, seguida de uma incubação por 10 minutos a 37ºC. Em 

seguida, foram adicionados 100 µL 2,5 M KSCN (tiocianato de potássio), 100 µL 20 mM 

FeSO4, e 680 µL de H2O. A absorbância do complexo formado foi medida a 480nm. 

Concentração (M) =Abs
280nm

 /ε  
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Como controle, foram utilizadas as mesmas condições descritas acima, sendo a 

primeira com a adição da proteína na ausência de DTT e a segunda reação na 

ausência da proteína e na presença de DTT. A concentração de H2O2 presente após os 

períodos das reações foi comparada a uma curva padrão com diferentes concentrações 

de H2O2 (15,625-1000 µM). 

 

3.8. Ensaio de halo de inibição de crescimento 

O ensaio de formação de halo de inibição de crescimento foi realizado como já 

descrito (Passalacqua et al., 2006), com algumas modificações. As culturas da 

linhagem selvagem PA14 ou dos mutantes RB301 e RB302 foram cultivadas em meio 

LB a 37ºC até uma DO600nm = 1. As placas foram preparadas adicionando-se 200 µL da 

cultura bacteriana a 5 mL de LB aquecido contendo 0,7% ágar e 3 mL dessa suspensão 

bacteriana foi espalhada em placas LB-1,5% ágar. Papéis de filtro de 6 mm de diâmetro 

foram permeados com 10 µL de 2,5% peróxido de hidrogênio, 1% t-butil hidroperóxido 

ou 0,5 mM paraquat. Os discos foram colocados sobre as placas, que foram incubadas 

por 16 horas a 37ºC. Após esse período, o halo de inibição foi observado e medido. 

Para cada ensaio, três papéis de filtro contendo os compostos foram colocados em 

cada placa, e três placas foram usadas para cada condição.   
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3.9. Ensaios de infecção in vitro 

3.9.1. Cultura dos macrófagos  

A linhagem celular de macrófagos murinos J774 foi mantida em meio R-10 (RPMI 

1640 suplementado com 10% soro fetal bovino (SFB), 2 mM L-glutamina, 40 µg/mL 

gentamicina) a 37ºC em 5% CO2. Os macrófagos foram contados em câmara de 

Neubauer, utilizando solução de azul de tripan para excluir as células mortas. Os 

macrófagos foram plaqueados na concentração desejada em meio R-10 sem antibiótico, 

acrescido de 10 ng/mL IFN-γ e mantidos a 37ºC em 5% CO2. 

3.9.2. Ensaios de clearance bacteriano 

As linhagens selvagem PA14 e os mutantes RB301 e RB302 foram cultivados em 

meio LB até uma DO600nm = 2. Essas culturas foram diluídas em meio R-10 sem 

antibiótico, obtendo-se uma concentração de aproximadamente 5 x 106 bactérias/mL.  O 

número de unidades formadoras de colônias (ufc) foi confirmado via diluição em série e 

inóculo em placas LB-ágar, sendo as colônias contadas após 16-18h a 37oC. Os 

macrófagos, previamente semeados em placas de 96 poços a uma concentração de 1 x 

105 macrófagos/poço, foram infectados a uma multiplicidade de infecção (MOI) de 10. 

Após a infecção, amostras do sobrenadante contendo as bactérias foram coletadas em 

tempos determinados, o número de ufc foi determinado como descrito acima.  

3.9.3. Ensaios de citotoxicidade 

 Para verificar a citotoxicade da linhagem selvagem e dos mutantes frente à cultura 

de macrófagos, ou seja, a capacidade das bactérias de lisarem os macrófagos, foi 
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realizado o mesmo protocolo de infecção descrito no item acima. Após o período de 

infecção, a placa foi centrifugada a 200 g por 5 min e o sobrenadante foi recolhido. A 

citotoxicidade foi verificada pela atividade da lactato desidrogenase (LDH) liberada pelos 

macrófagos no sobrenadante, utilizando-se o kit Cytotox 96 Nonradioactive cytotoxicity 

Assay (Promega), de acordo com as recomendações do fabricante.  

3.9.4. Avaliação da secreção de TNF-αααα    

Para a quantificação de TNF-α, foi utilizado o mesmo método de infecção referido 

no item 3.6.2, com algumas modificações. Foram plaqueados 2 x 106 macrófagos/poço, 

em placas de 6 poços. Quatro horas antes da infecção, os macrófagos foram tratados ou 

não com inibidores do NF-κB (10 µM BAY11-7085), inibidor da ERK1/2 (1 µM U0126), 

inibidor da p38 (1 µM SB203580), inibidor da JNK (1 µM SP600125), ou 2 mM  do 

antioxidante N-Acetilcisteína (NAC). Todos os inibidores foram obtidos da Sigma-Aldrich.  

Após 3 horas de infecção, o sobrenadante foi recolhido e o TNF-α quantificado via ELISA 

(R&D systems), de acordo com as recomendações do fabricante. 

3.9.5. Avaliação do estado oxidativo 

 Para avaliar o estado oxidativo dos macrófagos, foi utilizado o marcador carboxi-

H2DCFDA, como descrito (West et al., 2011). Macrófagos (2 x 106/poço, em placas de 6 

poços) foram tratados ou não com o antioxidante NAC, na concentração de 2 mM. Após 

quatro horas, as células foram infectadas com a linhagem selvagem ou os mutantes 

RB301 ou RB302 em uma MOI de 10. Após o período de infecção, as células foram 

lavadas duas vezes com PBS (137mM NaCl, 2,7mM KCl, 4,3mM Na2HPO4, 1,47mM 

KH2PO4) estéril, e 1 mL de PBS foi adicionado por poço, descolando-se as células da 
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placa por raspagem. As células foram centrifugadas a 500 x g por 5 minutos a 

temperatura ambiente, o precipitado suspenso em 10µM carboxi-H2DCFDA e incubado 

por 15 minutos a 37ºC.  As células foram lavadas com PBS pré-aquecido à 37ºC e 

suspensas em PBS frio contendo 3% SFB. As células foram analisadas por FACS 

(Fluorescence-activated cell sorting), utilizando o aparelho FacsCanto II. Os dados 

gerados foram analisados com o software FlowJo (TREE STAR). 

3.10 Ensaios de infecção in vivo 

3.10.1 Animais 

 Camundongos fêmeas da linhagem BALB/c com 8-12 semanas de vida foram 

obtidos do Biotério de Produção e Experimentação da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas e do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Os animais 

foram mantidos em padrão SPF (specific pathogen free) e alimentados com ração 

comercial irradiada. Todos os experimentos estão de acordo com os Princípios Éticos 

na Experimentação Animal adotado pelo Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA), sendo aprovada pela Comissão Ética em Uso de 

Animais (CEUA/IQ-USP) número de certificado 08/2012 (Anexo I). 

3.10.2. Infecção intra-traqueal 

 A linhagem selvagem PA14 e os mutantes RB301 e RB302 foram cultivados 

como descrito acima (item 3.7.2), com algumas modificações. Após atingirem a DO600nm 

= 2, as bactérias foram centrifugadas a 12000 g por 3 min, e o precipitado lavado com 

PBS estéril, sendo  as bactérias suspensas em PBS. Os animais foram pré-

anestesiados com 10 mL/kg de uma solução 0,4% de cloridrato de 2-(2,6- xiidino) 5,6 
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dihidro-4H-1,3-tiazina pela via intraperitoneal e anestesiados com a administração de 

cetamida + xilasina (100 + 10 mg/kg)  pela via intraperitoneal. Os animais (N=8 para 

cada linhagem bacteriana) foram infectados via intra-traqueal como já descrito (Cai et 

al., 2012), com algumas modificações. Após a anestesia, foi feita uma incisão 

medioventral e os músculos foram isolados, expondo a traqueia. A suspensão 

bacteriana (2 x 106 bactérias/60µL) em PBS foi inoculada intra-traquealmente. A 

quantidade de bactérias inoculadas foi confirmada por diluição seriada do inóculo inicial 

e contagem das ufc. Como controle, 60µL de PBS estéril foram inoculados intra-

traquealmente (N=3). 

 

3.10.3. Sobrevivência 

Após a infecção intra-traqueal, os animais infectados com a linhagem selvagem 

ou os mutantes RB301 ou RB302 (N=8 por grupo) e o grupo controle (N=3) foram 

acompanhados. O grau de moribundidade foi determinado avaliando-se: a respiração 

rápida, lenta, ofegante ou difícil, rápida perda de peso (perda de 20% do peso a partir 

do tempo 0 de infecção), anorexia, postura curvada (hunched), hipo/hipertermia 

(variações acima ou abaixo de 4-6ºC), ulceração severa, dermatite, diarreia ou 

constipação, paralisia ou locomoção debilitada e/ou letargia. Os animais que 

apresentassem um alto grau de moribundidade foram sacrificados em câmara de CO2, 

considerando-os como “mortos” na análise de dados. Os dados foram analisados 

utilizando-se a curva de sobrevivência de Kaplan-Meier e a significância foi calculada 

utilizando o teste log-rank (Koh et al., 2009). 
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3.10.4. Determinação do número de unidades formadoras de colônia nos órgãos 

após infecção 

Após 24 horas de infecção com a linhagem selvagem ou o mutante RB302, os 

animais foram eutanasiados em câmara de CO2, os órgãos (pulmão, fígado, e baço) 

foram retirados cirurgicamente e macerados mecanicamente em 1mL de PBS. Os 

sobrenadantes foram diluídos em série e semeados em placas LB-ágar, mantidas por 

16-18 horas a 37ºC, quando o número de colônias foi determinado.  

 

3.10.5. Quantificação das citocinas do pulmão 

Após 24 horas da infecção, os grupos infectados e controle foram eutanasiados, 

retirando-se o pulmão. Após a maceração do órgão, como descrito acima, o macerado foi 

centrifugado a 12000 g por 10 minutos a 4ºC. Os sobrenadantes foram utilizados para a 

quantificação das citocinas TNF-α e IFN-γ via ELISA (R&D systems), de acordo com as 

recomendações do fabricante dos kits. 

3.10.6. Imunofenotipagem pulmonar 

Células pulmonares foram purificadas de camundongos BALB/c como descrito 

(Gonzalez-Juarrero & Orme, 2001). Após 24 horas de infecção, os animais foram 

sacrificados, retirando-se o pulmão, que foi incubado por 30 minutos a 37ºC na presença 

de tampão de digestão, contendo 0,7 mg/mL de colagenase IV em PBS. Após esse 

período, o tecido foi macerado para liberação das células, as partículas maiores foram 

removidas passando-se a suspensão através de uma membrana de nylon, com posterior 

centrifugação a 500 g por 5 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi descartado, lavando-se o 
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precipitado com tampão hemolítico (310 mM NH4Cl, 12 mM NaHCO3, 130 µM EDTA), 

para a remoção dos eritrócitos. As células foram centrifugadas e suspensas em PBS com 

3% SFB e contadas em câmara de Neubauer, utilizando solução de azul de tripan para 

excluir as células mortas.  

Foram utilizadas cerca de 5 x 106 células para a marcação, adicionando-se 

anticorpos conjugados com diferentes fluorocromos numa combinação distintas de 

fluoróforos: F4/80-PECy5 (BM8), CD11c-FITC (HL3), CD11b-PE (M1/70) e Ly6G/Ly6C-

APC (RB6-8C5), incubando-se por 20 minutos em gelo. Após a incubação, as células 

foram centrifugadas e lavadas com PBS com 3% SFB, utilizando-se as mesmas 

condições já descritas neste item. O precipitado foi suspenso em PBS com 3% SFB. 

Para a análise por citometria de foi utilizado o aparelho FacsCanto II e os dados gerados 

foram analisados posteriormente com o software FlowJo.  

Para distinguir células autofluorescentes de células que expressam pequenas 

concentrações de marcadores de superfície, utilizou-se a metodologia de fluorescence-

minus-one (FMO) (Roederer, 2001). Controles FMO são determinados através da 

marcação das células com todos os anticorpos/marcadores, exceto aquele que será 

analisado. Os valores obtidos nessa análise são considerados como o limite de FMO e 

todos os valores de fluorescência acima deste são considerados positivos. O nível de 

fluorescência da população de interesse, obtido no canal no qual será medido um 

determinado marcador, revelará a auto-fluorescência inerente daquela população alvo. 

Esse valor permite estabelecer um limite com o qual se faz a distinção entre células auto-

fluorescentes e aquelas que expressam um determinante que se ligará ao anticorpo 

fluorescente usado para detectá-lo. (Herzenberg et al., 2006).  
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Detecção de LsfA no proteoma da linhagem PA14. 

 Um dos interesses de nosso grupo de pesquisa é determinar o regulon do 

ativador de transcrição RcsB, codificado por um gene presente na ilha de 

patogenicidade PAPI-1 de PA14 e importante para a virulência desta linhagem em 

modelos de planta e mamífero (He et al., 2004, Nicastro et al., 2009). Uma das 

abordagens experimentais foi a análise proteômica de uma linhagem superexpressando 

RcsB, em comparação com a linhagem selvagem PA14. Foram detectadas apenas 

cinco proteínas diferencialmente expressas (Figura 5 e Tabela 3). Dentre essas 

proteínas, destacou-se a maior expressão de LsfA na linhagem superexpressando 

RcsB. 

 Para verificar se a transcrição do gene lsfA  estaria sob o controle de RcsB, 

ensaios de qRT-PCR foram realizados a partir de RNA extraído das linhagens PA14 e 

PA14 superexpressando RcsB. Foram encontradas apenas pequenas diferenças não 

significativas na expressão relativa de lsfA. Interessantemente, foi encontrado também 

induzido um transportador de poliaminas, o qual está envolvido no transporte de 

espermidina, que apresenta uma função protetora contra estresse oxidativo (Barbagallo 

et al., 2011). Porém, não há evidências claras demonstrando o papel de RcsB para a 

maior resistência frente a diferentes estresses oxidativos (dados não mostrados) 

 Apesar dos resultados não sugerirem um controle direto de RcsB sobre lsfA, 

visto que o operon-alvo cupD apresenta indução muito maior na superexpressão de 

RcsB, a expressão aumentada da proteína LsfA no proteoma desta linhagem nos levou 

a estudar sua função na fisiologia e na patogenicidade de PA14. 
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Figura 5. Gel representativo da amostra PA14/pJSG39.  Em vermelho, estão destacados os 
“spots” diferencialmente expressos (p<0,05) que foram posteriormente identificados via 
LC/MS/MS. 
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Tabela 3. “Spots” identificados no gel bidimensional comparando-se as linhagens 
PA14/pJSG e PA14/pJSG39. 

Spot* Proteína 
Número de 

acesso (gi)** 
PA14pJSG39/ 

PA14pJSG t test 
Cobertura de 
sequência (%) 

5 
polyamine transport protein 

PotA 
15598803 1,57 99,32 27,5 

2 

putative short-chain 
dehydrogenase 
(PA14_46890) 

116049296 1,47 99,97 13,2 

3 
Thiol-specific antioxidant 

protein (lsfA) 
116051470 1,45 98,06 26,9 

1 urocanate hydratase (hutU ) 116053247 1,35 98,99 11,5 

4 

succinyl-CoA synthetase 
subunit beta (sucC ) 

116049533 1,28 97,82 13,4 

* Número do spot correspondente ao gel mostrado na Figura 5. 
**Número de acesso da proteína no National Center for Biotechnology Information (NCBI) 
 

4.2. Caracterização da 1-Cys peroxirredoxina LsfA 

4.2.1. LsfA é uma peroxirredoxina da família Prx6 

 A classificação das Prxs em subfamílias de acordo com o mecanismo da catálise 

é fundamental para compreender os diversos papéis biológicos que elas podem atuar. 

LsfA de P. aeruginosa apresenta somente uma cisteína na posição 45. O alinhamento 

entre LsfA e proteínas da subfamília Prx6 (Nelson et al., 2011), onde vários motivos 

conservados podem ser observados, demonstra que essa proteína pertence a 

subfamília Prx6 (Figura 6), indicando uma possível atividade peroxidásica.  

Uma característica importante da peroxirredoxina 6 de humanos e camundongos 

é a presença de um domínio de aiPLA2 (fosfolipase A2 acídica, independente de cálcio), 



55 

 

além do domínio de peroxirredoxina. O domínio aiPLA2 da Prx6 humana consiste na 

sequência conservada da lipase (GXSXG), que se encontra na posição 30-34 da 

sequência de aminoácidos (Figura 6, destacado em cinza).  

Interessantemente, LsfA de P. aeruginosa apresenta o motivo de PLA2 

conservado (aminoácidos de 28-32, Figura 6, destacado em cinza), diferente de B. 

cepacia, que apresenta uma glicina no lugar da serina do centro catalítico putativo 

(GxGxG). O motivo PLA2 está ausente no protozoário Plasmodium, agente etiológico da 

malária, e da arqueia Aeropyrum (Figura 6).   

A atividade de fosfolipase é importante para diversos microrganismos 

patogênicos como Candida sp. (PLC) (Kumar et al., 2006), Cryptococcus neoformans 

(PLB) (Cox et al., 2001, Ganendren et al., 2006) ePlasmodium sp. (PLA2) (Bhanot et al., 

2005). P. aeruginosa apresenta pelo menos três fosfolipases envolvidas na virulência 

(Vasil et al., 1982, Berka & Vasil, 1982). Uma dessas fosfolipases é a exotoxina ExoU,  

que ocasiona a morte de células eucariotas e a destruição de tecidos (Allewelt et al., 

2000, Finck-Barbancon et al., 1997). 

A função de PLA2 de LsfA não foi determinada até o presente momento, porém, 

com base no alinhamento  LsfA de P. aeruginosa pode apresentar uma atividade de 

fosfolipase e essa pode estar correlacionada a virulência.  

Já foi demonstrado que a atividade peroxidásica da Prx6 de humanos independe 

da atividade de PLA2, em que mutações na cisteína peroxidásica inibem a atividade 

peroxidásica sem afetar a atividade de fosfolipase, e uma mutação na serina 32 (do 

domínio de lipase) inibe somente a atividade PLA2, sem alterar a função peroxidásica 

(Chen et al., 2000, Fisher et al., 1999).  
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Figura 6. LsfA pertence à subfamília Prx6 das peroxirredoxinas. Alinhamento múltiplo de 
diferentes sequências da subfamília Prx6 utilizando o programa ClustalW. Resíduos 
conservados no sítio ativo da subfamília Prx6 estão destacados nas caixas pretas, a cisteína 
predita com atividade peroxidásica está destacada em laranja, destacado na caixa cinza o 
domínio de lipase (GxSxG) presente somente em Pseudomonas aeruginosa e em humanos. 
Pseudomonas aeruginosa PA14 (gi: 116051470); Burkholderia cepacia 383 (gi: 78065379); 
Plasmodium yoelii (gi: 56967056); Aeropyrum pernix K1 (gi: 85543926; Humano (gi:85543926). 

 

 

4.2.2. Atividade peroxidásica de LsfA in vitro. 

As peroxirredoxinas são capazes de degradar eficientemente ROS/RNS com 

uma alta constante especifica (Kcat/Km) (>105 M s-1), sendo sua atividade dependente 

da CysP (Seaver & Imlay, 2001). Para verificar se LsfA de P. aeruginosa PA14 

apresenta atividade peroxidásica, as proteínas LsfA e LsfAC45A, que apresenta uma 
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mutação pontual na cisteína, substituindo-a por alanina, foram expressas em E. coli 

com uma etiqueta de histidina e purificadas com sucesso por cromatografia de 

afinidade em coluna de níquel-agarose (Figura 7). As frações com um alto grau de 

pureza foram agrupadas para verificar a atividade peroxidásica de LsfA. 

 

Figura 7. Expressão e purificação das proteínas recombinantes (A) His-LsfA e (B) His-
C45A. A expressão das proteínas recombinantes foi feita em E. coli BL21(DE3) portando os 
plasmídeos pGHK005 ou pGHK006, a indução foi feita com a adição de 0,6mM de IPTG. Após 
6 horas de indução, as bactérias foram coletadas e lisadas. A fração solúvel contendo a 
proteína recombinante foi purificada por cromatografia de afinidade. 1: Marcador de peso 
molecular; 2 e 3: Extrato de 0 e 6 horas de indução, respectivamente; 4: fração solúvel; 5-10: 
frações obtidas após eluição da proteína recombinante com concentrações crescentes de 
imidazol. 

 

 A atividade peroxidásica das proteínas recombinantes purificadas (His-LsfA e 

His-C45A) foi medida in vitro pelo ensaio de tiocianato férrico. Após a oxidação da 

cisteína de LsfA para ácido sulfênico, ocorre a redução do ácido sulfênico para o tiolato, 

fechando o ciclo catalítico da peroxirredoxina, sendo esse processo mediado pelo seu 

cognato agente redutor. Foi utilizado DTT como agente redutor e este foi capaz de 

reduzir LsfA oxidada, permitindo confirmar que LsfA apresenta atividade peroxidásica. 
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Nesse ensaio, apenas a proteína com a sequência selvagem apresentou a capacidade 

de reduzir o peróxido de hidrogênio, demonstrando que a cisteína na posição 45 é 

essencial para a atividade peroxidásica de LsfA (Figura 8). 

Peroxirredoxinas estão relacionadas ao aumento da resistência de bactérias 

frente a peróxidos orgânicos e inorgânicos (Christman et al., 1985, Bryk et al., 2000, 

Atichartpongkul et al., 2010). Portanto, foi investigado se LsfA de P. aeruginosa poderia 

desempenhar um papel na proteção frente ao estresse oxidativo. 

 

 

 
Figura 8. LsfA apresenta atividade peroxidásica frente a peróxido de hidrogênio. As 
curvas representam a cinética de decomposição do peróxido de hidrogênio (H2O2), na presença 
de 10µM de LsfA ou de LsfAC45A (curvas vermelha e verde, respectivamente). A reação foi 
iniciada pela adição de DTT (1mM) e a concentração de H2O2 presente ao longo do tempo 
foram determinados pelo ensaio de tiocianato férrico. Como controle, a reação foi realizada na 
ausência de DTT (curva azul). As curvas são representativas de dois experimentos 
independentes realizados em triplicata. 
4.2.3 LsfA é importante na resistência ao peróxido de hidrogênio  

Para compreender se LsfA de P. aeruginosa pode desempenhar um efeito 

protetor frente a peróxidos, foram construídos um mutante apolar, pela deleção da 
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região codificadora de lsfA (RB301) e um mutante pontual na CysP, lsfAC45A (RB302), 

conforme descrito em Material e Métodos. As linhagens mutantes RB301 e RB302 não 

apresentaram deficiência no seu crescimento em meio mínimo (dado não mostrado). 

Foi utilizado o ensaio de halo de inibição frente a H2O2, t-butil hidroperóxido e paraquat. 

Foi observado um maior halo de inibição das linhagens mutantes quando comparados à 

linhagem selvagem apenas na presença de H2O2 (Figura 9), demonstrando que LsfA é 

importante para uma maior resistência de PA14 frente ao estresse oxidativo. Entretanto, 

não houve diferença nos diâmetros dos halos de inibição na presença dos peróxidos 

orgânicos (dados não mostrados), mostrando uma especificidade do requerimento de 

LsfA.  

Curiosamente, a proteína LsfA oxidada  de P. aeruginosa PAO1 foi observada na 

presença de paraquat, um doador de ânion superóxido, mas não na presença de 

peróxido de hidrogênio (Hare et al., 2011), contrastando com os resultados obtidos 

aqui. Em outro estudo, não foi observado o aumento da transcrição de lsfA após o 

tratamento com H2O2 (Salunkhe et al., 2005), porém vale ressaltar que ambos os 

estudos obtiveram amostras de proteína ou de mRNA após 2 horas da adição de H2O2. 

Este período pode ser considerado muito longo, pois após 2h há a redução de 90-95% 

do peróxido de hidrogênio extracelular (Hare et al., 2011).  Portanto, se LsfA está 

correlacionada a proteção contra H2O2, ela pode ser induzida nos tempos iniciais ou 

nos tempos tardios do estresse, quando apenas a presença de AhpCF e catalase não é 

suficiente para manter a bactéria viável. Dessa forma, estudos utilizando outros tempos 

de incubação frente ao estresse oxidativo deveriam ser realizados para entender a 

importância de outras enzimas antioxidantes não identificadas no estudo proteômico e 

transcriptômico, como LsfA.  
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Figura 9. A falta de LsfA ou a cisteína peroxidásica resulta em uma maior sensibilidade a 
H2O2. As bactérias foram crescidas até DO600nm=1, espalhadas em placas LB e um disco de 
filtro de 6mm contendo 2,5% H2O2 foi posicionado no topo da camada bacteriana. As placas 
foram incubadas a 37ºC por 16 horas. Dado representativo de 1 de 5 experimentos 
independentes. 
 

4.3. Envolvimento de LsfA na virulência de P. aeruginosa. 

Embora haja relatos sobre a função enzimática das 1-Cys Prxs (Loumaye et al., 

2011, Pedrajas et al., 2010, Monteiro et al., 2007, Mizohata et al., 2005, Li et al., 2005, 

Sarma et al., 2005), não há na literatura estudos descrevendo o seu possível 

envolvimento na patogenicidade de bactérias. Uma vez que macrófagos e neutrófilos 

fagocitam eficientemente os patógenos, produzindo ROS/RNS e consequentemente 

promovendo a morte das bactérias, estas desenvolveram mecanismos para contrapor 
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esse estresse, sendo que as 2-Cys Prxs, as catalases, e a superóxido dismutase já 

foram correlacionadas com a virulência de P. aeruginosa (Lee et al., 2005, Iiyama et al., 

2007, Atichartpongkul et al., 2010). Como a 1-Cys Prx LsfA apresenta um papel na 

resistência de P. aeruginosa frente a um estresse oxidativo e atividade peroxidásica in 

vitro (Figuras 8 e 9), isto sugere que ela pode apresentar um papel na virulência desta 

bactéria. Assim, foram realizados ensaios com macrófagos in vitro e ensaios de 

virulência no modelo de infecção pulmonar em camundongos, cujos resultados estão 

descritos a seguir. 

 

4.3.1. LsfA é importante para a sobrevivência da bactéria frente a macrófagos 

Inicialmente, para entender o papel de LsfA, foi utilizado o ensaio de clearance 

bacteriano, utilizando-se a linhagem de macrófagos J774 estimulados com IFN-γ. Nesse 

ensaio, é possível medir a capacidade dos macrófagos de matar as bactérias. Após 1, 2 

ou 3 horas de incubação das bactérias com os macrófagos, o meio líquido foi coletado 

e as unidades formadoras de colônias foram enumeradas. Como os macrófagos 

continuam aderidos ao fundo da placa, apenas as bactérias que não estão associadas 

a eles se encontram nessa fase. 

Foi observada uma rápida redução de 25 a 50 vezes no número de unidades 

formadoras de colônia após uma hora de incubação com os macrófagos, demonstrando 

uma rápida fagocitose das bactérias, podendo essa resultar na morte do patógeno ou 

na sua evasão, resultando na morte do macrófago. Após 3 horas de infecção, a alta 

contagem de UFC deve-se a sobrevivência das bactérias frente aos macrófagos, 

resultando na morte destes. Outro fator que pode estar contribuindo para a alta 
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contagem de UFC no tempo de 3 horas é a capacidade da bactéria de crescer na 

presença dos macrófagos. Já foi observado que P. aeruginosa cresce melhor na 

presença de células de linhagem epiteliais pulmonares A549 do que no meio de cultura 

DMEM (D. Meireles, comunicação pessoal), provavelmente por usar os restos celulares 

como nutriente. Nesse ensaio, também foi observado que os macrófagos conseguem 

eliminar as bactérias mutantes em lsfA RB301 e RB302 com maior eficiência, em 

comparação à linhagem selvagem PA14 (Figura 10), sendo que os mutantes RB301 e 

RB302 apresentam números de UFC de 2 a 4 vezes menores que PA14. 

 

Figura 10. LsfA é importante para a resistência ao clearance mediado por macrófagos in 

vitro. Macrófagos J774 estimulados com 10ng/mL de IFN-γ foram infectados com P. aeruginosa 
PA14 (barras azuis), RB301 (∆lsfA, barras vermelhas) e RB302 (lsfAC45A, barras verdes), em 
uma MOI de 10. Após 1, 2 ou 3 horas de infecção, o sobrenadante foi coletado, diluído e o 
número de unidades formadoras de colônia (CFU) foi determinado. Representativo de 3 
experimentos independentes repetidos em triplicata, as barras representam a média ± desvio 
padrão. (*p<0,05)  

 

P. aeruginosa promove a morte do macrófago, sendo este processo importante 

para a virulência (Hauser & Engel, 1999). Portanto, foi medida a influência de LsfA na 

morte dos macrófagos. Para tal, após 1, 2 ou 3 horas de infecção com PA14 ou 
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mutantes em lsfA, o sobrenadante foi recolhido e a atividade de LDH medida, como um 

indicador da morte dos macrófagos. Os macrófagos infectados com as linhagens 

mutantes apresentaram uma maior sobrevivência em comparação aos macrófagos 

infectados com a linhagem selvagem (Figura 11), principalmente nos tempos iniciais de 

interação. Esse ensaio de citotoxicidade, em conjunto com o ensaio de clearance 

bacteriano, demonstra que LsfA é importante para a sobrevivência da bactéria frente a 

um fagócito, provavelmente por diminuir o estado oxidativo do macrófago e/ou permitir 

uma maior resistência à injúria causada por esse estresse. Assim, LsfA apresenta um 

papel na virulência da bactéria, sendo que a ausência de sua atividade diminui o efeito 

citotóxico de maneira significativa. 

 

 

Figura 11. Mutantes em LsfA apresentam uma redução de citotoxicidade frente a 
macrófagos in vitro. Macrófagos estimulados com 10ng/mL de IFN-γ foram infectados com a 
linhagem selvagem PA14 (barras azuis), RB301 (∆lsfA, barras vermelhas) e RB302 (lsfAC45A, 
barras verdes)a uma MOI de 10.Após os períodos indicados, o sobrenadante foi coletado e a 
atividade de lactato desidrogenase (LDH) foi determinada. Representativo de 3 experimentos 
independentes, repetidos em triplicata; as barras representam a média ± desvio padrão 
(*p<0,05).  
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O motivo de lipase presente em LsfA também pode contribuir para o efeito 

citotóxico, porém esta atividade não foi avaliada neste trabalho. 

 

4.3.2 A ausência de LsfA ativa a produção de citocinas pró-inflamatórias 

Os macrófagos, uma vez em contato com as bactérias, ativam diversas vias de 

sinalização, por exemplo, a via dos TLRs, culminando na produção de citocinas pró-

inflamatórias, como o TNF-α (Kawai & Akira, 2010). Para entender se a presença de 

LsfA em P. aeruginosa poderia exercer um efeito imunomodulador, macrófagos 

estimulados com IFN-γ foram infectados com a linhagem selvagem PA14 ou com os 

mutantes RB301 e RB302. Após 3 horas de infecção, o sobrenadante foi retirado e a 

concentração de TNF-α medida por ELISA. Os macrófagos infectados com as 

linhagens RB301 e RB302 apresentaram uma maior secreção de TNF-α em 

comparação aos macrófagos infectados com a linhagem selvagem (Figura 12), 

indicando que LsfA está diminuindo a ativação dos macrófagos, exercendo um efeito 

imunomodulador, provavelmente por diminuir o estado oxidativo dos macrófagos, 

resultando na diminuição da secreção de TNF-α (Sutterwala et al., 2007, Kim et al., 

2010) 

Outros fatores de virulência de P. aeruginosa têm um efeito modulador da 

resposta imune, por exemplo, a exotoxina U (ExoU), que é capaz de inibir a ativação da 

caspase-1 (Sutterwala et al., 2007),  correlacionada à maturação da citocina pró-IL1β 

para a sua forma ativa (REVISADO em (Martinon et al., 2009). Além de ExoU, as 

pequenas moléculas ativadoras do quorum sensing HHQ e PQS são capazes de 
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regular negativamente o sistema imune, diminuindo a ativação do NF-κB, resultando na 

diminuição do clearance bacteriano e na produção de citocinas pró-inflamatórias (TNF-

α e IL-6) (Kim et al., 2010). Porém, esta é a primeira evidência de uma 1-Cys 

peroxirredoxina sendo capaz de exercer uma função imunoregulatória além de proteger 

o patógeno frente a um fagócito, diminuindo a sua ativação e com isso favorecendo a 

virulência da bactéria. 

 

 

Figura 12. LsfA reduz a secreção de TNF-αααα pelos macrófagos in vitro. Macrófagos 
estimulados com 10ng/mL de IFN-γ foram infectados com a linhagem selvagem PA14 (barras 
azuis), RB301 (∆lsfA, barras vermelhas) e RB302 (lsfAC45A, barras verdes) a uma MOI de 10. 
Após 3 horas de infecção, o sobrenadante foi coletado e a concentração de TNF-α determinado 
via ELISA. Representativo de 3 experimentos independentes, repetidos em triplicata; as barras 
representam a média ± desvio padrão. (*p<0,05). 
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4.3.3. LsfA reduz o estado oxidativo dos macrófagos  

Para compreender se a falta da atividade peroxidásica de LsfA na bactéria 

induz um aumento no estado oxidativo dos macrófagos, foi utilizado o indicador carboxi-

H2DCFDA, que, uma vez oxidado, torna-se fluorescente.  

Vale ressaltar que apesar do H2DCFDA ser amplamente utilizado para avaliar a 

produção de peróxido de hidrogênio, ele não apresenta uma alta especificidade para 

essa molécula (Kalyanaraman et al., 2012). Porém, ele fornece indícios do estado 

oxidativo da célula, pelo aumento de ROS e/ou RNS, indicando uma maior ativação da 

NADPH oxidase (Bass et al., 1983). Como o objetivo desse ensaio foi verificar se LsfA 

estaria influenciando negativamente a geração de ROS/RNS nos macrófagos, e dessa 

forma comprovando os resultados obtidos acima (Figuras 10, 11 e 12), o H2DCFDA foi 

utilizado para avaliar esse fenômeno, sem fornecer dados específicos sobre qual 

espécie (ROS/RNS) apresenta-se em níveis aumentados.  

Após a infecção dos macrófagos in vitro e posterior análise por FACS, 

observou-se uma maior fluorescência dos macrófagos infectados com as linhagens 

mutantes RB301 e RB302 (Figura 13A). Esse dado pode indicar que LsfA, além de 

proteger a bactéria frente a um estresse oxidativo, exerce um papel imunomodulador, 

diminuindo o estado oxidativo dos macrófagos, e dessa forma diminuindo sua ativação, 

culminando em uma resposta pró-inflamatória deficiente.  
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Figura 13. LsfA regula o estado oxidativo dos macrófagos durante a infecção in vitro. (A) 
Macrófagos estimulados com 10ng/mL de IFN-γ foram infectados com a linhagem selvagem 
PA14(barras azuis), RB301 (∆lsfA, barras vermelhas) e RB302 (lsfAC45A, barras verdes) a uma 
MOI de 10. Após os tempos de infecção indicados, o sobrenadante foi removido, os macrófagos 
aderidos foram lavados, raspados e tratados com 10µM carboxi-H2DCFDA. As células foram 
então analisadas por FACS. (B) Macrófagos infectados com PA14 ou o mutante RB302 foram 
tratados com 2mM do antioxidante N-acetilcisteína (NAC). Após 3 horas de infecção, as células 
foram tratadas e analisadas como descrito em (A). Representativo de dois experimentos 
independentes realizados em triplicata, as barras representam a média ± desvio padrão. 
(*p<0,05) 
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4.4.4 LsfA reduz a ativação do NF-κκκκB e das MAPKs 

Macrófagos nocautes para o gene Prx II apresentam uma maior produção de 

citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-α e IL-6, após desafio com LPS. Esse aumento 

foi correlacionado com a maior produção de ROS pelos macrófagos, resultando no 

aumento da ativação das vias das MAPKs e do NF-κB (Yang et al., 2007). Os ensaios 

descritos acima indicam uma maior ativação dessas vias (MAPKs, e o NF-κB) nos 

macrófagos infectados com P. aeruginosa deficiente em LsfA e essa ativação pode ser 

resultado da alteração de seu estado oxidativo.  

Para verificar se a maior secreção de TNF-α pelos macrófagos infectados com 

a linhagem mutante RB302 é devido a um aumento no estado oxidativo dos 

macrófagos, N-acetilcisteína (NAC) foi utilizada como um antioxidante. Na concentração 

utilizada, NAC foi capaz de reduzir o estado oxidativo dos macrófagos infectados com a 

linhagem mutante RB302 a níveis semelhantes aos macrófagos infectados com a 

linhagem selvagem (Figura 14B). Ao adicionar esse antioxidante, os níveis de secreção 

de TNF-α pelos macrófagos infectados com a linhagem mutante RB302 tornaram-se 

semelhantes aos macrófagos infectados com a linhagem selvagem na presença ou na 

ausência de NAC (Figura 14). Este resultado comprova que P. aeruginosa é capaz de 

modular o estado oxidativo dos macrófagos por ação da peroxirredoxina LsfA, 

diminuindo a ativação e consequentemente a menor secreção de TNF-α pelos 

macrófagos.  

Além do efeito bactericida que o ROS pode desempenhar, sabe-se que eles 

podem agir como importantes moléculas sinalizadoras, podendo levar à ativação de 

vias de sinalização como as MAPKs e o NF-κB (Chen et al., 1998, Kang et al., 2000a, 
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Kang et al., 2001, Kang et al., 2000b, Adler et al., 1999, Ding et al., 2001, Irani & 

Goldschmidt-Clermont, 1998), e, consequentemente, à maior produção de citocinas.  

Utilizando-se inibidores específicos, foram identificadas quais vias de sinalização 

poderiam estar com um maior grau de ativação nos macrófagos infectados com a 

linhagem RB302 em comparação aos macrófagos infectados com a linhagem selvagem 

PA14. Nesse ensaio, foi observado que LsfA atua negativamente na via do NF-κB, e na 

via das MAPKs p38 e ERK1/2 (Figura 14), culminando na menor secreção de TNF-α 

nos macrófagos infectados com a linhagem selvagem. Apesar da via da JNK estar 

envolvida na secreção de TNF-α nos macrófagos infectados com a linhagem selvagem 

ou com o mutante RB302, aparentemente a via da JNK não se apresenta hiperativa nos 

macrófagos infectados com a linhagem RB302, uma vez que mesmo na presença do 

inibidor SP600125, que é especifico para a JNK, a diferença de secreção de TNF-α foi 

mantida entre os macrófagos infectados com a linhagem selvagem e os macrófagos 

infectados com a linhagem mutante na presença e ausência do inibidor da JNK.  
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Figura 14. LsfA reduz a ativação do NF-κκκκB, p38 e ERK1/2 resultando em uma menor 
secreção de TNF-αααα. Macrófagos estimulados com 10ng/mL de IFN-γ foram infectados com a 
linhagem selvagem PA14(barras azuis) ou RB302 (lsfAC45A, barras verdes) a uma MOI de 10. 
Antes da infecção os macrófagos foram tratados com inibidores do NF-κB (10µM BAY11-7580), 
p38 (1µM SB203580), ERK1/2 (1µM U0126), e JNK1/2 (1µM SP600125), ou na presença do 
antioxidante NAC (2mM), como controle foi utilizado macrófagos infectados com a linhagem 
selvagem PA14 ou RB302 ( - ). Após 3 horas de infecção, o sobrenadante foi coletado e a 
concentração de TNF-α determinado via ELISA. *p<0,05, em comparação aos macrófagos 
infectados com a linhagem PA14 na ausência de inibidores; #p<0,05, em comparação aos 
macrófagos infectados com a linhagem RB302 na ausência de inibidores.   

 

4.4.5. LsfA é importante para a virulência in vivo  

A falta das peroxirredoxinas já foi correlacionada com a diminuição da virulência 

de algumas bactérias em modelos in vitro de infecção, porém em Samonella enterica 

serovar Typhimurium, M. tuberculosis, Legionella pneumophila e Porphyromonas 

gingivalis, a 2-Cys peroxirredoxina AhpC não é requerida em modelo de virulência in 

vivo. Portanto, para confirmar o envolvimento da 1-Cys Prxs LsfA de P. aeruginosa na 

virulência, foi utilizado o modelo de pneumonia aguda em camundongos. Para tal, 



71 

 

camundongos BALB/c foram infectados intra-traquealmente com a cepa selvagem 

PA14 ou com os mutantes RB301 e RB302. 

Os animais infectados com a linhagem selvagem apresentaram uma rápida 

morte, com todos os animais mortos após 48 horas após a infecção, enquanto os 

animais infectados com as linhagens mutantes, RB301 e RB302, apresentaram uma 

maior sobrevida, sendo que após 10 dias de infecção 37,5% dos animais infectados 

com as linhagens mutantes encontravam-se vivos (Figura 15). Após 60 dias de 

infecção, os animais infectados com a linhagem mutante RB301 (37,5%) e RB302 

(25%) apresentavam-se saudáveis, podendo indicar a cura desses animais. Nesse 

ensaio, foi possível comprovar a importância de LsfA na virulência in vivo no modelo 

murino de pneumonia aguda.  
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Figura 15. LsfA é importante para a virulência in vivo. Camundongo BALB/c (n=8 por grupo) 
foram infectados intra-traquealmente com 2 x 106 bactérias da linhagem selvagem (círculos) ou 
os mutantes RB301 (quadrados) e RB302 (triângulos). A mortalidade foi determinada como 
descrito nos matérias e métodos. Como controle, foi inoculado intra-traquealmente PBS (n=3; 
triângulos invertidos). A significância foi determinada pelo teste log-rank. 

 

4.4.6 LsfA aumenta a sobrevivência de P. aeruginosa durante a infecção in vivo 

Os camundongos infectados intra-traquealmente com P. aeruginosa apresentam 

uma rápida disseminação da bactéria para os outros órgãos, gerando um quadro de 

sepse, culminando na morte do animal (Ramphal et al., 2008). Para compreender como 

LsfA influência a virulência de P. aeruginosa durante a infecção, foi analisada a carga 

bacteriana no sitio primário de infecção (pulmão), assim como em órgãos secundários 

(fígado e baço), esses indicando um quadro de sepse. 

Após 24 horas de infecção, os órgãos (fígado, baço e pulmão) dos animais 

infectados, foram retirados e as unidades formadoras de colônia foram enumeradas. Os 

animais infectados com a linhagem mutante em LsfA, RB302, apresentaram uma 
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grande diminuição (cerca de 1000 vezes menos no pulmão e baço) na carga bacteriana 

nos órgãos analisados, em comparação aos animais infectados com a linhagem 

selvagem PA14, indicando uma melhor resolução da doença nos animais infectados 

com a linhagem RB302 (Figura 16). Estes dados mostram também a importância de 

LsfA para a maior resistência da bactéria frente ao sistema imune do hospedeiro, 

permitindo sua sobrevivência e posterior disseminação, resultando na morte do animal. 

 

Figura 16. LsfA é importante para a sobrevivência de P. aeruginosa durante a infecção.  
Camundongos BALB/c foram infectados intra-traquealmente com 2 x 106 bactérias da linhagem 
selvagem (barras azuis) ou do mutante RB302 (barras verdes). Após 24 horas de infecção, os 
animais foram sacrificados, os órgãos retirados e macerados, o sobrenadante foi coletado, 
diluído e o número de unidades formadoras de colônia (CFU) foi determinado. Representativo 
de 3 experimentos independentes repetidos em triplicata, as barras representam a média ± 
desvio padrão. (*p<0,05)  
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4.4.7. LsfA reduz a produção de citocinas no pulmão 

Os macrófagos pulmonares exercem um papel essencial na resposta frente a P. 

aeruginosa. Ao sentirem o patógeno, ocorre a secreção de citocinas pró-inflamatórias, 

que recrutam neutrófilos ao sitio de infecção, controlando-a (Kooguchi et al., 1998, 

Morissette et al., 1996). A expressão dessas citocinas pró-inflamatórias é estimulada 

em macrófagos pelas vias do NF-κB e das MAPKs. Como LsfA é capaz de diminuir a 

ativação dessa vias, por diminuir o estado oxidativo dos macrófagos (Figura 14), a 

bactéria mutante em LsfA pode ser menos virulenta pela capacidade do hospedeiro em 

recrutar adequadamente células do sistema imune para posterior erradicação da 

doença.  

O aumento da concentração de TNF-α é importante para o aumento do 

clearance bacteriano nos pulmões, sendo que animais suscetíveis a infecção por P. 

aeruginosa apresentam uma diminuição da secreção desta citocina (Morissette et al., 

1996). Entretanto, o papel do IFN-γ durante a infecção por P. aeruginosa não está muito 

claro: a administração intraperitoneal de IFN-γ em modelo de infecção crônica pulmonar 

por P. aeruginosa em ratos demonstrou uma diminuição da inflamação nos pulmões 

(Johansen et al., 1996), enquanto, a administração exógena de IFN-γ, utilizando-se 

vetores de adenovírus, demonstrou um aumento no clearance bacteriano, além do 

aumento da produção de TNF-α (Lei et al., 1997). Porém, camundongos nocautes para 

o receptor de IFN-γ demonstraram um aumento do clearance bacteriano no pulmão em 

comparação aos camundongos selvagens, apresentando os mesmos níveis de 

citocinas (Schultz et al., 2001). Os camundongos nocaute, porém, apresentaram 
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maiores níveis de óxido nítrico no lavado broncoalveolar em comparação aos 

camundongos selvagens após o desafio com P. aeruginosa (Schultz et al., 2001). 

Esses estudos sugerem que os níveis endógenos de IFN-γ não são suficientes para 

exercerem um efeito benéfico ao hospedeiro, porém níveis aumentados dessa citocina 

por sua administração endógena podem ser benéficos ao hospedeiro. 

Após 24 horas de infecção, as concentraçôes das citocinas pró-inflamatórias 

TNF-α e IFN-γ presentes no pulmão nos camundongos infectados foram determinados. 

Foi observado que a bactéria selvagem PA14 foi capaz de causar uma 

imunossupressão local nos camundongos, com níveis de TNF-α e IFN-γ pulmonares 

semelhantes aos camundongos não infectados. Por outro lado, camundongos 

infectados com a linhagem mutante RB302 maiores níveis tanto de IFN-γ como de TNF-

α  foram observados (Figura 17). Nesse caso, ambas as citocinas podem desempenhar 

importante papel para o controle da infecção, induzindo o aumento do recrutamento de 

células do sistema imune, como neutrófilos, além do IFN-γ regular positivamente os 

TLRs, resultando no melhor reconhecimento do patógeno pelos macrófagos e 

neutrófilos, aumentando a atividade da NADPH oxidase e culminando na morte do 

patógeno (Almeida et al., 2005). 
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Figura 17. LsfA induz uma imunossupressão local. Camundongo BALB/c foram infectados 
intra-traquealmente com 2 x 106 bactérias da linhagem selvagem ou o mutante RB302. Após 24 
horas de infecção os animais foram sacrificados, os pulmões foram retirados e macerados, 
posteriormente o sobrenadante foi coletado e a concentração de TNF-α e IFN-γ foram 
determinados por ELISA. Representativo de três experimentos independentes repetidos em 
triplicata, as barras representam a média ± desvio padrão. (**p<0,01; ***p<0,001) 

 

4.4.8. LsfA reduz o recrutamento de células do sistema imune 

Para verificar se LsfA diminui o recrutamento das células do sistema imune ao 

sitio de infecção, principalmente de neutrófilos, os pulmões dos camundongos 

infectados com a linhagem selvagem ou a linhagem mutante RB302 foram retirados 

após 24 horas de infecção e o perfil celular das células pulmonares foram avaliados por 

FACS. Os animais infectados com a linhagem RB302 apresentaram um aumento no 

recrutamento de neutrófilos (Ly6G/Ly6C+; F4/80-) e macrófagos (F4/80+; CD11b+) no 

sítio de infecção, quando comparados ao grupo infectado com a linhagem selvagem 

(Figura 18). Este resultado justifica o aumento das citocinas pró-inflamatórias TNF-α e 
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IFN-γ, que resulta no aumento do recrutamento de neutrófilos e macrófagos, diminuindo 

assim a carga bacteriana e resultando na melhor sobrevivência dos camundongos 

infectados com as linhagens mutantes em LsfA 

. 
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Figura 18. LsfA reduz o recrutamento de neutrófilos e macrófagos aos pulmões. Camundongos BALB/c foram infectados intra-
traquealmente com 2 x 106 bactérias da linhagem selvagem (barras azuis) ou do mutante RB302 (barras verdes). Como controle foi 
inoculado PBS intra-traquealmente (barras brancas, “Sham”). Após 24 horas de infecção, os animais foram sacrificados, os pulmões 
foram retirados e macerados, as células totais foram marcadas com anticorpos conjugados com diferentes fluorocromos: F4/80-
PECy5, CD11b-PE e Ly6G/Ly6C-APC, com posterior análise por FACS. Estratégia de gateway para análise de macrófagos (F4/80+; 
CD11b+) (A) e neutrófilos (Ly6G/Ly6C+; F4/80-)  (B). Porcentagem de neutrófilos presentes no pulmão (C). Porcentagem de 
macrófagos presentes no pulmão (D). Resultados representativos de um experimento de três experimentos independentes. 
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5. Conclusões 

Neste trabalho foi descrito pela primeira vez o envolvimento das 1-Cys 

peroxirredoxinas na virulência de bactérias. Para estudar a função dessa subfamília, foi 

utilizada a 1-Cys Prx LsfA de P. aeruginosa PA14. LsfA pertence a subfamília Prx6 das 

peroxirredoxinas, e interessantemente apresenta além dos motivos de peroxirredoxinas, 

um motivo de lipase conservado, semelhante a Prx6 de humanos e camundongos. 

Para compreender como LsfA participa na virulência de P. aeruginosa, foi 

utilizado um modelo in vitro de infecção utilizando-se de macrófagos J774. Neste 

modelo foi verificado que LsfA é capaz de proteger a bactéria do fagócito, promovendo 

a morte do macrófago. Além disso, foi observado que LsfA é capaz de regular o estado 

oxidativo dos macrófagos resultando em uma diminuição da função imune, resultando 

na menor secreção de TNF-α. 

O aumento do estado oxidativo dos macrófagos infectados com a linhagem 

mutante resultou no aumento da ativação das vias do NF-κB, p38 e ERK1/2, porém não 

houve o aumento da ativação da via da JNK1/2. 

Os mecanismos moleculares em que ROS/RNS ativam a via das MAPKs e do 

NF-κB não são bem compreendidas, portanto o modelo de infecção in vitro de 

macrófagos com a bactéria selvagem e os mutantes em LsfA pode ser uma ferramenta 

útil para entender tais mecanismos.  

Foi observado que LsfA participa na virulência de P. aeruginosa, resultando em 

uma rápida morte dos camundongos infectados. Essa rápida morte foi devido a uma 

imunossupressão local, com produções basais de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α e 
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IFN-γ), além de um recrutamento deficiente de células do sistema imune, como 

macrófagos e neutrófilos.  

Atualmente é essencial explorar novos paradigmas para o desenvolvimento de 

terapias anti-infectivas. Essas podem ser contra os mecanismos de virulência da 

bactéria, como contra o sistema de secreção do tipo III, ou terapias imunomodulatórias 

do hospedeiro, em que os mecanismos naturais do hospedeiro são explorados para 

aumentar os efeitos benéficos da terapia. Para que ambas as vertentes se tornem 

realidade, os mecanismos de virulência da bactéria e os mecanismos de defesa do 

hospedeiro devem ser elucidados.  

Neste trabalho, foi demonstrado que LsfA pode ser um alvo para o 

desenvolvimento de novas drogas, suportando estudos anteriores, em que o aumento 

de TNF-α e IFN-γ é benéfico para o hospedeiro, sugerindo que a administração dessas 

citocinas podem ser utilizadas como uma possível terapia contra P. aeruginosa. 
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