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Resumo
NARA, J. M. Adesinas fimbriais em Escherichia coli enteropatogênica
atípica: prevalência e proteômica. 2012. 148 f. Tese (Doutorado em
Microbiologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2012.
Escherichia coli enteropatogênica atípica (EPECa) emergiu mundialmente
como uma significante causa de diarreia pediátrica. Em células epiteliais in
vitro, devido à ausência da fímbria Bundle-Forming Pilus (BFP), esse patotipo
não apresenta o padrão de adesão localizado em 3 h observado nas EPEC
típicas. Por outro lado, os isolados de EPECa podem não aderir ou apresentar
os padrões de aderência localizado-like, agregativo, difuso ou indeterminado.
Como esses fenótipos de aderência são também observados em outros
patotipos de E. coli, o objetivo deste estudo foi pesquisar nas EPECa a
presença de genes de adesinas encontrados em outras E. coli patogênicas e
analisar comparativamente por proteoma os extratos protéicos dos isolados de
EPECa BA320 (localizado-like), Ec292/84 (agregativo), 9100-83 (difuso) e
BA4013 (não aderente). Por microscopia eletrônica de transmissão observouse a presença de diferentes estruturas filamentosas ancoradas a superfície nos
quatro isolados de EPECa. Também verificou-se a presença dos genes fimA,
fimH, papA, ecpA, ldaH, pilS, daaC, sfpA, lpfAO113 e os variantes polimórficos
(lpfA1 e lpfA2) por PCR. Enquanto, por proteômica, utilizando gel 2D e LCMS/MS, foram identificadas nos extratos protéicos das EPECa, extraídos com
Omnimixer e precipitados com sulfato de amônio, diversas proteínas envolvidas
em diferentes processos funcionais das bactérias, incluindo proteínas
indiretamente envolvidas no mecanismo de adesão bacteriana. Entre as
estruturas encontradas estão: uma proteína envolvida no processo de
regulação transcricional (Histone-like Nucleoid Structuring, H-NS), uma
proteína de membrana (Outer membrane protein, OmpX), as proteínas
metabólicas Universal stress protein (Usp), a glicoproteína L-Fucose
mutarotase (FucU) e a proteína transportadora galactose-binding transport
(MglB) associadas ao processo de funcionamento das adesinas fimbriais de E.
coli. Nos extratos protéicos também foram identificadas algumas proteínas
hipotéticas, dentre as quais se destaca uma possível proteína filamentosa
encontrada nas EPECa com os fenótipos de adesão localizado-like, agregativo
e difuso. Os resultados obtidos nos permitem concluir que os genes que
codificam a fímbria tipo 1 e a fímbria ECP são altamente prevalentes nos
isolados de EPECa e que as proteínas identificadas no proteoma dos quatro
isolados de EPECa, que estão relacionadas as diferentes funções bacterianas,
podem funcionar como complexos protéicos, direta ou indiretamente,
envolvidos no processo de adesão.

Palavras-chaves: EPECa. Genes. Fímbrias. Proteoma. PCR. Gel de
eletroforese 2D. LC-MS/MS.
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Abstract
NARA, J. M. Fimbrial adhesins in atypical enteropathogenic Escherichia
coli: prevalence and proteomics. 2012. 148 p. PhD thesis (Microbiology) Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
Atypical enteropathogenic Escherichia coli (aEPEC) have emerged as a
significant cause of pediatric diarrhea worldwide. Due to the absence of BFP
fimbriae (bundle-forming pili), aEPEC are unable to develop the 3 h-localized
adhesion pattern observed in typical EPEC. Since some aEPEC show the
adherence phenotype observed for other pathotypes of E. coli, the aim of this
study was to investigate, in aEPEC, the presence of adhesin genes found in
other pathogenic E. coli and to analyze, by comparative proteomic analyses, the
protein extracts isolated from aEPEC BA320 (localized-like), Ec292/84
(aggregative) and 9100-83 (diffuse) and BA4013 (non-adherent). Initially,
transmission electron microscopy demonstrated the presence of different
filamentous structures anchored to the surface in the four EPEC isolates. PCR
analyses of aEPEC revealed the presence of the genes fimA, fimH, papA,
ecpA, ldaH, pilS, daaC, sfpA, lpfAO113 and polymorphic variants (lpfA1 and
lpfA2), which are also present in other pathotypes of E. coli. On the other hand,
proteomic analyses of aEPEC extracts obtained with an Omnimixer and
precipitated with ammonium sulfate, using 2D gel electrophoresis and LCMS/MS, identified several proteins involved in different functional processes of
bacteria, including proteins involved in the mechanism of bacterial adhesion,
namely: a histone-like nucleoid structuring protein (H-NS), an outer membrane
protein (OmpX), universal stress proteins (Usp), L-fucose mutarotase (FucU)
and galactose-binding transport protein (MglB) associated with the action of
adhesins of E. coli fimbriae. The protein extract also revealed “hypothetical”
proteins, particularly a putative filamentous protein found in aEPEC with the
phenotypes of localized-like, diffuse and aggregative adherence. Therefore, we
conclude that the genes encoding type 1 fimbriae and ECP fimbriae are highly
prevalent in aEPEC isolates, and that the proteins identified in the proteome of
four aEPEC strains, which are related to different bacterial functions, can
operate as protein complexes, directly or indirectly involved in adhesion
processes.

Keywords: aEPEC. Genes. Fimbriae. Proteome. PCR. 2D gel electrophoresis.
LC MS/MS.
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LISTA DE ABREVIATURAS
ESI-Q-Tof: Electrospray - Quadrupole - Time of flight
ORF (open reading frame): região de leitura aberta
Fim: Fímbria tipo 1
ECP / ecp (E. coli common pilus): pilus comum de E. coli
Esp / esp (EPEC secreted proteins): proteínas secretadas de EPEC
H-NS: Histone-like Nucleoid Structuring protein
Usp (Universal stress protein): proteína universal de stress
Omp (Outer membrane protein): proteína de membrana externa
MglB: galactose-binding transport protein
FucU: L-fucose mutarotase
ALL: Adesão Localizada-Like
AA: Adesão Agregativa
AD: Adesão Difusa
NA: Não Aderente
LEE: Locus of Enterocyte Effacement
TTSS (Type III Secretion System): sistema de secreção do tipo III
eae : EPEC attaching and effacing
EAF (EPEC adherence factor): fator de aderência de EPEC
BFP / bfp: bundle-forming pilus
LPF / lpf (Long Polar Fimbriae): fímbria polar longo
Lng: Longus
sfp (sorbitol-fermenting pilus): pili fermentadora de sorbitol
CFs (Colonization Factors): fatores de colonização
CS (Coli Surface antigen): antígenos da superfície de coli
AAFs (Aggregative Adherence Fimbriae): fímbrias de adesão agregativa
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