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RESUMO
Os genes de choque térmico groES e groEL de Caulobacter crescentus foram
isolados utilizando-se os genes homólogos de E.coli como sonda e por sequenciamento
demonstrou-se que estes genes estão organizados na forma de um operon em um
fragmento de DNA de aproximadamente 2,5 kb, contendo também sua região
regulatória.
"Northern blots" de RNA total de células crescidas a 30°C ou submetidas a
choque térmico mostraram a presença de um único RNA de tamanho aproximado de
2,3kb, altamente induzido por choque térmico, permanecendo em altos níveis mesmo
após longos períodos de choque térmico. Amostras de RNA total de células sincronizadas,
de diferentes estágios do ciclo celular de Caulobacter, foram também analisadas mostrando
que os níveis do mRNA groESL variam durante o ciclo, apresentando um máximo na
célula prédivisional.
Análises através de "Western blot" mostraram uma pequena variação nos
níveis da proteína GroEL ao longo do ciclo celular, sendo os tempos 60 e 120 minutos,
respectivamente, os pontos de mínimo e máximo acúmulo da proteína concordando com
os resultados obtidos em "N orthern blots". O mesmo tipo de análise foi feito com
extratos totais obtidos a partir uma população mista de células crescidas a 300 C e
submetidas a choque térmico, observando-se o acúmulo da proteína até 60 minutos
depois do choque térmico, com aumento da ordem de 5 vezes nos níveis de GroEL,
níveis estes que diminuem lentamente a partir deste ponto.
Os inícios de transcrição foram determinados em experimentos de "primer
extension" utilizando-se RNA total de células incubadas 30 0 C e de células submetidas a
diferentes condições de choque térmico. Dois possíveis sítios de início de transcrição
foram determinados nas posições -119 e -88 do ATG da metionina iniciadora de groES,
sendo as regiões -10 e -35 dos promotores correspondentes (P 1 e P2) identificadas.
Somente a transcrição iniciando a partir de P2, que apresenta características de um
. pe Iocr,
32
,.
promotor transcnto
aumenta d urante o c h oque termlCO.
Fusões de transcrição com o vetor repórter p/acZ/290 e a região 5' regulatória
do operon groESL foram construídas para identificar as sequências responsáveis pelo
controle por choque térmico e pelo controle temporal. Fusões de transcrição contendo
deleções na região 5' do operon mostraram que sequências a montante do promotor P2
não são necessárias para a indução por choque térmico ou para o controle temporal.
Fusões de transcrição contendo mutações sítio-dirigidas na repetição invertida,
encontrada a 3' do promotor P2, antes do gene groES, revelaram que este elemento,
conhecido como CIRCE, regula negativamente a expressão de groESL a 300 C e
mutações neste elemento levam à perda do controle temporal deste operon.
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