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RESUMO

Rocha RP. A resposta SOS de Caulobacter crescentus e relação dos mecanismos de reparo de
DNA com a progressão do ciclo celular. [Tese (Doutorado em Microbiologia)]. São Paulo:
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011.

Caulobacter crescentus pertence ao grupo das proteobactérias alfa e apresenta uma
característica distinta de diferenciação celular a cada ciclo de divisão, rara entre as bactérias.
Estratégias que visem ao acoplamento entre o monitoramento da integridade do material
genético, como mecanismos de reparo de DNA, e a progressão do ciclo celular devem, portanto,
existir neste organismo. Estudos sobre mecanismos de reparo em bactérias sempre indicam
como uma via importante àquela representada pela resposta SOS, uma complexa e ampla
resposta celular frente a estresses genotóxicos. Dentro deste contexto, este trabalho visou
aprofundar o conhecimento atual sobre os mecanismos de reparo em C. crescentus, bem como
suas possíveis implicações para a progressão do ciclo celular. Caracterizamos a resposta SOS
deste organismo através da construção de um mutante para o repressor desta, LexA. Neste
trabalho identificamos 44 genes que são parte deste regulon. Vários destes coincidem com
outras bactérias que já foram estudadas, mas muitos ainda não foram descritos como parte do
regulon. Curiosamente, identificamos alguns genes (dnaB e a JAL CC_2433) que são regulados
positivamente por LexA. Dedicamos também parte de nossos esforços para caracterizar
funcionalmente alguns dos genes do regulon, como CC_2272 (que codifica uma proteína da
família das endonucleases III) e CC_2433, descrito acima. A cepa deficiente em LexA apresentou
morfologia filamentosa, e por esse motivo, buscamos também desvendar quais seriam os
fatores genéticos responsáveis por esta morfologia; até o momento, no entanto, temos apenas
uma hipótese de como a filamentação deva ocorrer na ausência de LexA. Neste trabalho
também investigamos os processos de controle do ciclo celular após a introdução de danos na
molécula de DNA pela luz UVC, em mutantes deficientes para diferentes vias de reparo. Estes
experimentos nos mostraram que as células procariontes também possuem mecanismos para
acoplar a progressão do ciclo celular a integridade do material genético, seja através de

mecanismos canônicos de pontos de checagem (checkpoint) ou não. Este trabalho abre,
portanto, novas e excitantes possibilidades no campo da biologia bacteriana.

Palavras-chave: Reparo de DNA. Ciclo celular. Caulobacter crescentus. Lesões ao DNA.
Genômica. Microbiologia.

ABSTRACT

Rocha RP. The SOS response of Caulobacter crescentus and the relationship between DNA repair
mechanisms and the cell cycle progression. [Ph. D. Thesis (Microbiology)]. São Paulo: Instituto
de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011.

Caulobacter crescentus, belonging to the group alphaproteobacteria, displays the distinctive
feature of cell differentiation after each cell division, rare among bacteria. Several mechanisms
of transcriptional and post-translation control are involved in ensuring the correct control and
coordination of the process. Thus, strategies involved in monitoring the coupling of genetic
material integrity, such as DNA repair mechanisms and cell-cycle-progression, must exist.
Studies of these repair mechanisms in bacteria always indicate SOS response as being one of the
most important, due to its complex and broad cellular response to genotoxic stress. In this
context, the aim was to expand current knowledge on DNA repair mechanisms in C. crescentus,
as well as the possible implications this could have on cell-cycle-progression. Thus, SOS response
in this organism was characterized through the establishment of a mutant strain of its repressor,
LexA. 44 genes that are part of the regulon were identified. Several are regulated in other
bacteria, although some have not, as yet, been described as part of the regulon itself.
Interestingly, certain genes (dnaB and the ORF CC_2433) that are up-regulated by LexA, were
also identified. Part of our efforts were dedicated to functionally characterizing certain genes of
this regulon, such as CC_2272, which encodes an endonuclease III family protein, and CC_2433,
described above. An attempt was made to discover which of the genetic factors induced
filamentous morphology in the LexA deficient strain. As yet, there is only a hypothesis of how
this could possibly occur in the absence of LexA. Cell-cycle-control processes, following UVC
induced DNA damage in mutant strains deficient in DNA repair pathways, were investigated. It
was shown that prokaryotic cells also possess mechanisms for coupling cell-cycle-progression
towards genetic material integrity, by way of canonical checkpoints or not. Thus, this work
opens up new and exciting possibilities in the field of bacterial biology.
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