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Introdução 

A bactéria fitopatogênica Xylella fastidiosa 

A bactéria Xylella fastidiosa, um patógeno exclusivo de plantas, é o agente 

etiológico de diversas fitopatogenias economicamente importantes, como a Clorose 

Variegada do Citros (CVC) no Brasil e a doença de Pierce em videiras dos EUA. O 

sintoma mais crítico é a oclusão de vasos, responsáveis por levar água e nutrientes da 

raiz para a copa das árvores, causada pela agregação de X. fastidiosa dentro do xilema 

de plantas.  

A bactéria é transmitida e disseminada dentro dos pomares por insetos 

vetores, as cigarrinhas (Homoptera: Cicadellidae). Onze espécies de cigarrinhas são 

comprovadamente capazes de transmitir a CVC, ao inocularem a bactéria em plantas 

sadias. As cigarrinhas adquirem a bactéria ao se alimentarem de plantas doentes. 

As plantas infectadas por X. fastidiosa mostram os primeiros sintomas nas 

folhas mais maduras da planta. A folha adquire pequenas manchas amareladas que 

podem evoluir para lesões de cor palha. Posteriormente observam-se alguns ramos 

com frutos pequenos, as plantas mais novas rapidamente são tomadas pela doença. 

Os frutos podem perder até 75% do peso. Ficam pequenos, endurecidos e queimados 

pelo sol, sendo impossível a sua comercialização. 

São Paulo (Brasil) e a Flórida (EUA) são as duas principais áreas de crescimento 

de citros no mundo. No estado de São Paulo, responsável por 87% da produção 

brasileira e 30% da produção mundial, existe aproximadamente 164 milhões de 

árvores em uma área de aproximadamente 630,200ha. A CVC foi relatada pela 

primeira vez em 1987 nos estados de São Paulo e Minas Gerais, espalhando-se 

rapidamente pela ação de vetores por todas as regiões de crescimento de citros do 

Brasil. Hoje, a CVC é a uma grande preocupação para a indústria brasileira 

(http://fundecitrus.com.br/doencas/cvc.html às 16hs do dia 17/03/2009).  Em 2000, o 

genoma da X. fastidiosa foi sequenciado no Brasil (Simpson et al., 2000) e as 

sequencias estão disponíveis no site http://www.xylella.lncc.br/. 

http://fundecitrus.com.br/doencas/cvc.html
http://www.xylella.lncc.br/
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A análise do proteoma de Xylella fastidiosa por gel bidimensional (gel 2D) / 

espectrometria de massas (Smolka et al., 2003) revelou que 9% das proteínas extra-

celulares tinham função anti-oxidante, entre elas a catalase, a super-óxido dismutase 

(MnSOD), a Ohr (organic hydroperoxide resistance), e a AhpC (Alquil hidroperóxido 

redutase subunidade C). Dentre essas, a AhpC e a MnSOD também foram encontradas 

no extrato celular. Segundo os autores, tais proteínas seriam importantes por criar um 

ambiente propício para a estabilização do biofilme no xilema da planta, já que 

defenderiam a bactéria do ataque oxidativo gerado pela planta no ambiente extra-

celular.  

Nosso grupo desenvolve estudos sobre a caracterização de proteínas de Xylella 

fastidiosa envolvidas com a resposta ao estresse oxidativo; como a caracterização do 

mecanismo catalítico e reatividade de  PrxQ (Peroxirredoxina Q) (Horta BB et al., 2010; 

Horta BB, 2009); e  a caracterização bioquímica e estrutural de Ohr (Organic 

hydroperoxide resistance) (Cussiol JR et al., 2003; Oliveira MA et al., 2004; Cussiol JR et 

al., 2010) 

Defesas antioxidantes 

Grandes quantidades de oxigênio molecular se acumularam na atmosfera da 

terra por volta de 2x109 anos atrás, provavelmente devido ao aparecimento de 

organismos fotossintéticos. Devido a esse fenômeno, foi possível o surgimento de 

mecanismos eficazes para a geração energia através da respiração celular. Por outro 

lado, os organismos ficaram mais expostos à oxidação de componentes celulares 

essenciais. Uma forte pressão evolutiva surgiu então para proteger os organismos da 

toxicidade do oxigênio, levando a criação de mecanismos para proteção ou o 

deslocamento desses micro-organismos para ambientes abrigados com baixos níveis 

ou mesmo ausência de oxigênio.  

Organismos anaeróbios estritos (Treponema denticola, Clostridia) crescem 

somente na ausência de oxigênio, para alguns apenas uma breve exposição pode ser 

letal, outros tem apenas uma parada no crescimento. Anaeróbios moderados podem 

tolerar uma atmosfera de até 10% de oxigênio, enquanto microaeróbios precisam de 

oxigênio para sobreviver, mas não podem tolerar 21% de O2. Os organismos 
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anaeróbios podem ser mais vulneráveis a oxidação de componentes celulares. Mesmo 

para organismos aeróbios, concentrações de oxigênio maiores que a normal ser tóxicas 

(Halliwell e Gutteridge, 1999). Dessa forma, o oxigênio molecular é tóxico aos seres 

vivos apesar de desempenhar um importante papel biológico como aceptor final de 

elétrons na cadeia respiratória. Essa toxicidade está fortemente relacionada com a 

geração de ROS (Reactive Oxygen Species) por reduções parciais do oxigênio 

molecular. 

Os mecanismos de defesa antioxidante podem atuar em diversos momentos, 

desde a prevenção da formação, como proteínas que complexam metais 

(transferrinas, metalotioneina), como na remoção de ROS, que pode ser realizada por 

complexos de baixo peso molecular (glutationa, vitaminas C e E), ou por enzimas como 

catalase, peroxirredoxinas e SOD (superóxido dismutase) (Halliwell e Gutteridge, 

1999). Além de sistemas de reparo dessas lesões. A respeito da remoção de ROS por 

proteínas, daremos destaque às peroxirredoxinas que são um dos objetos de estudo 

do meu projeto. 

Peroxirredoxinas 

A maioria das proteínas que tem a habilidade de participar de reações com 

transferência de elétrons conta com co-fatores orgânicos e inorgânicos (NAD+, FAD, 

heme, Cu2+, Fe2+ entre outros) para a atividade redox. Em contraste, a ubíqua família 

das peroxirredoxinas não possui co-fatores, mas utiliza-se da atividade redox de seus 

resíduos de cisteína intrínsecos para reduzir hidroperóxidos (revisado por Poole, 2005).  

O enovelamento da proteína é responsável por gerar um ambiente em que 

seus resíduos de cisteína sejam ativos, visto que a cisteína livre possui baixa 

reatividade para participar de processos redox. A reatividade do grupo sulfidrila está 

relacionada com o  pKa de seu grupo tiól, sendo a sua forma desprotonada (tiolato ou –

RS-) mais nucleofílica que sua forma protonada (R-SH). Tais proteínas com função 

redox têm a sua cisteína reativa estabilizada na sua forma tiolato por resíduos básicos, 

normalmente lisina ou arginina, além de uma treonina, totalmente conservada em 

peroxirredoxinas (revisado por Netto et al., 2007). Recentemente, a estabilização do 
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tiolato tem sido relacionada com a estabilização do estado de transição e não com o 

aumento da concentração de nucleófilo (Ferrer-Sueta et al., 2011).  

As peroxirredoxinas apresentam três classes que se diferenciam pelos 

mecanismos de estabilização das cisteínas oxidadas (Figura 1). Em todas as três classes, 

o resíduo de cisteína reativo é oxidado a ácido sulfênico (R-Cys-SOH). As 1-Cys Prx 

possuem apenas a cisteína N-terminal conservada. O ácido sulfênico é estabilizado 

pela estrutura protéica e reduzido pela ação de um tiól; 2-cys-prx típicas possuem uma 

segunda cisteína conservada (a cisteína de resolução – Cys-Sr). O ácido sulfênico reage 

rapidamente com a Cys-Sr de outra peroxirredoxina, formando uma ponte dissulfeto 

intermolecular, e é nessa classe que se encontra AhpC;  2-cys-prx atípica também 

possuem a Cys-Sr, porém, o dissulfeto formado é intramolecular. 

Dessa forma, apesar de apresentarem mecanismos distintos, as três classes de 

peroxirredoxinas catalisam a mesma equação geral (revisado por Netto et al., 2007). 

ROOH + 2RSH     →     ROH + H2O + RSSR 

As 2-cys prx típicas e atípicas, após a redução do hidroperóxido, formam uma 

ponte dissulfeto entre as cisteínas catalíticas. Para outras moléculas de hidroperóxido 

serem reduzidas, o dissulfeto precisa ser re-reduzido. A etapa de redução do dissulfeto 

das 2-cys prx típicas e atípicas é na maior parte dos casos realizada por um sistema 

chamado tiorredoxina (Trx). 
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Figura 1: Mecanismo catalítico das 

peroxirredoxinas. A. mecanismo característico das 

1-cys-prx. B. mecanismo característico das 2-cys-

prx típicas. C. mecanismo característico das   2-cys-

prx atípicas. Independente do mecanismo 

catalítico, a soma geral das reações parciais resulta 

na reação geral catalisada por peroxirredoxinas 

(revisado por Netto et al., 2007).  

 

 

 

As enzimas presentes em cada uma dessas três classes não compartilham 

similaridade de sequência de aminoácidos, porém compartinham o enovelamento 

tiorredoxina, formado por quatro folhas beta-pregueadas envoltas por três alfa-

hélices. Dessa forma, várias classificações foram propostas baseadas na sequencia de 

aminoácidos e estrutura. Uma das mais aceitas atualmente é a descrita por Nelson et 

al. (2010) que divide as Prxs em seis subfamílias: (1) BCP/PrxQ; (2) AhpE; (3) 

AhpC/Prx1; (4) Prx6; (5) Prx5 e (6) Tpx. As seis sub-familias são altamente divergentes 

entre si em termos da sequencia de aminoácidos, mas não em termos estruturais. 

Apesar da divergência na sequência de aminoácidos, todas Prxs compartilham o 

mesmo motivo: PXXTXXC, aonde o resíduo de cisteína em questão é a cisteína reativa, 

também chamada de peroxidásica. De acordo com essa classificação, AhpC (alvo de 

estudo do presente trabalho) faz parte de uma sub-família denominada AhpC/Prx1. 

Nessa sub-família, todas as proteínas apresentam mecanismo do tipo 2-Cys típico. 

Sistema Tiorredoxina 

O Sistema Tiorredoxina é composto por duas enzimas, a Tiorredoxina (Trx) e a 

Tiorredoxina Redutase (TrxR). A primeira Tiorredoxina foi descrita em 1964 por 
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Laurent et al, como uma pequena proteína redox de Escherichia coli, já em 1967 a 

primeira Tiorredoxina de mamífero foi identificada por Moore e estão envolvidas em 

várias funções fora da célula, no citoplasma, no núcleo e na mitocôndria (revisado por 

Powis e Monfort, 2001). Tiorredoxinas têm a atividade dissulfeto redutase devido a um 

centro ditiol/dissulfeto localizado em um motivo CXXC, são amplamente distribuídas e 

reduzem dissulfetos em mais de 30 substratos diferentes, como as enzimas 

ribonucleotídeo redutase e metionina sulfóxido redutase, além de peroxirredoxinas. 

Ao reduzir peroxirredoxinas, tiorredoxinas são oxidadas a um dissulfeto, o qual é 

reduzido por NADPH em reação catalisada por tiorredoxina redutase (TrxR) (Figura 2). 

Tal sistema de redução de dissulfetos (NADPH  TrxR  Trx) é conhecido como 

sistema tiorredoxina (revisado por Netto  et al., 2007). 

 

 

Figura 2: Mecanismo de ação do sistema Tiorredoxina. Ressalta-se que ao reduzir dissulfetos na proteína 

alvo um dissulfeto é formado entre as cisteínas do motivo CXXC de Tiorredoxina (Trx), que por sua vez é 

reduzido por Tiorredoxina Redutase (TrxR) às custas de NADPH. 

Nosso grupo propôs uma classificação (Oliveira et al., 2010) para proteínas com 

atividade Tiorredoxina Redutase (TrxR) em cinco categorias de acordo com o número e 

posição dos seus domínios (Figura 3). O Tipo 1 é a tiorredoxina redutase de bactérias, 

plantas e eucariotos mais simples como leveduras. Essas enzimas eram classicamente 

conhecidas como tiorredoxinas redutases de baixo peso molecular. Essas enzimas 

apresentam dois domínios: o domínio de ligação ao FAD (Flavina adenina 

dinucleotídeo) representado em azul e o domínio de ligação ao NADPH representado 

em verde e aonde estão inseridas as cisteínas catalíticas. É nessa categoria que se 

insere a TrxR de X. fastidiosa e E. coli. TrxRs de mamíferos eram classicamente 
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classificadas como de alto peso molecular, e de acordo com nossa proposta como Tipo 

5 (figura 3). Apresentam um centro redox adicional, uma selenocisteína, e na ausência 

de Trx possuem atividade NAD(P)H-oxidase. Essa atividade é geradora de superóxido e 

dependente das cisteínas, que também se localizam em outros domínios (Cheng et al, 

2010). Para simplificar, nessa dissertação sempre que nos referirmos a TrxR estaremos 

fazendo menção ao tipo 1.  

                                             

Figura 3: Tipo 1, motivos de TrxR bacteriana; Tipo 2, TrxR de Mycobacterium leprae, que apresenta Trx 

na região c-terminal, Tipo 3: AhpF bacteriana com motivo Txr-like na região n-terminal; Tipo 4 TrxR de 

mamíferos com alto peso molecular e podem se ligar a selênio. Tipo 5: TrxR que podem aparecer em 

humanos, insetos e protozoários, com extensão glutarredoxina n-terminal (Oliveira et al., 2010) . 

Outro tipo de TrxR bacteriana que deve ser ressaltada no contexto desse 

trabalho  é o Tipo 3, que além de conter os mesmos motivos do Tipo 1, possui uma 

extensão N-terminal thioredoxin-like. A proteína que representa o Tipo 3 é a chamada 

AhpF (Alquil hidroperóxido redutase subunidade F) que é capaz de transferir elétrons 

diretamente para AhpC (Alquil hidroperóxido redutase subunidade C)  uma 2-Cys Prx, 

como descrito acima. As proteínas AhpC e AhpF em conjunto formam o Sistema AhpR ( 

ou Sistema Alquil hidroperóxido Redutase). Em geral, os genes para AhpC e AhpF são 

contínuos e na maioria dos casos representam um operon. 

 

AhpR - Sistema Alquil hidroperóxido Redutase 

Uma das primeiras peroxirredoxinas caracterizadas foi a AhpC (Alquil 

hidroperóxido redutase subunidade C) (Storz et al., 1989). Além de reduzir 

hidroperóxidos orgânicos e peróxido de hidrogênio (revisado por Poole, 2005), 

decompõe peroxinitrito  (ONOO-), (Bryk et al., 2000). 
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Por ser uma 2-Cys-Prx típica (Figura 1) após a redução do peróxido é formado 

um dissulfeto entre as cisteínas do sítio ativo. A etapa de redução do dissulfeto 

geralmente realizada pelo Sistema Tiorredoxina que não é eficaz nesse caso. A 

flavoproteína com atividade dissulfeto redutase, AhpF (Tipo 3 – Figura 3), é dedicada 

para a redução de AhpC e  é capaz de transferir diretamente os elétrons do NADH para 

o dissulfeto, através de um FAD e de dois centros ditiol/dissulfeto em sua estrutura. 

A AhpF regenera a forma oxidada de AhpC via elétrons do NADH que são 

transferidos para a AhpC através de um FAD e de dois centros ditiól-dissulfeto (Cys345-

Cys348 e Cys129-Cys132 em Salmonella typhimurium). Funcionalmente, o gene para 

AhpF se apresenta como uma fusão dos genes para Trx e para TrxR. 

  Em Salmonella typhimurium, a transferência de elétrons ocorre com o ataque 

da Cys129 da AhpF a Cys165 da ponte dissulfeto da AhpC. A Cys132 da AhpF forma 

então uma ligação dissulfeto com a Cys129. A Cys348 do domínio TrxR de AhpF ataca 

essa ligação formando uma nova ligação com a Cys345, sendo a Cys348 também a 

responsável por capturar elétrons da flavina (Figura 4 adaptada de Jönsson et al., 

2007).  

 

Figura 4: Transferência de elétrons do NAD(P)H através da AhpF para a AhpC. Em verde (domínio FAD) e 

vermelho (domínio NADH e dissulfeto C-terminal) a ambos com alta similaridade a TrxR. Em azul 

(dissulfeto N-terminal) região da AhpF com similaridade funcional a Trx. Em roxo a AhpC (Jönsson et al., 

2007). 

Além da atividade dissulfeto redutase, a AhpF apresenta atividade NAD(P)H-

oxidase, que leva à produção de peróxido de hidrogênio através da redução do 

oxigênio molecular pela flavina complexada a enzima, às custas de NAD(P)H (Niimura 
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et al., 1995). Calzi e Poole (1997) verificaram através de proteínas com as cisteínas 

mutadas por serina que essa atividade não depende das cisteínas, dependendo 

somente de reações de óxido-redução da flavina. 

Reatividade de flavoproteínas e atividade NAD(P)H-oxidase 

Uma importante parcela dos genes dos genomas de procariotos e eucariotos é 

predita para codificar uma proteína que liga FAD (Flavina Adenina Dinucleotídeo) ou 

(Flavina Mononucleotídeo) FMN, ambos derivados da vitamina riboflavina (RF). Esses 

grupos protéticos estão relacionados a um grande número de reações de transferência 

de elétrons, usualmente centrados no anel de isoaloxazina da molécula (Figura 5).  

 

 

Figura 5: Estruturas químicas de flavinas. Observa-se que a molécula de FAD é formada por um anel de 

isoaloxazina em conjunto com uma cadeia ribitil (riboflavina, RB), ligado com um motivo adenosina 

difosfato. É importante ressaltar aqui a Flavina Mononucleotídeo (FMN) que é composta pelo anel de 

isoaloxazina com a cadeia ribitil e uma molécula de fosfato.  

Uma das importantes atividades que podem estar presentes em flavoproteínas 

que contém o grupo prostético FAD é a atividade NAD(P)H-oxidase, que consiste na 

redução do oxigênio molecular (O2) por quatro elétrons (→ H2O);  por dois elétrons (→ 

H2O2); ou por um elétron (→O2
.-) às custas de NAD(P)H, de acordo com as reações 

abaixo; 

Anel de isoaloxazina 
ADP 
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NAD(P)H + 2O2   →   NAD(P)+ + H+ + 2O2
∙ -

      (transferência de 1 elétrons) 

NAD(P)H + O2 + H+  →   NAD(P)+ + H2O2     (tranferência de 2 elétrons) 

2 NAD(P)H + 2H+ + O2  →  2NAD+ + 2H2O   (tranferência de 4 elétrons) 

Até hoje não há regras claras que permitam prever se uma flavoproteína é 

capaz ou não de reagir com o oxigênio. Vários fatores podem estar envolvidos como a 

distribuição de cargas e a solvatação no centro ativo parecem influenciar na 

reatividade da flavina com o oxigênio molecular (Revisado por Mattevi, 2006). 

A bactéria Amphibacillus xylanus tem como característica a mesma taxa de 

crescimento e rendimento celular em condições aeróbicas e estritamente anaeróbicas. 

Tal fato sugere formas de produção de ATP aeróbias e anaeróbias com rendimento 

similar. Além disso, a bactéria não tem cadeia respiratória e heme proteínas como 

catalase. Nesse caso, o NADH é formado tanto na via glicolítica, pela enzima 

gliceraldeído-3-fosfato, que reduz o NAD+ a NADH. A redução de NAD+ também ocorre 

no metabolismo do piruvato, através da enzima álcool desidrogenase. É necessário, 

portanto, a regeneração de NAD+ para manter o correto balanço do metabolismo 

aeróbio, em bactérias sem cadeia respiratória. Nishiyama et al. (2001) propuseram que 

o  peróxido de hidrogênio formado pela atividade NADH-oxidase de AhpF é 

imediatamente reduzido a água pela peroxirredoxina (AhpC). Este sistema NADH 

oxidase-Prx teria um importante papel, não só no controle de peróxidos, como 

também atuaria como regenerador de NAD+, especialmente em bactérias que carecem 

de cadeia respiratória e catalase (Revisado por Niimura et al, 2007). 

Não há descrição na literatura de que TrxRs bacterianas que apresentam 

atividade NADH oxidase, apesar da alta similaridade estrutural com os dois domínios C-

terminais de AhpF (Figura 6). Essa similaridade também é alta em termos de sequência 

de aminoácidos (34% entre AhpF de S. typhimurium  com a TrxR de E. coli) (ver 

adiante, figura 20).   
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AhpFs de outros organismos foram inicialmente denominadas NADH-oxidase, 

devido ao fato de apresentarem essa atividade enzimática, como a NADH-oxidase de 

Amphibacillus xylanus com 51,2% de identidade com AhpF de S. typhimurium e a Nox-

1 de Streptococcus mutans com 62,2% de identidade com AhpF de S. typhimurium. Os 

genes dessas enzimas NADH-oxidase e Nox-1 estão a montante (upstream) de genes 

de ahpC,  indicando que fazem parte do mesmo operon do sistema AhpR e , portanto, 

são funcionalmente AhpFs (Poole et a.l, 1999;  Niimura et al., 1993;  Williams et al., 

2000). Portanto, AhpFs podem apresentar duas atividades: AhpC redutase e NAD(P)H 

oxidase. 

 Figura 6: Sobreposição das estruturas de AhpF (laranja) e TrxR (azul) – A sobreposição foi realizada com 

as estruturas disponíveis no PDB (Protein Data Bank) – 1HYU AhpF de Salmonella typhimurium e 1TDE 

TrxR de E. coli. Através do software COOT (Crystallographic Object-Oriented Toolkit,  Emsley, e Cowtan, 

2004) e a figura gerada pelo software Pymol (Delano, 2002). A figura realça o domínio N-terminal 

Tiorredoxina-like de AhpF. Os domínios NADPH e FAD de TrxR se sobrepõem muito bem aos domínios 

correspondentes de AhpF. Além disso, AhpF apresenta um domínio com dois enovelamentos Trx in 

tandem..  
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O espectro de absorção das AhpFs mostra que a flavina, após a titulação de 

NAD(P)H, não é completamente reduzida, se estabilizando parcialmente na sua forma 

radicalar, a semiquinona, que pode ser (1) protonada, mais neutra e absorvendo na 

faixa do azul (λmax~560 nm); ou (2) desprotonada, mais reativa, absorvendo na faixa 

do vermelho (λ max 390~410nm e ~480 nm) (figura 7B). Também, após a titulação, é 

visto uma longa banda de absorbância que tem o seu pico máximo em 700nm e se 

estende além dos 900nm. Essa banda é atribuída ao complexo de transferência de 

carga entre NAD+/Flavina (Massey e Palmer,1962; revisado por Massei, 1994; Senda et 

al., 2009, revisado por Massei, 1999). 

 

Figura 7: Estruturas químicas dos estados de oxidação de isoaloxazina, anel de FAD.  A: forma do FAD 

oxidada (quinona) B: Na esquerda a forma semiquinona azul protonada, na direita a forma semiquinona 

vermelha desprotonada. C: a forma completamente reduzida (dihidroquinona), à esquerda na sua forma 

neutra e a direita na sua forma aniônica (Senda et al., 2009). 
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Figura 8: Espectros de absorção na faixa de luz visível da flavina da enzima glicose oxidase (Revisado por 

Massei, 1999). Ressalta-se que a flavoproteína glicose oxidase na forma reduzida não tem um espectro 

de absorção, o que é uma propriedade da maioria, se não de todas as flavoproteinas. Na forma oxidada 

o espectro típico mostra um pico de absorção a 450 nm. Quando a semiquinona está desprotonada, a 

forma com maior tendência a reagir com o oxigênio, picos com 390~410nm e com 480 nm podem ser 

observados, e por fim, a semiquinona protonada com banda de absorção a 560 nm.  

  A estabilização de uma flavoproteína na região do azul parece ser característico 

de TrxR e  não deve ter grande importância catalítica devido a sua lenta formação, já 

as flavoproteínas que estabilizam a semiquinona na região do vermelho, normalmente, 

apresentam atividades oxidases e oxigenases (Poole et al., 2000). 

Dados prévios ao projeto 

O Dr. Bruno Brasil Horta durante seu doutorado realizou a clonagem e 

expressão das proteínas AhpC (Alquil Hidroperóxido redutase subunidade C) e AhpF 

(Alquil Hidroperóxido Redutase subunidade F) de Xylella fastidiosa,  que foram 

estudadas por mim em conjunto com o Dr. Horta (então sob a sua supervisão) desde 

minha iniciação cientifica (Figuras 9 e 10).  

Através da migração da proteína em gel SDS-PAGE não redutor, AhpC após 

tratamento com o redutores  como DTT e TCEP, migra de acordo com o peso molecular 

de aproximadamente 23kDa (como predito para o monômero), e após tratamento com 
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peróxido de hidrogênio sua migração ocorre de acordo com a massa predita para o 

dímero  (46kDa), comportamento esperado para uma 2-Cys Prx típica (Figura 9). 

Através da quantificação de sulfidrilas livres pelo ensaio de DTNB, AhpC apresenta 

duas sulfidrilas livres na forma reduzida e nenhuma após o tratamento com peróxido, 

mais uma vez de acordo com o mecanismo 2-Cys- Prx típica,  com a formação de um 

dissulfeto intermolecular entre duas unidades da proteína (Horta BB, 2009). 

                                                    

Figura 9: SDS-PAGE, mostrando diferentes estados de oxidação da AhpC; Raia 1 – Padrão de peso 

molecular BenchMarkTM Protein Ladder (10, 15, 20 highlight, 25, 30, 40, 50 highlight, 60, 70, 80, 90, 

100, 120, 160 e 220 KDa). Raia 2 – AhpC tratada com excesso de peróxido de hidrogênio. Raia 3 – AhpC 

tratada com Tris-(2-carboxietil) fosfina (TCEP), um redutor. Raia 4 – AhpC tratada com DTT (Ditiotreitol), 

outro redutor. Foram utilizados 4µM de proteína em cada raia. A concentração final do oxidante e dos 

redutores é de 10mM. 

                                                                  

52 kDa 

46 kDa 

23 kDa 
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Figura 10 _ Gel desnaturante SDS-PAGE não redutor, mostrando a purificação de AhpF. Raia 1- Padrão 

de peso molecular BenchMarkTM Protein Ladder (10, 15, 20 highlight, 25, 30, 40, 50 highlight, 60, 70, 

80, 90, 100, 120, 160 e 220 KDa). Raia 2 – AhpF após purificação. 

Tabela 1: Quantidade de sulfidrilas livres em cada unidade de proteína1. 

[-SH]/[AhpC] (média  desvio padrão) 

Reduzida com 5mM de TCEP Oxidada com 1,2 equivalente molar de H2O2 

Com ureia Sem ureia Com ureia Sem ureia 

2,09  0,01 2,06  0,01 0,06  0,01 0,07  0,01 

1-  Valores obtidos pela razão da concentração de TNB formada, medida espectrofotometricamente a 

412nm, pela concentração de proteína, medida a 280nm. 

Foi demonstrada também a atividade peroxidásica de AhpC, através do ensaio 

laranja de xilenol. A AhpC apresentou atividade peroxidásica para peróxido de 

hidrogênio (H2O2), terc-butilhidroperóxido (TBHP) e hidroperóxido de cumeno (CHP). 

Utilizando DTT (1,5mM) como agente redutor as atividades específicas da AhpC (2,58; 

2,25 e 1,85 M/min/g para H2O2, CHP e TBHP, respectivamente) indicam que a 

proteína apresenta ligeira preferência de substrato por peróxido de hidrogênio (Figura 

11) (Horta BB, 2009). 

 

 

Figura 11 - Atividade Peroxidásica da AhpC e especificidade de substrato. Concentração de 

hidroperóxido foi determinada pelo ensaio FOX. A reação (20 l) foi realizada a 37°C, em tampão Hepes 
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50 mM pH 7,4 na presença de azida  (1 mM) e DTPA (0,1 mM). A concentração de hidroperóxido no 

tempo inicial era de 150 M. A reação foi iniciada pela adição de DTT (1,5 mM) na presença de AhpC (15 

M). As curvas representam a cinética de decomposição dos hidroperóxidos e cada tempo foi analisado 

em triplicata.  

Iniciou-se a caracterização de AhpF, verificando a atividade dissulfeto-redutase 

de AhpF, medindo a redução de DTNB (um dissulfeto artificial) à TNB (o qual pode ser 

detectado espectrofotometricamente a 412nm). Esse ensaio de atividade DTNB-

redutase pretendia mimetizar a oxidação que os centros dissulfeto da AhpF sofrem 

durante a redução da AhpC (Figura 12) (Horta BB, 2009). Evidencia-se um aumento na 

atividade DTNB-redutase com a adição de sulfato de amônio(Horta BB, 2009). Esse 

aumento é devido ao aumento da força iônica do tampão, o que segundo Poole e Ellis 

(1996) facilitaria a transferência de elétrons para o dissulfeto C-Terminal da proteína. 

 

Figura 12 – Atividade DTNB-redutase da AhpF O acompanhamento da produção de TNB foi 

acompanhado pelo aumento da absorbância a 412nm à 37ºC. O ensaio foi realizado em tampão fosfato 

de sódio 100mM pH 7,0; utilizando 0,1uM AhpF, 500uM DTNB, 150uM de sulfato de amônio (quando 

indicado) e 300uM de NADH ou NADPH (como indicado à direita). 

Outra atividade de AhpF de Xylella fastidiosa, a atividade NADH-oxidase, 

também foi estudada. Utilizando eletrodos específicos de peróxido de hidrogênio e 

oxigênio, demonstrou-se que AhpF em solução consome NADH e oxigênio molecular, 

ocasionando a redução deste último por dois elétrons, gerando peróxido de 

hidrogênio (Figuras 13A e 13B). 

O acúmulo de peróxido de hidrogênio na mistura de reação que continha 

somente AhpF foi confirmada através do consumo deste oxidante após adição da 
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enzima catalase, com liberação de oxigênio molecular o qual correspondia a metade 

do equivalente de peróxido de hidrogênio, de acordo com reação catalisada por 

catalase (2 H2O2  1 O2 + 1 H2O)(dados não mostrados) (Horta BB, 2009). 

Na presença de AhpC, AhpF e NADH não há o acúmulo de peróxido de 

hidrogênio, porém o consumo de NADH permanece, demonstrando que AhpC não 

permite o acumulo de peróxido de hidrogênio,provavelmente devido a sua atividade 

peroxidásica. AhpF por sua vez, sustenta a atividade peroxidásica de AhpC, que estava 

presente no ensaio em concentração 20 vezes menor que o equivalente produzido em 

peróxido por AhpF. Como apenas um equivalente de peróxido seria o suficiente para 

oxidar AhpC , evidencia-se que AhpF reduz AhpC de forma eficiente. O sistema AhpF 

de Xylella fastidiosa foi reconstituído in vitro (Horta BB, 2009).  

 

  

 

 

 
  

Figura 13: Interação entre AhpC e AhpF; Cada reação contém 100mM de tampão fosfato de sódio pH7.4; 

0,1mM de DTPA; e 600 µM de NADH. As concentrações de peróxido (vermelho) e de oxigênio(azul) 

foram medidas por eletrodos específicos. A: AhpC (7,5µM) B: AhpF (1,5µM) C: AhpC (7,5µM) e AhpF 

(1,5µM). 
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Conclusões 

(1) AhpF de Xylella fastidiosa possui atividade NADH-oxidase geradora de peróxido 

de hidrogênio. 

 

(2) A presença da peroxirredoxina AhpC de Xylella fastidiosa não permite o 

acúmulo do peróxido de hidrogênio em solução pela atividade NADH oxidase 

de AhpF. 

 

(3) A flavoproteína TrxR de Xylella fastidiosa não possui atividade NAD(P)H-

oxidase. 

 

(4) A deleção do domínio N-terminal (Trx-like) não altera a atividade NAD(P)H 

oxidase de AhpF. 

 

(5) A alquilação de resíduos de cisteína de AhpF por NEM não altera a sua 

atividade NADH oxidase. 

 

(6) A mutação H347T em AhpF leva a uma significativa queda da atividade NADH-

oxidase. 

 

(7)  A mutação reversa (T142H) em TrxR provoca um aumento na sua atividade 

NADH oxidase. 
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Resumo 

As flavoproteínas AhpF (Alquil Hidroperóxido Redutase subunidade F) e TrxR 

(Tiorredoxina Redutase) são membros da família piridina dissulfeto redutase e 

possuem atividade dissulfeto redutase as custas de NAD(P)H. A proteína TrxR é 

responsável pela redução de Tiorredoxina (Trx) que participa do ciclo catalítico de 

grande parte das enzimas da família peroxirredoxina, além de outras enzimas. AhpF é 

dedicada à redução de AhpC, (Alquil Hidroperóxido Redutase subunidade C) uma 

peroxirredoxina exclusiva de bactérias, AhpC e AhpF juntas formam sistema AhpR 

(Alquil Hidroperóxido Redutase). AhpF possui dois domínios, Trx-like (N-terminal) e 

TrxR-like (C-terminal); sendo que a última possui alta similaridade de estrutura e 

sequencia a TrxR. De forma interessante AhpF possui atividade NADH-oxidase 

formadora de H2O2, enquanto TrxR não possui. Provavelmente pequenas mudanças na 

sua estrutura contribuem para essa diferença. A atividade NADH-oxidase está presente 

em algumas flavoproteínas e está geralmente centrada no anel de isoaloxazina do co-

fator FAD. Este anel quando no estado radicalar é chamado de semiquinona. A 

semiquinona pode estar protonada ou desprotonada, sendo que a ultima forma é 

relacionada com atividades oxidase e oxigenase de maneira geral, mas ainda não 

existem regras claras a respeito da reatividade de flavoproteínas com o oxigênio.  Para 

elucidar quais poderiam ser essas diferenças, nós clonamos os genes para as proteínas 

TrxR, AhpC e AhpF da bactéria fitopatogênica  Xylella fastidiosa e os expressamos em 

Escherichia coli. Reconstituímos com sucesso o sistema AhpR in vitro, medindo o 

consumo de H2O2 na presença de AhpC, AhpF e NADH através de eletrodos específicos 

para peróxido. Da mesma forma caracterizamos a atividade NADH-oxidase de AhpF 

medindo o consumo de oxigênio e a produção de peróxido de hidrogênio. Além disso, 

demonstramos que a atividade NAD(P)H-oxidase é ausente em TrxR através de ensaios 

de consumo de NADH. A expressão de somente o domínio C-terminal de AhpF 

manteve a atividade NADH-oxidase como na proteína selvagem, levando a crer que 

são diferenças no motivo TrxR-like que disparam a atividade NADH-oxidase. 

Analisando a sobreposição de estruturas tridimensionais de AhpF e TrxR  disponíveis 

no PDB em conjunto com o alinhamento de sequencia de aminoácidos destas 

proteínas em diferentes organismos, identificamos três possíveis candidatos que 

poderiam estar envolvidos na atividade NADH-oxidase. Através de mutação sítio 

dirigida, identificamos que a retirada do resíduo de histidina entre o motivo CXXC de 

AhpF fez o mutante AhpF H347T apresentar metade da atividade específica NADH-

oxidase. Da mesma forma a mutação reversa em TrxR, adicionando o resíduo de 

histidina no motivo CXXC levou a TrxR T142H apresentar uma atividade específica 

significativamente maior que a TrxR selvagem. Os dados em conjunto sugerem que o 

resíduo de histidina por sua natureza polar é relevante para a desprotonação do anel 

de izoaloxazina do FAD, e a sua consequente reatividade com o oxigênio, sendo um 

fator importante para a atividade NADH-oxidase presente em AhpF. 
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Abstract 

The flavoproteins AhpF (Alkylhydroperoxide reductase subunit F) and TrxR 
(Thioredoxin Reductase) are members of the nucleotide pyridine disulfide 
oxidoreductase family and possess disulfide reductase activity at the expense of 
NAD(P)H. The TrxR protein is responsible for the reduction of thioredoxin (Trx), which is 
used in the catalytic cycle of most peroxiredoxins, among other enzymes. AhpF is 
dedicated to reducing the bacterial peroxiredoxin AhpC, and together they form the 
AhpR system (Alkylhydroperoxide reductase system). AhpF has two domains, Trx-like 
(N-terminal) and TrxR-like (C-terminal); the latter has high of similarity to TrxR. 
Intriguingly, AhpF has an H2O2-forming NAD(P)H-dependent oxidase activity, while TrxR 
does not. Slight changes in the structures of these two enzymes probably account for 
this phenomenon. The NADH-oxidase activity is present in some flavoproteins and is 
generally centered in the isoalloxazine ring of the FAD cofactor. This ring in its radical 
state is called a semiquinone, which can be protonated or deprotonated. The 
deprotonated form is related to oxidase and oxygenase activities, but there are no clear 
rules as to the reactivity of flavoproteins and molecular oxygen. In order to elucidate 
these differences, we have cloned genes which code the proteins TrxR, AhpC and AhpF 
of the phytopathogenic bacteria Xylella fastidiosa and have expressed them in 
Escherichia coli. We have successfully reconstituted the AhpR system in vitro, 
measuring the H2O2 decrease in the presence of AhpC, AhpF and NADH, by using 
specific electrodes. We have similarly characterized the NADH-oxidase activity of AhpF 
by measuring the decrease in the levels of oxygen and the production of hydrogen 
peroxide. Furthermore, through assays measuring the consumption of NADH, we have 
demonstrated that the NAD(P)H-oxidase activity is non-existent in TrxR. The expression 
of only the C-terminal domain of AhpF showed NADH-oxidase activity similar to the 
wild-type protein, which indicated that the NADH-oxidase activity occurs due to 
differences in the TrxR-like motif. By analyzing the superposition of the three-
dimensional structures of AhpF and TrxR, as well as the alignment of their amino acid 
sequence in different organisms, we identified three possible candidates which could be 
involved in NADH-oxidase activity. Through site-directed mutation, we found that the 
removal of the histidine residue within the CXXC motif of AhpF caused the mutant AhpF 
H347T to present half of the NADH-oxidase specific activity, when compared to the 
wild-type protein. Likewise, the reverse mutation in TrxR, adding the histidine residue 
to the CXXC motif, caused TrxR T142H to have a significantly higher specific activity 
when compared to the wild-type TrxR.  The data suggests that, because of its polar 
nature, the histidine residue is relevant to the deprotonation of the isoalloxazine ring of 
FAD and its reactivity to oxygen, and, therefore, is an important factor to the NADH-
oxidase activity of AhpF. 
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