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RESUMO 
 

COUTO, S. C. F. Influência dos sistemas de Quorum Sensing AI-1/AI-2/AI-3 
nos fatores de virulência de EPEC atípica de origem animal. 2018. 151 f. Tese 
(Doutorado em Biotecnologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo. 

 

A secreção de moléculas sinalizadoras de baixo peso molecular que se 

acumulam no meio extracelular até atingir um limite crítico de concentração 

para sua detecção, acarretando em sinalizações intracelulares e respostas 

efetoras, define o sistema de comunicação bacteriano chamado Quorum 

Sensing. Este sistema, que regula comportamentos coletivos mostrou-se um 

mecanismo disseminado em diversas espécies bacterianas. Diversos estudos 

descreveram a existência de pelo menos 3 sistemas relacionados ao Quorum 

Sensing em bactérias Gram-negativas, LuxIR/AI-1, LuxS/AI-2 e QseBC/AI-

3/Epinefrina/Norepinefrina. Fatores de virulência como formação de biofilme, 

motilidade e adesão ao epitélio do hospedeiro devem ser controlados de 

maneira adequada para tirar o melhor proveito da situação em que a bactéria 

se encontra. Este trabalho teve como objetivo analisar a influência e a 

correlação dos genes luxS, qseC e sdiA, relacionados ao sistema de 

comunicação bacteriana Quorum Sensing, nos principais fatores de virulência 

de uma amostra de EPEC atípica de origem animal. Foram construídos 

mutantes pela metodologia baseada na recombinação homóloga mediada pelo 

sistema Lambda Red, que foram submetidos a ensaios fenotípicos. A 

sinalização por AI-2 e luxS desempenham papéis na motilidade, formação de 

biofilme e adesão a células epiteliais. QseC influencia a produção de biofilme 

pela regulação de componentes da matriz extracelular, e participa de 

processos de motilidade e adesão. O hormônio epinefrina contribui na 

alteração de processos de motilidade, formação de biofilme e desenvolvimento 

da lesão A/E. O gene sdiA também tem um papel importante na regulação de 

fatores de virulência, mesmo na ausência de AHL. Uma interação antagônica 

parece existir entre os genes qseC e luxS. A ausência de sistemas de Quorum 

Sensing promove a produção de um biofilme robusto na amostra AP155. 

 
Pavras-chave: Escherichia coli. Quorum Sensing. Biofilme. Regulação Gênica. 
Patogênese



 

 

ABSTRACT 
 

COUTO, S. C. F. Influence of Quorum Sensing systems AI-1/AI-2/AI-3 on the 
virulence factors of atypical EPEC isolated from an animal. 2018. 151 p. Ph. D. 
Thesis (Doctor in Biotechnology) – Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

The secretion of low molecular weight signaling molecules that accumulate in 

the extracellular medium until reaching a critical concentration limit for its 

detection, leading to intracellular signaling and effector responses, defines the 

bacterial communication system called Quorum Sensing. This system regulates 

collective behaviors and has been proven to be a widespread mechanism in 

several bacterial species. Several studies have described the existence of at 

least 3 Quorum Sensing-related systems in Gram-negative bacteria, LuxIR/AI-1, 

LuxS/AI-2 and QseBC/AI-3/Epinephrine/Norepinephrine. Virulence factors such 

as biofilm formation, motility and adhesion to the host epithelium should be 

adequately regulated to make the most of the situation in which the bacterium is 

found. The aim of this work was to analyze the influence and correlation of luxS, 

qseC and sdiA genes, related to the bacterial communication system Quorum 

Sensing, on the main virulence factors of an atypical EPEC strain isolated from 

an animal. Mutants were obtained through homologous recombination mediated 

by the Lambda Red system, and then were submitted to phenotypic assays. AI-

2 signaling and luxS play roles in motility, biofilm formation, and adhesion to 

epithelial cells. QseC influences the production of biofilm by the regulation of 

components of the extracellular matrix, and participates in the processes of 

motility and adhesion as well. The epinephrine hormone alters the processes of 

motility, biofilm formation and development of the A/E lesion. The sdiA gene 

also plays an important role in the regulation of virulence factors, even in the 

absence of AHL. An antagonistic interaction seems to exist between the qseC 

and luxS genes. The absence of Quorum Sensing systems promotes the 

production of a robust biofilm in the AP155 strain. 

  

Keywords: Escherichia coli. Quorum Sensing. Biofilm. Gene Regulation. 
Pathonesis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Escherichia coli é uma bactéria facultativa pertencente à família 

Enterobacteriaceae e é um componente da microbiota intestinal humana e de outros 

animais. Alguns clones específicos de E. coli causam infecções intestinais quando 

alcançam esse sítio anatômico. Essas amostras são chamadas de E. coli 

diarreiogênicas ou DEC (NATARO, KAPER, 1998).  

A diarreia é uma das causas de morte mais comum em crianças e recém-

nascidos em países em desenvolvimento (NAKHJAVANI et al., 2013) e estima-se 

que patótipos de E. coli estejam envolvidos em até 50% dos casos relatados 

(CHANDRA et al., 2012).  

As amostras de E. coli associadas à infecção intestinal, tanto em crianças 

como em adultos, são classificadas em seis patótipos ou categorias, considerando 

os seus mecanismos de virulência específicos, os sorotipos O:H, os aspectos 

epidemiológicos e/ou os tipos de interação com linhagens celulares in vitro 

(NATARO, KAPER, 1998). Esses patótipos de DEC são: E. coli enteropatogênica 

(EPEC), E. coli enterotoxigênica (ETEC), E. coli enteroinvasora (EIEC), E. coli 

enterohemorrágica (EHEC), E. coli enteroagregativa (EAEC) e E. coli que adere 

difusamente a células epiteliais (DAEC) (NATARO, KAPER, 1998).  Embora essa 

classificação continue sendo usada pela maioria dos autores, torna-se evidente que 

algumas categorias incluem micro-organismos bastante diferentes. Desta forma, as 

EPEC e EAEC foram subdivididas em típicas e atípicas e as EHEC passaram a 

constituir uma subcategoria de STEC, ou, E. coli produtora da toxina de Shiga 

(KAPER et al., 2004). 

Como citado anteriormente, EPEC pode ser classificada em típica (tEPEC) e 

atípica (aEPEC). O termo aEPEC foi criado em 1995 para denominar amostras de E. 

coli que se distinguem das tEPEC por não transportarem o plasmídeo EAF (EPEC 

adherence factor) (BALDINI et al., 1983), e das EHEC, por não produzirem a toxina 

Stx (KAPER, 1996). O plasmídeo EAF contém os genes envolvidos na biogênese de 

uma adesina fimbrial denominada bundle-forming pilus (BFP), que confere a 

característica de adesão localizada de EPEC à célula hospedeira (GIRÓN et al., 

1991). Diferente das tEPEC, as aEPEC podem aderir ou não às células epiteliais in 

vitro. As amostras aderentes expressam predominantemente o padrão localizado-

like (LAL), no qual as bactérias apresentam-se aderidas em pontos isolados da 
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célula epitelial formando microcolônias frouxas, o que é evidenciado após períodos 

prolongados de interação bactéria-célula epitelial (RODRIGUES et al., 1996; 

PELAYO et al., 1999; SCALETSKY et al., 1999, BUERIS et al., 2015). Além do 

padrão LAL, os padrões adesão agregativa (AA) (DO VALLE et al., 1997; BARROS 

et al., 2008) e adesão difusa (AD) (TRABULSI et al., 2002) também são expressos 

por amostras de aEPEC.  

A principal característica de tEPEC e aEPEC com padrão de adesão ALL é a 

capacidade de causar a lesão histopatológica denominada attaching-effacing (lesão 

A/E). A lesão A/E ocorre pela ação coordenada de genes codificados em uma ilha 

de patogenicidade (IPA) denominada região LEE (locus of enterocyte effacement). 

Histologicamente, a lesão é caracterizada pela destruição das microvilosidades 

intestinais, aderência íntima da bactéria à membrana apical da célula epitelial e 

formação de estruturas celulares semelhantes a pedestais (MOON et al., 1983). 

Entre outros fatores, a região LEE é regulada por Quorum Sensing, um processo de 

sinalização celular baseado na produção e detecção de moléculas denominadas 

autoindutores (AI) (SPERANDIO et al., 1999; SIRCILI et al., 2004; LENZ et al., 2005; 

NOVAK et al., 2010). 

Amostras de aEPEC são responsáveis por um grande número de casos de 

diarreia em crianças em diversos países em desenvolvimento e, no Brasil, foram 

isoladas em casos de diarreia aguda (ORLANDI et al., 2006; BUERIS et al., 2007; 

ABBA et al., 2009; ARENAS-HERNÁNDEZ et al., 2012;, CONTRERAS et al., 2012; 

CHANDRA et al., 2012; NAKHJAVANI et al., 2013;). Diarreias por aEPEC são 

geralmente mais persistentes do que as causadas por outros patógenos e esta 

bactéria parece permanecer no intestino por períodos mais longos do que outras 

DEC. Esta persistência pode estar relacionada à habilidade de formar microcolônias 

e a capacidade de produzir biofilme. Moreira e colaboradores (2006) demonstraram 

que tEPEC é capaz de formar biofilme tanto em superfícies abióticas como vidro e 

poliestireno, quanto em superfícies bióticas como células epiteliais pré-fixadas.  

Até recentemente, micro-organismos eram tidos como organismos 

unicelulares independentes e solitários. Ao contrário disso, na maioria das vezes são 

encontrados acumulados em interfaces formando agregados polimicrobianos 

(DONLAN, COSTERTON, 2002). A sobrevivência de patógenos humanos por longos 

períodos em água, dejetos animais e em uma variedade de solos agrários foi 

relacionada à formação de biofilme, e esta estrutura foi identificada como o fator 
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principal na incapacidade de remoção de patógenos em ações de higienização e 

sanitização em indústrias alimentícias (ANNOUS et al., 2005). As interações em 

comunidades bacterianas podem promover a disseminação de marcadores de 

resistência contra antimicrobianos, além da transferência de fatores de virulência 

(VUONG et al., 2004). Como resultado, patógenos formadores de biofilme são 

persistentes, estabelecendo infecções crônicas e recorrentes (FEY, 2010; 

KURAMITSU, WANG, 2011). 

A transição do crescimento planctônico para o crescimento séssil em 

biofilmes ocorre como resposta a alterações ambientais, envolvendo múltiplas redes 

regulatórias que traduzem sinais para mudanças na expressão de genes. Esta 

reprogramação celular altera a expressão de moléculas de superfície, utilização de 

nutrientes e fatores de virulência, preparando a bactéria para a sua sobrevivência 

em ambientes desfavoráveis (PRATT, KOLTER, 1998; BELOIN et al., 2004). Vários 

fatores estão implicados no desenvolvimento de um biofilme, tais como: 

temperatura, presença de agentes antimicrobianos, densidade populacional, forças 

hidrodinâmicas, características do substrato, pH, disponibilidade de nutrientes, 

gradiente de oxigênio, assim como as concentrações dos metabólitos microbianos 

(NAVES et al., 2008). 

Biofilmes formados em superfícies apresentam uma estrutura característica 

composta de microcolônias envoltas por uma matriz exopolimérica (EPS) constituída 

de proteínas, ácidos nucléicos e polissacarídeos. Nesta complexa comunidade, as 

células agem como um sistema coletivo ao invés de células individuais, permeadas 

e interligadas por canais que fazem o transporte de água e nutrientes. O EPS do 

biofilme pode conferir a capacidade de adesão em superfícies abióticas como vidro, 

poliestireno, fibra de aço e até mesmo em superfícies bióticas como células e 

tecidos, podendo inclusive ser formados na interface ar-líquido, líquido-líquido ou até 

mesmo em flóculos suspensos (COSTERTON et al., 1995; DAVEY, O'TOOLE, 

2000). Embora seja raro, biofilmes podem ser formados a partir de uma única 

espécie bacteriana, porém, é mais comum serem formados por mais de uma espécie 

microbiana (DAVEY, O’TOOLE, 2000). Deste modo, a formação de biofilmes é uma 

estratégia usada por uma gama de micro-organismos em um ambiente natural para 

a sua sobrevivência (COSTERTON et al., 1987).  

 A composição do EPS pode variar de acordo com as espécies microbianas. 

Já foi demonstrado que em E. coli a co-produção de fímbria curli e celulose tem 
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papel importante na estabilização da matriz extracelular (ZOGAJ et al., 2001). 

Fímbrias curli são estruturas da matriz extracelular associadas aos estágios iniciais 

de adesão e virulência. Estas fímbrias consistem em filamentos protéicos adesivos 

que formam uma estrutura em espiral na superfície da célula. Esta estrutura 

apresenta afinidade por componentes da matriz extracelular eucariótica como 

laminina, fibronectinas e plasminogênio e desempenha papel importante nas 

interações interbacterianas e na adesão a superfícies abióticas (PRIGENT-

COMBARET et al., 2001; ZOGAJ et al., 2003). Outro importante constituinte da 

matriz extracelular é a celulose. Este polissacarídeo tem um papel importante em 

infecções causadas por E. coli, Salmonella enterica subsp. enterica serovar 

Typhimurium (ZOGAJ et al., 2001; ROMLING, 2002; UDE et al., 2006; WANG et al., 

2006).  

 Existem evidências em diversas espécies bacterianas de que a formação de 

biofilme é um processo cautelosamente orquestrado e controlado por Quorum 

Sensing (COLE et al., 2004; GONZÁLEZ-BARRIOS et al., 2006; REESER et al., 

2007; LEE et al., 2007). O biofilme é um ambiente que estimula a produção de 

autoindutores, pois proporciona um local de alta densidade celular em que as células 

estão em contato próximo umas com as outras (SHROUT et al., 2011). Quorum 

Sensing e a formação de biofilme estão comumente relacionados, e é provável que 

esta interação seja central na patogênese de diversas infecções bacterianas 

(DAVIES et al., 1998). 

A regulação de comportamentos coletivos bacterianos dependentes da 

densidade celular foi descrita por Nealson e colaboradores (1970), e denominada 

Quorum Sensing por Fuqua, Winans e Greenberg (1994). A noção de que bactérias 

se comunicam umas com as outras através de uma linguagem química deu início a 

um aumento no volume de estudos nesta área, resultando em novas descobertas da 

complexa comunicação molecular entre bactérias. O termo autoindução foi 

designado para descrever as mudanças fenotípicas expressas por bactérias em 

resposta a moléculas chamadas autoindutores, produzidas pelas próprias bactérias. 

Estas moléculas acumulam-se no meio extracelular até atingir um limite crítico de 

concentração para sua detecção, acarretando em sinalizações intracelulares e 

respostas efetoras (BASSLER, 1999; BASSLER, LOSICK, 2006).   

Diversos estudos descreveram a existência de pelo menos 3 sistemas 

relacionados ao Quorum Sensing em bactérias Gram-negativas, LuxIR/AI-1, 
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LuxS/AI-2 e QseBC/AI-3/Epinefrina/Norepinefrina (PARKER, SPERANDIO, 2009). 

Apesar dos gêneros Escherichia, Salmonella, Klebsiella, Shigella e Enterobacter não 

serem capazes de produzir AHLs, eles codificam uma proteína receptora homóloga 

a LuxR chamada inibidor da repressão da divisão celular (SdiA) (DYSZEL et al., 

2010). Este receptor é capaz de responder a AI-1 produzido por outras espécies 

bacterianas, servindo como um sensor de sinalização interespecífica (SMITH, 

AHMER, 2003; AHMER, 2004).  

O gene luxS é responsável por codificar a enzima LuxS, envolvida no ciclo do 

metil (AMC), uma via metabólica essencial para a reutilização de S-

adenosilmetionina (SAM) e principal doadora de metil para a célula (WALTERS et 

al., 2006; CHEN et al., 2002). Um dos subprodutos desta via metabólica é o 

composto 4,5-dihidroxi-2,3-pentadiona (DPD), molécula precursora de AI-2 que, 

quando solubilizada pode tomar diferentes isoformas (WALTERS et al., 2006, CHEN 

et al., 2002). Homólogos de luxS já foram identificados em diversas espécies 

bacterianas, indicando que a produção de AI-2 é um mecanismo  amplamente 

disseminado, inclusive entre espécies residentes do trato gastrointestinal (LUKÁS et 

al., 2008). 

 O sistema de dois componentes QseBC tem um papel importante na 

regulação do operon flagelar flhDC, expressão de fímbria curli, formação de biofilme 

e transcrição de LEE em E. coli (SPERANDIO et al., 2002, CLARKE et al., 2006; 

HUGHES et al., 2009). Os sinais reconhecidos pela proteína sensora QseC são AI-

3, um autoindutor produzido por bactérias de diferentes espécies, epinefrina e 

norepinefrina, hormônios produzidos pelo sistema nervoso de mamíferos 

(WALTERS, SPERANDIO, 2006).  

Bactérias frequentemente usam mais de um AI para regular múltiplas 

características e, de fato, diversos circuitos de Quorum Sensing podem estar 

interligados direta ou indiretamente (MILLER et al., 2002). Por estes sistemas 

envolverem complexas cascatas de sinalização, é possível que na ausência de uma 

via regulada por um sistema de Quorum Sensing, outra via seja ativada de maneira 

compensatória. 

A transmissão direta de aEPEC entre animais e humanos, embora 

escassamente relatada, pode envolver sorogrupos relacionados a infecções 

humanas. Amostras de aEPEC já foram isoladas de animais domésticos (cães e 

gatos), cavalos, veados e saguis (BEAUDRY et al., 1996; GOFFAUX et al., 2000; 
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NAKAZATO et al., 2004; KRAUSE et al., 2005; ISHII et al., 2007). Embora existam 

poucas evidências da transmissão direta entre animais e humanos (RODRIGUES et 

al., 2004), algumas amostras de aEPEC isoladas de animais pertencem a 

sorogrupos envolvidos em doenças humanas (AIDAR et al., 2000; CARVALHO et 

al., 2003; AKTAN et al., 2004; NAKAZATO et al., 2004; KRAUSE et al., 2005; 

LEOMIL et al., 2005), sugerindo que estes animais representam reservatórios deste 

patótipo, podendo potencialmente ser transmitido a humanos. Para conseguir 

percorrer essa via de transmissão, as bactérias devem ser capazes de se adaptar a 

diferentes condições ambientais, dentro e fora de seu hospedeiro. Fenótipos como 

motilidade, formação de biofilme e outros fatores de colonização e infecção devem 

ser rigidamente regulados e coordenados para que a bactéria não desperdice 

energia e consiga sobreviver nos diferentes nichos. 

 Desta forma, a análise da capacidade de adaptação a diferentes nichos por 

uma amostra de origem animal, assim como da regulação de diversos fatores em 

condições semelhantes às encontradas no ambiente e no hospedeiro é de grande 

valia. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Micro-organismos do Trato Gastrointestinal 

 

O trato gastrointestinal (TGI) é composto de diversos ambientes, incluindo a 

cavidade oral, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso (cólon). Dentro 

destes ambientes, existem diversos microambientes onde bactérias vivem, como no 

lúmen do intestino, a camada mucosa sob o epitélio, criptas mucosas e na superfície 

de células epiteliais (XU et al., 2003). Estima-se que em humanos, a população 

microbiana residente do TGI (1014 de células bacterianas) seja maior do que o total 

de células mamíferas por pelo menos uma ordem de magnitude, tornando o TGI o 

mais complexo ambiente do hospedeiro mamífero (BERG, 1996). Contando com 

aproximadamente 500 a 1000 espécies bacterianas, o intestino humano representa 

uma enorme diversidade genética (HOOPER, GORDON, 2001; ECKBURG et al., 

2005). 

Um fato intrigante sobre a população microbiana do TGI é que a maioria das 

espécies residentes ainda não foi cultivada in vitro (VENTER et al., 2004). Das 

bactérias comensais já cultivadas, aproximadamente 99,9% são anaeróbios estritos 

e os gêneros predominantes são Bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium, 

Lactobacillus, Clostridium, Fusobacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus, 

Escherichia, e Veillonella (MACFARLANE, MACFARLANE, 1997). Variações da 

microbiota intestinal resultam de fatores genéticos e ambientais como dieta, 

condições de habitação e local de nascimento (ECKBURG et al., 2005). 

Existe uma relação mútua benéfica entre o intestino humano e muitos de seus 

simbiontes: o intestino humano fornece nutrientes para bactérias residentes 

enquanto as bactérias contribuem na digestão de alimentos e na absorção de 

nutrientes, produção de vitaminas como biotina e vitamina K, na modulação do 

sistema imune e dificultam a colonização de micro-organismos patogênicos 

(BACKHED et al., 2005). Bactérias residentes fornecem uma linha de defesa crucial 

contra a colonização de patógenos pela competição por nutrientes e sítios de 

adesão no epitélio colônico, um mecanismo conhecido como “efeito barreira” 

(GUARNER, MALAGELADA, 2003). Quando o ambiente em que uma bactéria está 

inserida sofre mudanças, esta responde através de alterações na expressão de 

genes, resultando em uma maior chance de sobrevivência. O que consideramos 
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como patogênese nada mais é do que uma adaptação do comportamento bacteriano 

para sua sobrevivência e permanência em um novo nicho (PARKER, SPERANDIO, 

2009). 

 

2.2 Escherichia coli 

 

A bactéria Escherichia coli hoje em dia não é apenas assunto de acadêmicos 

e profissionais da área da saúde. Devido aos problemas de saneamento básico 

precário encontrados em diversas partes do Brasil e do mundo, principalmente em 

países em desenvolvimento, a população está ciente das mazelas causadas por 

este organismo. Inicialmente descrita como uma bactéria comensal habitante do TGI 

de crianças saudáveis, ao longo dos anos este residente aparentemente inofensivo 

foi sendo revelado como um agente patológico responsável por diversas doenças 

infecciosas.     

Na época de sua descrição, o conhecimento e recursos ainda eram escassos 

para associar determinadas doenças ao organismo em questão. Este problema se 

intensificou pela detecção de patótipos semelhantes em diferentes sítios anatômicos 

do corpo como no trato urinário e outras regiões extra-intestinais (HYMAN, MANN, 

1929). Em 1944, Kauffman propôs uma metodologia para a classificação sorológica 

de E. coli baseada na identificação do antígeno O (um componente do 

lipopolissacarídeo encontrado na membrana exterior de bactérias Gram-), antígeno 

H (proteína do flagelo), e antígeno K (cápsula composta de ácido polissacarídeo). 

Este modo de classificação permitiu a descoberta e diferenciação de diversas cepas 

de E. coli (KAUFFMAN, 1947 apud FRATAMICO et al., 2016).  

Em virtude desta identificação elaborada por Kauffman, em 1945 o pediatra 

britânico John Bray foi capaz de associar uma linhagem particular de E. coli com a 

diarreia em crianças, sendo intitulada como Bacterium coli neapolitanum (BRAY, 

1945). Nos períodos subsequentes diversas epidemias de diarreia associadas à E. 

coli foram relatadas, e para cada caso descrito, um nome diferente era dado à 

bactéria encontrada. Posteriormente, Bray constatou que todas as descrições 

referiam-se ao mesmo organismo (BRAY, 1949). Com a uniformização da 

nomenclatura de E. coli, as linhagens associadas a diarreias entre as décadas de 20 

e 40 revelaram-se pertencer a um pequeno grupo de sorogrupos O, particularmente 

O55 e O111 (NETER, 1951; RAPPAPORT, HENNIG, 1952; HINTON, 
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MACGREGOR, 1958).  

Com o avanço da tecnologia e recursos disponíveis, a tipagem de micro-

organismos foi modernizada e metodologias mais sofisticadas foram criadas. A 

tipagem molecular, ao contrário da tipagem tradicional baseada no uso de 

anticorpos, se refere a ensaios com enfoque na análise de diferenças genômicas 

utilizando técnicas como Pulsed field gel electrophoresis (PFGE), multilocus 

sequencing typing (MLST), whole genome sequencing (WGS) e, recentemente, até 

mesmo a popular metodologia Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 

Repeats (CRISPR) (FRATAMICO et al., 2016). Esta abordagem mais sensível e 

específica permitiu o reconhecimento de determinados organismos responsáveis por 

diversos surtos de doenças. Atualmente, são reconhecidos 188 sorogrupos O e 53 

sorogrupos H de E. coli (ORSKOV, ORSKOV, 1984; EWING, 1986; SCHEUTZ et al., 

2004). As linhagens de E. coli capazes de provocar diarreia foram divididas em um 

grupo particular chamado de E. coli diarreiogênicas (DEC). 

 

2.3 Escherichia coli diarreiogênicas 

 

   A interação entre linhagens de E. coli comensais do TGI com organismos 

patogênicos favoreceu a aquisição de elementos genéticos móveis (plasmídeos, 

ilhas de patogenicidade, transposons, bacteriófagos). Estes elementos móveis 

podem ser responsáveis pela codificação de fatores de virulência, provocando uma 

grande variedade de doenças em indivíduos saudáveis como, diarreia aguda, 

disenteria, sepse e meningite, síndrome hemolítica urêmica, e infecções do trato 

urinário (KAPER et al., 2004). 

 As DEC compreendem diferentes patótipos, designados como: E. coli 

enteropatogênica (EPEC), E. coli enterohemorrágica (EHEC), E. coli 

Enteroagregativa (EAEC), E. coli enterotoxigênica (ETEC), E. coli enteroinvasora 

(EIEC) e E. coli que adere de forma difusa às células epiteliais (DAEC) (NATARO, 

KAPER, 1998). Os patótipos de DEC diferem entre si de acordo com as 

características das infecções intestinais que são capazes de causar. Apresentam 

mecanismos de virulência específicos, causam manifestações clínicas distintas, 

apresentam aspectos epidemiológicos diferentes, pertencem a sorotipos O:H 

definidos, além de apresentarem tipos específicos de interação com células epiteliais 

in vitro (NATARO, KAPER, 1998). 
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2.3.1 EPEC 

 

O termo EPEC foi utilizado pela primeira vez em 1955 para descrever 

amostras de E. coli epidemiologicamente relacionadas a uma série de surtos de 

diarreia em crianças nas décadas de 40 e 50 (BRAY, 1945; ROBINS-BROWNE, 

1987). EPEC hoje em dia são definidas por ter a capacidade de causar diarreia, 

produzir a lesão histopatológica no intestino epitelial denominada attaching and 

effacing (A/E) e pela ausência da produção de toxina de Shiga (NATARO, KAPER, 

1998).   

As EPEC continuam sendo uma das principais causas de diarreia em países 

em desenvolvimento, particularmente em crianças com idade inferior a um ano, 

ceifando a vida de milhões de crianças na Ásia, África e nas Américas anualmente 

(ALBERT et al., 1995; ALBERT, 1996; TORRES et al., 2001). As EPEC 

correspondem aos seguintes sorogrupos clássicos de E. coli: O26, O55, O86, O111, 

O114, O119, O125, O126, O127, O128, O142, O158 (WHO, 1987). Em 1995 foi 

realizado o segundo simpósio internacional de EPEC, e nesta conferência EPEC 

foram classificadas em típicas e atípicas (KAPER, 1996). EPEC típicas (tEPEC) são 

definidas por albergar um plasmídeo de virulência chamado EPEC adherence factor 

(EAF), responsável por conferir o padrão de adesão localizada (LA) em culturas de 

células epiteliais, mediado pela ação de uma fímbria de tipo IV chamada bundle-

forming pilus (BFP). EAF contém também o operon perABC (plasmid encoded 

regulator), envolvido na regulação de BFP e de genes envolvidos na formação da 

lesão A/E. Amostras de EPEC que não contém o plasmídeo EAF foram classificadas 

como EPEC atípicas (aEPEC) (NATARO, KAPER, 1998). 

 

2.3.2 EPEC atípica 

 

 A existência de amostras de aEPEC contendo o plasmídeo EAF já foi 

relatada, porém, geralmente apresentam uma cópia não funcional do operon bfp, 

dificultando a diferenciação entre tEPEC e aEPEC baseando-se na detecção do 

gene bfpA (BORTOLINI et al. 1999; TRABULSI et al. 2002 ; ABE et al. 2009; 

TEIXEIRA et al. 2015). Uma maneira mais confiável de se confirmar a identificação 

de EPEC é a observação do padrão de adesão apresentado quando em contato 

com células epiteliais. Enquanto tEPEC produzem microcolônias compactas e o 
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padrão LA a partir de 3 horas de infecção in vitro, aEPEC são incapazes de 

apresentar este fenótipo pela falta de BFP, apresentando o padrão de adesão 

chamado localizado-like (LAL) após longos períodos de interação com células 

epiteliais (6 horas ou mais) (TRABULSI, 2002). Este padrão de adesão é 

caracterizado por produzir microcolônias mais frouxas em comparação ao padrão LA 

(TRABULSI, 2002). Além de LAL, algumas cepas de aEPEC são capazes de aderir 

em células HeLa/HEp-2  apresentando os padrões de adesão agregativo (AA), 

difuso (DA) ou até mesmo sem um padrão de adesão definido (VIEIRA et al. 2001; 

ABE et al. 2009 ; SCALETSKY et al. 2009 ; GOMES et al. 2011).  

 

2.4 Lesão Attaching and Effacing  

 

 Primeiramente descrita por Moon e colaboradores em 1983, a lesão A/E é 

caracterizada pela adesão íntima da bactéria à célula epitelial, promovendo a 

destruição das microvilosidades, o rearranjo do citoesqueleto e polimerização de 

actina celular (F-actina), formando estruturas semelhantes a pedestais (KAPER et 

al., 2004). Essa lesão pode ser observada em mucosa intestinal de animais e seres 

humanos infectados natural ou experimentalmente, assim como em células epiteliais 

cultivadas (ROTHBAUM et al., 1982; KNUTTON et al., 1987; FINLAY et al., 1992). 

Os fatores de virulência necessários para a formação da lesão A/E estão contidos 

em uma ilha de patogenicidade chamada Locus of Enterocyte Effacement (LEE) 

(KAPER et al., 2004). Linhagens comensais de E. coli, ETEC, EAEC ou DAEC não 

apresentam a região LEE em seus genomas, mas LEE é encontrada em vários 

outros patógenos capazes de formar a lesão A/E, dentre os quais, EHEC, 

Citrobacter rodentium, amostras diarreiogênicas de Hafnia alvei e diversas amostras 

de E. coli associadas a diarreia e outras infecções entéricas em coelhos, porcos, 

bezerros e cachorros (NATARO, KAPER, 1998).  

A região LEE é organizada em cinco operons principais (LEE1 a LEE5) e 

outras unidades transcricionais menores (YERUSHALMI et al., 2014). LEE1, LEE2, 

LEE3 e LEE7 expressam componentes de um sistema de secreção tipo III (TTSS) e 

reguladores da região LEE (LEE encoded regulator - Ler, Global Regulator of LEE-

Activator - GrlA, Global Regulator of LEE-Repressor - GrlR) (ELLIOTT et al., 2000). 

LEE4 codifica proteínas translocadas por este sistema de secreção (EspA, EspB, 

EspD – EPEC secreted protein). LEE5 alberga genes que codificam a adesina 
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intimina (eae) e o seu receptor Tir (translocated intimin receptor) (ELLIOTT et al., 

1998; MELLIES et al., 1999; SÁNCHEZ-SANMARTÍN et al., 2001).  

A regulação de LEE é multifatorial e envolve diversas proteínas. A proteína 

Ler regula de forma positiva genes da região LEE e genes localizados externamente 

a LEE, que exercem funções na formação da lesão A/E tais como, non-LEE-

encoded effector A (nleA), long polar fimbriae (lpf), e espC (KAPER et al., 2004; 

TORRES et al., 2007; ROE et al., 2007). GrlA e GrlR são proteínas que regulam a 

expressão de LEE de forma positiva e negativa, respectivamente (DENG et al., 

2004).  

 Além desses fatores, em tEPEC a regulação de LEE envolve o operon 

perABC. A proteína PerA é responsável pela ativação da expressão do operon bfp, 

PerC induz a expressão de ler, que por sua vez ativa a expressão de genes da 

região LEE (WONG et al. 2011; CROXEN et al. 2013). Desta forma, PerC ou GrlA 

podem ativar a expressão de LEE de forma independente (BUSTAMANTE et al. 

2011). Recentemente, um estudo realizado por Bueris e colaboradores (2015) 

demonstrou que a ausência de proteínas Per na cascata de regulação de fatores de 

virulência está relacionada ao retardo na progressão da lesão A/E observado em 

amostras de aEPEC. 

  

2.5 Epidemiologia e relação com diarreias infecciosas 

 

“Introduzo na poesia a palavra diarreia; Que mata mais do que faca, mais que 

bala de fuzil, homem, mulher e criança; a diarreia, no Rio Grande do Norte, de cem 

crianças que nascem, setenta e seis leva à morte; é como uma bomba D; é uma 

bomba que elimina vários milhões de crianças; sobretudo no Nordeste.” No poema 

“A Bomba Suja”, escrito em 1962 pelo poeta Ferreira Gullar, é relatado o quadro 

social da população de baixa renda, que mesmo nos dias de hoje é deixada à 

margem da sociedade. Apesar de ser um texto poético, serve como documento para 

evidenciar o problema histórico de complicações causadas pela diarreia. 

A diarreia continua sendo a segunda maior causa de morte de crianças no 

mundo. Aproximadamente uma em cada cinco mortes – cerca de 1,5 milhões por 

ano – é devido à diarreia, sendo mais letal do que a AIDS, malária e sarampo. 

Apenas 39% de crianças com diarreia em países em desenvolvimento recebem 

tratamento apropriado (WHO, 2009).  
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Diarreia é um sintoma comum de infecções gastrointestinais causadas por 

uma grande variedade de patógenos, incluindo bactérias, vírus e protozoários. A 

maioria dos patógenos capazes de causar diarreia compartilha um modo de 

transmissão via fecal-oral, quando o patógeno se transfere do material fecal para o 

alimento ou água, que então são ingeridos (LEVINE, EDELMAN, 1984). Dentre os 

patógenos bacterianos responsáveis por estas infecções estão E. coli, Shigella, 

Campylobacter, Salmonella e V. cholerae (WHO, 2009).  

A região geográfica e a classe econômica são fatores que contribuem para a 

epidemiologia de casos de diarreia associados à EPEC (MARANHÃO et al., 2008). 

Por muitas décadas, sorotipos de tEPEC foram relacionados a casos de diarreia em 

crianças com menos de um ano de idade em centros urbanos carentes (NATARO, 

KAPER, 1998). Estudos realizados no Brasil, Chile, México e África do Sul 

demonstraram que 30-40% de casos de diarreia em crianças foram causados por 

sorotipos de tEPEC (OCHOA et al., 2008). Porém, a epidemiologia de EPEC tem 

mudado com o avanço dos anos, e a incidência de infecções por aEPEC tem 

aumentado gradativamente, se sobrepondo a casos de diarreia associados a tEPEC 

em países desenvolvidos e em desenvolvimento (OCHOA et al., 2008; HU, 

TORRES, 2015).  

Um estudo realizado nos Estados Unidos da América (EUA) identificou 

aEPEC em crianças com diarreia na mesma proporção que as encontradas em 

países da América Latina (FOSTER et al., 2015). Embora tenha sido relatada a 

presença de aEPEC em casos de diarreia aguda, alguns estudos tem associado 

este patótipo como a causa de diarreia persistente e diarreia sanguinolenta (HU, 

TORRES, 2015). Já foram descritos casos de pacientes de idades variadas e 

adultos portadores de HIV infectados por aEPEC, enquanto tEPEC afeta 

predominantemente crianças (GOMES et al., 2004; NUNES et al., 2012; LOZER, 

SOUZA, 2013; ASSIS et al., 2014; DIAS et al., 2016).  

Em diferentes centros urbanos do Brasil, amostras de aEPEC foram 

identificadas como as mais predominantes em casos de diarreia (FRANZOLIN et al., 

2005; ARAUJO et al., 2007; SPANO et al., 2008; MORENO et al., 2010). Em um 

estudo realizado por Lozer e colaboradores (2013) com crianças de comunidades 

rurais de baixo nível socioeconômico no sudeste do Brasil, a detecção de aEPEC foi 

mais frequente do que tEPEC, corroborando com dados atuais que sugerem sua 

maior prevalência tanto em países desenvolvidos quanto em países em 
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desenvolvimento (NATARO, KAPER, 1998; BUERIS et al., 2007; OCHOA et al., 

2009). Estes dados destacam a emergência de aEPEC no Brasil. 

Enquanto tEPEC são raramente encontrados em animais, tendo humanos 

como seu principal reservatório, diversas amostras de aEPEC foram isoladas de 

animais sadios e com diarreia, assim como no ambiente (AIDAR et al., 2000; 

TRABULSI et al., 2002; AKTAN et al., 2004; KRAUSE et al., 2005; LEOMIL et al., 

2005). Sorogrupos envolvidos em diarreias em humanos já foram isolados de 

animais (O26, O103, O119, O128, O142, O157), embora não tenha sido confirmada 

a transmissão direta entre animais e humanos (AIDAR et al., 2000; CARVALHO et 

al., 2003; AKTAN et al., 2004; NAKAZATO et al., 2004; KRAUSE et al., 2005; 

LEOMIL et al., 2005; KOLENDA et al., 2015). No Brasil, em um estudo realizado por 

de Almeida e colaboradores (2012), 50,8% de cães com diarreia e 41,7% de cães 

assintomáticos apresentaram infecção por aEPEC. Através de tipagem molecular, 

tem sido demonstrado que animais domésticos e selvagens podem ser fontes em 

potencial de possíveis infecções em humanos por aEPEC em diversas regiões, 

incluindo países da América Latina, EUA e Canadá (NAKAZATO et al. 2004; 

KRAUSE et al. 2005; MORATO et al. 2009; BENTANCOR et al. 2010; de ALMEIDA 

et al. 2012; OTERO et al., 2013). Rodrigues e colaboradores (2004) foram capazes 

de isolar amostras semelhantes de tEPEC provenientes das fezes de uma criança 

de 3 anos de idade saudável e de seu cão de estimação com diarreia. Análises 

genotípicas e fenotípicas demonstraram que as cepas isoladas de ambos os 

indivíduos pertenciam ao mesmo sorogrupo O:H (O111:H-) e possivelmente ao 

mesmo clone de E. coli, normalmente associado a humanos.  

A transmissão de EPEC entre um hospedeiro humano e um hospedeiro 

animal necessita que a bactéria seja capaz de se adaptar às diferentes condições 

que encontra quando alterna de um nicho para o outro. A sobrevivência fora do 

hospedeiro é crucial neste processo, e a formação de biofilme representa uma 

estratégia de sobrevivência em ambientes adversos e desfavoráveis. 

 

2.6 Biofilme 

 

Até recentemente, micro-organismos eram considerados organismos 

unicelulares independentes e solitários. Ao contrário disso, são definidos como 

organismos unicelulares que na maioria das vezes são encontrados acumulados em 
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interfaces, formando agregados polimicrobianos na forma de flóculos ou biofilmes 

(DONLAN, COSTERTON, 2002). 

Existem evidências de microcolônias de biofilme em formações geológicas de 

aproximadamente 3 bilhões de anos de idade (RASMUSSEN, 2000; WESTALL et 

al., 2001). Estruturas similares podem ser encontradas em ambientes hidrotermais 

modernos como fontes termais e fendas no oceano (REYSENBACH, CADY, 2001; 

TAYLOR et al., 1999). Estes dados sugerem que a formação de biofilme é um 

processo remoto e característico de procariotos.  

Biofilmes podem ser formados por uma única espécie, mas na maioria dos 

casos naturais vivem como comunidades microbianas heterogêneas (JURETSCHKO 

et al., 2002; TAYLOR et al, 2004; LYAUTEY et al., 2005) nas quais uma única 

espécie ou um número restrito de espécies é numericamente e funcionalmente 

dominante (TUJULA et al., 2006).  

A formação do biofilme ocorre em quatro etapas principais, que requerem a 

transcrição e expressão coordenada de diversas estruturas e fenótipos microbianos, 

como motilidade, flagelo e adesinas (WOOD et al., 2006).  

 

2.6.1 Adesão inicial - “Nadar ou ficar”  

 

A adesão bacteriana inicial é dinâmica e reversível, se perturbada por forças 

hidrodinâmicas, por forças repulsivas, ou em resposta à disponibilidade de 

nutrientes, a célula bacteriana é capaz de se desprender da superfície e se juntar à 

população planctônica novamente (DUNNE, 2002; BANIN et al., 2005; ANDERSON 

et al., 2008; WU, OUTTEN, 2009). Apesar do vasto conhecimento dos eventos que 

ocorrem após o reconhecimento da superfície de contato, pouco é sabido dos 

mecanismos utilizados para sentir superfícies e quais os sinais que influenciam o 

comportamento de continuar se locomovendo ou aderir, mudando de um estilo de 

vida móvel para um estilo de vida séssil (BELAS, 2014). Diversos fatores estão 

envolvidos para que a adesão de bactérias à superfície seja bem-sucedida, como 

por exemplo, a presença de apêndices celulares como flagelo, pili e fímbrias 

(LEJEUNE, 2003). 

O flagelo tem um papel crítico na percepção da superfície e nos estágios 

iniciais da adesão que levam à formação do biofilme (GODE-POTRATZ et al., 2011; 

BELAS, 2013). A importância deste apêndice na adesão inicial já foi observada em 
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diversos patógenos, incluindo P. aeruginosa, V. cholerae, Listeria monocytogenes e 

E. coli (O’ TOOLE, KOLTER, 1998; PRATT, KOLTER, 1998; WATNICK, KOLTER, 

1999; KLAUSEN et al., 2003; LEMON et al., 2007). A ação do flagelo permite que a 

bactéria se mova e supere forças eletrostáticas que podem existir entre a superfície 

celular e a superfície do substrato de aderência, como um material abiótico ou o 

hospedeiro (O’ TOOLE, KOLTER, 1998).  

O operon flhDC (flagellar class II regulon transcriptional activator) e outros 

reguladores da expressão do flagelo são fundamentais para o mecanismo de “nadar-

ou-ficar”, assim como os reguladores RpoS (RNA polimerase sigma S), CsgD (curli 

specific gene D), e CpxR (PETROVA, SAUER, 2012). RpoS tem um papel 

importante na formação do biofilme pois codifica o fator sigma da fase estacionária 

(σs), que regula uma variedade de genes relacionados a estresse, incluindo CpxR e 

CsgD, que exercem regulação negativa em genes flagelares (DUDIN et al., 2014). 

Outro gene regulado por RpoS é o gene ycgR (flagellar velocity braking) de E. coli, 

que codifica a proteína que age como uma chave inglesa, interagindo com o rotor da 

proteína FliG (flagellar motor switch protein G), impedindo sua rotação (BOEHM, et 

al., 2010). YcgR também é controlado ou influenciado pelo mensageiro secundário 

c-di-GMP (diguanilato monofosfato cíclico) (POVOLOTSKY, HENGGE, 2012). Alta 

concentração intracelular de c-di-GMP favorece adesão à superfície e formação de 

biofilme, enquanto baixos níveis deste mensageiro são correlacionados com 

comportamentos de motilidade e planctônicos (WOLFE, VISICK, 2008).  

Sentir superfícies pelo flagelo não é o único meio de detectar e responder ao 

contato com superfícies. Nem toda via envolvida neste sistema envolve a ação deste 

apêndice, pois bactérias imóveis formam biofilmes sem a necessidade de flagelo 

(BELAS, 2014). O controle do mecanismo de “nadar-ou-ficar” que leva à formação 

de biofilme parece envolver também a inibição da síntese do flagelo, unido ao 

aumento da síntese de polímeros e estruturas necessárias para adesão duradoura à 

superfície (GUTTENPLAN, KEARNS, 2013).  

E. coli codifica pili pela transcrição do operon fim (fimbriae), e a adesão está 

relacionada à produção de pili tipo I, tipo IV e P (HULL et al., 1981). No ápice da 

estrutura de pili tipo I (ou fímbria tipo I) de E. coli existe um receptor específico de 

manose chamado FimH (BAORTO et al., 1997). Receptores de manose contribuem 

na adesão ao epitélio do hospedeiro (CONNELL et al., 1996). Fímbrias curli são 

organelas associadas aos estágios iniciais de adesão e virulência em E. coli. 
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Consistem em filamentos proteicos adesivos que formam uma estrutura em espiral 

na superfície da célula. Apresentam afinidade por componentes da matriz 

extracelular de células eucarióticas como laminina, fibronectina, e plasminogênio e 

exercem papel na adesão célula-célula (ÓLSEN et al., 1993; VIDAL et al., 1998; 

COOKSON et al., 2002; UHLICH et al., 2006). 

A expressão de curli requer a transcrição de dois operons distintos, o operon 

csgBAC, que codifica os componentes principais da fímbria, e o operon csgDEFG. A 

proteína CsgD, derivada da família LuxR de reguladores transcricionais, é o 

regulador global desta estrutura e controla a transcrição de múltiplos genes, 

incluindo o operon csgBAC (ARNQVIST et al., 1994; GERSTEL, ROMLING, 2003). 

CsgD também controla a produção de celulose através da transcrição do gene adrA 

(diguanylate cyclase), que está relacionado à formação de matriz extracelular do 

biofilme (RÖMLING et al., 2000). O operon csgDEFG codifica tanto CsgD como um 

sistema de transporte específico para curli mediado pelas proteínas CsgEFG. As 

subunidades proteicas de curli são produzidas na presença de estresse celular e 

ambiental, como baixa temperatura (<32 ºC), escassez de nutrientes e baixa 

osmolaridade (ÓLSEN et al., 1993; RÖMLING et al., 1998; GERSTEL et al., 2001). A 

formação reduzida de biofilme está relacionada à menor produção de CsgA, 

subunidade proteica principal de curli (DOREL et al., 1999).  

A regulação negativa de curli ocorre pela ligação de CpxR fosforilado ao 

promotor de csgD, reprimindo-o. Em biofilmes maduros a maioria do sistema 

CpxA/CpxR estão em atividade (BELOIN et al., 2004). Os eventos da adesão inicial 

já ocorreram, portanto muitos dos apêndices requeridos para adesão não são mais 

necessários. O papel positivo deste sistema está associado a células dormentes ou 

persistentes em E. coli. É improvável que este sistema esteja envolvido na dispersão 

de células em biofilmes, pois genes relacionados à motilidade como flgM (flagelo) 

também são negativamente regulados por este sistema (DE WULF et al., 2002). O 

sistema EnvZ/OmpR (osmolarity-responsive two component signal transduction 

system histidine kinase) faz a regulação positiva da produção de fímbria curli pela 

ligação da proteína OmpR à região promotora de csgD, agindo como um antagonista 

de CpxR. EnvZ é uma histidina quinase que regula a afinidade da ligação de OmpR 

ao seu alvo, sendo fosforilada na presença de estímulos como alta osmolaridade 

(RAMPERSAUD et al., 1994). 
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2.6.2 Produção de EPS – adesão irreversível 

 

Se a bactéria é capaz de superar condições adversas e se manter firmemente 

aderida à superfície, é iniciada a produção de matriz extracelular polimérica (EPS), 

fazendo desta uma adesão irreversível. De modo geral, a EPS é constituída de 

proteínas, ácidos nucleicos e polissacarídeos (ANNOUS et al., 2009). Esta estrutura 

imobiliza as células do biofilme e as mantém em contato próximo, permitindo uma 

intensa comunicação célula-célula e a formação de interações sinergéticas. Devido à 

retenção de enzimas extracelulares, um sistema digestivo externo versátil é gerado, 

captando e dissolvendo nutrientes da fase aquosa e permitindo que sejam utilizados 

como fonte de energia. A matriz também funciona como um depósito de reciclagem 

mantendo todos os componentes liberados da lise celular disponíveis para uso 

(FLEMMING, WINGENDER, 2010). 

A estabilidade da matriz do biofilme é devida ao emaranhamento entre EPS e 

interações físico-químicas entre as moléculas. Estas interações correspondem a 

diversas forças de ligação como forças atrativas eletrostáticas, forças repulsivas, 

pontes de hidrogênio, interações de van der Waals e forças iônicas atrativas 

(FLEMMING, WINGENDER, 2010). A água é o componente mais abundante da 

matriz, e a EPS pode agir como uma peneira molecular, sequestrando cátions, 

ânions, compostos apolares e outras partículas da fase aquosa (FLEMMING, LEIS, 

2002). A morfologia do biofilme pode ser lisa e plana, rugosa, macia ou filamentosa, 

e também pode variar no seu grau de porosidade, podendo conter macrocolônias 

em forma de cogumelos cercadas de canais aquosos. Assim, são formados 

microhabitats bastante diversos em uma pequena escala, favorecendo a 

biodiversidade (FLEMMING, WINGENDER, 2010). A arquitetura dos biofilmes é 

influenciada por diversos fatores, incluindo a condição hidrodinâmica, concentração 

de nutrientes, comunicação celular, assim como exopolissacarídeos e proteínas, 

como demonstrado pela morfologia alterada em biofilmes produzidos por mutantes 

que carecem de componentes do EPS (FLEMMING, WINGENDER, 2010). 

 

2.6.3 Maturação do biofilme 

 

A formação do biofilme maduro é caracterizada pela formação de estruturas 

tridimensionais e camadas de EPS espessas. Em E. coli, o acúmulo e, ultimamente, 
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a maturação do biofilme, correspondem ao aumento da produção de ácido colânico 

(CHEN et al., 2004). Este composto é importante na constituição da arquitetura do 

biofilme, mas não é essencial para que a formação de biofilme ocorra. O biofilme 

maduro exibe estruturas tridimensionais permeadas por canais aquosos, micro e 

macrocolônias heterogêneas e uma densa matriz de biofilme. Genes envolvidos na 

motilidade bacteriana são reprimidos, especialmente aqueles relacionados ao 

flagelo, e genes que promovem a produção de substâncias poliméricas 

extracelulares durante o estágio de maturação são transcritos ativamente (ZHAO et 

al., 2007). O processo de maturação do biofilme em E. coli ocorre pela repressão de 

genes envolvidos com a motilidade mediada por flagelo (fli e flg) e pela transcrição 

de genes que correspondem à produção de ácido colânico (wca) e porina (ompC) 

(PRIGENT-COMBARET et al., 1999). 

A celulose foi identificada primariamente como um componente importante na 

formação de películas de biofilme em E.coli comensal, e mais tarde foi demonstrada 

a sua coexpressão com curli em UPEC e E.coli isoladas do TGI (ZOGAJ et al., 2001, 

2003; ROMLING, 2002; BOKRANZ et al., 2005; KAI-LARSEN et al., 2010). Celulose 

é o polímero de açúcar mais abundante do planeta e é encontrado no ciclo de vida 

da maioria dos seres vivos (ZOGAJ et al., 2001). É constituída de moléculas de 

glicose lineares interligadas por ligações β-1-4 e suas fibras são formadas por 

pontes de hidrogênio entre as cadeias de glicose. As camadas formadas são 

altamente estáveis e seu número pode variar dependendo da natureza do ambiente. 

Este polissacarídeo tem um papel importante em infecções relacionadas a biofilme 

causadas por E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp., Citrobacter spp. e 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium (ZOGAJ et al., 2001; 

ROMLING, 2002; UDE et al., 2006; WANG et al., 2006). Os genes envolvidos na 

produção de celulose em E. coli e S. typhimurium são chamados de bcs (bacterial 

cellulose synthesis). O operon de bcs é parcialmente regulado por AdfD, uma fímbria 

agregativa que aumenta a produção de celulose e curli (ZOGAJ et al., 2001). Em S. 

Typhimurium e E. coli a coprodução de fímbria agregativa e celulose resulta na 

formação de uma matriz extracelular rígida, em que a produção individual de fímbria 

ou celulose resulta em uma rede polimérica frágil (ZOGAJ et al., 2001), ressaltando 

o papel funcional da fímbria na estabilização da matriz. 
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2.6.4 Dispersão 

 

A dispersão ativa de células bacterianas em biofilmes é tipicamente precedida 

de lise celular localizada no centro do biofilme maduro (DESJARDIM et al., 1999; XU 

et al., 2000). As células mortas servem como nutrientes para bactérias que se 

tornarão células planctônicas. O desprendimento do biofilme ocorre tanto 

passivamente, devido a forças hidrodinâmicas (STOODLEY et al., 2001), ou em 

processos ativos em resposta à densidade populacional (SAUER et al., 2002), ou 

ainda, devido a mudanças na concentração de substrato e exposição a 

antimicrobianos (DALY et al., 1998). A secreção de enzimas para a dissolução de 

EPS também é um passo importante no processo de dispersão (BOYD et al.1994; 

LEE et al., 1996). Durante esta fase, genes importantes para um estilo de vida 

móvel, incluindo flagelo e proteínas envolvidas em quimiotaxia, são expressos 

ativamente. A repressão de genes relacionados com a formação de biofilme, como 

produção de EPS e fímbrias também é comum em células dispersivas (BARRAUD et 

al., 2006; ROLLET et al., 2008). 

 

2.7 A vida em comunidade dentro do biofilme 

 

O estilo de vida comunitário tem profundas consequências na vida microbiana 

e pode contribuir para sua sobrevivência e a rápida adaptação às alterações do 

ambiente. A vida em comunidades polimicrobianas confere vantagens como 

resistência a estresses químicos (pH e oxigênio) e estresses físicos (pressão, 

variações de temperatura) (DAVEY, O’TOOLE 2000; DONLAN, 2002). Diversos 

estudos já relataram que bactérias que vivem dentro de um biofilme são mais 

resistentes à ação de antibióticos (STEWART, COSTERTON, 2001; MAH, 

O’TOOLE, 2001; GILBERT et al., 2002). Esta característica é atribuída à penetração 

restrita de antimicrobianos e pela inatividade metabólica de bactérias desnutridas 

nas camadas mais profundas do biofilme, devido à dificuldade da difusão de 

nutrientes até este microambiente (COSTERTON et al., 1999; XU et al., 2000). 

Praticamente todo antimicrobiano é mais eficaz contra bactérias em fase de 

crescimento do que contra células em fase estacionária (ENG et al., 1991). Em 

condições in vitro, a concentração bactericida mínima (MBC) contra organismos 

aderidos pode ser de 3 a 4 ordens de magnitude mais alta do que para bactérias 



38 
 

 

planctônicas (CERI et al., 1999). 

Com o aumento da resistência de microorganismos a antibióticos, um relatório 

feito pela OMS em 2014 alertou sobre a possibilidade de um futuro em que 

infecções brandas e ferimentos leves seriam letais (WHO, 2014). Além disso, a 

formação de biofilme é capaz de tornar patógenos persistentes, estabelecendo 

infecções crônicas e recorrentes, como infecções das vias respiratórias (P. 

aeruginosa) (KOCH, HOIBY, 1993; GOVAN, DERETIC, 1996), infecções urinárias 

(UPEC, Klebsiella pneumoniae) (FOXMAN, 2010), periodontite (biofilmes mistos de 

Streptococcus e outras bactérias) (KURAMITSU, WANG, 2011), infecções em 

instrumentos médicos (E. coli, Enterococcus faecalis e outros) (VENDITTI et al., 

1993; FERRIERES et al., 2007; JACOBSEN et al., 2008; FEY, 2010).  

A proximidade das células no biofilme facilita a troca de material genético com 

maior eficiência, promovendo a obtenção de fatores de virulência baseados em 

elementos genéticos móveis como plasmídeos, ilhas de patogenicidade e 

bacteriófagos (LEBARON et al., 1997; DAHLBERG et al., 1998; LICHT et al., 1999). 

Além disso, a aglomeração das células microbianas favorece a comunicação 

extracelular. A sinalização celular por Quorum Sensing está diretamente envolvida 

na regulação da formação e diferenciação do biofilme, principalmente por se tratar 

de um ambiente de alta densidade celular, onde as interações bactéria-bactéria 

ocorrem de forma intensa (KJELLEBERG, MOLIN, 2002). 

 

2.8 Comunicação célula-célula 

 

 O maior entendimento da vida microbiana convivendo em comunidade na 

forma de biofilmes trouxe a ideia de que seres unicelulares como bactérias são 

capazes de se comportar como seres multicelulares. É ainda possível imaginar o 

próprio corpo humano como um consórcio celular composto de diversas espécies de 

seres vivos. Desde o surgimento da primeira célula até a evolução de organismos 

pluricelulares, a interação entre seres mais organizados com seres menos 

organizados estabeleceu um equilíbrio na natureza em que é impossível separar a 

existência entre um e outro. É difícil imaginar possíveis interações entre diferentes 

organismos sem a intermediação de um sistema de comunicação. Historicamente, a 

cultura humana evoluiu a passos largos graças à habilidade da comunicação na 

forma de gestos, desenhos, escrita e fala. Através da comunicação, é possível 



39 
 

 

coordenar o comportamento coletivo e estabelecer comunidades que busquem um 

bem comum para a sua população. 

A comunicação ocorre quando uma ação individual fornece um sinal para a 

mudança do comportamento de outro indivíduo. A evolução da comunicação 

depende do resultado desta sinalização em relação ao fitness de quem emite o sinal 

e de quem o recebe. A mudança no fitness de um organismo exerce uma pressão 

seletiva em genes que influenciam uma ação individual dentro de uma população. A 

seleção de genes na população depende da sobrevivência e reprodução dos 

indivíduos que os carregam (WILEY, 1983). A comunicação é um fenômeno social 

que humanos compartilham com outras espécies, porém, de maneiras diferentes. 

Existem evidências de comunicações entre animais, incluindo sinais de aviso, afeto, 

hábitos de caça e rituais de acasalamento (JIMÉNEZ AMADOR, CASAN CLARÀ, 

2012). Plantas também são capazes de se comunicar através da emissão de 

substâncias químicas por folhas, flores e frutos (HEIL, 2011). 

Com o surgimento das primeiras células há aproximadamente 3,8 bilhões de 

anos, desafios para a sobrevivência em um ambiente inóspito como a Terra 

favoreceram o desenvolvimento de células primitivas capazes de perceber as 

variações do meio externo e promover ajustes internos, adaptando-se às novas 

condições ambientais. Para que estas funções fossem realizadas de forma eficiente 

surgiram moléculas de sinalização entre as células e, nas membranas celulares, 

apareceram moléculas capazes de perceber sinais químicos e transmitir estas 

informações para dentro das células. O agrupamento de células em um novo 

organismo exigia que essas se comunicassem entre si, formando um ajuste 

homeostático de forma integrada e sincronizada. A sinalização inter e intracelular 

permitiu que as diferentes células de um mesmo organismo se comuniquem, 

integrando funções e coordenando eventos (AIRES, 2012). 

 Uma das maiores descobertas provenientes de estudos de genômica 

comparativa foi a inesperada grande diversidade dos sistemas de sinalização 

microbianos. O alinhamento e comparação de sequências de diferentes bactérias 

demonstrou a presença de regiões de resíduos de aminoácidos altamente 

conservadas, chamadas de motivos. A presença de dois ou mais motivos em uma 

porção proteica é denominada de domínio proteico, normalmente formados de 100-

200 resíduos de aminoácidos, mas este número é variável, podendo conter de 25 a 

500 resíduos (GALPERIN, GOMELSKY, 2005). A transdução de sinais bacterianos 
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compreende diversos domínios proteicos distintos e sua organização gera um 

sistema de regulação extremamente versátil, unindo um número limitado de 

domínios em uma enorme variedade de combinações possíveis (GALPERIN, 

GOMELSKY, 2005).  

Há aproximadamente 30 anos foi descoberto o mecanismo de um sistema de 

dois componentes, um passo importante para o entendimento do comportamento e 

regulação bacteriana. Estes sistemas são geralmente compostos por uma proteína 

sensora contendo um domínio histidina quinase e uma proteína reguladora de 

resposta. Após receber um sinal, o sensor realiza auto-fosforilação e transmite um 

grupo fosfato para um resíduo presente no regulador de resposta cognato. A 

transdução de sinal é finalizada pela ação do regulador de resposta, que exerce a 

resposta efetora através de alterações na expressão de genes específicos. Muitas 

proteínas com domínios quinase contam com mais de um domínio sensor, assim 

como muitos reguladores de resposta apresentam mais de um domínio para a 

resposta efetora. A abundância de combinações deste sistema sugere que a 

transdução de sinais bacterianos seja considerada como uma rede composta de um 

grande número de domínios sensores que interagem com um grande número de 

domínios efetores (MARQUES, 2012). As proteínas sensoras recebem sinais 

intracelulares, ou, do ambiente, e os transmitem produzindo respostas variadas, 

promovendo mudanças na expressão de genes, níveis de mensageiros secundários, 

modificação de proteínas, e processos celulares que atuam no metabolismo e 

comportamento bacteriano (GALPERIN, GOMELSKY, 2005).  

A transdução de sinais é um processo amplamente empregado por células 

bacterianas na regulação de diversos fenótipos e tem um papel central na 

comunicação por Quorum Sensing. 

 

2.9 Quorum Sensing 

 

A comunicação é uma habilidade aparentemente inerente aos organismos da 

Terra, logo, não é estranho pensar que bactérias são capazes de se comunicar 

umas com as outras. De fato, há aproximadamente 40 anos, dois grupos de 

pesquisa independentes fizeram relatos surpreendentes de bactérias que eram 

capazes de responder a sinais químicos produzidos por elas próprias para se 

comunicar e coordenar atividades em grupo.  
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A bactéria Gram-positiva Streptococcus pneumoniae, o principal agente 

etiológico de infecções respiratórias (otites, sinusites e pneumonias), foi alvo de 

estudo por Tomasz e Hotchkiss (1964) para demonstrar o controle da expressão de 

fatores relacionados à competência genética. A presença de moléculas proteicas no 

sobrenadante, produzidas por S. pneumoniae, eram capazes de induzir um período 

de competência sincronizado em praticamente todas as células bacterianas da 

cultura. Posteriormente, Nealson, Platt e Hastings (1970) demonstraram que a 

interação simbiótica entre Vibrio fischeri e espécies marinhas que possuem órgãos 

de luz era baseada no controle da coordenação e expressão de bioluminescência 

bacteriana através do fenômeno de autoindução, envolvendo a produção de 

moléculas sinalizadoras pelas próprias bactérias.  

Após anos sem um consenso entre cientistas sobre a existência de um 

sistema de comunicação bacteriano, em 1994 os autores Fuqua, Winans e 

Greenberg utilizaram o termo Quorum Sensing, nomenclatura proposta pelo 

cunhado de Winans, o qual fez uma analogia à situação bacteriana ao o que ocorre 

em reuniões sociais formais em que é necessário um número mínimo (quorum) de 

pessoas para que acordos sejam formalizados e sessões sejam iniciadas.  

A definição de Quorum Sensing passou a ser determinada como o controle 

sincronizado da transcrição e expressão gênica em resposta à densidade celular, 

que atua na regulação de diversas funções fisiológicas relacionadas ou não à 

patogênese, e que envolve a produção e detecção de moléculas sinalizadoras 

denominadas autoindutores (AI) (BASSLER, 1999). Através deste sistema, as 

bactérias são capazes de alternar comportamentos e regular a expressão de genes 

em diferentes situações, em baixa densidade celular favorecendo comportamentos 

individuais, e em alta densidade celular induzindo comportamentos sociais 

(BASSLER, 1999). Este mecanismo funciona da seguinte maneira: inicialmente, 

moléculas sinalizadoras são sintetizadas intracelularmente e liberadas passivamente 

por difusão ou secretadas para o meio extracelular; em baixa densidade celular, a 

concentração dessas moléculas ainda não é suficiente para ser detectada; conforme 

o número de células da população bacteriana aumenta, a concentração extracelular 

de AI também aumenta; quando o acúmulo de AI alcança o nível necessário para 

sua detecção, essas moléculas se ligam a receptores específicos de membrana ou 

citoplasmáticos, disparando cascatas de sinalização que resultam em alterações na 

transcrição e expressão de genes-alvo na população. 
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Anteriormente, acreditava-se que a “linguagem” bacteriana era específica a 

membros pertencentes à mesma espécie. Com o extensivo estudo deste sistema, o 

léxico da “linguagem” bacteriana tem se ampliado de forma significativa, e já foi 

demonstrado que a comunicação não se faz apenas de forma intraespecífica, mas 

também de forma interespecífica. É provável que a comunicação cruzada entre 

espécies diferentes seja mais comum do que a realizada entre bactérias da mesma 

espécie, levando em conta que na natureza as bactérias quase sempre ocorrem em 

populações mistas, como no caso dos biofilmes (BASSLER, 2003; ATKINSON, 

WILLIAMS, 2009; FEDERLE; FEDERLE, 2009; ANNOUS et al., 2009; LI, TIAN, 

2012).  

Até o momento, os sistemas que utilizam o autoindutor 1 (AI-1), AI-2, AI-3 e 

polipeptídeos autoindutores (AIP) são os mais estudados. Enquanto AIP parece ser 

utilizado principalmente por bactérias Gram-positivas, sinalizações por AI-1, AI-2 e 

AI-3 parecem estar envolvidas na comunicação intra e interespecífica em bactérias 

Gram-negativas e Gram-positivas (NG, BASSLER, 2009). Outros sistemas de 

Quorum Sensing foram identificados em uma grande variedade de espécies, como 

por exemplo, a família de sinais chamados diffusible signal factor (DSF) em 

Xanthomonas spp. e Burkholderia cenocepacia, cholera autoinducer-1 (CAI-1) em 

Vibrio spp. e Legionella pneumophila, Pseudomonas quinolone signal (PQS) em P. 

aeruginosa e um sistema baseado na produção de peptídeos pela bactéria Gram-

negativa Thermotoga marítima (PESCI et al., 1999; JOHNSON et al., 2005; ; KELLY 

et al., 2009; DENG et al., 2011). 

 

2.9.1 Sistema LuxIR/AI-1 

 

O sistema LuxIR/AI-1 é um dos mecanismos mais bem caracterizados de 

Quorum Sensing. Baseia-se na utilização de moléculas chamadas acil homoserina 

lactona (AHL) como autoindutores. A comunicação por AI-1 parece ser específica 

para bactérias Gram-negativas e já foi relacionada à regulação da transferência 

plasmidial por conjugação, bioluminescência, síntese de antibióticos e diversos 

fatores de virulência (FUQUA, GREENBERG, 1998; PARSEK, et al., 1999). Descrito 

inicialmente no controle da bioluminescência por quorum em V. fischeri através de 

LuxI, uma proteína sintase produtora da molécula sinalizadora N-3-oxohexanoyl-L-

homoserina lactona (3OC6-HSL) e LuxR, o ativador transcricional dos genes lux. A 
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ligação de 3OC6-HSL ao receptor LuxR ativa a transcrição do operon luxCDABEGH, 

cujo produto é a luciferase, enzima responsável pela luminescência (DEVINE et al., 

1989). Com o surgimento das técnicas de sequenciamento e análise comparativa de 

sequências, pares de genes com homologia a luxR e luxI começaram a atrair a 

curiosidade de diversos pesquisadores. Isto levou à descoberta de inúmeras 

espécies bacterianas com sistemas do tipo luxI-luxR (GRAY, GAREY, 2001). Foi 

estabelecido que homólogos a LuxI são responsáveis pela síntese de AHL e 

homólogos a LuxR são receptores com especificidade aos seus AHL cognatos.  

As moléculas de AHL são formadas por um anel de N-acil homoserina lactona 

contendo uma cadeia lateral acil composta por 4 a 18 carbonos, com possíveis 

modificações no terceiro carbono (GALLOWAY et al., 2010). O tamanho da cadeia 

lateral acil pode afetar a estabilidade da molécula e acarretar em consequências na 

dinâmica de sinalização (von BODMAN et al., 2008). AHL produzidos são derivados 

da molécula precursora S-adenosilmetionina (SAM) e na maioria dos casos a cadeia 

lateral acil é obtida de intermediários de vias de biossíntese de ácidos graxos. A 

enzima LuxI (ou homólogos) catalisa as reações de acilação e lactonização entre os 

substratos, formando pontes amida entre a cadeia lateral acil e o grupamento amino 

de SAM (VAL, CRONAN, 1998). Uma vez alcançada a concentração necessária, as 

AHL são reconhecidas por proteínas do tipo LuxR, que apesar de não possuírem 

domínio transmembrânico, localizam-se na porção citoplasmática da membrana 

interna. Essas proteínas pertencem à família FixJ-NarL, cujos membros são, 

normalmente, reguladores de resposta de dois componentes que controlam a 

atividade de ligação ao DNA (KAHN, DITTA, 1991). Em todos os sistemas 

analisados, as AHL são sintetizadas a um baixo nível basal por AHL-sintases e são 

rapidamente removidas da célula por difusão pelo gradiente de concentração. A 

hidrofobicidade total da molécula permite que ela navegue pela camada bilipídica da 

membrana celular, assim como nos ambientes aquosos intra- e extracelulares. O 

aumento da densidade populacional pode elevar a concentração local de AHL que, 

ao atingir uma concentração limite, interage com o fator de transcrição cognato à 

sua sintase, realizando a modulação da expressão de genes-alvo. Normalmente, os 

genes-alvo incluem o gene que codifica o homólogo a LuxI, criando um feedback 

positivo (STEWART, WILLIAMS, 1992). 

As proteínas do tipo LuxR contém dois domínios funcionais, um domínio 

amino-terminal que tem papel na ligação de AHL e o domínio carboxi-terminal de 
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ligação ao DNA (motivo helix-turn-helix) (SMITH et al., 2006). Na ausência do 

autoindutor cognato, receptores LuxR se rearranjam de maneira errônea e são 

degradados. Por outro lado, proteínas LuxR que se ligam a um autoindutor são 

estáveis, dimerizam-se e se ligam ao DNA-alvo (SWEM et al., 2009; ZHANG et al., 

2002). Sua atividade regulatória se dá devido à ligação ou liberação de sequencias 

regulatórias específicas upstream aos genes-alvo (sequencias ‘lux boxes’), 

normalmente seguido de ativação da transcrição (ENGEBRECHT et al., 1983; 

STEVENS et al., 1994). As estruturas de quatro sequências completas de receptores 

do tipo LuxR já foram demonstradas: TraR (Conjugal transfer) de Agrobacterium 

tumefaciens e Rhizobium sp. NGR234, QscR (quorum-sensing control repressor) e 

LasR (elastase transcriptional regulator) de P. aeruginosa e CviR (C. violaceum 

receptor protein) de Chromobacterium violaceum (CHEN et al., 2007; LINTZ et al., 

2011; CHEN et al., 2012).  

Apesar de luxI/luxR ser um par de genes bastante conservado em diversas 

espécies bacterianas, espécies como E. coli e S. typhimurium não contém um gene 

homólogo a luxI, logo, não são capazes de produzir AHL (MICHAEL et al., 2001; 

AHMER, 2004). Porém, espécies como estas contém genes órfãos homólogos a 

luxR, como o gene sdiA que codifica a proteína receptora SdiA (Supressor of cell 

divison inhibitor), capaz de responder a AHL produzida por outras espécies 

bacterianas (AHMER, 2004). Inicialmente, SdiA foi identificado como um ativador da 

transcrição do operon ftsQAZ (cell division proteins), responsável por codificar 

proteínas essenciais para a divisão celular (WANG et al., 1991). Outros estudos 

sugeriram o envolvimento de SdiA em outras atividades celulares como 

metabolismo, motilidade, virulência, sobrevivência e mecanismos de defesa 

(KANAMARU et al., 2000; WEI et al., 2001; RAHMATI et al., 2002; VAN HOUDT et 

al., 2006; LEE et al., 2007).   

Além de ser capaz de reconhecer AHL produzido por outras espécies 

bacterianas, o composto indol produzido por E. coli também foi proposto como um 

sinal para a ativação transcricional do promotor do gene ftsQ por SdiA (SITNIKOV et 

al., 1996). De acordo com diferentes estudos, indol serviria como um sinal 

interespecífico mediado por SdiA para controlar a formação de biofilme, ou como um 

fator inibitório da resposta por AHL (LEE et al., 2007; SABAG-DAIGLE et al., 2012). 

Estas evidências sugerem que SdiA possui um mecanismo intricado para o 

reconhecimento de diversos ligantes. Na maioria dos ambientes naturais as 



45 
 

 

espécies bacterianas coexistem com outros micro-organismos, assim, a 

comunicação interespecífica por AHL ou outras moléculas sinalizadoras deve ter um 

papel importante, sinérgico ou competitivo, na dinâmica dessas comunidades 

microbianas (DUNNY, LEONARD, 1997; LAZAZZERA, 2000). 

 

2.9.2 Sistema LuxS/AI-2 

 

 O sistema de Quorum Sensing que envolve a molécula sinalizadora do tipo 

AI-2 e sua sintase LuxS foi descrito em 1999 na espécie bacteriana marinha de vida 

livre Vibrio harveyi (SURETTE et al., 1999). Foi observado que a bactéria ainda era 

capaz de emitir luminescência apesar de uma mutação no gene luxI, impedindo a 

produção de AI-1. Isto levou os pesquisadores a supor que outro mecanismo 

regulatório estaria envolvido neste fenótipo. A produção do sinal AI-2 foi 

demonstrada como responsável pela ativação de luminescência (SCHAUDER, 

BASSLER, 2001; XAVIER, BASSLER, 2003). Depois dessa descoberta, o sistema 

LuxS/AI-2 foi detectado em um amplo número de bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas, o que sugeriu tratar-se de um modo de sinalização interespecífica 

(SCHAUDER et al., 2001; CHEN et al., 2002).  

 Assim como AI-1, as moléculas de AI-2 são liberadas pela bactéria, se 

acumulam no meio extracelular e quando atingem a concentração limiar para 

detecção, são reconhecidas por receptores de membrana que disparam uma 

cascata de sinalização intracelular, ativando ou reprimindo reguladores de resposta. 

Os genes que codificam a sintase, os receptores e os reguladores estão em operons 

distintos e são regulados e transcritos independentemente (TAGA et al., 2001; TAGA 

et al., 2003). 

 A informação mais importante para a elucidação da síntese de AI-2 resultou 

da análise da sequência genômica de Borrelia burgdorferi, que demonstrou que o 

gene luxS é o terceiro de um operon que contém os genes pfs e metK, que 

codificam enzimas envolvidas em uma via metabólica importante de reciclagem de 

SAM, principal doador de metil para as atividades celulares, como metilação de 

moléculas de DNA e RNA, proteínas e metabólitos. A liberação do grupo metil de 

SAM gera um intermediário tóxico para a célula, a S-adenosil homocisteína (SAH), 

convertida por Pfs em S-ribosil homocisteína (SRH), que constitui o substrato para a 

enzima LuxS. LuxS catalisa a clivagem de SRH gerando homocisteína e liberando o 
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subproduto 4,5- dihidroxi-2,3-pentanediona (DPD) (SCHAUDER et al., 2001). DPD é 

uma molécula muito instável, que se cicliza espontaneamente em diferentes 

isômeros quando em solução. Na verdade, o termo AI-2 descreve um grupo de 

furanonas derivadas da molécula DPD que, na presença de água, são capazes de 

se rearranjar e se interconverter espontaneamente em diferentes formas de AI-2 

(SCHAUDER et al., 2001; WINZER et al., 2002; SPERANDIO et al., 2003).  

Até o momento, dois tipos de receptores específicos para AI-2 foram bem 

caracterizados, LuxP e LsrB (LuxS regulated). Esses receptores foram descritos 

inicialmente em V. harveyi e S. Typhimurium, respectivamente, e são classificados 

por sua capacidade de se ligar a moléculas quimicamente distintas de DPD (CHEN 

et al., 2002; MILLER et al., 2004). Alguns estudos demonstraram que membros da 

família de proteínas ligadoras de ribose (RbsB) também são capazes de reconhecer 

AI-2 (JAMES et al., 2006; SHAO et al., 2007). Além disso, algumas bactérias que 

não possuem nenhum dos três tipos de receptor citados são capazes de responder 

ao AI-2, sugerindo a possibilidade de haver outros receptores ainda não descritos 

(REZZONICO, DUFFY, 2008).  

Em V. harveyi, a molécula sinalizadora AI-2 é reconhecida por um sistema de 

dois componentes, LuxPQ. O AI-2 é detectado por LuxP, uma proteína 

periplasmática com alta afinidade ao substrato, e o complexo AI-2/LuxP interage 

com o sensor histidina quinase LuxQ, iniciando uma cascata de transferência de 

fosfato que envolve as proteínas LuxU e LuxO, que ativam o regulador transcricional 

LuxR, resultando na produção de luciferase e na luminescência (BASSLER et al., 

1994). O sistema LuxPQ/AI-2 já foi descrito em outras espécies como V. cholerae e 

V. vulnificus participando da regulação de diversos fenótipos. Porém, até o 

momento, receptores do tipo LuxP foram encontrados apenas em membros da 

ordem Vibrionales (MIYAMOTO et al., 2000; MAKINO et al., 2003; CHEN et al., 

2003; SUN et al., 2004; KASAI, 2006).  

Receptores do tipo LsrB também são proteínas periplasmáticas de alta 

afinidade ao substrato que reconhecem moléculas de AI-2, porém, possuem baixa 

homologia a LuxP (11% de similaridade) (PEREIRA et al., 2009).  Diferente de LuxP, 

LsrB já foi descrito em uma ampla gama de espécies patogênicas e simbiontes 

como E. coli, S. Typhimurium e Sinorhizobium meliloti. Nessas espécies, o 

mecanismo de detecção do AI-2 ocorre através do sistema Lsr (TAGA et al., 2003; 

XAVIER, BASSLER, 2005; PEREIRA et al., 2008). O operon lsr codifica um sistema 
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de transporte do tipo ABC. O AI-2 é reconhecido pela proteína receptora LsrB e, em 

seguida, transportado para o interior da célula pelo canal formado por LsrC e LsrD 

com auxílio de LsrA, responsável pela hidrólise de ATP durante o transporte. Uma 

vez dentro da célula, o AI-2 é fosforilado pela proteína quinase LsrK e processado 

pelas enzimas LsrG e LsrF. Acredita-se que a forma fosforilada de AI-2 interaja com 

a proteína repressora LsrR, promovendo a transcrição do operon lsr. O aumento da 

transcrição e expressão de Lsr faz com que a importação de AI-2 aumente, 

resultando em uma rápida depleção da molécula sinalizadora do meio extracelular 

(TAGA et al., 2003). 

Já foram identificados homólogos da proteína LuxS em mais de 500 espécies 

de enterobactérias e mais de 2600 espécies bacterianas e, apesar da sintase e da 

via biossintética que produzem o precursor do AI-2 serem iguais em todas elas, a 

molécula que é realmente detectada pelas diferentes espécies pode ser diferente 

(PEREIRA et al., 2013). A cristalização do complexo LuxP-ligante de V. harveyi 

permitiu a identificação da primeira molécula com atividade de AI-2, caracterizada 

como uma furanona boratada derivada de SAM. Essa foi a primeira vez que o Boro 

foi associado a uma atividade biológica (CHEN et al., 2002). Já na cristalografia do 

complexo LsrB-ligante de Salmonella foi identificada uma outra molécula de AI-2, 

caracterizada como uma furanona não boratada derivada de SAM. Essa diferença 

pode depender principalmente do ambiente em que as bactérias se encontram 

(MILLER et al., 2004). Em ambientes marinhos, ricos em Boro, o DPD pode se 

converter na forma boratada e no solo ou dentro do hospedeiro, em formas não-

boratadas.  

Já foi demonstrado que AI-2 é um produto comumente sintetizado por 

bactérias comensais do TGI. Se a molécula de AI-2 é um produto de metabolismo 

destas bactérias e/ou se estão envolvidos em sinalização célula-célula ainda não foi 

elucidado. (LUKÁS et al., 2008). A bactéria comensal de humanos Blautia obeum 

recentemente foi identificada por ter papel na inibição da colonização do intestino de 

ratos por V. cholerae, parcialmente por sinalização via AI-2, demonstrando como a 

produção de AI-2 por bactérias comensais pode afetar patógenos invasores (HSIAO 

et al., 2014). A sinalização por AI-2 aumenta a formação de biofilme e colonização 

do hospedeiro por Bifidobacteria (GRIMM et al., 2014). Estes micro-organismos são 

um grupo importante da microbiota humana sadia e algumas amostras foram 

capazes de conferir resistência contra a colonização de patógenos entéricos como 
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EHEC e C. rodentium em modelos murinos (FUKUDA et al., 2011; FANNING et al., 

2012). A expansão de bactérias comensais do filo Firmicutes em sobreposição à 

Bacteroidetes no TGI após tratamento com antibiótico foi atribuída à sinalização por 

AI-2, sugerindo um papel do Quorum Sensing na composição da microbiota 

(THOMPSON et al., 2015). 

Vários papeis na sinalização célula-célula tem sido atribuídos ao AI-2, como 

produção de proteases em Streptococcus pyogenes e regulação do ativador 

transcricional VirB dos genes de invasão de Shigella flexneri (LYON et al., 2001; 

DAY, MAURELLI, 2001). Porém, esse gene tem ação pleiotrópica e parece estar 

envolvido na regulação de diversas funções fisiológicas básicas, incluindo divisão 

celular, motilidade, genes envolvidos no metabolismo, assim como mecanismos de 

virulência (MAROUNI, SELA, 2003; DOMKA et al., 2006; GONZÁLEZ-BARRIOS et 

al., 2006; HERZBERG et al., 2006). Desta forma, a deleção de luxS pode resultar 

em fenótipos complexos, muitas vezes mascarados ou até mesmo ressaltados por 

alterações metabólicas. No entanto, apesar de alguns pesquisadores ainda 

defenderem que o AI-2 é apenas um subproduto do metabolismo bacteriano, seu 

papel como molécula sinalizadora de Quorum Sensing já está bem estabelecido em 

algumas espécies. Devido ao seu papel na reciclagem de produtos do metabolismo 

de SAM, foi sugerido que a pressão seletiva para manter luxS no genoma era 

primariamente para remover compostos prejudiciais à célula e reciclar os produtos 

do metabolismo de SAM (SCHAUDER et al., 2001; WINZER et al., 2003). Brito e 

colaboradores (2012) relataram que uma amostra de E.coli mutante em pfs 

apresenta crescimento celular comprometido, provavelmente devido ao acúmulo de 

SAH. Interessantemente, neste mesmo trabalho, os autores não observaram 

diferenças marcantes no metabolismo de E. coli mutante em luxS. Isto indica que 

Pfs, e não LuxS, é a enzima de maior importância para prevenir as consequências 

tóxicas causadas pelo acúmulo de SAH, reforçando a ideia de que a pressão 

seletiva de manter o gene luxS funcional no genoma não é de característica 

metabólica, e sim social (BRITO et al., 2012). 

 

2.9.3 Sistema QseBC/AI-3 

 

 O sistema de Quorum Sensing que se baseia na molécula sinalizadora AI-3 é 

o menos conhecido. Foi descrito primeiramente na regulação de motilidade e 
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expressão do flagelo em EHEC e depois se mostrou participar da regulação de 

outros fatores de virulência deste patógeno, incluindo a expressão da toxina de 

Shiga (SPERANDIO et al., 2002; SPERANDIO et al., 2009). 

 Anteriormente, acreditava-se que AI-2 fizesse parte do sistema de Quorum 

Sensing regulatório da região LEE em EHEC pela ativação do sistema de dois 

componentes QseBC (quorum-sensing E.coli regulator B and C) (SPERANDIO et al., 

2002). Porém, após a avaliação de estudos utilizando mutantes em luxS, revelou-se 

que o sobrenadante do meio de cultura dessas amostras continha alguma 

substância capaz de ativar a expressão de LEE e incapaz de emitir bioluminescência 

em amostras repórteres de sinalização por AI-2 (SPERANDIO et al., 2003). A 

estrutura e a síntese da molécula sinalizadora ainda são desconhecidas, mas 

acredita-se tratar de um composto aromático semelhante a hormônios eucarióticos 

da família das catecolaminas. Quimicamente distinto de AI-2, AI-3 é menos polar e 

se liga à colunas C18 e é apenas eluído por metanol (SPERANDIO et al., 2003). 

Apesar de incerta, a sinalização celular por AI-3 já foi detectada experimentalmente 

em diversas espécies da família Enterobacteriaceae, inclusive por espécies 

comensais do TGI (WALTERS et al., 2006). 

A detecção de AI-3 ocorre através do sistema de dois componentes QseBC. 

Na presença de AI-3 em alta concentração no periplasma, a proteína sensora  seC 

sofre auto-fosforilação e transfere o fosfato para o regulador de resposta  seB, 

iniciando uma complexa cascata de sinalização que culmina na transcrição de 

genes-alvo.  omólogos a  seC j  foram identificados em diferentes espécies Gram-

negativas comensais e patogênicas (CLARKE et al., 2006). Um fator desconhecido 

produzido por células HeLa foi associado à complementação de amostras 

deficientes na produção de AI-3 em relação a ativação da região LEE via QseBC 

(CLARKE et al., 2006). Apesar das células bacterianas não produzirem receptores 

adrenérgicos, muitos estudos indicam que elas respondem a epinefrina e 

norepinefrina no TGI, onde estes hormônios estão presentes (LYTE, 1992; 

SPERANDIO et al., 2003; FREESTONE et al., 2003; CLARKE, SPERANDIO, 2005). 

Acredita-se que patógenos bacterianos utilizem o sensor quinase QseC para 

reconhecer, além do sinal bacteriano AI-3, esses sinais adrenérgicos derivados do 

hospedeiro para ativar a transcrição de genes de virulência, uma vez que AI-3, 

epinefrina e norepinefrina são moléculas agonistas e sua ação pode ser bloqueada 

por antagonistas adrenérgicos (SPERANDIO et al., 2003). Estes dados demonstram 
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que tanto AI-3 e/ou epinefrina/norepinefrina são reconhecidos pelo mesmo receptor.  

Além de QseB, foi demonstrada a fosforilação por QseC de dois reguladores 

de resposta não cognatos. QseF é um regulador de resposta que tem como sensor 

cognato a proteína QseE, um receptor adrenérgico. A ativação de QseF por QseC 

indica a existência de uma conversa cruzada entre diferentes sistemas de dois 

componentes relacionados a catecolaminas (READING et al., 2009). KdpE é outro 

regulador de resposta que além de ser ativado por seu sensor cognato KdpD, 

também é ativado por QseC. A regulação de KdpE por KdpD ocorre através de 

mudanças na osmolaridade e na utilização de diversos metabólitos na célula 

bacteriana (HUGHES et al., 2009). O sistema QseBC participa da regulação de 

fenótipos complexos como formação de biofilme e motilidade (NOVAK et al., 2010; 

JUAREZ-RODRIGUEZ et al., 2014).    

 

2.10 Comunicação inter-reinos 

 

 Ao longo dos anos a coevolução entre eucariotos e procariotos fez com que 

organismos de Reinos distintos sejam expostos a diferentes tipos de sinalizações. A 

capacidade de sentir moléculas produzidas por organismos de outros reinos, 

inclusive moléculas AI, foi desenvolvida no decorrer desta interação duradoura 

(PACHECO, SPERANDIO, 2009; GONZALEZ, VENTURI, 2013). Processos de 

sinalização inter-reinos entre micro-organismos e seus hospedeiros são centrais em 

um campo de estudo emergente chamado “endocrinologia microbiana” (LYTE, 1993; 

LYTE, ERNST, 1993). 

 Uma hipótese interessante para a existência de um receptor adrenérgico 

como QseC em bactérias seria a utilização de hormônios produzidos pelo 

hospedeiro como sinais para bactérias patogênicas ativarem genes de virulência em 

condições oportunas (HUGHES, SPERANDIO, 2008). Norepinefrina induz o 

crescimento bacteriano e a expressão de fímbrias e toxinas em amostras de E. coli 

patogênicas (LYTE, 1992; LYTE et al., 1997; BURTON et al., 2002). Este hormônio é 

liberado principalmente para adaptar a célula mamífera a situações de estresse. A 

capacidade de bactérias sentirem este sinal oferece uma vantagem para organismos 

patogênicos medirem o estado metabólico do hospedeiro e tirar vantagem de um 

sistema imunológico vulnerável (MOLINA, 2006). A evolução desse sistema 

sofisticado permite a modulação da transdução de sinais célula-célula e a 
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comunicação cruzada entre hormônios derivados do hospedeiro e sinalização por 

Quorum Sensing, regulando a expressão gênica da bactéria em determinadas 

ocasiões (TELFORD et al., 1998; SPERANDIO et al., 2003).  

 AHL produzidas por bactérias também podem interagir com células de 

mamíferos, apesar de não ter sido encontrado um receptor para este AI neste tipo 

de célula (WILLIAMS et al., 2004). A primeira interação deste gênero foi identificada 

pela observação do aumento de interleucina-8 em células do epitélio respiratório de 

acordo com o aumento de AHL purificado adicionado ao meio (DIMANGO et al., 

1995). Estudos posteriores indicaram que AHL tem um efeito pleiotrópico na célula 

do hospedeiro, dependendo do tipo de célula afetada, concentração de AHL e 

condições testadas. Devido à interação entre AHL e hospedeiro ser na maioria das 

vezes uma resposta do sistema imune, afetando diversas vias de sinalização, estas 

interações provavelmente não são de natureza patogênica. Como um modo de 

defesa contra essas moléculas, os humanos desenvolveram a habilidade de destruir 

AHL através de enzimas chamadas paraoxanases (AMARA et al., 2011). 

 Interessantemente, Ismail e colaboradores (2016) relataram a produção de 

uma molécula com propriedades semelhantes a AI-2 por células eucarióticas. 

Utilizando células mamíferas de origem epitelial, os autores deste estudo 

identificaram a produção de um análogo a AI-2 em co-cultura com espécies 

bacterianas como V. harveyi, E. coli e S. typhimurium. A produção desta molécula 

parece ser realizada apenas em condições de estresse celular e na presença de 

bactéria no meio de cultura. Os autores sugeriram que é necessária a produção de 

algum componente bacteriano para a produção do análogo de AI-2. Observando um 

aumento da produção deste análogo após danos nas junções oclusivas do epitélio, 

foi proposto um papel no reparo epitelial promovido por bactérias comensais que 

sentem esta molécula. A produção de uma molécula análoga a AI-2 pode ser uma 

estratégia criada pelo hospedeiro para manipular o comportamento bacteriano em 

populações heterogêneas como as que existem no TGI. 

 

2.11 Quorum Sensing em E.coli 

 

 A sinalização por Quorum Sensing em E. coli já foi relacionada aos mais 

diversos processos celulares. O gene sdiA está envolvido na colonização do 

intestino de bovinos, na regulação da formação de biofilme e na transcrição de 
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genes relacionados a motilidade em EHEC (SPERANDIO, 2010; SHARMA et al., 

2010). A sinalização baseada no sistema QseBC controla a transcrição de genes da 

região LEE, assim como de genes de biossíntese flagelar e pode ter um papel 

importante na patogenicidade (HUGHES et al., 2009; KOSTAKIOTI et al., 2009; 

SPERANDIO et al., 2012). O gene luxS e a sinalização por AI-2 já foram 

relacionados à formação de biofilme, motilidade e modulação da colonização da 

microbiota intestinal (GONZÁLEZ-BARRIOS et al., 2006; KENDALL et al., 2007; NIU 

et al., 2012; HSIAO et al., 2014).  

Fatores de virulência como formação de biofilme, motilidade e adesão ao 

epitélio do hospedeiro devem ser controlados de maneira adequada para tirar o 

melhor proveito da situação em que a bactéria se encontra. Para que E. coli se 

adapte ao ambiente em que está inserida, dentro ou fora do hospedeiro, é vital que 

seja realizada uma avaliação da situação do meio extracelular, convertendo a 

informação em respostas rápidas. Deste modo, faz-se necessário descobrir de forma 

detalhada como os diversos mecanismos de sinalização respondem aos diferentes 

sinais, e mais ainda, se existe uma forma de hierarquia e intercomunicação entre 

estes sistemas de regulação de tipos distintos.  
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3 OBJETIVO 

 

Analisar a influência e a correlação dos genes luxS, qseC e sdiA, 

relacionados ao sistema de comunicação bacteriana Quorum Sensing, sobre 

processos envolvidos na infecção e adaptação de uma amostra de EPEC atípica de 

origem animal.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Amostras bacterianas e plasmideos  

 

Neste estudo, foi utilizada a amostra de EPEC atípica de origem animal 

pertencente ao sorotipo O111:H25, gentilmente cedida pelo Prof. Dr. Antonio 

Fernando Pestana de Castro (in memorian). As amostras AP155 mutante em luxS e 

AP155 mutante luxS complementada foram gentilmente cedidas pela Dra. Vanessa 

Bueris. O plasmídeo pKD46 envolvido no sistema de recombinação lambda red foi 

utilizado para realizar os eventos de recombinação homóloga, assim como o 

plasmídeo helper pCP20. Os plasmideos pKD3 e pKD4 serviram como molde para a 

amplificação de genes de resistência aos antibióticos cloranfenicol e canamicina, 

respectivamente. Para a complementação de amostras mutantes foram utilizados os 

plasmideos pVS155 e pHFC01. As informações de todas as amostras e plasmídeos 

utilizados neste estudo estão descritas na Tabela 1. 

 

4.2 Meios de cultura e soluções 

 

Os meios de cultura utilizados para o cultivo e manutenção das amostras 

bacterianas e celulares, assim como as soluções empregadas nas diversas técnicas 

descritas a seguir, foram preparados de acordo com Sambrook, Fritsch e Maniatis 

(1989), ou conforme as recomendações do fabricante.  

As moléculas autoindutoras foram preparadas como descrito a seguir. AI-1: a 

N-acil homoserina lactona N-(3-Oxohexanoyl)-DL-homoserina lactona (3o-C6-DL-

HSL) (Sigma-Aldrich, EUA) foi diluída em DMSO na concentração de 1 mM (Solução 

estoque) e mantida a -20 °C. A concentração final da AHL utilizada nos 

experimentos foi de 2 μM. AI-2: o composto 4-hidroxi-5-metil-3(2H)-furanona (MHF) 

é o principal produto formado após a solubilização de 4,5-dihidroxi-2,3-pentanediona 

(DPD), apresentando atividade de AI-2 in vitro. MHF foi diluído em água destilada 

em uma concentração estoque de 1M e adicionado em uma concentração final de 

100 µM para os ensaios fenotípicos. O hormônio epinefrina (Sigma-Aldrich, EUA) foi 

diluído em água destilada a fim de se obter a concentração final de 50 μM para cada 

experimento. 
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Tabela 1: Linhagens bacterianas e plasmídeos utilizados nesse estudo. 

Amostras e Plasmídeos Descrição Fonte 

Amostras   

AP155 WT EPECa O111:H25 selvagem NAKAZATO et. al. (2004) 

AP155 ΔluxS AP155 com deleção em luxS Dados não publicados 

AP155 ΔluxS
+
 

AP155 com deleção em luxS albergando o plasmideo  

pVS84 
Dados não publicados 

AP155 ΔqseC AP155 com deleção em qseC Este estudo 

AP155 ΔqseC
+
 

AP155 com deleção em qseC albergando o plasmideo  

pVS155 
Este estudo 

AP155 ΔsdiA AP155 com deleção em sdiA Este estudo 

AP155 ΔsdiA
+
 

AP155 com deleção em sdiA albergando o plasmideo 

pHFC01 
Este estudo 

AP155 ΔqseC/luxS AP155 com deleção em qseC e luxS Este estudo 

AP155  ΔqseC/luxS/sdiA AP155 com deleção em qseC, luxS e sdiA Este estudo 

BW 25113 E. coli K12 albergando o plasmídeo pKD46 
DATSENKO, WANNER, 

2000 

BW 25141 E. coli K12 albergando o plasmídeo pKD3 
DATSENKO, WANNER, 

2000 

BW 25141 E. coli K12 albergando o plasmídeo pKD4 
DATSENKO, WANNER, 

2000 

pHFC01 Vetor de expressão pBADMycHisA + sdiA CULLER, 2015 

pVS155 Vetor de expressão pBADMycHisA +qseC SPERANDIO et al., 2002 

pKD3 
Molde para a amplificação do cassete de recombinação de 

canamicina (cat) (Sistema λ- Red) 

DATSENKO, WANNER, 

2000 

pKD4 
Molde para a amplificação do cassete de recombinação de 

cloranfenicol (kan) (Sistema λ- Red) 

DATSENKO, WANNER, 

2000 

pKD46 
Plasmídeo auxiliar contendo os genes das enzimas de 

recombinação (sistema λ- Red) 

DATSENKO, WANNER, 

2000 

pCP20 
Plasmídeo auxiliar contendo os genes das enzimas de 

recombinação (sistema λ- Red) 

DATSENKO, WANNER, 

2000 

Kan – gene de resistência à canamicina; cat (cloranfenicol acetiltransferase) – gene de resistência ao 
cloranfenicol 
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Foram realizados ensaios com e sem a adição de autoindutores exógenos no 

meio de cultura a fim de avaliar seus efeitos nos fenótipos estudados. A amostra 

selvagem recebeu alternadamente os compostos 3o-C6-DL-HSL, DPD e epinefrina. 

Experimentos utilizando as amostras ΔluxS e ΔluxS+ foram acrescidos de MHF. O 

composto 3o-C6-DL-HSL foi adicionado na presença das amostras ΔsdiA e ΔsdiA+. 

Adrenalina foi utilizada em experimentos com as amostras ΔqseC e ΔqseC+. A 

amostra mutante duplo recebeu alternadamente MHF e epinefrina, enquanto a 

amostra triplo mutante foi testada com os três compostos. 

 

4.3 Detecção dos genes luxS, qseC e sdiA   

 

 A presença dos genes luxS, qseC e sdiA foi verificada através de Reação 

em Cadeia da Polimerase (PCR), utilizando iniciadores específicos descritos na 

literatura (Tabela 2). As amostras foram enviadas para sequenciamento no Centro 

de Estudos do Genoma Humano – USP, e foram preparadas de acordo com o 

sistema MegaBACE 1000, utilizando o DYEnamic ET Dye Terminator Kit (com 

Thermo Sequenase™ II DNA Polimerase). As sequências nucleotídicas foram 

analisadas pelo software Bioedit, utilizando o Base Caller Cimarron 3.12. 

 

4.3.1 Reações em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 

Para cada reação foram utilizados 25 pmol de cada um dos iniciadores, 1 U 

de Taq DNA-Polimerase (Invitrogen, EUA), 1,5 mM de cloreto de magnésio, 200 µM 

da mistura de dNTPs (dATP, dCTP, dGTP e dTTP), 2,5 µl do tampão de reação de 

PCR 10x concentrado (Invitrogen). Como DNA molde foram utilizados 2 µl dos 

lisados bacterianos: uma alçada do crescimento bacteriano em ágar Luria Bertani 

(LBA) foi ressuspensa em 300 µl de água estéril e submetida à fervura durante 10 

min e imediatamente colocada no gelo.   

 

4.3.2 Eletroforese de DNA em gel de agarose 

 

Após as reações de amplificação por PCR, as amostras foram submetidas à 

eletroforese em gel de agarose. Os géis foram preparados por aquecimento, 

fundindo-se agarose (Invitrogen, EUA) em tampão TAE 1x preparado a partir da 
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solução estoque TAE 50x (tris base 242 g; ácido acético glacial 57,1 mL; ácido 

etilenodiaminotetracético [EDTA] 0,5 M 100 mL) em concentração final de 1%. Os 

fragmentos de DNA resultantes das PCRs foram acrescidos de tampão de amostra 1 

X (azul de bromofenol 0,25%; xileno cianol 0,25%; glicerol 30%). Como marcador de 

peso molecular foi utilizado o 1 kb Plus DNA Ladder (Invitrogen, EUA). Após a 

corrida eletroforética realizada sob corrente constante de 75 V em tampão TAE 1 X, 

os géis foram corados em solução de brometo de etídio na concentração de 5 μg/ml 

durante 10 a 20 min e em seguida observados em transiluminador de luz ultravioleta.  

 

4.3.3 Purificação dos fragmentos  

 

Após a eletroforese, a purificação dos fragmentos foi realizada seguindo o 

protocolo do IllustraTM GFXTM PCR DNA and Gel Band Purification Kit (GE 

Healthcare) e quantificado através do marcador Low DNA Mass Ladder (Invitrogen). 

 

4.4 Obtenção de mutantes em luxS, qseC e sdiA 

 

 A construção dos mutantes em luxS, qseC e sdiA foi realizada pela 

metodologia descrita por Datsenko e Wanner (2000), baseada na recombinação 

homóloga mediada pelo sistema Lambda Red. Este método envolve a ação do 

plasmídeo pKD46 que possui um sistema de recombinação alélica proveniente do 

bacteriófago Lambda. Três genes estão envolvidos neste sistema: exo, bet e gam. A 

transcrição destes genes está sob controle de um promotor de arabinose, que é 

constitutivamente reprimido e apenas ativado na presença deste açúcar no meio de 

cultura. Este controle rigoroso impede que eventos de recombinação indesejados 

ocorram em condições em que não há indução. A proteína Gam inibe as 

exonucleases V do sistema de recombinação RecBCD do hospedeiro para que as 

proteínas Bet e Exo promovam a recombinação pelo acesso à extremidades do DNA 

(DATSENKO, WANNER, 2000). Exo cliva o DNA na extremidade 5’ criando 

extremidades 3’ livres na fita complementar, Bet se liga à essa região protegendo-a 

de possível degradação por enzimas e facilita a recombinação por promover o 

anelamento à regiões homólogas no cromossomo da bactéria (MOSBERG et al., 

2010). Os plasmídeos acessórios pKD3 e pKD4 albergam os genes de resistência 

aos antibióticos cloranfenicol e canamicina, respectivamente, flanqueados por sítios 
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FRT. Este plasmídeo foi utilizado como molde para a amplificação dos cassetes de 

recombinação. O plasmídeo pCP20 é utilizado para remover o cassete de 

resistência inserido na amostra mutante. Este plasmídeo tem replicação sensível a 

altas temperaturas e realiza a síntese de FLP a 30 °C. O sistema FLP tem como alvo 

os sítios FRT, que flanqueiam os cassetes de resistência amplificados nos 

plasmídeos pKD3 e pKD4. Como molde para a amplificação do cassete de 

recombinação foram utilizados os plasmídeos pKD3, que contém o gene cat, e 

pKD4, que confere resistência ao antibiótico canamicina pela expressão de kan. A 

resistência ao antibiótico promovida pelo cassete integrado ao cromossomo foi 

removida por enzimas expressas no plasmídeo pCP20 transformado na bactéria 

mutante. Após a retirada do gene cat, a amostra foi submetida a um novo evento de 

recombinação homóloga em outro gene de interesse. 

 

4.4.1 Extração plasmidial 

 

 Os plasmídeos utilizados neste estudo (Tabela 1) foram extraídos através de lise 

alcalina com o WizardTM Plus SV Miniprep DNA Purification System (Promega Co. 

EUA), segundo instruções do fabricante. 

 

4.4.2 Obtenção de células eletrocompetentes 

 

Células eletrocompetentes foram preparadas conforme o protocolo a seguir: 

a amostra O111:H25 foi previamente cultivada em 3 mL de caldo Luria- Bertani (LB) 

durante 18 h a 37 °C, sob agitação constante de 300 rpm. Uma alíquota de 2,5 mL 

desse pré-inóculo foi transferida pra 250 mL de caldo LB e essa cultura foi cultivada 

sob as mesmas condições anteriores até atingir a absorbância de 0,5 a 0,6 em 

comprimento de onda de 600 nm. As células bacterianas foram então incubadas em 

banho de gelo por 15 min, transferidas para um tubo de centrifugação pré-resfriado 

e então centrifugadas por 20 min a 5.000 g sob temperatura de 4 °C. O 

sobrenadante foi desprezado e o material sedimentado foi lavado duas vezes com 

250 mL de água MilliQ estéril resfriada a 4 °C. As células foram cuidadosamente 

ressuspensas em 30 mL de glicerol 10% resfriado a 4 °C e centrifugadas a 5.000 g 

por 10 min sob temperatura de 4°C. Adicionou-se, então, ao sedimento bacteriano 

300 µL de solução de glicerol 10% resfriado a 4 °C para ressuspender gentilmente 
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as células bacterianas. Essa suspensão foi aliquotada em volumes de 50 µL em 

tubos de polipropileno previamente resfriados e imediatamente congeladas a 80 °C 

negativos. 

 

4.4.3 Eletrotransformação 

 

As células competentes foram descongeladas em banho de gelo e a cada 

alíquota foram adicionadas 100-200 ng do DNA a ser transformado. Em seguida, 

foram transferidas para cubetas apropriadas de 0,2 cm (Biorad, EUA), previamente 

resfriadas, e submetidas à eletroporação utilizando o E.coli Pulser (Biorad), sob as 

condições de 2,5 kV, 25 μF e controle de pulso a 200 Ω. Após a eletroporação, foi 

adicionado imediatamente 1 mL de meio SOC (triptona 2%; extrato de levedura 

0,5%; cloreto de sódio 10 mM; cloreto de potássio 2,5 mM; sulfato de magnésio 20 

mM; cloreto de magnésio 10 mM; glicose 20 mM) à reação e esta foi incubada a 37 

ºC durante 1h sob agitação de 300 rpm. Em seguida, o cultivo foi semeado em ágar 

LB contendo o antibiótico de resistência para seleção dos transformantes e, em 

seguida, incubado a 37 ºC por 18 h. 

 

4.4.4 Confirmação da mutação 

 

A mutação, assim como a análise da fase de leitura da open reading frame 

(ORF) modificada foi confirmada através de PCR e pelo sequenciamento dos 

fragmentos obtidos, como descrito no item 4.3. 
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Tabela 2. Sequência dos iniciadores utilizados neste estudo, tamanho dos fragmentos 

obtidos e ciclo de amplificação para cada gene. 

Iniciadores Sequências (5’- 3’) 

Tamanho 
do 

fragmento 
(pb) 

Ciclo de Amplificação Referência 

sdiA-DT F- CAGTAGCGGCCGCGTAACA 
R- GAGAATGCGATGGCTTGCAAAAG 

840*, 1196*, 
1700* 

1 min 94 °C, 1min 60 °C, 1 
min 72 °C (30x); 8 min 72 

°C 
Culler, 2015 

sdiA-DL 
F-AGCAACCTGCGTCTTATTCGGTGCATTGATTTTTTTCTGCG 

TGTAGGCTGGAGCTGCTTC 
R- TATCATTATAAATGATACTCACTCTCAGGGGCGTTGCGGT 

GAACTAAGGAGGATATTCATATG 

1094*(pKD3)
, 

1659*(pKD4) 

1 min 94 °C, 1min 50 °C, 1 
min 72 °C (30x); 8 min 72 

°C 
Culler, 2015 

qseC-DT F- GCAAACTCGGCAGTGATTTT 
R- ACAGAGCGGTACGGTGAAAT 2065*, 1141* 

1 min 94 °C, 1min 60 °C, 1 
min 72 °C (30x); 8 min 72 

°C 
Culler, 2015 

qseC-DL 
F- TTCGTACCGTTCATGGTATTGGCTACACATTAGGTGAGAA 

GTGTAGGCTGGAGCTGCTTC 
R- ATGTGCAAAGTCTTTTGCGAATTTAGCAAAAATCTTACCCG 

AACTAAGGAGGATATTCATATG 

 
1094 (molde 

pKD3) 

1 min 94 °C, 1min 50 °C, 1 
min 72 °C (30x); 8 min 72 

°C 
Culler 2015 

pBAD F- ATGCCATAGCATTTTTATCC 
R- GATTTAATCTGTATCAGG 1007 

1 min 94 °C, 1min 55 °C, 1 
min 72 °C (30x); 8 min 72 

°C 
Invitrogen 

K1663 
K1664 

F- GTCGCTCGAGAATGCAGGATACGGATTTTTTC 
R- GTCGGAATTCTCAAATTAAGCCAGTAGCGG 790*, 1207* 

1 min 94 °C, 1min 56 °C, 1 
min 72 °C (30x); 8 min 72 

°C 

Sperandio 

et al., 1999 

luxSmut 
F- AGTTCATTTGAACTGGCTTTTTTCAATTAATTGTGAAGATA 

GTTTACTGAGTGTAGGCTGGAGCTGCTTC 
R- GGGAAGAAAGAGTTCAGAAAATTTTTAAAAAAATTACC 

GGAGGTGGCTAAATGGGAATTAGCCATGGTCC 

1133 (molde 
pKD3) 

1 min 94 °C, 1min 50 °C, 1 
min 72 °C (30x); 8 min 72 

°C 

Dados não 

publicados 

 
*O tamanho das sequências amplificadas com os iniciadores sdiA-DT podem ser de 840pb (gene sdiA nativo), de 

1196pb (gene cat) ou de 1700pb (gene kan); as sequências amplificadas com os iniciadores qseC-DT podem ser 

de 2065 pb (gene qseC nativo) ou de 1141 pb (gene cat); as sequências geradas pela amplificação com os 

iniciadores K1663 e K1664 podem ser de 790 pb (gene luxS nativo) ou de 1207 pb (gene cat). 
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4.5 Curvas de crescimento  

 

Curvas de crescimento das amostras selvagens, mutantes e 

complementadas foram obtidas a fim de verificar se as mutações causaram alguma 

alteração no crescimento bacteriano que pudesse influenciar na leitura dos 

resultados dos testes fenotípicos realizados. As amostras foram cultivadas em caldo 

LB por 18 h a 37 °C e, em seguida, diluídas 1:100 em caldo LB e incubadas a 37 °C, 

sob agitação de 250 rpm. A cada hora de crescimento foram realizadas medidas da 

DO600 até completar 8 h.  

 

4.6 Ensaios de interação com células epiteliais in vitro 

 

4.6.1 Adesão bacteriana em células epiteliais 

 

Os ensaios de adesão em células epiteliais HeLa foram realizados de acordo 

com Scaletsky e colaboradores (1984). As células foram cultivadas em garrafas de 

25 ml (Nunc) contendo 6 ml de Meio Mínimo Essencial de Eagle, modificado por 

Dulbeco (DMEM; Cultilab) com antibiótico (penicilina 1000 U/ml; estreptomicina 1 

mg/ml), acrescido de 10 % de soro fetal bovino (SFB; Cultilab), e mantidas por 2 a 3 

dias a 37 °C sob atmosfera de 5 % de CO2. Após o período de incubação, as células 

foram transferidas para placas de 24 poços contendo lamínulas de vidro, em uma 

concentração de 5 x 104 células/ml, e incubadas por 48 h sob as mesmas condições.    

As amostras bacterianas foram inoculadas em 3 ml de caldo de soja tripticase 

(TSB) e incubadas a 37 °C por 18 h. Uma alíquota de 40 µl da cultura bacteriana foi 

adicionada a cada poço da placa contendo a cultura de células, previamente lavadas 

por 5 vezes com PBS (cloreto de sódio 137 mM; cloreto de potássio 2,7 mM; fosfato 

de sódio dibásico 8,1 mM; fosfato de potássio monobásico 1,5 mM; pH 7,4), e 

acrescidas de 960 µl de meio DMEM estéril, sem antibiótico, contendo 2 % de SFB e 

1 % de D-manose (diluição final de 1:25). O meio de cultura foi suplementado com 

os compostos 3o-C6-DL-HSL, MHF e epinefrina em determinados experimentos 

como descrito anteriormente (Item 4.2). 

As placas foram incubadas por um período de 6 h a 37 °C, sendo que após as 

3 primeiras horas de incubação a placa foi lavada por 4 vezes  com PBS 1X e 

novamente adicionada de 1 mL de DMEM acrescido de 1 % de D-manose. Após o 
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período de 6 h as placas foram novamente lavadas por 5 vezes com PBS, a fim de 

remover as bactérias que não aderiram às células. Em seguida foram fixadas com 

metanol por 18 h a 4 °C. Após a fixação, as células foram coradas por 5 min com 

solução corante May-Grünwald 0,2 % (diluído 1:2 em Tampão Sørensen diluído 1:2 

em água destilada) e, em seguida, com Giemsa diluído 1:3 em Tampão Sørensen 

diluído 1:2 em água destilada, por 20 min. Após lavagem para retirada do excesso 

de corante, as lamínulas foram secas em temperatura ambiente e montadas em 

lâminas para microscopia com Entellan (Merck). As lâminas foram analisadas 

através de microscopia óptica, em aumento de 400 X. 

 

4.6.2 Quantificação de bactérias aderidas à células epiteliais 

 

Para determinar quantitativamente as bactérias aderidas às células, foi 

utilizada a mesma metodologia do sub-item supracitado, porém, as células foram 

incubadas diretamente no fundo dos poços das placas de 24 poços na ausência de 

lamínulas de vidro. Após o período de infecção foram realizadas 4 lavagens com 

PBS 1X e, em seguida, foi adicionada água estéril para realizar lise osmótica das 

células epiteliais. As suspensões foram coletadas e diluições apropriadas para 

contagem de UFC foram semeadas em placas de petri contendo LBA. A contagem 

de colônias foi realizada após incubação das placas de LBA por 18 h a 37 ºC.  

 

4.6.3 Teste de FAS (Fluorescent actin staining) 

 

As amostras bacterianas foram submetidas a ensaios de polimerização da 

actina, seguindo protocolo descrito por Knutton e colaboradores (1989). O cultivo 

das células HeLa, bem como os ensaios de adesão a células epiteliais in vitro, foram 

realizados como descrito no item 4.6.1. Após o período de incubação e 4 lavagens 

com PBS 1 X, as células foram fixadas com p-Formaldeído 4 % em PBS 1X, por 18 

h a 4 °C. As células foram novamente lavadas com PBS 1X e, em seguida, 

permeabilizadas pela adição de Triton X100 0,1 % em PBS 1 X por 4 min. Após 

novas lavagens, as células foram bloqueadas com solução de BSA 0,2 % em PBS 

1X por 30 min e, em seguida, foram adicionados 20 μL de uma solução contendo 3 

U de Alexa Fluor 488 - Phalloidin (Molecular Probes) em BSA 0,2 %. As placas 

foram incubadas por 45 min sob abrigo de luz e novamente lavadas com PBS 1X por 
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três vezes de 5 min. As lamínulas foram removidas da placa, secas com papel filtro e 

fixadas sobre lâminas de vidro com Mowiol (Calbiochem) adicionado de Iodeto de 

Propídio (Molecular Probes) em uma concentração final de 1:1000. Após cerca de 

20 h a 4 °C, as lâminas foram observadas através de microscópio confocal de 

fluorescência em aumento de 630x (Microscópio LSM 510 Meta, Zeiss – Filtros: 

BP500-530IR – 488 nm; LP560 – 543 nm). O meio de cultura foi suplementado com 

os compostos 3o-C6-DL-HSL, MHF e epinefrina em determinados experimentos 

como descrito anteriormente (Item 4.2). 

 

4.7 Biofilme  

 

4.7.1 Ensaios de formação de biofilme – Cristal Violeta 

 

 A análise quantitativa da formação de biofilme foi feita em placas de 

poliestireno de 96 poços seguindo a metodologia descrita por Christensen e 

colaboradores (1985) e Sheikh e colaboradores (2001), com modificações. Os pré-

inóculos foram cultivados por 18 h a 37 °C, em caldo LB, em condições estáticas e, 

em seguida, diluídos 1:100 em placas de poliestireno de 96 poços (TPP, Suiça), em 

volume final de 200 µL. Após 24 h de incubação, as placas foram lavadas por 3 X 

com PBS para remoção das bactérias planctônicas. O biofilme foi pré-fixado com 

200 µL de etanol a 75% por 10 min em temperatura ambiente. O fixador foi retirado e 

as bactérias coradas com 200 µL de solução de cristal violeta a 0,5 % por 5 min. 

Após a remoção do corante e 4 lavagens com PBS, as placas foram secas à 

temperatura ambiente. O corante foi solubilizado com 200 µL de etanol 95% durante 

2 min a temperatura ambiente. Em seguida, foi realizada a leitura da absorbância a 

595 nm no leitor de ELISA Multiskan®EX (Thermo Isher Scientific, EUA). O meio de 

cultura foi suplementado com os compostos 3o-C6-DL-HSL, MHF e epinefrina em 

determinados experimentos como descrito anteriormente (Item 4.2). 

 

4.7.2 Visualização da formação de biofilme através de microscópio confocal a laser  

 

Para verificar qualitativamente a formação de biofilme através de microscópio 

confocal, cada poço da placa de 24 poços foi preenchido com 300 μL de agarose 3% 
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esterilizada em autoclave. Após a solidificação, lamínulas de vidro foram inseridas 

verticalmente na agarose. Em seguida, foram adicionados aos poços 1 mL de 

cultura bacteriana diluída 1:100, e a placa foi incubada por 24 h a 37 ºC e/ou 26 ºC. 

Após o período de incubação e 4 lavagens com PBS 1 X, as bactérias aderidas à 

lamínula foram fixadas com p-Formaldeído 4% diluído em PBS 1 X, por 18 h a 4 °C. 

Após 5 lavagens com PBS 1X, as lamínulas foram incubadas por 30 min com 

solução de bovine serum albumin (BSA) a 0,2% em PBS 1X, a fim de bloquear 

marcações inespecíficas. Após 3 lavagens com PBS 1X, as lamínulas foram 

removidas das placas, secas com papel filtro e fixadas sobre lâminas de vidro com 

Mowiol (Calbiochem) adicionado de Iodeto de Propídio (Molecular Probes) em uma 

concentração final de 1:1000. Após cerca de 20 h a 4 °C, as lâminas foram 

observadas através de microscópio confocal de fluorescência em aumento de 630x 

(Microscópio LSM 510 Meta, Zeiss – Filtros: BP500-530IR – 488 nm; LP560 – 543 

nm). O meio de cultura foi suplementado com os compostos 3o-C6-DL-HSL, MHF e 

epinefrina em determinados experimentos como descrito anteriormente (Item 4.2). 

 

4.7.3 Ensaio de produção de celulose e fímbria curli 

  

 As amostras bacterianas foram cultivadas em placas de Ágar Vermelho 

Congo (2% agar, 1% ácido casamino; 0,15% extrato de levedura e 0,005% sulfato 

de magnésio), suplementadas com 40 µg/ml de Vermelho Congo e 20 µg/ml de 

Coomassie Brilliant Blue G250 (Merck, Alemanha), por períodos de 24 e 48 h a 26 

°C e 37 °C, a fim de identificar a expressão da fímbria curli. O ensaio de celulose foi 

realizado com amostras bacterianas cultivadas em meio LB ágar sem sal 

suplementado com 100 µg/ml de Calcofluor (Sigma-Aldrich Co, EUA) por 24 h de 

incubação a 37 °C e 26 °C. A produção de celulose foi identificada em luz UV com 

comprimento de onda de 366 nm. 

 

4.8 Teste de motilidade em placa de ágar semi-sólido 

 

O teste de motilidade foi realizado de acordo com Sperandio e colaboradores 

(2002), com algumas alterações. As amostras em teste foram incubadas a 37 ºC por 

18 h em 3 mL de meio LB. Uma alíquota do pré-cultivo foi introduzida no ágar semi-

sólido (0,3%) com auxílio de agulha bacteriológica, até atingir o fundo da placa de 
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Petri. Após 8 horas de incubação a 26 °C e 37 °C, o halo formado pelo swimming 

bacteriano foi mensurado. O meio de cultura foi suplementado com os compostos 

3o-C6-DL-HSL, MHF e epinefrina em determinados experimentos como descrito 

anteriormente (Item 4.2). 

 

4.9 Análise Transcricional 

 

4.9.1 Extração de RNA  

 

Previamente à análise quantitativa da transcrição de genes de interesse, foi 

realizada a extração de RNA total das amostras de estudo. Brevemente, as 

amostras foram cultivadas inicialmente em 3 mL de LB a 37 °C por 16 h. Em 

seguida, as culturas foram diluídas 1:100 em 30 mL de caldo LB e crescidas a 37º C 

sob agitação constante de 150 rpm. O crescimento foi monitorado por leitura da 

absorbância a 600 nm através de espectrofotômetro (Biophotometer Plus, 

Eppendorf) até atingir a DO600 nm 0,5 ou 0,6. Após esse período o RNA foi extraído 

utilizando os kits RNAprotect® Bacteria Reagent e RNeasy® Mini Kit (QIAGEN, EUA), 

seguindo o protocolo do fabricante. Após a extração, foram adicionadas duas 

unidades DNAse A para cada micrograma de RNA (New England Biolabs, Reino 

Unido) para remover o DNA excessivo. A quantificação do RNA foi feita em 

NanoDrop (Biophotometer Plus, Eppendorf), por leitura da absorbância em 

comprimento de onda 260 nm e 280 nm. 

 

 

4.9.2 PCR em Tempo Real  

 

O RNA extraído foi convertido a cDNA por transcriptase reversa (Applied 

Biosystems, EUA). Em seguida, o cDNA foi adicionado a uma reação contendo 

SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, EUA) e iniciadores específicos 

para cada gene estudado. Os iniciadores utilizados foram previamente validados e 

otimizados para eficiência de amplificação e especificidade e suas sequências estão 

descritas na tabela 3. Os dados foram normalizados com os níveis de transcrição de 

rpoA e analisados utilizando um comparativo crítico threshold (Ct). Os níveis 

transcricionais dos genes estudados nas amostras mutantes foram quantificados 



66 
 

 

pelo método de quantificação relativa e expressos como diferenças comparadas 

com os níveis da amostra selvagem. Os experimentos foram realizados em triplicata 

e os dados foram coletados e analisados utilizando o software 7500 Fast Real-Time 

PCR v2.0.5 (Applied Biosystems, EUA). Barras de erros representam os desvios 

padrões dos valores de Ct (ou ΔΔCt) nas triplicatas analisadas. 

 

4.10 Análises estatísticas 

 

 As análises estatísticas foram realizadas utilizando o teste de comparação de 

médias entre grupos - One-Way ANOVA (GraphPad Prism 6.0). A análise Post Hoc foi 

realizada com os métodos Tukey ou Dunnett, de acordo com o ensaio realizado. Valores de 

P < 0.05 foram considerados estatisticamente significativos. 

 

Tabela 3: Iniciadores utilizados nas reações de qRT-PCR 

Iniciadores Sequência (5’ – 3’) Referência 

rpoA-RT F – GCGCTCATCTTCTTCCGAAT 
R – CGCGGTCGTGGTTATGTG 

WALTERS, SPERANDIO, 
2006 

fimA-RT F – TGTCCCTCAGTTCTACAGCG 
R – TCCTAACTGAACGGTTTGATC 

SHARMA, BEARSON, 

BEARSON, 2010 

csgD-RT F - GGTAACTATCGTTATAACAGCA 
R – TGCCCAGGAAACCGCTTG 

CULLER, 2015 

csgA-RT F - GATGTTGGTCAGGGCTCAG 
R - CCACCGAATTGTTTAACTGTC 

SHARMA, BEARSON E 
BEARSON, 2010 

bcsA-RT F – AGCTCGGCTTCCGTGGC 
R – TCATTGTTGAGCCAAAGCCT 

CULLER, 2015 

fliC-RT F - GGGCTGAATGGCTTCTCAG 
R - TCGTCAACACCGTTCGCATA 

Este estudo 

eae-RT F - GCTGGCCTTGGTTTGATCA 
R - GCGGAGATGACTTCAGCACTT 

KENDALL et al., 2007 

ler-RT F - CGACCAGGTCTGCCCTTCT 
R- GCGCGGAACTCATCGAAA 

WALTERS, SPERANDIO, 
2006 

espA-RT F - TGAGAATCGCAGCCTGAAAA 
R - CGAAGGATGAGGTGGTTAAGCT 

WALTERS, SPERANDIO, 
2006 

luxS-RT F – CTGCAACGAGTCCATCTG 
R - GCGTGCCGAACAAAGAAG 

Dados não publicados 

qseC-RT F – AATGGGAATACCGTGAAGACATG 
R - CCAACCACGGGATCAATTG 

NJOROGUE, 
SPERANDIO, 2012 

sdiA-RT F – GCAATTGATCCGGTGCTGAA 
R - TCATTCCACATTAAATGGCCC 

Dados não publicados 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Obtenção dos mutantes nos genes qseC, sdiA, duplo (ΔqseC/ΔluxS) e triplo 

(ΔqseC/ΔluxS/ΔsdiA)   

 

 Antes de iniciar os ensaios para construção de mutantes a presença dos 

genes qseC e sdiA na amostra AP155, envolvidos no sistema de Quorum Sensing, 

foi verificada através de PCR e análise da sequência de nucleotideos. O tamanho 

dos fragmentos gerados foram de 2065 pb para o gene qseC e 840 pb para sdiA. O 

produto destas reações foi enviado para sequenciamento no Centro de Estudos do 

Genoma Humano – USP, e as sequências foram analisadas através da ferramenta 

BLAST - NCBI. A identidade nucleotídica de cada fragmento demonstrou identidade 

de 99% com as sequências depositadas no banco de seqüências GenBank 

(disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) confirmando a presença dos 

genes no genoma da amostra de aEPEC AP155 (dados não mostrados). 

Para promover a deleção dos genes de interesse foi selecionada a 

metodologia baseada na recombinação homóloga mediada pelo sistema Lambda 

Red (DATSENKO, WANNER, 2000). Os plasmídeos auxiliares pKD3, pKD4, pKD46 

e pCP20 foram extraídos e purificados como demonstrado em corrida eletroforética 

em gel de agarose na figura 1. Cassetes de recombinação foram amplificados a 

partir dos plasmídeos pkD3 e pkD4 (Figura 2) e, em seguida, foram transformados 

na amostra AP155 selvagem previamente transformado com o plasmídeo pKD46. As 

células transformadas foram plaqueadas em meio LBA com adição do antibiótico 

cloranfenicol ou canamicina, e colônias resistentes foram selecionadas. As 

mutações foram confirmadas por PCR utilizando iniciadores (Tabela 2) que 

flanqueiam regiões externas ao gene alvo da recombinação por homologia, 

detectando a substituição do gene selvagem pelo cassete de resistência. Os dois 

genes, qseC e sdiA, foram substituídos com sucesso pelo gene de resistência ao 

cloranfenicol (cat) na amostras selvagem de AP155, gerando as amostras AP155 

ΔqseC e AP155 ΔsdiA (Figura 3B-C). Também foi confirmada a deleção do gene 

luxS na amostra AP155 ΔluxS cedida pela Dra. Vanessa Bueris (Figura 3A). 
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O próximo passo foi fazer uma mutação dupla nos genes qseC e luxS. Com 

este intuito, a amostra AP155 ΔqseC foi transformada com o plasmídeo pCP20, que 

expressa enzimas que realizam a remoção do gene cat integrado ao cromossomo 

na região do gene qseC. A remoção do cassete foi confirmada por PCR utilizando o 

par de iniciadores DT indicado pela presença de uma “cicatriz” do tamanho de 254 

pb (Figura 4A). Após a “cura” do plasmídeo pCP20, o plasmídeo pKD46 foi 

novamente transformado na amostra AP155 ΔqseC, e esta foi submetida a um novo 

evento de recombinação homóloga, desta vez tendo como alvo o gene luxS. 

Colônias resistentes ao antibiótico cloranfenicol foram selecionadas e o gene cat que 

substituiu o gene luxS pôde ser visualizado por PCR, confirmando a obtenção da 

amostra AP155 ΔqseC/ΔluxS (Figura 4A). Em seguida, a amostra AP155 

ΔqseC/ΔluxS foi transformada novamente com o plasmídeo pKD46 e o gene sdiA 

localizado no cromossomo da bactéria foi substituído pelo cassete de resistência ao 

antibiótico canamicina (Figura 4B). Desta maneira, a amostra AP155 

ΔqseC/ΔluxS/ΔsdiA foi obtida. Para certificar que as mutações foram bem-

sucedidas, os fragmentos amplificados com os iniciadores DT foram purificados e 

enviados para sequenciamento. As sequências de bases demonstraram identidade 

entre 95% a 99% de similaridade com sequências dos plasmídeos pKD3 e pKD4 

depositadas no banco de sequências GenBank (dados não mostrados). 

 

5.2 Complementação das amostras mutantes  

 

 A complementação das amostras mutantes foi feita pela transformação com 

um plasmideo de alta expressão contendo uma cópia selvagem do gene deletado, 

com o objetivo de restaurar a condição selvagem da amostra e relacionar possíveis 

mudanças fenotípicas à falta do gene na amostra mutante. A amostra AP155 ΔsdiA 

foi complementada com o plasmideo pHFC01 (Tabela 1) e a amostra AP155 ΔqseC 

foi complementada com o plasmideo pVS155, contendo uma cópia dos genes 

selvagens sdiA e qseC, respectivamente. A confirmação da complementação foi 

feita por PCR utilizando iniciadores pBAD-F e pBAD-R (Tabela 1), que flanqueiam o 

sítio múltiplo de clonagem do plasmideo pBAD/ Myc—His A, amplificando o inserto 

clonado. 
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Figura 1 – Extração dos plasmídeos acessórios do sistema Lambda Red. Após corrida 
eletroforética, o DNA plasmidial foi corado com brometo de etídio (10µg/ml). (A) PM – 1Kb 
DNA ladder plus; 1 – pkD3; 2 – pkD46; (B) PM – 1Kb DNA ladder plus; 1 – pCP20. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Amplificação do cassete de recombinação cat, com extremidades homólogas à 
(1) luxS, (2) sdiA e (3) qseC. Eletroforese em gel de agarose 1% do produto amplificado de 
1133 pb, 1094 pb e 1094 pb, respectivamente, após coloração com brometo de etídio (10 
µg/ml). PM- 1 Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen). 
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Figura 3 – Detecção da deleção dos genes (A) luxS, (B) qseC e (C) sdiA. Eletroforese em 
gel de agarose 1% dos produtos amplificados referentes às amostras selvagens e mutantes, 
após coloração com brometo de etídio (10µg/ml). (A) PM – 1Kb DNA ladder plus; 1 – AP155 
WT (luxS) 790 pb; 2 – AP155 ΔluxS (cat) 1207 pb; (B) PM – 1Kb DNA ladder plus; 1 – 
AP155 WT (qseC) 2065 pb; 2 – AP155 ΔqseC (cat) 1141 pb, (C) PM – 1Kb DNA ladder plus; 
1 – AP155 WT (sdiA) 840 pb; 2 – AP155 ΔsdiA (cat) 1196 pb. 

 

 

 

 

     

Figura 4 – Detecção da deleção do duplo mutante em luxS e qseC e triplo mutante em luxS, 
qseC e sdiA. Eletroforese em gel de agarose 1% dos produtos amplificados referentes às 
amostras selvagem e mutante, após coloração com brometo de etídio (10µg/ml). (A) PM – 
1Kb DNA ladder plus; 1 – AP155 ΔqseC; 2 – “cicatriz” da remoção de cat; 3 – AP155 
ΔqseC/ΔluxS (cat). (B) PM – 1Kb DNA ladder plus; 1 – AP155 ΔqseC/ΔluxS; 2 – “cicatriz” da 
remoção de cat; 3 – AP155 ΔqseC/ΔluxS/ΔsdiA (kan). 
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5.3 Curvas de crescimento das amostras selvagens, mutantes e 

complementadas 

 

 A fim de verificar se as amostras mutantes e complementadas tiveram suas 

taxas de crescimento comprometidas, curvas de crescimento foram avaliadas antes 

de realizar testes fenotípicos, que poderiam ser influenciados de acordo com o 

crescimento celular da amostra. Na figura 5 é possível observar que não houve 

diferença significativa no crescimento entre amostras selvagens, mutantes e 

complementadas, indicando que as mutações e complementações não afetaram de 

forma expressiva o crescimento bacteriano das amostras estudadas. 

 

5.4 Ensaio de motilidade em ágar semi-sólido 

 

 A motilidade das amostras selvagem, mutantes e complementadas foi 

verificada segundo a metodologia descrita por Sperandio, Torres e Kaper (2002). O 

halo formado no ágar semi-sólido (0,3%) corresponde à migração da amostra 

promovida pela movimentação flagelar. Quando incubadas a 26 °C (Figura 6A) foi 

possível verificar uma diminuição significativa na motilidade das amostras mutantes 

em luxS, qseC, sdiA e pela amostra ΔluxS/ΔqseC quando comparadas à amostra 

selvagem. A amostra ΔluxS apresentou o menor halo entre as mutantes, enquanto o 

duplo mutante demonstrou um resultado similar à amostra mutante em luxS. O triplo 

mutante não resultou em redução significativa da motilidade. Quando incubada a 37 

°C (Figura 6B), a amostra mutante em qseC obteve resultados opostos quando 

comparada ao crescimento realizado a 26 °C, apresentando halos maiores do que a 

amostra selvagem. AP155 ΔluxS se comportou de maneira similar ao crescimento à 

26 ºC, sofrendo uma grande redução na motilidade. Sob temperatura de 37 ºC, as 

amostras ΔsdiA, duplo e triplo mutante não apresentaram diferenças significativas 

quando comparadas à amostra selvagem. 

 A adição de autoindutores ao meio semi-sólido aumentou a motilidade da 

maioria das amostras (Figura 7A-B). AI-2 exógeno foi capaz de aumentar a  
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Figura 5 – Curva de crescimento em meio LB das amostras AP155 selvagem e 
mutantes. (A) AP155 WT, AP155 ΔluxS, AP155 ΔluxS+; (B) AP155 WT, AP155 
ΔqseC, Ap155 ΔqseC+; (C) AP155 WT, AP155 ΔsdiA, AP155 ΔsdiA+; (D) AP155 
WT, AP155 ΔqseC/ΔluxS, AP155 ΔqseC/ΔluxS/ΔsdiA. 
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Figura 6 – Ensaio de motilidade em ágar semi-sólido (0,3%) das amostras AP155 selvagem 
e mutantes, após incubação por 8h a (A) 26 °C e (B) 37 °C. Os valores correspondem à 
média de três triplicatas, mais ou menos o desvio padrão (*p<0,05; ****p<0,0001). 
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Figura 7 – Ensaio de motilidade em ágar semi-sólido (0,3%) das amostras AP155 selvagem 
e mutantes, após incubação por 8h a (A) 26 °C e (B) 37 °C, na presença de moléculas 
autoindutoras. Os valores correspondem à média de três triplicatas, mais ou menos o desvio 
padrão (*p<0,05). 

 

A 
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motilidade de todas as amostras testadas, com exceção da amostra triplo mutante, 

que se comportou de maneira similar ao experimento sem adição de AI-2. A 

presença de AI-2 exógeno resultou em dados similares entre a amostra mutante em 

luxS e amostra selvagem na ausência de AI-2 exógeno. Assim como a amostra 

AP155 ΔluxS, na presença de AI-2 exógeno as amostras mutante duplo e triplo 

demonstraram níveis de motilidade semelhantes à amostra selvagem na ausência 

de AI-2 no meio. A adição de epinefrina aumentou a motilidade das amostras 

selvagem, mutante em qseC, duplo e triplo mutantes. As amostras AP155 ΔsdiA e 

triplo mutante não sofreram alterações significativas na motilidade com a adição de 

AI-1 exógeno em comparação à amostra selvagem. A amostra complementada 

demonstrou menor motilidade em comparação às amostras selvagens e mutantes.  

    

5.5 Expressão de fímbria curli 

 

A fímbria curli foi descrita como uma importante estrutura do EPS, com 

funções na formação de biofilme e adesão a superfícies por E. coli, e sua expressão 

pode ser avaliada fenotipicamente pela capacidade desta estrutura se ligar ao 

corante Vermelho Congo (HAMMAR et al., 1995; ÓLSEN et al., 2002). Neste ensaio, 

colônias avermelhadas indicam expressão de fímbria curli, enquanto colônias 

brancas indicam a ausência falta de sua expressão.  

Após 24 horas de crescimento a 26 °C, (Figura 8A-C) a amostra selvagem 

demonstrou coloração avermelhada, assim como as amostras mutante em luxS e 

mutante em sdiA, indicando expressão de fímbria curli. A coloração branca das 

amostras mutante em qseC e mutantes duplo e triplo indicam ausência de 

expressão de fímbria curli. Após 48 horas de crescimento (dados não mostrados) a 

maioria das colônias apresentou coloração mais avermelhada, mesmo as amostras 

carentes em expressão de curli. A única exceção foi a amostra AP155 ΔsdiA 

complementada, quel após 24 e 48 horas permaneceu com coloração branca. 

Quando incubadas a 37 ºC, após 24 horas de crescimento , (Figura 8B-D), as 

colônias apresentaram coloração similar à observada a 26 ºC, porém, levemente 

menos avermelhadas. As amostras incapazes de expressar curli a 26 ºC 
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continuaram apresentando o mesmo fenótipo a 37 ºC.  Após 48 horas, as colônias 

não apresentaram diferenças notáveis na coloração, apesar da amostra mutante em 

qseC ter demonstrado uma coloração mais avermelhada. 

 

5.6 Produção de celulose 

  

Amostras produtoras de celulose como componente do EPS foram 

identificadas pela adição de calcofluor em ágar, que detecta as ligações glicosídicas 

β-1,4 de moléculas de celulose e permite a visualização desta estrutura sob 

fluorescência a 366nm (ZOGAJ et al., 2001). Após 24 h de incubação a 26 °C 

(Figura 9A) foi observada produção de celulose apenas pela amostra selvagem, 

evidenciada pela luminosidade emitida pelas colônias quando expostas à luz UV. As 

colônias incubadas a 37 °C (Figura 9B) foram todas positivas para produção de 

celulose.  

  

5.7 Formação de biofilme em superfície abiótica 

 

5.7.1 Coloração por Cristal Violeta 

 

A formação de biofilme em placas de poliestireno foi avaliada no período de 

24 horas sob temperatura de 26 ºC e/ou 37 ºC. Na figura 10B pode-se observar que 

a 37 ºC as amostras ΔluxS, ΔqseC e triplo mutante aumentaram significativamente a 

produção de biofilme em relação a amostra selvagem. A amostra duplo mutante não 

demonstrou diferença significativa, gerando resultados mais próximos aos obtidos 

pela amostra mutante em qseC do que pela amostra mutante em luxS. A amostra 

mutante em sdiA foi praticamente incapaz de formar esta estrutura. 

Interessantemente, a amostra triplo mutante apresentou a maior formação de 

biofilme entre todas as amostras, com resultados mais próximos ao mutante em luxS 

do que os obtidos pelas amostras ΔqseC e ΔsdiA.  
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Figura 8 – Produção de fimbria curli em placas de Vermelho Congo das amostras AP155 
selvagem e mutantes, após incubação por 24 h a (A, C) 26 °C e (B, D) 37 °C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Produção de celulose das amostras AP155 selvagem e mutantes, em placas 
contendo Calcofluor, após 24 h de incubação a 26oC (A) e 37oC (B). 
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Todas as amostras que foram capazes de produzir biofilme a 37 ºC 

apresentaram maior produção desta estrutura a 26 ºC (Figura 10A). A amostra 

mutante em qseC apresentou redução na formação de biofilme, se opondo ao 

resultado obtido a 37 ºC. Já as amostras mutante em luxS e triplo mutante 

continuaram a apresentar as maiores formações de biofilme nesta temperatura e a 

amostra duplo mutante não foi capaz de formar biofilme. A amostra mutante em sdiA 

se comportou de maneira similar ao crescimento a 37 ºC, apresentando um ligeiro 

aumento de biofilme porém significativamente menor do que o resultado obtido pela 

amostra selvagem. A amostra triplo mutante novamente se comportou de maneira 

similar a amostra mutante em luxS nesta temperatura.  

Os efeitos da adição de AI-1 no meio de cultura (Figura 11) resultaram em 

diminuição da formação de biofilme pelas amostras selvagem e ΔsdiA+, com uma 

redução mais pronunciada sob temperatura de 26 ºC. A presença de AI-2 exógeno 

no meio de cultura diminuiu a formação desta estrutura em ambas as temperaturas 

testadas. A amostra mutante em luxS obteve resultados parecidos à amostra 

selvagem, demonstrando que o AI-2 adicionado realizou uma possível restauração 

dos efeitos da deleção de luxS. A amostra triplo mutante apresentou formação de 

biofilme significativamente maior que a amostra selvagem. Foi possível observar 

ligeira redução da formação de biofilme em todas as amostras após a adição de 

epinefrina ao meio de cultura.  

 

5.7.2 Análise por microscopia confocal a laser  

 

A visualização da estrutura do biofilme através de microscopia confocal a 

laser permite que seja feita uma avaliação qualitativa da biomassa aderida à 

superfície da lamínula de vidro. Desta maneira, é possível verificar a arquitetura do 

biofilme formado e realizar uma análise comparativa entre a amostra selvagem e 

amostras mutantes. Os resultados estão apresentados nas figuras 12 a 17. 

A amostra mutante em luxS apresentou uma camada de biofilme ligeiramente 

mais espessa do que a amostra selvagem sob temperatura de 26 ºC.A amostra 

mutante em qseC formou pouco biofilme, com bactérias esparsamente  
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Figura 10 – Formação de biofilme em placas de poliestireno pelas amostras AP155 
selvagem e mutantes, após 24 h de incubação em LB a 26 oC (A) e 37 oC (B). Os valores 
correspondem à média de três triplicatas, mais ou menos o desvio padrão (*p<0,05; 
**p<0,01; ***p<0,001; ****p<0,0001). 
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Figura 11 – Formação de biofilme em placas de poliestireno pelas amostras AP155 
selvagem e mutantes, após 24 h de incubação em LB suplementado com moléculas 
autoindutoras, a 26 oC (A, C, E) e 37 oC (B, D, F). Os valores correspondem à média de 
três triplicatas, mais ou menos o desvio padrão (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; 
****p<0,0001). 
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aderidas à lamínula de vidro. Um biofilme quase inexistente, com pequena 

quantidade de bactérias aderidas à superfície de contato, foi observado nas 

amostras mutante em sdiA e duplo mutante. A amostra triplo mutante produziu uma 

espessa camada, recobrindo toda a superfície de adesão com grandes aglomerados 

bacterianos.  

Quando observada a 37 ºC, a amostra mutante em luxS sofreu diminuição na 

produção de biofilme em comparação a amostra selvagem. Diferente do observado 

sob temperatura de 26 ºC, as amostras mutante em qseC e duplo mutante 

apresentaram um biofilme mais denso do que o observado pela amostra selvagem a 

37 ºC. Similar ao ocorrido com as amostras supracitadas, foi observado um 

incremento significativo na produção de biofilme do mutante em sdiA nesta 

temperatura. A amostra triplo mutante ainda foi capaz de formar uma camada de 

biofilme consistente, porém, menos densa do que a observada a 26 ºC. 

Após a adição de AI-2 exógeno ao meio de cultura, foi possível observar a 

diminuição da produção de biofilme pelas amostras ΔluxS, duplo e triplo mutantes 

em ambas as temperaturas de crescimento, evidenciado por arquiteturas menos 

espessas e pela menor confluência entre bactérias aderidas à superfície. A presença 

de AI-1 no meio de cultura, após incubação a 37 ºC, resultou em maior produção de 

biofilme pela amostra selvagem e complementada em sdiA, e menor produção pelas 

amostras mutante em sdiA e triplo mutante. A adição deste AI ao meio de cultura 

após crescimento a 26 ºC não alterou de forma expressiva a estrutura do biofilme 

das amostras testadas. A única exceção foi observada na amostra triplo mutante, 

que demonstrou uma leve redução no tapete de biofilme, mas ainda sendo capaz de 

formar um biofilme robusto. A adição de epinefrina ao meio de cultura teve uma 

influência negativa na formação de biofilme. As amostras selvagem e com deleções 

em qseC (ΔqseC, duplo e triplo) apresentaram redução na formação dessa 

estrutura. Foi possível notar um maior efeito da epinefrina quando o crescimento 

bacteriano foi realizado sob temperatura de 37 ºC. 
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Figura 12 – Formação de biofilme em lamínulas de vidro pela amostra AP155 selvagem, 
após 24 h de incubação a 26 oC e 37 oC, na presença e ausência de moléculas 
autoindutoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Formação de biofilme em lamínulas de vidro pelas amostras AP155 ΔluxS 
(A) e AP155 ΔluxS+ (B), após 24 h de incubação a 26 oC e 37 oC, na presença e 
ausência de moléculas autoindutoras. 
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Figura 14 – Formação de biofilme em lamínulas de vidro pela amostra AP155 ΔqseC (A) e  
AP155 ΔqseC+ (B), após 24 h de incubação a 26 oC e 37 oC, na presença e ausência de 
moléculas autoindutoras. 

 

 

 

 

Figura 15 – Formação de biofilme em lamínulas de vidro pela amostra AP155 ΔsdiA (A) e 
AP155 ΔsdiA+ (B), após 24 h de incubação a 26 oC e 37 oC, na presença e ausência de 
moléculas autoindutoras. 

 

 

 

B 

LB Epi LB Epi 

A 

26oC 

37oC 

26oC 

37oC 

B 

LB AI-1 LB AI-1 

A 

26oC 

37oC 

26oC 

37oC 



84 
 

 

Figura 16 – Formação de biofilme em lamínulas de vidro pela amostra AP155 ΔluxS/ΔqseC, 
após 24 h de incubação a 26 oC e 37 oC, na presença e ausência de moléculas 
autoindutoras. 

Figura 17 – Formação de biofilme em lamínulas de vidro pela amostra AP155 
ΔluxS/ΔqseC/ΔsdiA+, após 24 h de incubação a 26 oC e 37 oC, na presença e ausência 
de moléculas autoindutoras. 
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5.8 Interação com células epiteliais HeLa 

 

5.8.1 Adesão bacteriana em células epiteliais  

 

 A adesão das amostras bacterianas em células epiteliais HeLa foi realizada 

através de células aderidas em lamínula de vidro (Figuras 18 a 25). Após o período 

de incubação de 6 horas, foi possível observar que a deleção em luxS resultou em 

aumento do número de bactérias aderidas tanto nas células epiteliais quanto na 

lamínula. Por outro lado, as amostras mutantes em qseC e sdiA demonstraram 

diminuição no número de bactérias aderidas em comparação com a amostra 

selvagem. As amostras duplo e triplo mutante também tiveram a sua capacidade de 

adesão comprometida, visto pela drástica diminuição de bactérias aderidas, com 

redução mais acentuada pela amostra triplo mutante.  

 A presença de AI-1 no meio de cultura resultou em aumento do número de 

bactérias aderidas nas células e na lamínula pela amostra selvagem. O AI-1 

adicionado parece não ter surtido efeito notável na adesão da amostra mutante em 

sdiA. Interessantemente, a amostra triplo mutante apresentou número ligeiramente 

maior de bactérias aderidas às células do que a amostra ΔsdiA. A adição de AI-2 

exógeno diminuiu o número de bactérias aderidas pela amostra selvagem e pela 

amostra mutante em luxS. As amostras duplo e triplo mutante também 

demonstraram menor quantidade de bactérias aderidas na presença deste 

composto. Quando adicionada epinefrina ao meio de cultura, foi possível observar 

um ligeiro aumento no número de bactérias aderidas na lamínula e de microcolônias 

aderidas às células pela amostra selvagem. A presença deste hormônio também 

aumentou a adesão da amostra mutante em qseC e duplo mutante, porém, de 

maneira menos expressiva em comparação à amostra selvagem. Apesar de 

apresentar poucas bactérias aderidas às células epiteliais, a amostra triplo mutante 

aparentemente resultou em mais bactérias aderidas do que as outras duas ausentes 

em qseC.  

 A quantificação da adesão das amostras de estudo foi realizada através da 

contagem de células viáveis na forma de unidades formadoras de colônias (UFC) 
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(Figuras 26 a 28). A deleção de luxS  resultou em maior número de UFC em 

comparação a amostra selvagem. As deleções em qseC e sdiA nas amostras ΔqseC 

e ΔsdiA, respectivamente, causaram grande redução no número de UFC. As 

amostras duplo e triplo mutante também sofreram grande redução na adesão. A 

adição de AI-1 ao meio de cultura causou aumento de UFC pela amostra selvagem, 

enquanto as outras amostras mutantes em sdiA não apresentaram efeitos para este 

AI. A adição de AI-2 resultou em redução de UFC em todas as amostras testadas 

com este composto. Ao adicionar AI-3 ao meio, foi possível observar aumento de 

UFC em todas as amostras testadas.  

  

 5.8.2 Teste de FAS  

 

 A avaliação da capacidade das amostras de estudo em polimerizar a actina 

da membrana celular eucariótica foi realizada de acordo com o teste de FAS descrito 

por Knutton e colaboradores (1989) (Figuras 29 a 34). A formação de pedestais de 

actina onde a bactéria se posiciona quando aderida à célula epitelial é característica 

do desenvolvimento da lesão A/E e indica positividade para este fenótipo.  

 A amostra selvagem apresentou capacidade moderada na formação de 

pedestais, enquanto a deleção em luxS parece aumentar a formação dessa 

estrutura pela amostra ΔluxS. A deleção de qseC e sdiA resultou em pouco número 

de bactérias formando pedestais, visto pela adesão realizada pelas amostras ΔqseC 

e ΔsdiA, respectivamente. As amostras duplo e triplo mutante geraram resultados 

similares, ambas as amostras demonstraram pouca formação de pedestais.  

 Na presença de AIs, foi possível observar que a adição de AI-1 aumentou a 

formação de pedestais pelas amostras selvagem e ΔsdiA+, mas parece não ter 

surtido efeito nas amostras com deleção em sdiA (ΔsdiA e triplo). De maneira 

oposta, o AI-2 adicionado ao meio de cultura diminuiu a formação de pedestais pelas 

amostras selvagem e com deleções em luxS (ΔluxS, duplo e  triplo). O efeito da 

epinefrina na formação de pedestais foi o de maior influência positiva entre os AIs 

utilizados. Tanto amostras contendo o gene qseC (selvagem e ΔqseC+) quanto 

amostras com deleções neste gene (ΔqseC, duplo e triplo) apresentaram aumento 

no número de pedestais formados.  
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Figura 18 – Interação da amostra AP155 selvagem com células HeLa, na ausência (A) e 
presença de AI-2 (B), AI-1 (C) e Epi (D), em ensaios de 6 h. As células foram fixadas com 
metanol, coradas com May-Grünwald 0,2% e Giemsa 1:3 e visualizadas através de 
microscopia óptica em aumento de 600X. 

Figura 19 – Interação das amostras AP155 ΔluxS (A, C) e AP155 ΔluxS+ (B, D) com células 
HeLa, na ausência (A, B) e presença de AI-2 (C, D), em ensaios de 6 h. As células foram 
fixadas com metanol, coradas com May-Grünwald 0,2% e Giemsa 1:3 e visualizadas através 
de microscopia óptica em aumento de 600 X. 
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Figura 20 – Interação das amostras AP155 ΔqseC (A, C) e AP155 ΔqseC+ (B, D) com 
células HeLa, na ausência (A, B) e presença de Epi (C, D), em ensaios de 6 h. As células 
foram fixadas com metanol, coradas com May-Grünwald 0,2% e Giemsa 1:3 e visualizadas 
através de microscopia óptica em aumento de 600 X. 

 
Figura 21 – Interação das amostras AP155 ΔsdiA (A, C) e AP155 ΔsdiA+ (B, D) com células 
HeLa, na ausência (A, B) e presença de AI-1 (C, D), em ensaios de 6 h. As células foram 
fixadas com metanol, coradas com May-Grünwald 0,2% e Giemsa 1:3 e visualizadas através 
de microscopia óptica em aumento de 600 X. 
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Figura 22 – Interação da amostra AP155 ΔluxS/ΔqseC com células HeLa, na ausência (A) e 
presença de AI-2 (B) e Epi (C), em ensaios de 6 h. As células foram fixadas com metanol, 
coradas com May-Grünwald 0,2% e Giemsa 1:3 e visualizadas através de microscopia 
óptica em aumento de 600 X. 
 
 
 

 
Figura 23 – Interação da amostra AP155 ΔluxS/ΔqseC/ΔsdiA com células HeLa, na 
ausência (A) e presença de AI-2 (B), AI-1 (C) e Epi (D), em ensaios de 6 h. As células foram 
fixadas com metanol, coradas com May-Grünwald 0,2% e Giemsa 1:3 e visualizadas através 
de microscopia óptica em aumento de 600 X. 
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Figura 24 – Controles dos ensaios de interação com células HeLa, na presença de DMSO, 
em ensaios de 6 h. AP155 selvagem (A), AP155 ΔsdiA (B), AP155 ΔsdiA+ (C) e Epi (D). As 
células foram fixadas com metanol, coradas com May-Grünwald 0,2% e Giemsa 1:3 e 
visualizadas através de microscopia óptica em aumento de 600 X. 
 

 
Figura 25 – Controles celulares dos ensaios de interação. DMEM (A), AI-2 (B), AI-1 (C) e 
AP155 ΔluxS/ΔqseC/ΔsdiA (D). As células foram fixadas com metanol, coradas com May-
Grünwald 0,2% e Giemsa 1:3 e visualizadas através de microscopia óptica em aumento de 
600 X. 
 

D 

A B 

C 

D 

A B 

C 



91 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 26 – Quantificação da adesão das amostras AP155 selvagem e mutantes com 
células HeLa, na ausência e presença de AI-2, em ensaios de 6 h, através da determinação 
da UFC. Os valores correspondem à média de três triplicatas, mais ou menos o desvio 
padrão (p<0,05). 
α = WT x WT AI-2, luxS-, qseC-/luxS-, qseC-/luxS-/sdiA- 
β = luxS- x luxS- AI-2   
ϖ = luxS+ x luxS+ AI-2 
φ = qseC-/luxS- x qseC-/luxS- AI-2 
Ω = qseC-/luxS-/sdiA- x qseC-/luxS-/sdiA- AI-2 
 
 
 

Figura 27 – Quantificação da adesão das amostras AP155 selvagem e mutantes com 
células HeLa, na ausência e presença de Epi, em ensaios de 6 h, através da determinação 
da UFC. Os valores correspondem à média de três triplicatas, mais ou menos o desvio 
padrão (p<0,05). 
α = WT x WT Epi, qseC-, qseC+, qseC-/luxS-, qseC-/luxS-/sdiA- 
β = qseC- x qseC- Epi   
ϖ = qseC+ x qseC+ Epi 
φ = qseC-/luxS- x qseC-/luxS- Epi 
Ω = qseC-/luxS-/sdiA- x qseC-/luxS-/sdiA- Epi 
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Figura 28 – Quantificação da adesão das amostras AP155 selvagem e mutantes com 
células HeLa, na ausência e presença de AI-1, em ensaios de 6 h, através da determinação 
da UFC. Os valores correspondem à média de três triplicatas, mais ou menos o desvio 
padrão (p<0,05). 
α = WT x WT AI-1, sdiA-, sdiA+, qseC-/luxS-/sdiA- 
β = sdiA- x sdiA- AI-1   
ϖ = sdiA+ x sdiA+ AI-1 
φ = qseC-/luxS-/sdiA- x qseC-/luxS-/sdiA- AI-1 
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Figura 29 – Análise da formação da lesão A/E pela amostra AP155 selvagem em células 
HeLa, em ensaios de 6 h, na ausência (A) e presença de AI-2 (B), AI-1 (C) e Epi (D). As 
células foram duplamente marcadas com FITC-faloidina (5µg/mL) e Iodeto de Propídio 
(1:1000) e visualizadas através de Microscopia Confocal de Fluorescência em aumento de 
630 X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – An lise da formação da lesão A/E pelas amostras AP155 ΔluxS (A, C) e AP155 
ΔluxS+ (B, D) em células HeLa, em ensaios de 6 h, na ausência (A, B) e presença de AI-2 
(C, D). As células foram duplamente marcadas com FITC-faloidina (5µg/mL) e Iodeto de 
Propídio (1:1000) e visualizadas através de Microscopia Confocal de Fluorescência em 
aumento de 630 X. 
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Figura 31 – An lise da formação da lesão A/E pelas amostras AP155 ΔqseC (A, C) e 
AP155 ΔqseC+ (B, D) em células HeLa, em ensaios de 6 h, na ausência (A, B) e presença 
de Epi (C, D). As células foram duplamente marcadas com FITC-faloidina (5µg/mL) e Iodeto 
de Propídio (1:1000) e visualizadas através de Microscopia Confocal de Fluorescência em 
aumento de 630 X. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – An lise da formação da lesão A/E pelas amostras AP155 ΔsdiA (A, C) e AP155 
ΔsdiA+ (B, D) em células HeLa, em ensaios de 6 h, na ausência (A, B) e presença de AI-1 
(C, D). As células foram duplamente marcadas com FITC-faloidina (5µg/mL) e Iodeto de 
Propídio (1:1000) e visualizadas através de Microscopia Confocal de Fluorescência em 
aumento de 630 X. 
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Figura 33 – Análise da formação da lesão A/E pela amostra AP155 ΔluxS/ΔqseC em células 
HeLa, em ensaios de 6 h, na ausência (A) e presença de AI-2 (B) e Epi (C). As células 
foram duplamente marcadas com FITC-faloidina (5µg/mL) e Iodeto de Propídio (1:1000) e 
visualizadas através de Microscopia Confocal de Fluorescência em aumento de 630 X. 

 

 

 

                       

Figura 34 – An lise da formação da lesão A/E pela amostra AP155 ΔluxS/ΔqseC/ΔsdiA em 
células HeLa, em ensaios de 6 h, na ausência (A) e presença de AI-2 (B), Epi (C) e AI-1 (D). 
As células foram duplamente marcadas com FITC-faloidina (5µg/mL) e Iodeto de Propídio 
(1:1000) e visualizadas através de Microscopia Confocal de Fluorescência em aumento de 
630 X. 
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5.9 PCR em Tempo Real 

 

 A quantificação da transcrição de genes de interesse foi realizada através da 

técnica de PCR em Tempo Real. O gene rpoA foi utilizado como controle de 

transcrição endógeno para normalizar as reações e a amostra selvagem foi utilizada 

como referência para quantificação relativa da transcrição. 

 Os genes fliC, bcsA, csgD e csgA estão envolvidos em processos celulares 

como movimentação flagelar, adesão à superfícies e produção de matriz 

extrapolimérica. Observa-se na figura 35 que todas as amostras mutantes sofreram 

redução na transcrição de fliC, com ΔluxS apresentando os menores níveis 

transcricionais e a amostra mutante duplo uma relação duas vezes menor do que os 

níveis obtidos pela amostra selvagem. A transcrição de bcsA foi reduzida em todas 

amostras mutantes, com ΔsdiA e triplo mutante apresentando os menores níveis. A 

análise da transcrição de csgD e csgA apresentaram resultados similares, 

demonstrando baixos níveis transcricionais para as amostras mutantes, 

principalmente para ΔqseC. 

Os genes fimA, ler, eae e espA participam de processos de adesão e infecção 

em células do hospedeiro. É possível observar na figura 36 que as amostras 

mutantes não apresentaram níveis de transcrição para o gene fimA. A transcrição do 

gene ler sofreu leve redução em todas as amostras mutantes, com a amostra ΔsdiA 

e triplo mutante apresentando os menores níveis transcricionais. O gene eae 

apresentou maiores níveis de transcrição na amostra mutante em luxS, e níveis 

menores na amostra mutante em sdiA. O restante de amostras mutantes não sofreu 

alterações significativas. A amostra mutante em luxS também apresentou níveis 

maiores de transcrição do gene espA, um resultado similar foi observado para o 

mutante duplo. O mutante em sdiA também sofreu redução nos níveis transcricionais 

deste gene, enquanto os outros mutantes não apresentaram alterações. 

 No intuito de avaliar se os genes luxS, qseC e sdiA exercem regulações 

cruzadas entre si, seus níveis transcricionais foram quantificados nas amostras 

mutantes (Figura 37). As amostras ΔqseC e ΔsdiA apresentaram níveis superiores à 

amostra selvagem em relação à transcrição de luxS. Houve incremento da 

transcrição de qseC na amostra mutante em luxS e diminuição na amostra mutante 

em sdiA. Os níveis transcricionais de sdiA aumentaram nas amostras ΔluxS e 

ΔqseC. A amostra duplo mutante apresentou o maior nível de transcrição de sdiA.  
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Figura 35 – Análise transcricional dos principais genes envolvidos na formação de biofilme. 
(A) fliC, (B) bcsA, (C) csgD e (D) csgA. Os valores correspondem à média de três triplicatas, 
mais ou menos o desvio padrão (p<0,05). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36 – Análise transcricional dos principais genes envolvidos na formação da lesão 
A/E. (A) fimA, (B) ler, (C) eae e (D) espA. Os valores correspondem à média de três 
triplicatas, mais ou menos o desvio padrão (p<0,05). 
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Figura 37 – Análise transcricional dos principais genes envolvidos na regulação por Quorum 
Sensing em E. coli. (A) luxS, (B) qseC e (C) sdiA. Os valores correspondem à média de três 
triplicatas, mais ou menos o desvio padrão (p<0,05). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 O estudo dos mecanismos que governam os sistemas de Quorum Sensing de 

uma bactéria patogênica se faz necessário para entender as vias de comunicação 

utilizadas pelo patógeno. Esta comunicação auxilia na infecção do hospedeiro e na 

adaptação a novos ambientes, aumentando sua chance de sobrevivência e 

transmissão para um novo nicho. É comum encontrar mais de um sistema de 

Quorum Sensing funcional em uma espécie bacteriana, que utilizam mais de um AI 

para realizar a regulação de múltiplas características que devem ser controladas e 

moduladas simultaneamente.  

A utilização de diversos sistemas de Quorum Sensing permite a integração de 

uma miríade de sinais de informação, conferindo uma plasticidade para a rede 

genética. Como toda rede regulatória, sistemas de Quorum Sensing apresentam 

uma escala hierárquica em que um sistema prioritário deve responder a um sinal, 

conferindo uma resposta que oferecerá benefícios à célula bacteriana. As 

hierarquias podem ser formadas em série ou paralelamente. A primeira forma 

permite que a regulação de genes seja feita de forma temporal definida. A outra atua 

em certos grupos de genes ou na convergência para a regulação dos mesmos 

genes (TAGA, BASSLER, 2003). Na maioria dos organismos em que a regulação 

por Quorum Sensing foi estudada, foi constatado que diversas moléculas 

sinalizadoras interagem de forma cruzada umas com as outras, de maneira sinérgica 

ou antagonista (DUNNY, LEONARD, 1997; LAZAZZERA, 2000). A utilização de 

amostras mutantes em genes relacionados a sistemas de Quorum Sensing, 

principalmente de amostras com deleções em mais de um sistema, deve ajudar a 

elucidar a hierarquia e importância deste sistema em fatores de virulência como 

motilidade, interação com células epiteliais e formação de biofilme. 

A amostra de EPEC atípica de sorotipo O111:H25 (AP155) isolada de fezes 

de cão foi utilizada neste estudo como modelo bacteriano para investigar os efeitos 

do Quorum Sensing nos fatores de virulência envolvidos em sua patogênese e na 

adaptação para sobrevivência. Foram utilizadas amostras deletadas nos genes luxS, 

qseC e sdiA, através de recombinação homóloga mediada pelo Sistema λ Red 

(DATSENKO, WANNER, 2000). A deleção dos genes luxS e qseC deve, em teoria, 

privar a bactéria de seus sistemas de Quorum Sensing, pela ausência da produção 

de AI-2 e pela falta do receptor para AI-3, epinefrina e norepinefrina. Apesar da 
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incapacidade de E. coli sintetizar AI-1, a amostra mutante no gene sdiA foi gerada 

com o intuito de verificar se algum fenótipo demonstraria diferenças em relação à 

amostra selvagem, podendo indicar uma função ainda não descrita para SdiA neste 

patótipo. A amostra duplo mutante foi utilizada no sentido de verificar a atividade de 

uma bactéria carente em dois sistemas de Quorum Sensing, e a amostra triplo 

mutante representa uma bactéria desprovida de todos os sistemas de Quorum 

Sensing conhecidos nesta espécie. 

 A geração de amostras mutantes pode ocasionar perturbações metabólicas 

inesperadas, que podem mascarar outros fenótipos e alterar a taxa de crescimento 

bacteriano. Devido a este problema, curvas de crescimento bacteriano foram 

analisadas a fim de verificar se as deleções dos genes dos sistemas de Quorum 

Sensing afetariam o metabolismo celular, prejudicando a interpretação de outros 

fenótipos. Tanto amostras mutantes quanto complementadas não demonstraram 

diferenças no crescimento quando comparadas a amostras selvagens, confirmando 

que as mutações isogênicas não afetaram o crescimento bacteriano. 

 A motilidade bacteriana é um mecanismo celular que envolve a síntese e 

expressão do flagelo, uma estrutura extracelular que responde por quimiotaxia de 

moléculas atrativas ou repulsivas, temperatura, osmolaridade e moléculas 

sinalizadoras integrantes dos sistemas de Quorum Sensing. A expressão de flagelo 

está sob controle de um complexo regulon, com mais de 50 genes organizados em 

pelo menos 17 operons (CHILCOTT, HUGHES, 2005). O promotor flhDC codifica o 

regulador global de flagelo e motilidade e é responsável pela ativação de genes 

envolvidos na produção do fator sigma FliA (σ28), entre outros. FliA é necess rio 

para a RNA polimerase reconhecer o promotor dos genes flagelares e iniciar 

transcrição de proteínas relacionadas à motilidade (CHILCOTT, HUGHES, 2005). Os 

ensaios de motilidade realizados neste estudo indicam que luxS regula de forma 

positiva este fenótipo, evidenciado pela diminuição da motilidade em amostras 

mutantes em luxS. Confirmando este resultado, os níveis de transcrição do gene fliC 

diminuíram no mutante em luxS em comparação aos níveis encontrados na amostra 

selvagem.  

Resultados similares foram obtidos por Sircili e colaboradores (2004) e por 

Haigh e colaboradores (2013) em ensaios com tEPEC E2348/69 mutante em luxS. 

Sperandio e colaboradores (2001), utilizando como modelo experimental uma 

amostra de EHEC, também puderam constatar a redução da atividade flagelar em 



101 
 

 

mutantes luxS que exibiram diminuição na transcrição de flhDC. De maneira inversa, 

Ling e colaboradores (2010) observaram aumento da motilidade flagelar em amostra 

de E.coli K-12 mutante em luxS, com aumento da transcrição de flhDC. Os autores 

deste estudo levantaram a hipótese de que este incremento na motilidade pode 

estar relacionado a uma diminuição dos níveis de c-di-GMP, um mensageiro 

secundário importante na formação de biofilme. Krin e colaboradores (2006) 

relataram um efeito inibitório de LuxS na motilidade de Photorhabdus luminescens, 

enquanto outros autores não observaram efeitos de LuxS neste fenótipo em Listeria 

monocytogenes, Proteus mirabilis e V. vulnificus (SCHNEIDER et al., 2002; BELVAL 

et al., 2006; KIM et al., 2006).  

A adição de AI-2 exógeno aumentou a motilidade do mutante em luxS a 

níveis similares à amostra selvagem, indicando uma restauração do fenótipo. A 

presença de AI-2 exógeno no meio aumentou a motilidade de todas as amostras 

utilizadas neste estudo. González-Barrios e colaboradores (2006) também 

observaram aumento de motilidade em E. coli ATCC 25404 e MG1655 após a 

adição de AI-2 ao meio de cultura. Os autores relataram aumento da transcrição de 

qseB, que por sua vez aumenta a transcrição de flhD, fliA, fliC e motA. O papel de 

AI-2 como um quimioatraente também foi descrito por Laganenka e colaboradores 

(2016), promovendo autoagregação entre células bacterianas em baixa densidade 

celular. Em E. coli comensal entérica, AI-2 funciona como um atraente, e em H. 

pylori funciona como repelente (ANDERSON et al., 2015).  

O gene qseC também demonstrou ter algum papel na motilidade da amostra 

de estudo, e a temperatura de crescimento parece afetar este fenótipo na ausência 

de qseC. Quando incubado a 37 °C, a motilidade do mutante em qseC aumentou em 

relação a amostra selvagem, enquanto o crescimento a 26 °C indicou uma influência 

negativa na motilidade na ausência de qseC. A adição de epinefrina ao meio de 

cultura resultou em aumento da motilidade de todas as amostras, inclusive daquelas 

com deleção em qseC. É possível que isto tenha sido observado pela presença de 

QseE, outro sensor de epinefrina na célula bacteriana (CLARKE et al., 2006; 

READING et al., 2009). Bansal e colaboradores (2007) constataram que epinefrina 

atua como um composto atrativo em EHEC, aumentando a motilidade da amostra 

estudada. 

A função de QseC na motilidade bacteriana já foi descrita por outros autores. 

Bearson e Bearson (2008) avaliaram uma amostra de S. typhimurium mutante em 
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qseC que apresentou motilidade diminuída. Esta regulação negativa da motilidade 

em mutantes em qseC também foi observada em amostras de UPEC e EHEC 

(NJOROGE, SPERANDIO, 2012; GUCKES et al., 2013). Sperandio e colaboradores 

(2002) demonstraram que EHEC e E. coli K-12 mutantes em qseC tiveram 

transcrição de genes flagelares de classe 1, 2 e 3 diminuída. No presente trabalho, 

as análises transcricionais demonstraram menores níveis para fliC no mutante em 

qseC em comparação a amostra selvagem. O aumento da motilidade sob 

temperatura de 37 ºC deve superar a baixa transcrição de fliC de alguma maneira. A 

regulação da motilidade mediada por QseC foi elucidada por Clarke e Sperandio, 

(2005). Neste trabalho, os autores identificaram sítios do promotor de flhDC como 

alvo de ligação do regulador de resposta QseB. A proteína QseC contém dois 

domínios, um domínio histidina quinase e um domínio ATPase. QseC promove a 

fosforilação de QseB transferindo um grupo fosfato proveniente de autofosforilação, 

QseB fosforilado por sua vez pode se ligar a duas regiões diferentes do promotor de 

flhDC. A transcrição de flhDC ocorre em resposta ao processo coordenado 

dependente da intensidade de sinal recebido por QseC. Se o sinal é baixo, QseB se 

liga de forma a reprimir a expressão do flagelo. Quando o sinal recebido por QseC é 

alto, QseB fosforilado se liga a regiões do promotor de flhDC, ativando a expressão 

de flagelo. Esta ligação de QseB pode expor o promotor de fliA, permitindo que a 

RNA polimerase interaja com FliA dando início a transcrição de flhDC (CLARKE, 

SPERANDIO, 2005) 

 Os efeitos observados no presente trabalho e por diversos autores em relação 

à ausência de QseC parecem estar ligados ao estado de fosforilação de QseB. 

Kostakioti e colaboradores (2009) relataram a repressão da transcrição de genes 

devido a ação de QseB constantemente fosforilado. Em UPEC, a proteína sensora 

PmrB (polimixin resistant) é o doador de fosfato para QseB na ausência de QseC 

(GUCKES et al., 2013). Embora ocorra a fosforilação do regulador de resposta por 

uma proteína sensora não cognata, sua desfosforilação por proteína sensora não 

cognata é um evento raro e desfavorável (SIRYAPORN, GOULIAN, 2008). Deste 

modo, QseB pode se ligar diretamente a promotores de genes-alvo reprimindo a 

transcrição ou indiretamente pela regulação positiva de repressores destes genes-

alvo. Uma regulação correta exercida por QseB necessita da ação fosfatase 

empregada pelo domínio ATPase de QseC. Deste modo, QseC recebe sinais de 

acordo com a necessidade fisiológica da célula, e a maneira que transmite os sinais 
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que sente é pela fosforilação de QseB e pela remoção do grupo fosfato. É possível 

que a deleção de qseC na amostra ΔqseC resulte na ação direta ou indireta de 

QseB ativando a motilidade a 37 ºC e reprimindo-a a 26 ºC. 

 Os sistemas de Quorum Sensing envolvendo AI-2 e AI-3 tem um papel na 

motilidade bacteriana, e as vias que atuam nestas regulações devem ser 

empregadas de acordo com a condição ambiental em que a bactéria está inserida. 

Os resultados obtidos com a amostra duplo mutante indicam a possibilidade de uma 

interação antagônica entre os genes qseC e luxS, visto que a motilidade desta 

amostra quando crescida a 26 °C foi similar à observada na amostra mutante em 

luxS, e quando crescida a 37 °C foi similar à amostra mutante em qseC. 

Interessantemente, a amostra duplo mutante apresentou a menor redução da 

transcrição de fliC entre as amostras mutantes.  

Gonzalez-Barrios e colaboradores (2006) caracterizaram a proteína 

reguladora MqsR (motility quorum sensing regulator) como um mediador global da 

sinalização por AI-2 em E. coli. Em estudos feitos com amostras de E. coli K-12 foi 

relatado que AI-2 é reconhecido por MqsR, e este por sua vez regula positivamente 

de forma direta ou indireta QseB, promovendo ativação dos genes do operon flhDC. 

Como visto no presente trabalho, a adição de AI-2 exógeno aumentou a motilidade 

da amostra duplo e triplo mutantes, provavelmente via MqsR.  

A variação na motilidade vista no duplo mutante em duas temperaturas 

estudadas possivelmente indica que a 26 °C a bactéria sofra maior influência na 

ativação do flagelo por QseB pela sinalização via AI-2. Se o crescimento bacteriano 

ocorre sob temperatura de 37 °C, QseB deve sofrer maior influência pela ação de 

seu sensor histidina quinase cognato QseC. A regulação coordenada da transcrição 

de flhDC por diversos fatores celulares permite que a célula faça um controle preciso 

do gasto energético necessário para a montagem do flagelo (CLARKE, 

SPERANDIO, 2005).  

A deleção de sdiA na amostra ΔsdiA demonstrou um papel positivo para este 

gene na motilidade em temperatura de 26 ºC, indicado pelo halo de menor diâmetro 

formado por esta amostra em comparação à amostra selvagem. De maneira inversa, 

a 37 ºC houve um ligeiro aumento na motilidade, porém não significativo quando 

comparado à amostra selvagem. Lee e colaboradores (2007) e Culler e 

colaboradores (2018) obtiveram resultados similares ao analisar o aumento da 

motilidade em uma amostra de E. coli mutante em sdiA. No presente trabalho, a 
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adição de AI-1 exógeno resultou em aumento da motilidade de todas as amostras. É 

possível que o AI-1 adicionado seja detectado por outro sensor na bactéria e 

estimule a atividade flagelar, visto que houve aumento de motilidade mesmo em 

bactérias deletadas em sdiA. O mutante triplo não apresentou diferença na 

motilidade em comparação à amostra selvagem em ambas as temperaturas 

testadas. A falta de sistemas de Quorum Sensing nesta amostra, inclusive a falta de 

interação cruzada entre os diferentes sistemas pode ter deixado a célula incapaz de 

responder aos sinais recebidos e controlados por Quorum Sensing. 

A produção de biofilme é um processo comum e essencial para a vida 

microbiana. A vida em comunidade proporciona diversas vantagens adaptativas e 

competitivas. O nosso entendimento sobre o desenvolvimento, estrutura e 

funcionalidade do biofilme ainda é muito limitado, pois apenas recentemente o 

conceito de vida em comunidade em organismos unicelulares foi aceito. Utilizando 

abordagens que incluem a quantificação e a visualização da estrutura do biofilme 

através de microscopia confocal por laser, além da avaliação da produção de 

componentes da matriz extracelular, pudemos inferir a influência de sistemas de 

Quorum Sensing neste processo.  

De um modo geral, as amostras apresentaram maior formação de biofilme 

quando crescidas a 26 ºC do que a 37 ºC. A amostra selvagem formou um denso 

biofilme quando crescida a 26 °C, mas sua produção foi praticamente reprimida sob 

temperatura de 37 °C. Estes resultados corroboram com os encontrados por Weiss-

Muskat e colaboradores (2010), que demonstraram uma grande capacidade de 

formação de biofilme em superfície abiótica por uma amostra de aEPEC do sorotipo 

O55:H7 apenas a 26 °C. A expressão de fímbria curli foi identificada como um 

processo importante para a obtenção desta vigorosa formação de biofilme. A 

produção desta estrutura mediante temperatura de crescimento já foi relatada por 

Bokranz e colaboradores (2005). Esses autores observaram que UPEC tipicamente 

expressa curli e celulose a 28 °C, mas não a 37 °C, enquanto E. coli comensal 

expressa estas estruturas em ambas temperaturas. Ólsen e colaboradores (1989) 

descreveram a expressão ótima para fímbria curli em temperaturas abaixo de 30 °C, 

sob baixa nutrição e osmolaridade, e durante a fase estacionária. Estas condições 

geralmente são encontradas por E. coli fora do hospedeiro, quando o crescimento e 

sobrevivência podem ser facilitados pela habilidade bacteriana de formar biofilme 

(PRIGENT-COMBARET et al., 2000). De fato, de acordo com os experimentos de 
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expressão de fímbria curli em meio Vermelho Congo obtidos no presente trabalho, 

as amostras apresentaram maior produção desta estrutura a 26 ºC. 

A expressão de fímbria curli pela amostra mutante em qseC pode ter 

influenciado a sua capacidade de formação de biofilme. Sob temperatura de 26 ºC, 

houve uma redução significativa no biofilme formado por ΔqseC em comparação à 

amostra selvagem, com perceptiva diminuição da expressão de fímbria curli  e 

menor formação de biofilme em lamínula de vidro como visto em microscopia 

confocal. Os ensaios de formação de biofilme realizados sob temperatura de 37 ºC 

demonstraram aumento na formação de biofilme tanto em placa de poliestireno 

como em lamínula de vidro e uma repressão pronunciada da expressão de curli foi 

observada nesta temperatura de crescimento. Estes resultados indicam que o gene 

qseC e curli desempenham um papel negativo na formação de biofilme a 37 ºC, e 

positivo a 26 ºC. Hadjifrangiskou e colaboradores (2011) demonstraram que a 

deleção de qseC cessa a expressão de fímbria curli pelo aumento de RstA, 

repressor do regulador global de curli, CsgD. Também observamos que a transcrição 

dos genes csgD e csgA foi reduzida na amostra mutante em qseC, podendo ser o 

motivo da falta de expressão de curli em ensaio Vermelho Congo.  

A repressão de fímbria curli na falta de QseC também pode ser influenciada 

direta ou indiretamente pela ação de QseB constantemente fosforilado, visto que um 

mutante em QseB exibe expressão de fímbria curli parecida com a amostra 

selvagem (KOSTAKIOTI et al., 2009). A regulação da formação de biofilme pela 

epinefrina adicionada ao meio de cultura resultou em leve redução desta estrutura 

nas amostras selvagem e ΔqseC+. Amostras com mutação em qseC sofreram pouca 

redução na formação de biofilme, provavelmente como um resultado da interação de 

QseE com epinefrina. A análise por microscopia confocal também indicou um efeito 

negativo pela adição de epinefrina em todas as amostras, sendo mais pronunciado 

após incubação em temperatura de 37 ºC. Como observado no ensaio de formação 

de biofilme em placas de poliestireno, o gene qseC exerce um papel negativo neste 

fenótipo nesta temperatura, e a interação entre este receptor e epinefrina deve 

reduzir o biofilme produzido pela amostra de estudo. Algo similar deve ocorrer na 

interação de epinefrina e o receptor QseE, devido ao efeito negativo do hormônio 

mesmo em amostras mutantes em qseC. 

O biofilme formado pela amostra mutante em luxS aumentou em ambas as 

temperaturas testadas quando comparado com a amostra selvagem. A formação de 
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microcolônias é uma etapa inicial na formação de biofilmes, e em EPEC, é mediada 

por diversas adesinas, incluindo Bfp e EspA (MOREIRA et al., 2006). O aumento da 

transcrição do gene espA na amostra mutante em luxS pode ter influenciado o 

incremento da formação de biofilme. A visualização da formação de biofilme da 

amostra ΔluxS por microscopia confocal diferiu da quantificação em placa de 

poliestireno apenas para a temperatura de 37 ºC, na qual foi observada a diminuição 

do biofilme em comparação à amostra selvagem. É possível que a mudança da 

superfície de adesão possa ter influenciado este resultado.  

No ensaio com Vermelho Congo, a produção de fímbria curli pela amostra 

ΔluxS não demonstrou diferença em relação a amostra selvagem. Ambas as 

amostras foram capazes de expressar esta estrutura. No entanto, a transcrição dos 

genes csgD e csgA diminuiu na amostra mutante em luxS. González-Barrios e 

colaboradores (2006) observaram que MqsR induz a expressão de fímbria curli pelo 

aumento da transcrição de crl. Por MqsR ter sido relatado como um mediador da 

sinalização por AI-2 em processos celulares em E. coli, a falta deste sinal no 

mutante em luxS pode ter causado a diminuição da transcrição de curli de forma 

MqsR dependente. É possível que mesmo com a diminuição da transcrição de 

genes relacionados à curli, a amostra ΔluxS seja capaz de expressar esta estrutura. 

 O aumento de biofilme em amostras mutantes em luxS também foi relatado 

nas espécies H. pylori, L. monocytogenes, Staphylococcus epidermidis e 

Streptococcus gordonii (BLEHERT et al., 2003; COLE et al., 2004; SELA et al., 2006; 

XU et al., 2006). Porém, resultados contraditórios também foram encontrados na 

literatura. González-Barrios e colaboradores (2006), em um ensaio de formação de 

biofilme em meio LB utilizando E. coli K-12 mutante em luxS, verificaram redução 

desta estrutura. Neste mesmo trabalho os autores relacionaram a baixa formação de 

biofilme com expressão ativa de flagelo. Amostras de S. typhimurium, B. subtilis, C. 

jejuni e K. pneumoniae  mutantes em luxS também demonstraram menor formação 

de biofilme (BALESTRINO et al., 2005; De KEERSMAECKER et al., 2005; 

LOMBARDIA et al., 2006; REESER et al., 2007).  

Anderson e colaboradores (2015) relataram diminuição na formação de 

biofilme pela adição de AI-2 no meio de cultura em experimentos utilizando como 

modelo a bactéria H. pylori, observando um número maior de células planctônicas 

na presença deste composto. Estes autores propuseram AI-2 como uma molécula 

quimioatrativa que estimula a dispersão de bactérias em biofilmes estabelecidos. 
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Laganenka e colaboradores (2016) observaram redução da agregação bacteriana 

após a adição de DPD/AI-2 sintético em uma monocultura de E. coli. Pelos 

resultados observados em ensaios de motilidade no presente trabalho, é possível 

relacionar a mesma função para a sinalização por AI-2, pois na ausência deste sinal 

há diminuição da motilidade bacteriana e aumento significativo da formação de 

biofilme. De maneira inversa, com a adição de AI-2 exógeno, foi possível observar 

diminuição da produção de biofilme em todas as amostras testadas e aumento da 

motilidade.  

O AI-2 exógeno adicionado diminuiu a quantidade de biofilme formado em 

placa de poliestireno e resultou em microcolônias mais esparsas e de menor 

espessura de acordo com a visualização por microscopia confocal. A maturação do 

biofilme em E. coli está relacionada com a repressão de genes envolvidos com 

motilidade e com a produção de ácido colânico (DANESE et al., 2000). Pode-se 

especular que a amostra mutante em luxS simule uma bactéria no processo de 

maturação de biofilme. AI-2 pode servir como um quimioatraente em baixa 

densidade populacional, realizando co-agregação entre células individuais móveis, 

aumentando a densidade local e, em seguida, ocorrendo adesão à superfície e 

formação de biofilme. À medida que a densidade populacional aumenta, 

consequentemente elevando os níveis de AI-2, a sinalização por essa molécula 

serve como dispersivo em um biofilme maduro.  

Em ambas as temperaturas testadas, a amostra duplo mutante demonstrou 

características fenotípicas similares à ΔqseC de acordo com a quantificação de 

biofilme em placa de poliestireno e microscopia confocal. Isto pode indicar a 

existência de uma escala hierárquica na regulação da formação de biofilme por 

Quorum Sensing, tendo qseC uma posição superior a luxS neste fenótipo. A falta de 

expressão de curli também foi identificada pela amostra duplo mutante, 

demonstrando mais uma vez a influência maior de qseC do que luxS.  

A amostra mutante em sdiA demonstrou dificuldade na formação de biofilme 

em ambas as temperaturas testadas, sugerindo uma influência positiva do gene sdiA 

neste fenótipo. A visualização da estrutura do biofilme por microscopia confocal foi 

de acordo com o resultado obtido em placa de poliestireno, com exceção ao 

crescimento realizado em temperatura de 37 ºC, em que ΔsdiA apresentou maior 

espessura em relação à amostra selvagem. Lee e colaboradores (2007) sugeriram 

uma regulação negativa exercida por SdiA na formação de biofilme. Os autores 
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deste trabalho confirmaram este efeito em uma amostra E. coli K-12 mutante em 

sdiA, que demonstrou maior formação de biofilme em relação à amostra selvagem. 

Culler e colaboradores (2018) também relataram influência negativa exercida por 

SdiA na formação de biofilme em amostras de aEPEC mutantes em sdiA.  

Smith e colaboradores (2017) observaram que a deleção de sdiA em uma 

amostra de E. coli BW25113 causa superprodução de curli em meio Vermelho 

Congo. Shankar e colaboradores (2012) relataram aumento da expressão de 

csgBAC e da produção de curli em uma amostra de Enterobacter com deleção em 

sdiA. A maior produção de biofilme também foi relacionada com o aumento de 

expressão de curli nesta amostra (SHANKAR et al., 2012). Segundo os autores 

deste estudo, o aumento de expressão de curli ocorreu pelo “alívio” da repressão de 

csgBAC exercido por SdiA. Ao contrário disso, no presente trabalho, a amostra 

AP155 ΔsdiA apresentou diminuição da transcrição dos genes csgA e csgD, o que 

pode estar relacionado com a redução da formação de biofilme por esta amostra. 

Apesar da baixa transcrição destes genes, a amostra mutante em sdiA foi capaz de 

expressar curli em meio Vermelho Congo.  

A adição de AI-1 exógeno ao meio de cultura resultou em redução da 

formação de biofilme pelas amostras selvagem e complementada em sdiA, e isto 

pode ser atribuído à presença de SdiA, visto que amostras deletadas neste gene 

(ΔsdiA e triplo mutante) não apresentaram biofilme alterado na presença deste 

composto. A temperatura parece influenciar o reconhecimento de AI-1 por SdiA, 

devido a uma maior redução de biofilme sob crescimento a 26 ºC. A diminuição da 

formação de biofilme por AHL também foi descrita por Culler e colaboradores (2018) 

e Lee e colaboradores (2007). Van Houdt e colaboradores (2006) relataram 

anteriormente que SdiA integra estímulos externos à sua resposta, incluindo 

temperatura e pH. Estes autores observaram maior reatividade de SdiA à AHL 

apenas em temperaturas mais baixas (30 ºC) e não a 37 ºC.  

A observação da formação de biofilme por microscopia confocal na presença 

de AI-1 demonstrou resultados conflitantes com os obtidos em placa de poliestireno. 

A formação de biofilme das amostras selvagem e ΔsdiA+ aumentou após adição de 

AHL ao meio. Como SdiA responde à estímulos ambientais, a mudança da 

superfície de adesão (plástico para vidro) pode ter influenciado a diferença na 

formação de biofilme. É ainda possível que SdiA seja capaz de interagir com outro 

composto que não seja AHL, exercendo uma influência positiva na formação de 
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biofilme na amostra AP155. Outros autores já relataram a atividade de SdiA em E. 

coli mesmo na ausência de AHL (DYSZEL et al., 2010; HUGHES et al., 2010; 

SPERANDIO, 2010). Os resultados conflitantes entre o presente trabalho e os 

encontrados na literatura ilustram a grande heterogeneidade entre amostras de E. 

coli, inclusive de amostras pertencentes ao mesmo patótipo como aEPEC. 

A formação de biofilme pela amostra mutante triplo gerou resultados 

interessantes. Diferente da amostra ΔqseC, ΔsdiA e duplo mutante, e mais parecida 

a amostra ΔluxS, a deleção nos três genes relacionados a Quorum Sensing teve 

uma influência positiva neste fenótipo. A amostra ΔqseC/ΔluxS/ΔsdiA apresentou a 

maior formação de biofilme entre todas avaliadas, tanto em placa de poliestireno 

como em lamínula de vidro. Esta amostra também não demonstrou expressão de 

fímbria curli em meio Vermelho Congo, apresentando baixos níveis transcricionais 

dos genes csgD e csgA. É possível que com a falta de sistemas de comunicação a 

bactéria ative processos celulares alternativos, formando um biofilme robusto como 

resposta à falta de sinalização por Quorum Sensing.  

 A produção de celulose pelas amostras estudadas foi avaliada sob duas 

temperaturas de crescimento diferentes em meio contendo Calcofluor. Quando 

incubadas a 37 °C, todas as amostras foram capazes de produzir celulose. Porém, a 

26 °C, apenas a amostra selvagem foi considerada positiva para este fenótipo. 

Através destes dados, é possível inferir que na temperatura de 26 °C os genes luxS, 

qseC e sdiA desempenham algum papel na produção de celulose. Quando o 

crescimento é realizado em temperatura de 37 °C, a falta destes genes parece ser 

compensada de outra forma pela célula, corroborado pela produção de celulose em 

todas as amostras mutantes. A transcrição do gene bcsA sofreu redução em todos 

os mutantes utilizados neste estudo, podendo ser responsável pelo resultado 

negativo observado. CsgD também controla a produção de celulose através da 

transcrição do gene adrA, que está relacionado à formação de matriz extracelular 

(ROMLING et al., 2000). Como a transcrição de csgD também sofreu redução nas 

amostras mutantes, este pode ser outro motivo para a falta de produção de celulose 

sob temperatura de 26 ºC. Além de AdrA e CsgD, o operon de bcs também é 

parcialmente regulado por AdfD, uma fímbria agregativa que aumenta a produção de 

celulose e curli (MU et al., 2005).  

Weiss-Muszkat e colaboradores (2010) relataram a produção de celulose 

como um processo importante na composição de EPS em amostras de aEPEC. Por 
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outro lado, Uhlich e colaboradores (2006) não identificaram celulose como um 

componente importante na formação de biofilme por EHEC. Estes resultados 

divergentes demonstram a existência de variações em amostras de E. coli 

geneticamente parecidas. A produção de celulose fora do hospedeiro deve ocorrer 

sob o controle de uma regulação mais precisa, e os genes relacionados ao Quorum 

Sensing devem desempenhar algum papel nestas condições. Quando se encontra 

dentro do hospedeiro, a produção de celulose deve ser regulada por outras vias, e 

estes genes atuam na regulação de outros processos, como fatores de virulência, 

necessários para colonização. A temperatura de 26 °C simularia o ambiente fora do 

hospedeiro, em que a bactéria deve coordenar seus processos fisiológicos de 

maneira correta a fim de superar as adversidades a que está submetida. 

A adesão da bactéria ao epitélio é um dos primeiros passos para a 

colonização do hospedeiro, e diversos fatores contribuem para uma colonização 

bem-sucedida. Os ensaios de interação das amostras de estudo com células 

epiteliais HeLa demonstraram que a amostra mutante em luxS apresenta um 

número maior de bactérias aderidas em comparação à amostra selvagem. Este 

efeito da deleção de luxS pôde ser observado tanto pela visualização de bactérias 

aderidas à células epiteliais sob microscopia, como pela contagem de UFC após a 

interação da amostra bacteriana com a cultura celular. Este resultado sugere que a 

sinalização por AI-2 regula de maneira negativa a adesão bacteriana na amostra 

AP155. De fato, após a adição de AI-2 exógeno no meio de cultura, pode-se 

observar redução do número de bactérias aderidas e na contagem de UFC. 

Diferente do resultado observado no presente estudo, uma amostra de tEPEC 

(E2348/69) mutante em luxS se demonstrou deficiente em aderir à células epiteliais, 

formando microcolonias menores do que a amostra selvagem (SIRCILI et al., 2004). 

Em uma amostra E. coli K-12, AI-2 também foi relacionado na regulação da adesão 

em células HeLa (BANSAL et al., 2008). Bactérias mutantes em luxS reduziram a 

patogenicidade em coelhos, o que foi associado à redução da adesão à mucosa 

intestinal, demonstrando que a sinalização por AI-2 pode ter um papel na 

colonização e patogênese de EPEC (ZHU et al., 2007).  

Estudos anteriores sugerem que os genes da região LEE de EPEC são 

regulados por Quorum Sensing. A deleção do gene luxS causa a diminuição de 

proteínas secretadas pelo sistema de secreção tipo III, codificado em LEE 

(SPERANDIO et al., 1999; SIRCILI et al., 2004). No presente trabalho, a análise da 
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transcrição dos genes espA e eae (intimina), ambos codificados em LEE, indicou 

aumento no número de transcritos após deleção em luxS, apesar da leve diminuição 

(não significativa) da transcrição de ler, considerado um regulador global de LEE. A 

transcrição de fimA, uma subunidade estrutural importante para a produção da 

fímbria tipo 1, foi abolida no mutante em luxS. Este apêndice tem um papel 

importante na adesão a superfícies bióticas pela ligação em resíduos de manose da 

célula mamífera pela subunidade FimH (BAORTO et al., 1997). Considerando que 

os ensaios de adesão foram realizados com a adição de manose no meio de cultura, 

bloqueando a ligação de FimH, e a transcrição de fimA foi praticamente inexistente, 

é possível atribuir o aumento da adesão pela amostra ΔluxS ao aumento da 

transcrição de espA e eae. Sharma e colaboradores (2016) relataram anteriormente 

a importância de espA na adesão de uma amostra EHEC O157:H7 em células HEp-

2. A variedade de proteínas expressas na superfície celular de EPEC, como intimina 

e EspA, provavelmente fornecem uma estratégia de colonização versátil por EPEC, 

permitindo que se ligue ao enterócito do hospedeiro sob diferentes condições 

(HUMPHRIES, ARMSTRONG, 2010). A amostra ΔluxS apresentou maior 

capacidade de formar pedestais em comparação à amostra selvagem, como visto no 

ensaio de FAS. É possível que este resultado tenha sido observado devido ao 

aumento dos transcritos de espA e eae, genes importantes para o desenvolvimento 

da lesão A/E. A adição de AI-2 diminuiu a formação de pedestais pelas amostras 

testadas, mais uma vez indicando um papel negativo da sinalização por AI-2 na 

adesão bacteriana. 

 As amostras com deleção em qseC (ΔqseC, ΔqseC/lluxS, ΔqseC/luxS/sdiA), 

ao contrário da amostra mutante em luxS, tiveram sua capacidade de adesão 

comprometida, apresentando menos bactérias aderidas e menor contagem de UFC 

do que a amostra selvagem. A adição de epinefrina ao meio de cultura durante a 

interação bactéria-célula epitelial resultou em aumento da adesão pela amostra 

selvagem e amostras com deleção em qseC. Bansal e colaboradores (2007) 

também relataram aumento da adesão em células epiteliais por EHEC após a adição 

de epinefrina.  

A formação de pedestais foi reduzida em amostras com deleção em qseC, e 

diversos autores já relataram a ação de QseC na regulação de LEE em níveis 

transcricionais e pós-transcricionais (HUGHES et al., 2009; NJOROGE et al., 2012; 

GRUBER, SPERANDIO, 2014). Apesar desse resultado, as análises transcricionais 
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de genes relacionados à LEE como eae e espA não apresentaram diferenças 

significativas na amostra ΔqseC e triplo mutante em comparação à amostra 

selvagem. A amostra duplo mutante apresentou grande aumento nos níveis 

transcricionais de espA, porém, não deve ter sido suficiente para aumentar sua 

capacidade de causar lesão A/E. Similaridades entre amostras deletadas em qseC 

foram observadas na redução de transcritos de ler, o que pode ter influenciado a 

diminuição da formação de pedestais. Njoroge e Sperandio (2012), trabalhando com 

uma amostra de EHEC mutante em qseC, também descreveram diminuição da 

formação de lesão A/E em células HeLa. Parker e colaboradores (2017) também 

relataram diminuição da transcrição de ler por EHEC mutante em qseC, além de 

níveis menores para espA. O regulador de resposta KdpE é capaz de ser fosforilado 

por QseC, atuando na ativação da expressão de ler, se ligando à seu promotor 

(MCDANIEL et al;. 1995; RASKO et al., 2008; HUGHES et al., 2009; NJOROGE et 

al., 2012). É possível que a deleção de qseC realize repressão indireta de ler pela 

falta de fosforilação de KdpE.  

A diminuição da formação de pedestais em amostras deletadas em qseC 

pode ser relacionada à ausência da sinalização por AI-3 e Epinefrina/Norepinefrina, 

devido ao papel deste sistema de Quorum Sensing na ativação da lesão A/E 

(SPERANDIO et al., 2001). De acordo com Clarke e Sperandio (2005), epinefrina 

pode substituir AI-3 para ativar a transcrição de genes em LEE, promovendo a 

expressão de T3SS e lesão A/E. No presente trabalho, isso pôde ser observado pela 

adição de epinefrina ao meio de cultura, que resultou em aumento da formação de 

pedestais tanto por amostras contendo o receptor QseC (selvagem e ΔqseC+) 

quanto por amostras deletadas em qseC (ΔqseC, duplo e triplo mutantes). É 

possível que as amostras deletadas em qseC sejam capazes de sentir epinefrina 

pelo receptor QseE, porém, foi possível notar um maior número de pedestais em 

amostras contendo ambos receptores deste hormônio. QseE transfere o sinal 

recebido para seu regulador de resposta cognato, QseF, que por sua vez ativa 

diretamente a expressão de glmY, um sRNA que participa da regulação pós-

transcricional de LEE (REICHENBACH et al., 2009; GRUBER, SPERANDIO, 2014). 

A atividade de QseF na ausência de qseC deve resultar na regulação 

descoordenada de LEE pois QseC também tem influência na ativação de QseF. A 

regulação de LEE na presença deste hormônio deve ser mais eficaz quando QseC e 

QseE estão presentes e funcionais na célula bacteriana. A interação de AI-3 e 



113 
 

 

epinefrina com mais de um sensor quinase constitui um mecanismo de “timing” para 

este sistema, uma característica desejável, pois seria ineficiente para o patógeno 

expressar LEE, T3SS e flagelo simultaneamente. 

  Não foi possível detectar níveis de transcrição de fimA nas amostras com 

deleção em qseC. Isso pode ser explicado pela influência que QseC exerce na 

expressão de fímbria tipo 1. Kostakioti e colaboradores (2012) descreveram 

capacidade reduzida na formação desta estrutura por um mutante em qseC, 

resultando em redução da virulência do patótipo estudado. A fímbria curli já foi 

descrita como um componente que participa da adesão de bactérias às células 

epiteliais (HUMPHRIES, ARMSTRONG, 2010). A falta de expressão de curli visto 

em ensaio Vermelho Congo pelas amostras ΔqseC, duplo e triplo mutantes pode ter 

influenciado a capacidade de adesão em células HeLa. Como descrito 

anteriormente, a deleção de qseC interrompe a expressão de curli pelo aumento da 

transcrição de rstA, um repressor de csgD (HADJIFRANGISKOU et al., 2011).  

A amostra mutante em sdiA sofreu grande redução na adesão à células 

epiteliais, evidenciado pela visualização em microscopia e pela contagem de UFC. 

Sharma e colaboradores (2010) relataram anteriormente o aumento na adesão em 

células HEp-2 por EHEC mutante em sdiA. Os autores deste estudo observaram 

aumento da transcrição de genes relacionados à LEE (eae, ler, espA), porém, 

estatisticamente insignificante em relação à amostra selvagem. Estudos anteriores 

relataram a deficiência de EHEC mutante em sdiA na colonização do TGI de ovinos 

(DZIVA et al., 2014). A expressão de LEE e o desenvolvimento da lesão A/E são 

necessários para a colonização de EHEC na junção reto-anal de ovinos (SHENG et 

al., 2006). Hughes e colaboradores (2010) relataram SdiA como um repressor direto 

da expressão de LEE e um ativador indireto de gad (glutamato descarboxilase). Gad 

é um sistema que oferece resistência a altos níveis de acidez e foi previamente 

demonstrado como essencial para a sobrevivência e colonização de EHEC em 

ovinos (PRICE et al., 2004).  

No presente trabalho, foi possível observar redução da transcrição de genes 

relacionados à LEE (eae, ler, espA) e à formação de fímbria tipo 1 (fimA) na amostra 

ΔsdiA, mesmo na ausência de AI-1. O ensaio de FAS indica um papel positivo para 

sdiA na formação da lesão A/E, devido à redução de pedestais formados pela 

amostra mutante em sdiA. É possível que isto tenha ocorrido pela diminuição da 

transcrição de genes pertencentes à LEE. Quando AI-1 foi adicionado ao meio de 
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cultura no ensaio de interação com células HeLa, as amostras selvagem e ΔsdiA+ 

apresentaram acréscimo na quantidade de bactérias aderidas e na formação de 

pedestais. As amostras mutante em sdiA e triplo mutante não demonstraram 

diferenças significativas na presença deste composto. De maneira oposta, Hughes e 

colaboradores (2010) descreveram a repressão de LEE por AHL via SdiA como um 

método para impedir a adesão de EHEC em ambientes hostis como o rúmen e 

conferir tolerância à altos níveis de acidez. Após passagem pelo rúmen, EHEC não 

entra em contato com grande quantidade de AHL na junção reto-anal, aliviando a 

repressão de LEE e promovendo adesão. Além disso, Shimada e colaboradores 

(2014) descreveram SdiA como um repressor da transcrição de fimA na presença de 

AHL. De maneira similar ao presente trabalho, Kanamaru e colaboradores (2000) 

não observaram a repressão de LEE na presença de AHL em uma amostra de 

EPEC. Os resultados apresentados no presente estudo indicam que é possível 

atribuir um papel na indução da adesão promovido por AHL, provavelmente via 

SdiA, na amostra AP155.  

 De maneira geral, os resultados apresentados no presente trabalho indicam 

que os três sistemas de Quorum Sensing estudados existem paralelamente e 

convergem para regular diversos fatores de virulência da bactéria. A possibilidade 

dos sistemas realizarem regulação entre si não pode ser descartada, pois a célula 

bacteriana deve estar em equilíbrio e ter versatilidade na regulação de seus 

processos celulares. Após analisar a transcrição dos genes envolvidos em Quorum 

Sensing nas amostras mutantes, foi possível observar que o gene luxS exerce 

influência negativa nos genes qseC e sdiA. O gene sdiA influencia negativamente a 

transcrição do gene luxS, e positivamente qseC. Por outro lado, o gene qseC tem 

uma influência negativa na transcrição de sdiA e luxS. A regulação negativa que 

luxS e qseC  exercem em sdiA fica mais evidente observando a amostra duplo 

mutante, que teve um grande acréscimo de transcritos de sdiA. A redundância do 

controle da virulência por diversos sistemas de Quorum Sensing já foi descrita na 

bactéria V. cholerae, que possui pelo menos três sistemas de sinalização paralelos e 

fornecem um mecanismo elaborado e sofisticado para a manutenção da 

patogenicidade (MILLER et al., 2002).  

Não obstante, não se pode destacar a existência de posições hierárquicas 

entre os sistemas de Quorum Sensing. Os ensaios utilizando a amostra duplo 

mutante indicam que para certos fatores de virulência como formação de biofilme, 
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motilidade e adesão a células epiteliais, o gene qseC exerce maior influência do que 

o gene luxS. Porém, a integração de fatores ambientais como a temperatura pode 

reverter a hierarquia dos sistemas, como visto na motilidade da amostra duplo 

mutante sob temperatura de 26 ºC, em que luxS parece tomar uma posição superior 

à qseC. Neste caso, sugere-se que luxS e qseC compõem uma interação 

antagônica, corroborando com a influência negativa da transcrição que exercem 

entre si. 

Os resultados obtidos com a amostra triplo mutante ilustram como a 

regulação gênica é intricada e que ainda é preciso um estudo aprofundado dos 

processos celulares bacterianos. Apesar da dificuldade em aderir a células epiteliais, 

esta amostra foi capaz de formar o biofilme mais denso entre as amostras 

estudadas, e sua motilidade foi praticamente inalterada em comparação à amostra 

selvagem. Estes resultados foram surpreendentes, pois era esperado que uma 

bactéria desprovida de três sistemas de Quorum Sensing não fosse capaz de 

desenvolver processos celulares de maneira “normal”. É possível atribuir este efeito 

ao conceito de robustez, definido como uma capacidade do sistema biológico de 

manter suas funções, independente de perturbações internas ou ambientais. As 

perturbações internas podem ocorrer, por exemplo, através de mutações deletérias 

ou por expressão gênica estocástica (KITANO, 2004; KOONIN, WOLF, 2010; FÉLIX, 

BARKOULAS, 2015). De acordo com a função biológica a ser mantida e o tipo de 

perturbação, a robustez pode surgir através de diferentes mecanismos moleculares. 

O organismo pode adquirir versatilidade na sua estratégia de forrageio, buscando 

fontes de nutrição alternativas (GUIEYSSE, WUERTZ, 2012). A robustez pode 

ocorrer também pela redundância genética, ou seja, pela ativação de vias 

regulatórias ou metabólicas alternativas para executar uma determinada tarefa e 

manter a homeostase da célula (LI et al., 2010; GU et al., 2003). Supõe-se que a 

produção de biofilme em excesso seja uma forma de se proteger de um ambiente 

em que não é possível responder a estímulos externos, desta forma a população 

bacteriana se abriga dentro do EPS do biofilme em uma tentativa de aumentar suas 

chances de sobrevivência.  

Essa rede de sistemas de comunicação é complexa e interconectada, capaz 

de integrar tanto sinais ambientais como variações de temperatura e pH, e sinais 

químicos como autoindutores e produtos de metabolismo bacteriano. Desse modo, 

estabelece um mecanismo de dispositivo “liga-desliga”, ativando fatores de 
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virulência em momentos oportunos e priorizando a sobrevivência da célula em 

situações adversas. É possível que determinados sistemas sejam empregados em 

certos momentos, e a regulação negativa de um sobre o outro, ou mesmo positiva, 

seja essencial para a bactéria. 

Através dos resultados apresentados no presente trabalho, é possível 

especular um modelo de regulação da colonização pela amostra AP155. Como 

observado nos ensaios de motilidade e biofilme, a sinalização por AI-2 estimula a 

ação do motor flagelar e reprime a formação de biofilme. Se AP155 se encontra em 

um local normalmente habitado por comensais como o cólon e intestino grosso, 

receberia o sinal AI-2 produzido por estes residentes do trato gastro-intestinal como 

um aviso de um ambiente já colonizado e saturado. O AI-2 exógeno atua como um 

quimioatraente em baixa densidade populacional, estimulando a co-agregação de 

células individuais através de atividade flagelar, aumentando a densidade local e 

preparando a população local para a colonização de um ambiente adequado. O 

intestino delgado, local de colonização por EPEC, provavelmente apresenta uma 

baixa concentração de AI-2 extracelular por ser praticamente inabitado por bactérias 

comensais. Esta condição faria com que a expressão de flagelo fosse reprimida, 

dando lugar a formação de biofilme e adesão a células epiteliais pelo sistema AI-

2/LuxS. Quando E. coli coloniza uma nova área e a densidade celular local é baixa, 

há menor expressão de luxS. Deste modo, processos de adesão seriam 

estimulados, como visto no mutante em luxS. A produção de fímbrias pode facilitar a 

colonização de superfícies e outros aspectos no início da formação de biofilme por 

E. coli (PRATT, KOLTER, 1998; OTTOA et al., 1999; MOREIRA et al., 2003). Porém, 

visto que a transcrição de fimA sofreu grande redução na amostra ΔluxS, é provável 

que essa adesão seja realizada pela ativação da região LEE. O sistema AI-

3/Epinefrina/QseC teria um papel importante reconhecendo os hormônios epinefrina 

e norepinefrina, contribuindo na ativação de genes contidos em LEE. Quando este 

equilíbrio é atingido, a infecção por AP155 ocorre, com adesão a células epiteliais e 

desenvolvimento da lesão A/E. A dose infectante de EPEC já foi descrita como 

sendo de alta concentração (DONNENBERG et al., 1993; BIEBER et al., 1998). Ao 

atingir alta densidade, as bactérias começam a responder à sinalização abundante 

por AI-2, iniciando o processo de dispersão para a colonização de novos nichos. Isto 

serviria como uma resposta inteligente para evasão do sistema imune do 

hospedeiro, não sendo vantajoso para o patógeno permanecer em um ambiente já 
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saturado e explorado. 

O sistema AI-1/SdiA pode ter um papel na colonização do hospedeiro por 

AP155. Os ensaios realizados neste trabalho indicam em que o receptor SdiA regula 

fatores de virulência como a formação de biofilme, motilidade e adesão à célula 

epitelial. Apesar de SdiA ser descrito como um receptor de AHL, é possível que esta 

proteína seja funcional mesmo na ausência deste composto. A natureza cooperativa 

da comunicação por Quorum Sensing é suscetível à exploração de organismos que 

se beneficiam do sinal produzido por um organismo de outra espécie, sem 

apresentar um gasto metabólico para a produção deste sinal (SANDOZ et al., 2007; 

DIGGLE et al., 2007; SCHUSTER et al., 2013; POLLITT et al., 2013). A conservação 

de SdiA por E. coli pode ter sido mantida evolutivamente para explorar organismos 

produtores de AHL, conferindo uma vantagem competitiva em interações 

interespecíficas. A atividade de SdiA independente deste sinal pode ter surgido 

estabelecendo um controle adicional para a regulação da virulência.  

Embora o TGI de vertebrados seja um ambiente rico em espécies 

bacterianas, a detecção de organismos capazes de produzir AHL neste local se 

demonstrou praticamente inexistente (ERICKSON et al., 2002; JACOBI et al., 2003; 

SMITH et al., 2008; DYSZEL et al., 2010; EDRINGTON et al., 2009; SPERANDIO, 

2010; HUGHES et al., 2010). Uma ressalva feita em relação aos estudos anteriores 

que visavam à existência de AHLs no intestino seria que estes foram baseados na 

utilização de amostras repórteres com uma capacidade limitada para a detecção de 

diferentes tipos de AHL. É possível que com a utilização de metodologias mais 

sofisticadas seja detectada a presença de alguma molécula de AHL no TGI. Um 

achado interessante foi de que com a infecção de um patógeno produtor de AHL, 

este AI se torna disponível para utilização por espécies capazes de sentir este sinal 

(DYSZEL et al., 2010). De acordo com os ensaios realizados no presente estudo, a 

amostra AP155 é capaz de responder a AHL exógeno, ativando adesão, lesão A/E e 

motilidade. Na presença de um patógeno produtor de AHL, AP155 pode sentir o AI e 

realizar adesão, explorando um nicho vulnerável. Outra possibilidade é pela ativação 

do flagelo em busca de um ambiente não colonizado e com maior disponibilidade de 

nutrientes. 

Um mecanismo de virulência semelhante ao proposto para AP155 já foi 

descrito para a bactéria V. cholerae. Neste patógeno, a formação de biofilme é 

ativada em baixas concentrações celulares, e inibida em alta densidade. Desta 
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maneira, V. cholerae permanece aderido ao hospedeiro em baixas concentrações 

celulares enquanto fatores de virulência são expressos. Em alta concentração 

celular, a repressão por Quorum Sensing do biofilme e de fatores de virulência 

facilita a dispersão para o ambiente. Esta estratégia permite que V. cholerae possa 

competir por nutrientes no hospedeiro em baixa concentração de células e otimizar 

sua habilidade em colonizar outros hospedeiros quando atinge alta densidade 

celular (NADELL, BASSLER, 2011). Devido à dose infectante ser alta, o hospedeiro 

serve como um incubador e, quando a quantidade celular é alta o bastante para 

assegurar uma infecção eficaz em um novo hospedeiro, a população se dispersa. 

Nossos resultados reinforçam a idéia de que a formação de biofilme, a 

motilidade bacteriana e adesão ao epitélio do hospedeiro são fenótipos que devem 

ser regulados de forma precisa em resposta a sinais recebidos do ambiente, e 

diversos mecanismos regulatórios estão envolvidos nestes processos, inclusive 

Quorum Sensing. A grande heterogeneidade das comunidades microbianas 

naturais, especialmente da microbiota residente, estabelece um ambiente de intensa 

interatividade. Para continuarem estáveis, estas comunidades devem se adaptar a 

diversas mudanças no ambiente como: variações de temperatura, pH, nutrientes 

disponíveis para consumo ou composição dos residentes da comunidade. Para isso, 

sistemas de comunicação sofisticados como Quorum Sensing surgiram e foram 

conservados evolutivamente. A possibilidade de avaliar a densidade populacional e 

seu estado nutricional através de sinais químicos oferece uma grande vantagem 

competitiva em ambientes adversos ou em ambientes ainda não explorados. Esta 

rede regulatória de sistemas de comunicação capta sinais externos e os traduz 

como respostas que tragam benefícios às bactérias. 

O relato de que amostras bacterianas mutantes em genes relacionados a 

sistemas de Quorum Sensing apresentam virulência atenuada levou ao 

desenvolvimento de estratégias alternativas para o controle de doenças baseado em 

inibidores de Quorum Sensing (PIRHONEN et al., 1993; PEARSON et al., 2000; 

GREENBERG, 2003). Diversas moléculas com diferentes modos de ação foram 

descobertas desde então, atuando como antagonistas para o bloqueio de 

receptores, inibidores de sintases e ainda enzimas que degradam moléculas AIs 

(GIVSKOV et al., 1996; DONG et al., 2001; HENTZER et al., 2003; LIN et al., 2003; 

ELIAS, TAWFIK, 2012; O’LOUG LIN et al., 2013). Levando em conta que grande 

parte das vias regulatórias controladas por Quorum Sensing são conservadas entre 
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diferentes espécies bacterianas, uma terapia única poderia ser direcionada para agir 

contra diversos patógenos. Mesmo com resultados promissores, alguns obstáculos 

ainda devem ser contornados para que este conceito de tratamento seja 

estabelecido de forma bem-sucedida. A falta de funcionalidade em modelos animais, 

um sistema de delivery eficiente, potencial toxicidade e um espectro de atividade 

restrito dificultam a aplicação de resultados observados in vitro em relação a testes 

clínicos. Além disso, levando em conta a interconectividade entre estes sistemas, é 

necessário evitar que a interferência de um sistema não aumente a patogenicidade 

da bactéria através da ativação de outro sistema.  A ideia de que tratamentos anti-

Quorum Sensing agem contra a virulência de patógenos, ao contrário de anti-

bacterianos convencionais, introduz a hipótese de que o surgimento de resistência 

microbiana seria reduzido ou inexistente (ALLEN et al., 2014). Avanços neste 

sentido ainda são necessários para determinar tratamentos anti-Quorum Sensing 

como um substituto a tratamentos convencionais baseados em antimicrobianos. De 

acordo com estimativas do governo Britânico, em aproximadamente 50 anos, mortes 

causadas por agentes microbianos resistentes poderão chegar a mais de 10 milhões 

por ano, acarretando em perdas no produto interno bruto (PIB) mundial de até 100 

trilhões de dólares (O’NEILL, 2016). É possível que uma combinação das duas 

abordagens seja um caminho mais viável a se tomar no futuro. 
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7 CONCLUSÕES 

 

A sinalização por AI-2 e o gene luxS regulam de forma positiva a motilidade 

bacteriana e de forma negativa a formação de biofilme e adesão (lesão A/E) a 

células epiteliais na amostra aEPEC AP155.  

A formação de biofilme é influenciada por QseC de diferentes maneiras 

dependendo da temperatura de crescimento. A expressão dos componentes da 

matriz extracelular fímbria curli e celulose desempenham um papel importante na 

formação desta estrutura. Estes mesmos componentes podem ter papel ativo no 

processo de adesão em células epiteliais via QseC. 

O hormônio adrenérgico epinefrina aumenta a motilidade e a adesão (lesão 

A/E) às células epiteliais in vitro independente de QseC. Epinefrina diminui a 

formação de biofilme de maneira similar.  

 O gene sdiA regula positivamente a motilidade, a formação de biofilme e 

adesão às células epiteliais (lesão A/E). O composto N-(3-Oxohexanoyl)-DL-

homoserina lactona (3o-C6-DL-HSL) aumenta a motilidade independente de SdiA, 

diminui a formação de biofilme e aumenta adesão às células epiteliais de forma SdiA 

dependente. 

 O gene qseC é hierarquicamente superior a luxS, os dois genes parecem 

interagir antagonicamente e exercer regulação negativa entre si. 

 A deleção de genes pertencentes aos três sistemas de Quorum Sensing 

aumenta a produção de biofilme de forma robusta. 
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