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Resumo
As células representam as peças básicas dos organismos vivos. Elas estão cons-
tantemente se dividindo e copiando seu material genético, o DNA, para produzir
descendentes. A replicação do DNA, ou seja, a duplicação do material genético
que precede a divisão celular, é um processo comum a todas as células vivas. Tal
mecanismo de replicação do DNA é realizado por certas proteínas especializadas,
as DNA polimerases, em um processo altamente coordenado. Para organismos uni-
celulares, como a bactéria Escherichia coli (E. coli), isso significa gerar um indivíduo
completamente novo e idêntico, em um processo que envolve a replicação precisa
de milhões de pares de bases de informação genética.

As células estão constantemente expostas à condições adversas, a saber: luz
UV do sol, inanição, condições extremas de pH e variações de temperatura. Tais
condições impactam severamente o metabolismo celular e danificam DNA. E. coli
contém cinco tipos diferentes de DNA polimerase (DNA Pols): Pols I e III replicam
o DNA com alta precisão em condições normais e são incapazes de copiar o DNA
danificado; Pols II, IV e V são mutagênicas e expressas em resposta a danos no
material genético, catalisando a síntese translesão do DNA e introduzindo diversas
mutações (Translesion DNA synthesis – TLS).

Décadas de pesquisa elucidaram o funcionamento de diferentes polimerases,
porém várias questões fundamentais permanecem em aberto: como uma célula
consegue replicar fielmente seu material genético mesmo na presença de danos do
DNA molde? Como a célula consegue coordenar qual DNA polimerase será usada
para copiar DNA, mesmo possuindo várias disponíveis? Esta tese aborda essas e
outras questões relacionadas, focando-se no desenvolvimento de ferramentas de
microscopia de fluorescência para visualizar individualmente DNA polimerases em
células bacterianas vivas.

No Capítulo 1, eu reviso nosso conhecimento sobre os mecanismos de replica-
ção do DNA em bactérias e apresento com mais detalhes as proteínas envolvidas no
complicado e altamente orquestrado processo de síntese de DNA. Primeiramente,
abordo o replissomo como a fábrica de replicação do DNA, discutindo as proteínas
acessórias envolvidas e fornecendo uma breve descrição de como as atividades de
diferentes DNA polimerases são coordenadas no replissomo. Adiante, descrevo as
consequências dos danos no DNA para as células e discuto em detalhes os me-
canismos moleculares em torno da resposta SOS (SOS response), um conceito
fundamental para minha tese. Células bacterianas respondem ao estresse ambi-
ental ativando diferentes padrões globais de expressão gênica. Durante a resposta
SOS, as DNA polimerares mutagênicas são expressas e esse mecanismo é neces-
sário para a célula reiniciar os processos de replicação estagnados pelas lesões no
DNA. Para limitar a introdução de mais mutações, etapas extras de regulação são
requeridas para controlar a ativação das diferentes DNA polimerases mutagênicas.
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Enquanto as atividades bioquímicas de cada DNA polimerase foram extensa-
mente caracterizadas, várias questões sobre regulação e competição in vivo perma-
necem sem resposta. Não sabemos, por exemplo, quando a principal DNA polime-
rase encontrada no replissomo, a Pol III, é removida após estagnar frente à lesões
no DNA in vivo. Ainda , não sabemos quando as DNA polimerases capazes de sín-
tese translesão (Pol ll, Pol IV e Pol V) são capazes de ganhar acesso ao DNA molde
saudável. Estas questões estão diretamente relacionadas à manutenção do material
genético e são altamente relevantes para o nosso entendimento sobre mutagenici-
dade e seu papel na evolução. O desenvolvimento de técnicas de microscopia de
alta resolução e alta sensibilidade aliadas a modernas técnicas de engenharia gené-
tica é fundamental para os estudos do ambiente celular extremamente complexo e
repleto de partículas. Nós, agora, podemos modificar proteínas dentro de células
vivas e acompahá-las em tempo real! Monitorar qualquer processo molecular em
organismos vivos com fluorescência pode ser comparado a tentar achar um amigo,
vestindo uma camiseta preta, em um festival de rock com centenas de milhares
de pessoas – à noite. Os recentes avanços em acquisição de imagens e engenha-
ria genética permitem, analogamente, que seu amigo vista um chapéu com uma
lâmpada estroboscópia. Ele agora não é mais tão difícil de ser encontrado quanto
antes, mas a dificuldade ainda existe. No fim do Capítulo 1, eu comparo breve-
mente: as estratégias de molécula-única e de moléculas em conjunto (ensemble),
apresento as limitações de cada tipo, discuto as dificuldades de implementação in
vivo e descrevo os recentes trabalhos de microscopia de molécula-única envolvendo
replicação do DNA. Aplicar ténicas em seu estado da arte envolve desenvolver as
ferramentas de análise e estabeler os protocolos experimentais. No capítulo 2, eu
descrevo um software em código aberto que desenvolvi para automatizar o proces-
samento dos dados e imagens realizados em meu projeto de pesquisa. O software
foi desenvolvido como um plugin para o conhecido programa de análises de imagem
ImageJ.

No Capítulo 3, descrevo um artefato experimental que encontramos ao desen-
volver as estratégias de marcação com proteínas fluorescences para serem usadas
em E. coli. Nós observamos que uma proteína fluorescente vermelha popular e
frequentemente utilizada, a mKate2, associa-se com a membrana interna da célula
bacteriana quando deveria difundir-se livremente no citoplasma. Notavelmente,
essa falsa localização só é observada em concentrações muito baixas de proteínas.
Esse achado impacta diretamente a interpretação do nosso trabalho e de outros pes-
quisadores em nosso campo, resultando na necessidade de controles experimentais
adicionais em estudos de localização de moléculas individuais.

O Capítulo 4 explora o desendolvimento e combinação das tecnologias descritas
acima e descreve como desvendamos um novo mecanismo de regulação de DNA
polimerases. Quando grandes quantidades de DNA lesionado se encontram no cro-
mossomo bacteriano, o processo de replicação para e a cascada de resposta SOS
é induzida a fim de reativar a replicação do DNA. Inicialmente, as células adotam
estratégias não mutagênicas, como excisão de núcleotídeos e de bases danifica-
das. Caso esse processo seja insuficiente, o acumulo de lesões no DNA dispara
a expressão de DNA polimerases mutagênicas. Essa estratégia é vista como um
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último recurso disponível para a célula visto que a replicação reinicia, colocando
em cheque a manutenção do material genético. Este trabalho concentra-se na
DNA Polimerase V (Pol V), uma enzima que é expressa tardiamente na resposta
SOS . Por causa de sua alta mutagenicidade, os níveis de Pol V na célula são man-
tidos ao mínimo. Nós utilizados microscopia de fluorescência em molécula-única
para visualizar UmuC (uma das subunidades da Pol V) dentro de células vivas e
para caracterizar seu comportamento espacial e temporal. Nós mostramos que a
Pol V é controlada por um mecanismo até então desconhecido e composto por vá-
rias cascatas de regulação. Nesse mecanismo, Pol V é temporariamente alocada
na membrana celular, permitindo assim que outras TLS DNA polimerases tenham
chance de agir primeiro.

Contudo, quais são os mecanismos moleculares que regem a ativação correta
de uma polimerase? A visão clássica descreve a troca de polimerases regida pela lei
da ação das massas. Ou seja, o mecanismo é dirigido pela concentração de cada
DNA polimerase e sua respectiva afinidade ao DNA e ao replissomo. No capítulo
5, exploramos o cenário de múltiplas DNA polimerases em células vivas de E. coli.
Embora as atividades bioquímicas das DNA polimerases de translesão (Pols II, IV
e V) sejam bem conhecidas, várias perguntas acerca da regulação e competição in
vivo entre essas enzimas permanence inexplorada. Usando engenharia genética e
microscopia de fluorescência de molécula-única, nós monitoramos o replissomo e a
Pol V em cepas de E. coli em que as DNA polimerases II e/ou IV foram removidas.
Tal remoção nos permite testar os limites da lei da ação das massas nos mecanismos
que regulam a troca de polimerases e o acesso ao DNA. Por fim, verificamos que a
presença ou ausência das Pols II e IV tem pouca influência no número de moléculas
de Pol V ligadas ao replissomo ou a outros sítios no cromosomo - uma observação
que conflita diretamente com o modelo clássico e demanda a formulação de novas
hipóteses.

Finalmente, no Capítulo 6, eu discuto as implicações deste trabalho nos modelos
atuais de intercâmbio de TLS DNA polimerases. Essas DNA polimerases especiali-
zadas são peças-chave na evolução, promovendo diversidade genética e impulsio-
nando a adaptação ao aumentar a variabilidade genética. Em particular, nossa ha-
bilidade de compreender as vias moleculares que guiam a evolução em condições
severas pode explicar por que bactérias desenlvolvem resistência a antibióticos ou
por que células cancerosas falham em responder a certos tratamentos.




