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RESUMO 
 

Zerillo MM. Análise Genômica Macro Comparativa entre Leifsonia xyli subsp. cynodontis e 
Leifsonia xyli subsp. xyli [Tese de Doutorado]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas 
da Universidade de São Paulo; 2008. 
 

O objetivo deste projeto foi entender a organização genômica e o conteúdo de genes de dois 
fitopatógenos relacionados geneticamente, mas que infectam diferentes hospedeiros: Leifsonia 

xyli subsp. xyli (Lxx), um patógeno de cana-de-açúcar; e Leifonia xyli subsp. cynodontis (Lxc), 
um patógeno de gramíneas do gênero Cynodon. Os resultados do seqüenciamento parcial do 
genoma de Lxc são descritos, incluindo as seqüências comuns ao genoma de Lxx e os 
fragmentos de organização distinta e genes específicos de Lxc. Para alcançar o objetivo, 
bibliotecas genômicas do genoma de Lxc foram construídas. Ambas as pontas dos insertos 
clonados em vetores de plasmídeo e BAC foram seqüenciadas, gerando 5.854 seqüências. 
Ferramentas de bioinformática foram usadas na anotação dos genes e análises comparativas. 
A estratégia revelou seqüências específicas, algumas provavelmente adquiridas por 
transferência horizontal, e regiões não sintênicas do genoma de Lxc, quando comparadas com 
Lxx. Regiões específicas somaram 311.353 pb e foram anotadas. Um total de 290 seqüências 
tem ortólogas em bancos de dados públicos, e 27 são hipotéticas. Cinqüenta e nove 
seqüências são ortólogas às proteínas de Lxx, e 18 correspondem a genes exclusivos de Lxc. 
Dentre os últimos, genes associados à degradação de arginina, e outras vias de biosíntese de 
aminoácidos, metabolismo de lipoato, e associados à via da pentose. Baseando-se no 
mapeamento de insertos de BAC, dois grandes eventos de rearranjo foram descritos. Devido a 
associação de elementos genéticos móveis com reorganização cromossômica e transferência 
horizontal de genes, um estudo detalhado dos transposons do tipo IS, presentes em ambos os 
genomas, foi realizado. A análise revelou um número variável de elementos para cada 
genoma atuando na diversificação dos mesmos. Uma caracterização detalhada destes 
elementos em Lxc e comparação com os transposons de Lxx mostrou que os mesmos são 
específicos para cada genoma, mas compartilham das mesmas famílias. A maioria das 
famílias de ISs de Lxc e Lxx foi descrita por manter o nível de transposição baixo, através de 
mecanismos de controle durante a tradução, consistente com a nossa análise in silico. Alguns 
transposons do tipo IS estavam associados a rearranjos e regiões específicas de cada genoma. 
Diferenças também foram constatadas no locus de inserção, mas nenhum transposons estava 
preferencialmente associado a inativação de genes. Uma análise das transposases com a de 
outras Actinobacteria mostrou que não há relação entre a proximidade filogenética das 
bactérias e a distribuição da família de ISs. Através de experimentos de Southern blot, 
sugerimos que a diversidade entre isolados de Lxc foi mediada por transposons do tipo IS, em 
eventos provavelmente recentes. 
As seqüências geradas pelo seqüenciamento parcial serão de grande importância para 
pesquisadores interessados neste organismo e deverá estimular futuras investigações da 
biologia e patogenicidade de Leifsonia xyli. 
 

Palavras-chave: Leifsonia xyli. Actinobacteria. Genômica comparativa. Patógeno. 
Transposon. Genoma. Seqüenciamento. 
 



ABSTRACT 
 

Zerillo MM. Comparative Genomic Analysis between Leifsonia xyli subsp. cynodontis e 
Leifsonia xyli subsp. xyli [Doctorate Thesis]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo; 2008. 
 

This study aimed to understand genome organization and gene content of two closely related 
plant pathogens that infect different hosts: Leifsonia xyli subsp. xyli (Lxx), a sugarcane 
pathogen; and Leifonia xyli subsp. cynodontis (Lxc), a Cynodon grass pathogen. We describe 
the results of a partial genome sequence of Lxc, assessing the similarity to Lxx completely 
sequenced genome, describing differences in genome organization and uncovering genes 
specific to Lxc genome. To accomplish the objective, genomic libraries were constructed. 
Both ends of inserts cloned in plasmid and BAC (Bacterial Artificial Chromosome) vectors 
were sequenced generating 5,854 reads. Bioinformatic tools were used for annotation and 
comparative analysis. The strategy uncovered specific sequences, some probably acquired by 
horizontal transfer and non-syntenic regions of Lxc genome compared to Lxx. Specific regions 
of Lxc genome accounted for 311,353 bp and were annotated.  The total of 290 sequences 
found orthologs in public accessible databases, and 27 were hypothetical. Fifty-nine 
sequences were orthologs to proteins of Lxx and the function of 18 sequences were 
completely specific of Lxc. Among the functions described were genes associated with 
degradation of arginine, and other pathways of amino acid biosynthesis, lipoate metabolism, 
and associated with pentose pathway. Based on mapping sequences of BAC inserts, two large 
events of rearrangements were described. Because mobile genetic elements are often 
associated with rearrangements and horizontal gene transfer, a detailed study of all insertion 
sequence (IS) elements presented in both genomes were realized. The analysis revealed a 
variable number of transposable elements acting upon genomic diversity. A detailed 
characterization of Lxc IS elements and a comparative review with IS elements of Lxx 
revealed that each genome showed a unique set of elements although related to same families. 
Most of the Lxc and Lxx IS families assigned were reported to maintain transposition at low 
levels using translation regulatory mechanisms, consistent with our in silico analysis. Some of 
the IS elements were found associated with rearrangements and specific regions of each 
genome. Differences were also found in the effect of IS elements upon insertion, although 
none of the elements were preferentially associated with gene disruption.  A survey of 
transposases among genomes of Actinobacteria showed no correlation between phylogenetic 
relatedness and distribution of IS families. By using Southern hybridization, we suggested 
that diversification of Lxc isolates is also mediated by insertion sequences in probably recent 
events. 
The partial genome sequence will be an invaluable resource to researchers interested in this 
organism, and should stimulate further studies in Leifsonia biology and pathogenicity. 
 

 

Key words: Leifsonia xyli. Actinobacteria. Comparative genomics. Pathogen. Transposon. 
Genome. Sequencing. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Leifsonia xyli é uma bactéria Gram-positiva, corineforme, fastidiosa, aeróbia 

obrigatória, não formadora de esporos e restrita aos vasos xilemáticos de gramíneas. 

Compreende duas subespécies: Leifsonia xyli subsp. xyli (Lxx) e Leifsonia xyli subsp. 

cynodontis (Lxc). Lxx foi isolada somente do xilema de variedades comerciais de cana-de-

açúcar, nas quais causa o raquitismo-da-soqueira, uma doença cosmopolita considerada a 

principal causadora de perdas no setor sucro-alcooleiro. Muito provavelmente devido a sua 

natureza fastidiosa em cultura in vitro, estudos sobre a interação deste patógeno com o seu 

hospedeiro, ou informações gerais sobre a sua biologia eram pouco conhecidos. Por estas 

razões e pelo impacto econômico da doença, Lxx teve o seu genoma completamente 

seqüenciado por laboratórios da rede AEG/ONSA/FAPESP (Monteiro-Vitorello et al., 2004). 

Os resultados desta análise permitiram a descoberta de uma série de características 

interessantes. Genes conhecidos como associados à patogenicidade e virulência em outras 

espécies foram seqüenciados em Lxx, dentre eles estão: celulase, pectinase, diversas proteases, 

hemolisinas e hemaglutininas, e outros genes que codificam proteínas envolvidas em 

processos de adaptação a hospedeiros e a condições de estresse. Entre os aspectos importantes 

associados a biologia, vale ressaltar que nas análises de vias biosintéticas, a falta de alguns 

genes poderiam levar a produção deficiente de amoniácidos e contribuir para o seu 

crescimento lento em meio cultura.  

Considerando a evolução de Lxx, a análise do genoma trouxe ainda importantes 

indícios de um processo de decaimento genômico, que é resultado da inativação ou perda de 

genes devido a inserção de transposos do tipo IS ou eventos de mutação de ponto. Este 

processo de decaimento genômico, foi sugerido como um fator determinante para a biologia 

da bactéria e a sua condição de patógeno restrito ao xilema da planta. Ainda relativo ao seu 

genoma, uma população de elementos móveis foi também caracterizada como pertencente a 

diferentes famílias de transposons do tipo IS e quatro ilhas genômicas, fragmentos de DNA 

provavelmente adquiridos por transferência horizontal de genes, foram também 

caracterizadas.  

Lxc foi descrita como sendo patogênica às gramíneas do gênero Cynodon (Bermuda), 

mas também pode ser inoculada artificialmente em outros vegetais como milho, arroz e cana-

de-açúcar, sendo assintomática ou causando sintomas leves da doença em alguns genótipos 

(Davis et al., 1984; Haapalainen et al., 2000). Quando inoculada artificialmente, Lxc não 

causa sintomas de raquitismo em cana-de-açúcar (Mills et al., 2001). Assim como em Lxx, 
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não existem muitas informações disponíveis sobre a biologia de Lxc ou qualquer informação 

sobre a sua interação com as gramíneas hospedeiras a não ser aquelas relatadas sobre os 

sintomas da doença em grama Bermuda. 

As duas subespécies são próximas do ponto de vista filogenético e bioquímico (Davis 

et al., 1984; Lee et al., 1997; Evtushenko et al., 2000), mas estabelecem uma interação 

distinta com relação ao hospedeiro cana-de-açúcar. Portanto, os genomas de Lxc e Lxx 

deveriam apresentar regiões comuns entre si, mas com a inserção de alguns fragmentos 

específicos, que possam estar associados às características distintas da biologia de cada 

subespécie. Considerando esta hipótese, uma análise comparativa entre os genomas das duas 

bactérias foi proposta de modo a contribuir com os estudos que pretendem relacionar o 

conteúdo gênico e a arquitetura genômica de Lxc e Lxx com o comportamento diferencial que 

as duas estabelecem com o hospedeiro cana-de-açúcar. No entanto, esta análise não pretende 

ser extensiva, a proposta envolve o seqüenciamento parcial do genoma de Lxc, utilizando 

estratégias que podem maximizar a obtenção de seqüências específicas e definir uma 

organização virtual para o genoma de Lxc de maneira comparativa ao genoma de Lxx. 

O seqüenciamento parcial foi proposto considerando informações acumuladas nos 

últimos 10 anos sobre a análise comparativa de genomas de bactérias, principalmente 

daquelas entre organismos de espécies próximas ou pertencentes a uma mesma espécie. Um 

número crescente de seqüências de genomas completos são depositados semanalmente em 

bancos de dados de acesso público. As informações disponíveis de análises comparativas 

compreedem  as mais diferentes espécies e habitantes dos mais diversos nichos e habitats 

(Römling et al., 1997; Preston et al., 1998; Sullivan e Ronson, 1998; White et al., 2000; Perna 

et al., 2001; Hayashi et al., 2001; da Silva et al., 2002; Van Sluys et al., 2003; Chain et al., 

2004; Rajashekara et al., 2004; Holden et al., 2004; Nascimento et al., 2004; Bentley et al., 

2008). Estas análises revelam que a variabilidade genômica encontrada está associada a 

eventos de rearranjos, como deleções, inserções e translocações que ocorrem entre grandes 

regiões colineares, e também a modificações pontuais ao longo das seqüências. Além do mais, 

em muitos casos, linhagens patogências e não patogênicas de uma mesma espécie acumulam 

genes associados a virulência em regiões conhecidas como ilhas de patogenicidade que 

podem chegar a 200 kbp e apresentam características definidas como a presença de elementos 

móveis.  E por fim, a presença de elementos móveis do tipo IS podem muitas vezes estar 

associados a rearranjos sendo contribuintes importantes na variabilidade genômica 

entrontrada (Mira et al., 2002). Todos estes fatos foram considerados para a proposta deste 
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trabalho na definição da estratégia de seqüenciamento parcial, assim como na interpretação e 

análise dos resultados. Sendo assim os objetivos deste trabalho foram: 

 

 

1) Comparar a organização genômica de Lxx e Lxc: 

 

a) Utilizar uma estratégia alternativa ao seqüenciamento completo de genomas de 

maneira a privilegiar o seqüenciamento de fragmentos distintos entre as bactérias; 

b) Analisar de maneira comparativa a organização estrutural dos dois genomas. 

Visualizar reorganizações e fragmentos específicos do genoma de Lxc; 

c) Determinar e anotar o conteúdo de genes existente nas seqüências divergentes de 

Lxc. 

 

2) Análise dos elementos transponíveis em Lxc quanto ao número e natureza: 

 

a) Identificação dos elementos transponíveis, localização e associação com rearranjos 

e transferência horizontal de genes; 

b) Impacto das inserções dos transposons do tipo IS no genoma de Lxc e Lxx. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ACTINOBACTÉRIAS 

 

Quando identificadas, na década de 1870, as Actinobactérias não foram prontamente 

classificadas porque apresentavam características tanto de fungos como de bactérias: cresciam 

por filamentos, mas tinham dimensões diminutas. Também conhecidos como Actinomicetos 

(actino = raio; miceto = fungo), estes organismos do domínio Eubacteria são caracterizados 

por um alto conteúdo de bases GC em seu DNA e por ocuparem os mais diversos nichos. Têm 

propriedades fisiológicas e metabólicas diversas, tais como a produção de várias enzimas 

extracelulares e a formação de uma grande variedade de metabólitos secundários, muitos dos 

quais são potentes antibióticos, sendo que as espécies do gênero Streptomyces são as mais 

utilizadas para este fim na indústria farmacêutica (Ventura et al., 2007). As Actinobactérias 

estão amplamente distribuídas em ambos os ecossistemas terrestre e aquático, ocupando 

diversos nichos: podem ser patógenos de plantas e animais (e.g., Mycobacterium spp., 

Nocardia spp., Tropheryma spp., Corynebacterium spp., Propionibacterium spp., Leifsonia 

spp., Streptomyces spp.), ter vida livre em solo (Streptomyces spp., Leifsonia spp.), podem ser 

simbiontes fixadores de nitrogênio (Frankia spp.), e habitantes de trato gastrointestinal 

(Bifidobacterium spp.) (Ventura et al., 2007). Os genomas seqüenciados até o momento 

pertencem a organismos relevantes à agricultura, saúde humana e animal, biotecnologia e 

ecologia. Esta grande diversidade é também encontrada entre as seqüências das 

Actinobactérias cujos genomas foram completamente seqüenciados. 

Entre os eventos genéticos que influenciam o conteúdo e a estrutura de um genoma 

bacteriano estão: a duplicação de genes; transferência horizontal de genes; perda de genes; e 

rearranjos cromossômicos. Nos genomas analisados de Actinobactérias, alguns eventos 

isolados demonstram a contribuição da duplicação de genes, por exemplo, no metabolismo de 

ácidos graxos resultando em alterações da parede celular em micobactérias (Tekaia et al., 

1999). A transferência horizontal de genes também contribuiu para a evolução dos genomas 

destas bactérias, conferindo, por exemplo, o caráter de virulência. A presença de um profago 

no genoma de Corynebacterium diphtheriae é responsável por codificar a toxina associada a 

doença (Cerdeño-Tárraga et al., 2003);  assim como o plasmídeo de Mycobacterium ulcerans 

(Stinear et al., 2004); e o plasmídeo de Streptomyces turgidiscabies (Loria et al., 2006), 
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nestes dois casos, os plasmídeos carregam genes de virulência. Após o seqüenciamento 

completo do genoma de Mycobacterium leprae, surgiu o conceito de decaimento genômico 

(Cole et al., 2001). Este se refere a um processo evolutivo onde os genes, que em um 

determinado momento não são mais necessários, sofrem deleções, mutações e inativações, por 

falta de uma pressão seletiva. Em Mycobacterium leprae mais de mil genes foram 

considerados inativos, quando comparados aos do genoma de Mycobacterium tuberculosis 

(Cole et al., 2001). O mesmo processo foi proposto para Leifsonia xyli subsp. xyli (Monteiro-

Vitorello et al., 2004), neste caso baseando-se não na comparação com genomas 

filogeneticamente relacionados, mas pela própria análise do quadro de leitura dos genes, onde 

13% foram preditos como inativos. Recentemente a mesma teoria foi proposta para a bactéria 

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, que também estaria sofrendo um processo de 

decaimento (Bentley et al., 2008), apesar da porcentagem de genes truncados (3,4%) em 

relação aos íntegros ser menos expressiva que nos casos anteriores. Os rearranjos genômicos 

estão muitas vezes associados às seqüências repetidas e elementos genéticos móveis. Estes 

elementos podem atuar ativamente nos rearranjos ou perda de genes, ou passivamente, 

servindo como sítios para recombinação homóloga. Tais rearranjos associados a regiões 

repetidas foram possivelmente responsáveis pela especiação do táxon Tropheryma whipplei 

(Raoult et al., 2003).  

Até o momento mais de cem genomas de Actinobactérias foram totalmente 

seqüenciados (http://genomesonline.org/). Espera-se que novas análises comparativas 

contribuam com o entendimento da evolução das bactérias pertencentes a este filo. 

 

 

2.2 A BACTÉRIA Leifsonia xyli 

 
Em 1984, Davis e colaboradores propuseram que as quatro espécies de 

Corynebacterium: C. michiganensis; C. iranicum; C. tritici; e C. rathayi, fossem 

reclassificadas no novo gênero Clavibacter, baseando-se na presença do ácido 2,4-

diaminobutírico (DAB) na composição das peptideoglicanas da parede celular destas 

bactérias. Leifsonia xyli subsp. xyli e Leifsonia xyli subsp. cynodontis, que até então não 

haviam sido classificadas, mas já haviam sido isoladas de cana-de-açúcar e grama Bermuda, 

respectivamente, foram incluídas como subespécies de uma nova espécie de Clavibacter: C. 

xyli (Davis et al., 1984). Esta nova espécie distinguia-se das outras bactérias do gênero 

Clavibacter pela sua natureza fastidiosa, pela incapacidade da conversão de sacarose em 
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ácido, pela predominância das menaquinonas na forma de MK-10 e MK-11 na parede celular 

e padrão semelhante de bandas do ácido diaminobutírio em gel de poliacrilamida. 

Posteriormente, através da análise filogenética do gene do rRNA 16S, as bactérias C. xyli 

subsp. xyli e C. xyli subsp. cynodontis foram confirmadas como pertencentes a uma mesma 

espécie, só que desta vez reclassificadas no gênero Leifsonia, uma vez que as seqüências deste 

gene apresentaram maior similaridade com bactérias do gênero Agromyces do que com outras 

bactérias do gênero Clavibacter (Suzuki et al., 1999; Evtushenko et al., 2000). 

O gênero Leifsonia, pertencente à família das Microbacteriaceae, compreende 

bactérias bastonetes corineforme, que medem aproximadamente 0,2 por 5,0 µm (largura-

comprimento), com forma reta ou levemente curva (Teakle et al., 1973) (Figura 1). São 

Gram-positivas, obrigatoriamente aeróbias, não formadoras de esporos e com alto conteúdo 

de bases GC (~70 %) em seu genoma (Davis et al., 1984; Lee et al., 1997; Suzuki et al., 1999; 

Evtushenko et al., 2000). O gênero possui ainda outras sete espécies que foram isoladas de 

diferentes ambientes como solo, galhas de nematóides, água filtrada e de um lago da 

Antártida.  Recentemente uma destas espécies, a Leifsonia aquatica, foi reportada causando 

bacteremia em um paciente submetido a sucessivas sessões de hemodiálise. A bactéria foi 

isolada de um cateter, que havia sido anteriormente introduzido no indivíduo (Sulpher et al., 

2008).  

A espécie Leifsonia xyli é a única do gênero que provoca sintomas de doença em 

plantas e é compreendida por duas subespécies: Leifsonia xyli subsp. xyli (Lxx) e Leifsonia 

xyli subsp. cynodontis (Lxc). Estas são encontradas em poucas gramíneas e têm 

desenvolvimento restrito ao xilema (Purcell e Hopkins, 1996). 

 

 

Figura 1 - Microscopia eletrônica de varredura de Lxx em meio de cultura. a) aglomerado de células 
(aumento 15.000x); b) detalhe do formato corineforme da bactéria (aumento 20.000x). 
Fotos de Gagliardi e Kitajima (2003). 
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2.2.1 Leifsonia xyli subsp. xyli 

 

Leifsonia xyli subsp. xyli (Lxx) foi descrita em 1984 por Davis e colaboradores, como 

Clavibacter xyli subsp. xyli, sendo responsável pelo raquitismo da soqueira, ou RSD (Ratoon 

Stunting Disease), uma doença cosmopolita considerada das mais graves para cultura de cana-

de-açúcar, podendo causar perdas de até 30% em variedades suscetíveis (Gillaspie e Teakle, 

1989).  

Em laboratório o crescimento de Lxx ocorre de maneira muito lenta e somente em 

meios de cultura ricos em nutrientes (Liao e Chen, 1981; Haapalainen et al., 2000), levando 

de 5 a 10 dias para o aparecimento de colônias isoladas e 3 semanas para um crescimento 

razoável em meio de cultura líquido. Em meio sólido as colônias apresentam um aspecto não 

pigmentado e circular (Davis et al., 1984). O meio de cultura atualmente utilizado é o MSC 

New (Teakle e Ryan, 1992), modificado de Davis e colaboradores (1980) e é constituído de 

peptona de soja, como fonte de nitrogênio, hemina bovina, como fonte de ferro, e glicose, 

como fonte de carbono. Também são adicionados: o aminoácido cisteína e albumina bovina, a 

última como agente quelante (Rosa, 2006) e experimentos em nosso laboratório mostraram 

que o crescimento de Lxx é favorecido pela adição de metionina. No genoma desta bactéria 

alguns dos genes envolvidos na biosíntese destes aminoácidos foram perdidos ou estão 

truncados (Monteiro-Vitorello et al., 2004). 

Ainda são poucos os trabalhos experimentais envolvendo Lxx, devido a dificuldade no 

cultivo da bactéria, na sua transformação e na obtenção de recombinantes viáveis. Entretanto, 

Brumbley e colaboradores (2002) desenvolveram um sistema de transformação e mutagênese 

para a bactéria através da inserção de transposons. Condições especiais de eletroporação 

exigiram a presença de glicina e, para a amplificação do plasmídeo em grande escala, 

utilizou-se uma linhagem de Escherichia coli dam-/dcm-. Os vetores utilizados foram 

construídos baseados em plasmídeos de Clavibacter e E. coli. 

 

 

2.2.1.1 O Raquitismo-da-soqueira em cana-de-açúcar 

 

O primeiro relato da doença foi feito em Queensland (Austrália) entre os anos de 1944 

e 1945, durante um verão com baixos índices de umidade, onde clones afetados da variedade 

Q28 produziram soqueiras atrofiadas (Steindl, 1950; Hughes e Steindl, 1956 apud James, 

1996). No começo, a doença foi associada a um vírus, pois nenhuma célula foi observada em 
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cortes histológicos (Steindl, 1976 apud James, 1996). Lxx é considerada um patógeno furtivo 

já que os sintomas provocados em cana são discretos quando comparados aos sintomas 

causados por bactérias necrogênicas (Monteiro-Vitorello et al., prelo). O único sintoma 

externo observável desta doença é o raquitismo - encurtamento dos entrenós (Figura 2a), 

condição que também pode ser atribuída a agentes abióticos, tais como terrenos pobres em 

nutrientes, uso inadequado de fertilizantes, baixa umidade do terreno, alta salinidade, etc. 

(James, 1996; Metzler et al., 1997). Internamente podem ser observadas manchas 

avermelhadas pontuais perto do meristema apical e nos nós de plantas jovens, enquanto que 

os entrenós não sofrem descoloração (James, 1996; Metzler et al., 1997) (Figura 2b). A 

bactéria não coloniza os vasos do floema ou os parênquimas das plantas, onde existem fontes 

ricas em carbono, limita-se apenas aos vasos do xilema (Weaver et al., 1977). Foi somente em 

1980 que o agente causador da doença foi identificado. Após ser isolada de cana doente e 

cultivada em meio de cultura sintético uma bactéria corineforme foi inoculada em cana sadia, 

induzindo o desenvolvimento de sintoma típicos da doença (Davis et al., 1980), esta era a Lxx. 

 

 

Figura 2 - Sintomas causados pelo raquitismo da soqueira em cana: a) o encurtamento dos entrenós 
pode ser observado na cana doente (à esquerda) quando comparada com a cana sadia (à 
direita); b) descoloração dos vasos xilemáticos na região abaixo dos nós. Fotos de Camargo 
e Casagrande (2004) e Camargo e Gagliardi (2003), respectivamente. 

 

 

A disseminação do patógeno ocorre basicamente através da propagação vegetativa das 

mudas e através do contato com extratos vegetais contaminados, já que durante o corte da 

cana, a seiva de uma planta doente entra em contato com as demais através dos facões ou 

maquinaria de corte. O controle da doença pode ser feito com a utilização de variedades 

resistentes, implementação de medidas sanitárias e esterilização dos materiais utilizados na 
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colheita (Gillaspie e Teakle, 1989; James, 1996). Até o momento não existem fortes 

evidências, mas não se descarta totalmente a participação de animais que se alimentem dos 

fluídos de cana, na transmissão da doença (James, 1996; Metzler et al., 1997; Maccheroni e 

Matsuoka, s/data). Um estudo demonstrou que ratos poderiam ser vetores de transmissão 

(Wehlburg, 1956 apud Maccheroni e Matsuoka, s/data), mas o fato não foi comprovado por 

outros pesquisadores (Bourne, 1965; Adsuar, 1962; Todd, 1962 apud Maccheroni e 

Matsuoka, s/data). Um único estudo com hemípteras e uma espécie de ácaro (Tetranychus sp.) 

sugere que estes seriam capazes de disseminar a doença (Hichcock, 1955 apud Maccheroni e 

Matsuoka, s/data). 

A difícil detecção da doença, que só é percebida a partir do primeiro ano de corte da 

cana, o longo período de incubação da bactéria (até 8 meses) e a grande influência do 

ambiente facilitam a propagação da doença em grandes culturas, justificando-se assim a 

distribuição cosmopolita da mesma. O diagnóstico é baseado na detecção da bactéria por 

diferentes técnicas, incluindo microscopia por contraste de fase (Steindl, 1976 apud James, 

1996), serologia (Gillaspie, 1978) e PCR (Pan et al., 1998). 

Apesar de mundialmente distribuída em culturas comerciais de cana, Lxx não foi 

isolada de indivíduos selvagens de Saccharum officinarum, no seu centro de origem, Papua 

Nova Guiné (Magarey et al., 2002). O primeiro relato da doença coincide com a produção dos 

primeiros híbridos de cana; cruzamentos entre S. officinarum e S. spontaneum, na década de 

1940. Portanto o surgimento da doença pode ter sido favorecido pela intervenção humana, 

através da criação dos híbridos da atual cana comercial (Brumbley et al., 2006). Nenhum 

polimorfismo foi identificado entre diversos isolados de Lxx, obtidos de diferentes cultivares e 

países, quando submetidos a diferentes análises de fingerprint, corroborando com a hipótese 

de que a bactéria teria evoluído de um único clone patogênico (Young et al., 2006) e 

involuntariamente dispersa pelo homem. 

 

 

2.2.1.2 O genoma de Leifsonia xyli subsp. xyli  

 

O genoma da cepa CTCB07, causador de sintomas de raquitismo em cana-de-açúcar, é 

composto por um cromossomo único e circular com 2.584.158 pares de bases e um conteúdo 

GC de 67,7%, não há plasmídeo. Foram preditos 2.351 genes para o genoma da bactéria, 

sendo que 307 estão aparentemente inativos, ou truncados, e são denominados de 

pseudogenes (Monteiro-Vitorello et al., 2004). Pseudogenes são aqueles cujo quadro de 
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leitura se apresenta fragmentado (frameshift), aqueles que contêm um códon prematuro de 

parada de tradução (stop codon in frame), ou aqueles que estão parcialmente representados 

em resultados de alinhamento por BLAST. Pseudogenes e seqüências intergênicas 

correspondem a 30% do genoma de Lxx, indicando que 70% do genoma potencialmente 

codifica proteínas, uma fração abaixo dos 80% observados para a maioria dos genomas de 

procariotos (Moran, 2002).  

Há somente uma cópia de genes ribossomais e 45 genes que transcrevem para tRNAs, 

além de um gene para tmRNA. Aproximadamente 6% dos genes de Lxx estão associados a 

elementos genéticos móveis: 97 genes codificam transposases; 47 genes são relacionados a 

fagos e 3 associados a mobilização de plasmídeo (Monteiro-Vitorello et al., 2004), sendo que 

a maioria, 25%, 50% e 100%, respectivamente, estão localizados em regiões de conteúdo GC 

discrepante da média do genoma. Estas regiões, correspondem às quatro ilhas genômicas 

descritas para o genoma de Lxx (GILxx1-4), que também contêm genes potencialmente 

associados à patogenicidade ou adaptação ao hospedeiro. As ilhas 1 e 4 contêm genes de fago 

e provavelmente correspondem a profagos, ou seja, DNA de bacteriófagos que originalmente 

invadiram o genoma da bactéria, e que posteriormente perderam a sua capacidade de se 

excisarem. A ilha 2 contém genes associados a mobilização de plasmídeo, o que pode indicar 

uma integração ao genoma. A ilha 3 é majoritariamente composta por genes que codificam 

transposases. As ilhas 2 e 3 contêm genes que codificam para pectinase e celulase, 

respectivamente, presentes também em outras bactérias fitopatogênicas e provavelmente 

associados a colonização primária (Simpson et al., 2000; Van Sluys et al., 2002). Ainda a ilha 

3 contém um gene (desA) que codifica para uma desaturase de ácidos graxos-δ e que pode 

estar envolvida na síntese de uma proteína similar ao ácido abscísico (ABA), produzido pelos 

vegetais, e deste modo causar sintomas de raquitismo em cana (Monteiro-Vitorello et al., 

2004; Monteiro-Vitorello et al., prelo). Na ilha 4 existe uma cópia de um gene similar a pat-1, 

primeiramente identificado em Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, uma 

protease que promove o sintoma de raquitismo em tomateiros e é decisiva no caráter virulento 

desta bactéria (Dreier et al., 1997). Dentre os 97 genes que potencialmente codificam para 

transposase, 51 correspondem às cópias de seis transposons do tipo IS caracterizados no 

genoma de Lxx, sendo eles: ISLxx1, ISLxx2, ISLxx3, ISLxx4, ISLxx5 e ISLxx6, os outros 46 

genes correspondem a transposons não caracterizados ou a elementos truncados. Nove 

transposons do tipo IS estão inseridos dentro da região codificante de outros genes do genoma 

de Lxx, principalmente aqueles associados a metabolismo intermediário e transportadores 

(Monteiro-Vitorello et al., 2004; Monteiro-Vitorello et al., prelo; Zerillo et al., submetido). 
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A presença de alguns genes anotados em Lxx é discrepante com a ecologia da bactéria, 

que foi isolada somente de vasos xilemáticos de cana-de-açúcar. Muitos destes genes são 

encontrados no genoma de bactérias de vida livre, como é o caso do gene que codifica para 

fotoliase, um conjunto de genes associados a produção de flagelo (operon flagelar), genes 

para síntese de trealose, e genes que codificam para canais mecanosensíveis e transportadores, 

incluindo glicina e betaina, que são comumente associados ao controle. Existe ainda um 

grande número de transportadores do tipo ABC para aquisição de açúcares, incluindo alguns 

não disponíveis no xilema de cana, sendo que 43% destes estão truncados. Além de uma alta 

porcentagem de genes reguladores de transcrição (6,9% do total de genes), encontrados em 

abundância em genomas de procariotos de vida livre, onde variações no ambiente induzem 

modificações no perfil transcricional da bactéria, que não é o caso de bactérias que vivem em 

um ambiente constante. Por estas razões foi proposto que um ancestral não muito distante de 

Lxx era uma bactéria de vida livre, ou que em determinadas condições a atual bactéria Lxx 

possa existir fora do xilema de cana (Monteiro-Vitorello et al., prelo). Entretanto, muitos dos 

genes citados acima estão truncados e postulou-se que a bactéria estaria sofrendo um processo 

de decaimento genômico, onde a perda de função dos genes estaria causando ou sendo a 

conseqüência (provavelmente os dois) da adaptação de Lxx ao novo nicho, juntamente com a 

aquisição por transferência horizontal de genes associados à patogenicidade e adaptação ao 

hospedeiro (Monteiro-Vitorello et al., 2004; Monteiro-Vitorello et al., prelo). A inativação de 

outro grupo de genes, afetando algumas vias biosintéticas, explicaria a razão pela qual 

atualmente Lxx é dependente de alguns aminoácidos e vitaminas: como é o caso da cisteína, 

metionina e cobalamina. 

 

 

2.2.2 Leifsonia xyli subsp. cynodontis 

 

Leifsonia xyli subsp. cynodontis (Lxc) também foi descrita por Davis e colaboradores 

em 1984, como Clavibacter xyli subsp. cynodontis, sendo patogênica de uma variedade de 

gramínea, a grama Bermuda (Cynodon), onde causa raquitismo. A infecção é restrita ao 

xilema e, algumas vezes, podem ser observadas regiões esbranquiçadas nas folhas e sintomas 

de superbrotamento (vassoura-de-bruxa) (Liao e Chen, 1981). A relação estabelecida entre 

Lxc e grama Bermuda também é de patógeno-hospedeiro, mas neste caso os sintomas são 

mais sutis, do que os sintomas causados por Lxx em cana-de-açúcar. A disseminação da 

doença ocorre geralmente através de cortes sucessivos da grama, especialmente em campos de 
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golfe. Lxc também é considerada fastidiosa, entretanto seu crescimento em meio de cultura é 

mais rápido que Lxx, levando 5 dias para o aparecimento de colônias isoladas e 5-7 dias para 

um crescimento razoável em meio de cultura líquido. Em meio sólido as colônias também são 

circulares, porém com uma coloração amarelada (Davis et al., 1984). Assim como em Lxx, 

não foram encontradas evidências de transmissão natural de Lxc por insetos (Barbehenn e 

Purcell, 1993). Lxc pode ser inoculada em cana-de-açúcar, mas até então não foi constatada a 

ocorrência de raquitismo ou qualquer outro sintoma na planta. Esta subespécie pode colonizar 

os vasos xilemáticos de milho e arroz quando inoculada artificialmente, causando sintomas 

leves ou nenhum sintoma da doença (Haapalainen et al., 2000). 

Pouco se sabe sobre o genoma de Lxc, análises com enzima de restrição realizadas em 

nosso laboratório indicam que o genoma de Lxc é maior que o de Lxx, provavelmente com 2,7 

Mpb. Alguns isolados de Lxc apresentam um plasmídeo críptico de aproximadamente 51 kpb 

(Metzler et al., 1992; Taylor et al., 1993), o pCXC100, cuja origem de replicação e genes 

associados a manutenção foram caracterizados (Li et al., 2004; Yin et al., 2006). Neste 

plasmídeo, bem como no genoma cromossomal da bactéria, foi identificada a presença de 

algumas cópias de um transposon do tipo IS, denominado IS1237 (Laine et al., 1994). As 

regiões flanqueadoras de algumas cópias deste elemento foram recentemente disponibilizadas 

(Lin et al., 2007) e a atividade da transposase foi testada em um sistema heterólogo, mas não 

houve evidência de transposição (Lin et al., 2007). Durante o nosso trabalho, outros sítios de 

inserção do transposon foram identificados e uma caracterização detalhada foi realizada 

(Zerillo et al., submetido).  

Foram descritos métodos de transformação de Lxc utilizando-se vetores com uma 

origem de replicação baseada no plasmídeo pCXC100, associados ao plasmídeo pBR322 de 

Escherichia coli (Taylor et al., 1993) e outros pertencentes ao grupo de incompatibilidade 

IncP de bactérias gram-positivas (Metzler et al., 1992). O sistema de transformação 

desenvolvido para Lxc e outros trabalhos na área molecular têm como objetivo a expressão de 

proteínas heterólogas. Neste sentido, foram localizados promotores em genes de Lxc com alta 

capacidade de expressão, através da utilização de sondas contendo plasmídeos construídos 

com o gene da luciferase (Haapalainen et al., 1996). Uratani e colaboradores (1995) 

desenvolveram um vetor de expressão para a Lxc, utilizando o gene phoA de E. coli e 

seqüências sinais para secreção em Streptomyces. Este sistema promoveu a secreção de 

fosfatase alcalina pela bactéria inoculada em milho, que pôde ser verificada através da 

observação de cortes histológicos da planta em microscópio. As paredes dos vasos 

xilemáticos apresentaram coloração acastanhada, resultante da ação da fosfatase alcalina, 



 29 

indicando o local de fixação da bactéria no milho. Linhagens modificadas de Lxc foram 

utilizadas para produção de biopesticidas, como a δ – endotoxina, e inoculadas em culturas de 

milho e arroz (Lampel et al., 1994). Um trabalho recente descreveu um plasmídeo quimérico 

(E. coli-Lxc) contendo o gene repórter β-glucuronidase que foi introduzido em Lxc, que por 

sua vez foi inoculada em arroz. A expressão do gene pôde ser observada em diferentes regiões 

do vegetal e a presença da bactéria não provocou sintomas de raquitismo em arroz, 

confirmando, portanto, o potencial da bactéria em ser usada como um endofítico benéfico 

para expressão heteróloga em gramíneas (Li et al., 2007). 

 

 

2.3 ELEMENTOS GENÉTICOS MÓVEIS 

 

 Na década de 1940, Barbara McClintock constatou a existência de elementos 

genéticos móveis presentes no genoma do milho, através da observação de quebras que 

ocorriam no braço curto do cromossomo 9, visualizados sob microscopia óptica. Ela estudava 

dois loci (Ds e Ac) dominantes que estavam associados ao padrão herdável e instável da 

coloração mosaico em pericarpos de milho. McClintock descobriu que o alelo Ds causava as 

quebras cromossômicas e que Ds e Ac poderiam se transpor, ou seja, mudar de posição dentro 

do cromossomo; e a inserção e excisão destes elementos estava associada ao efeito de 

mosaico na coloração dos grãos de milho. Inicialmente esta observação não foi aceita pela 

comunidade científica, uma vez que o conceito consolidado por Thomas H. Morgan, de que 

os genes estavam dispostos de maneira fixa ao longo do cromossomo e seriam “invioláveis”, 

foi confrontado pela pesquisadora. O grande legado deixado por Barbara McClintock foi 

provar que os cromossomos são estruturas dinâmicas e que alguns genes têm a capacidade de 

se mobilizarem (Fedoroff, 1994). 

 Elementos genéticos móveis são segmentos de DNA que codificam enzimas e outras 

proteínas que medeiam a mobilização do DNA dentro de um genoma, ou entre genomas de 

diferentes células, dentre eles: plasmídeos; transposons (classe I e II); fagos; e íntrons do 

grupo II (Frost et al., 2005). Todos os grupos podem ser encontrados em genomas de 

procariotos e conferem plasticidade (variabilidade) aos mesmos. Os plasmídeos podem ser 

transferidos entre diferentes bactérias, através da conjugação e têm replicação independente 

do cromossomo. Os fagos migram por transdução e durante o empacotamento de seu DNA 

podem carregar também parte de segmentos do genoma hospedeiro. Profagos comumente são 
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encontrados em regiões de conteúdo de bases GC discrepantes do genoma, as chamada ilhas 

genômicas, e podem estar associados a transferências das mesmas. Estas ilhas podem ainda 

carregar genes de virulência, as chamadas “ilhas de patogenicidade” (Hacker e Kaper, 2000). 

Transposons do tipo II, ou seja, aqueles que têm intermediários de DNA são amplamente 

encontrados em bactérias, principalmente na forma de transposons do tipo seqüências simples 

de inserção, ou transposons do tipo IS (Insertion Sequence). 

A importância evolutiva dos elementos genéticos móveis é que eles viabilizam a 

aquisição de genes a determinados organismos, fazendo que uma proteína, antes exógena, 

possa ser expressa. Eventos associados a estes elementos permitem aos procariotos a 

conquista de novos nichos e capacidade de adaptação aos mais variados ambientes. Esta 

forma de aquisição e manutenção da variabilidade genética pode ter sido uma alternativa 

evolutiva à propagação clonal das bactérias, já que sua reprodução ocorre de maneira 

assexuada (Levin e Bergstrom, 2000). 

 

 

2.3.1 Transposons do tipo IS 

 

Os transposons do tipo IS (Insertion Sequences ou Seqüências de Inserção) foram 

descobertos durante as primeiras análises genômicas e de expressão de genes de Escherichia 

coli e do fago lambda (Malamy, 1966; Brachet, Eisen e Rambach, 1970; Hirsch. Saedler e 

Starlinger, 1972 apud Galas e Chandler, 1989). Originalmente descritos como mutações 

polares nos operons da lactose e galactose e que de alguma maneira não eram estáveis. 

Algumas destas mutações foram demonstradas em experimentos de hibridização como 

inserções de um mesmo fragmento de DNA em diferentes posições e orientações. Aqueles 

fragmentos isolados por várias vezes como mutações por inserção, foram denominados 

“seqüências de inserção” (Galas e Chandler, 1989).  

Transposons do tipo IS são um dos elementos genéticos móveis mais amplamente 

distribuídos entre os procariotos, sendo encontrados na maioria dos cromossomos ou 

plasmídeos das bactérias já seqüenciadas (Mahillon et al., 1999). Aproximadamente 1.500 

transposons deste tipo já foram reportados (Siguier et al., 2006). Tais elementos têm em 

média 0,7-3,5 kpb e são flanqueados por repetições invertidas terminais (IR, Inverted Repeat) 

que variam entre 5-200 pb. Na região interna dos transposons existe um ou mais genes que 

codificam uma proteína necessária para a sua própria mobilidade, a transposase (Mahillon e 

Chandler, 1998), que geralmente tem um motivo de aminoácidos polares carregados 
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negativamente, necessários na atividade catalítica da enzima. O domínio DDE (Asp, Asp, 

Glu) é o mais comum entre os transposons do tipo IS e é usado na classificação das 

transposases, através da distância entre os aminoácidos e a presença de outros aminoácidos 

conservados para cada família (Mahillon e Chandler, 1998). Para que ocorra a transposição, a 

transposase reconhece e se liga às IRs, as aproxima, formando uma estrutura em forma de 

grampo (hairpin) e as excisa de uma região do genoma, para que o elemento inteiro seja 

inserido em um novo sítio (Figura 3). Durante a inserção, o genoma do hospedeiro é cortado 

em um determinado ponto pela própria transposase, e esta incisão pode ser irregular (corte 

coesivo). Neste caso, após a inserção, cada uma das extremidades do transposon será 

flanqueada por uma das fitas simples resultantes do corte, que serão posteriormente 

complementadas pela maquinaria de reparo do genoma hospedeiro, formando-se assim duas 

cópias diretas-repetidas (DRs), que correspondem ao sítio de inserção do transposon. 

Transposons do tipo IS podem se encarregar da mobilização de outros genes, quando estão na 

forma de transposons compostos. Neste arranjo um determinado fragmento de DNA é 

flanqueado por transposons do tipo IS, onde um ou ambos módulos de IS suprem a atividade 

da transposase e outras regiões codificantes alocadas internamente, como por exemplo, 

marcadores de resistência a antibióticos, são transportados passivamente (Mahillon e 

Chandler, 1998). 

 

 

Figura 3 - Dinâmica de um dos mecanismos conhecidos para transposição de um transposon do tipo 
IS. As IRs (em vermelho) do elemento são aproximadas pela ação da transposase, expressa 
pela região codificante do elemento (em verde) e o elemento inteiro adquire uma estrutura 
em forma de grampo de cabelo. As extremidades 3’ de cada uma das fitas do transposon 
são excisadas do genoma (em branco). Posteriormente as extremidades 5’ também são 
excisadas e o elemento todo inserido em um novo local (em azul). Adaptado de 
http://www-is.biotoul.fr/. 

 

Comumente os transposons do tipo IS são classificados em famílias, de acordo com a 

similaridade e identidade das seqüências primárias de suas transposases e das IRs (Mahillon e 
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Chandler, 1998). Estes elementos podem inativar genes, nos quais se inserem e/ou alterar a 

expressão de genes imediatos. Transposons do tipo IS quando representados em mais de uma 

cópia também podem servir de sítios para recombinação de fragmentos cromossômicos da 

própria bactéria ou para integração de novos fragmentos de DNA (Mahillon e Chandler, 

1998). Postula-se que os transposons sofram eventos freqüentes de transferência horizontal e 

ciclos de expansão e extinção dentro de uma dada espécie, provavelmente como conseqüência 

da transferência entre genomas e plasmídeos (Wagner, 2006). A expansão destes elementos, 

posicionamento no genoma e natureza dos mesmos varia entre as bactérias e representa uma 

importante fonte de diversidade genômica (Siguier et al., 2006; Schneider et al., 2002; 

Parkhill et al., 2003; Chain et al., 2004; Brugger et al., 2004; Nascimento et al., 2004; 

Monteiro-Vitorello et al., 2005). Devido a influência direta que têm na viabilidade da célula, 

o controle da transposição é precisamente controlado. A regulação intrínseca é basicamente 

feita na fase de transcrição e tradução da transposase (Nagy e Chandler, 2004). Além disso, 

várias proteínas produzidas pela bactéria foram identificadas fazendo parte do complexo 

“transpososoma” e a ligação pode ser controlada por fatores do hospedeiro, deste modo 

integrando a atividade transposicional e fisiológica da célula (Gueguen et al., 2005). 

 

 

2.4 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE GENOMAS BACTERIANOS 

 

 Desde o primeiro seqüenciamento completo do genoma de um organismo, o da 

bactéria Haemophilus influenzae (Fleishmann et al., 1995), até Março de 2008, perto de 600 

bactérias tiveram seus respectivos genomas seqüenciados e mais de mil e setecentos estão em 

processo de seqüenciamento e finalização (http://www.genomesonline.org/). Uma constatação 

feita através da análise comparativa destes genomas foi a grande diversidade encontrada entre 

eles. Mesmo entre os genomas de bactérias pertencentes a uma mesma espécie, o conteúdo de 

genes pode diferir em até 30% (Fraser-Liggett, 2005). Variações consideráveis também foram 

constatadas entre os genomas de outras bactérias consideradas evolutivamente próximas - 

variantes de um mesmo gênero ou de uma mesma espécie (Binnewies et al., 2006). Vinte 

genomas de isolados diferentes de Escherichia coli foram comparados sendo encontrada uma 

variação entre 4,6 – 5,5 Mpb, que na maioria está associada a elementos genéticos móveis, 

como profagos e transposons do tipo IS (Schneider et al., 2002). Entre os genomas dos dois 

serovares de Leptospira interrogans (Copenhageni e Lai), que apresentam até 99% de 
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identidade em nucleotídeos, foram detectados em média 3,2% de genes específicos para cada 

um (Nascimento et al., 2006). Os genomas das linhagens da Xylella fastidiosa XF-PD e XF-

9a5c, compartilham em média 98% de identidade em nucleotídeos entre regiões comuns e os 

genes específicos correspondem a 41 genes (1,9% do total) e 152 (6,8%), respectivamente 

(Van Sluys et al., 2003). Entre duas linhagens (J99 e 26695) de Helicobacter pylori, 6 e 7,5% 

dos genes foram identificados como específicos a cada uma, sendo que metade deles está 

agrupada em uma única região do genoma (Alm et al., 1999). O alinhamento entre os 

genomas de duas subespécies recém seqüenciadas de Clavibacter michiganensis: C. 

michiganensis subsp. sepedonicus (Bentley et al., 2008) e C. michiganensis subsp. 

michiganensis (Gartemann et al., 2008), revelou que em média compartilham 95% de 

identidade entre nucleotídeos de fragmentos comuns e têm 16% e 16,6% de genes específicos 

a cada genoma, respectivamente. Na análise comparativa entre três espécies do gênero 

Bordetella foram encontrados 12% de genes específicos no genoma de B. bronchiseptica, 

9,8% de genes específicos no genoma de B. pertussis e apenas 1,8% de genes específicos no 

genoma de B. parapertussis, quando comparados uns com os outros (Parkhill et al., 2003). 

Todos os organismos citados pertencem a espécies próximas e foram comparados através do 

seqüenciamento total de seus genomas e comparação entre eles. Foi constatado que a grande 

maioria mantém de maneira geral uma sintenia entre fragmentos comuns do genoma e as 

regiões distintas, sejam reorganizações ou fragmentos específicos a cada genoma, estão 

geralmente agrupadas em grandes fragmentos, muitas vezes em ilhas genômicas, associadas a 

elementos genéticos móveis.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 CEPAS UTILIZADAS 

 

As cepas utilizadas neste trabalho foram: Lxx CTCB07; Lxc SB; e Lxc DSMZ46306. 

Lxx CTCB07 (depositada no Instituto Biológico - IBSBF 1853) foi isolada pelo Centro de 

Tecnologia Canavieira e é utilizada rotineiramente pelo centro para detectar variedades de 

cana suscetíveis ao raquitismo da soqueira. Este isolado foi seqüenciado pelo grupo 

AEG/ONSA/FAPESP (Monteiro-Vitorello et al., 2004) e o genoma da bactéria foi acessado 

virtualmente pelo GenBank (NC_006087) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). O isolado Lxc SB 

foi previamente cultivado na Austrália e somente o DNA total extraído foi enviado ao nosso 

laboratório, gentilmente cedido pelo Dr. Brumbley (Bureau of Sugar Experiment Station / 

Queensland - Austrália). Apenas a cepa Lxc DSMZ46306 foi cultivada, no Laboratório de 

Genética Molecular do Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola da 

ESALQ/USP, sob a coordenação do Dr. Luis Eduardo Aranha Camargo. Esta foi adquirida do 

DSMZ – German Collection of Microorganisms and Cell Cultures (no 46306), originalmente 

isolada de grama Bermuda (Cynodon sp.) em Taiwan. 

 

 

3.2 MANUTENÇÃO DA CEPA 

 

As células de Lxc (DSMZ46306) foram crescidas em 100 mL de meio de cultura 

líquido MSC New modificado (Davis et al., 1984; Monteiro-Vitorello et al., 2004) a 28 oC por 

5-10 dias, em agitação de 300 rpm. Alíquotas foram usadas como inóculo em meio sólido 

para manutenção da cultura e verificação de contaminantes visíveis. A identidade da bactéria 

foi confirmada através de iniciadores moleculares (primers) que são específicos para o gene 

do rRNA 16S de Lxc (Suzuki et al., 1999; Evtushenko et al., 2000). A composição do meio 

utilizado foi: 0,8 g de peptona de soja; 0,02 g de MgSO4 . 7 H2O; 0,1 g de K2HPO4; 0,1 g de 

KH2PO4; e 1,5 ml de hemina bovina (0,1% em 0,05H de NaOH); água destilada q.s.p. 90 mL 

(pH ajustado a 7,5). Para o meio de cultura sólido foram adicionados 1,7 g de ágar de milho; e 

0,4 g de ágar bacteriológico. O material foi esterilizado em autoclave e posteriormente 

adicionada a solução suplemento, esterilizada por filtragem em membrana de 0,22 µm de 
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diâmetro, que consiste em: 0,5 g de glicose; 0,05 g de cisteína; 0,05 g de metionina; 0,2 g de 

albumina; e água destilada q.s.p. 10 mL.  

 

 

3.3 EXTRAÇÃO DO DNA GENÔMICO 

 

 Dois procedimentos foram realizados para a obtenção do material genômico de Lxc 

DSMZ46306, o primeiro para uso em análise de fingerprint e na construção de bibliotecas 

genômicas em vetor plasmidial e um segundo procedimento para a construção de bibliotecas 

genômicas em vetor de BAC (seção 3.5.2). O primeiro procedimento foi realizado segundo 

Pospiech e Neuman (1996) modificado: 100 mL de cultura com 7 dias de crescimento foram 

precipitadas em centrífuga refrigerada e o precipitado lavado por 3 vezes com solução de 

NaCl 1M preparada em T10E10 (10 mM de Tris-HCl e 10 mM de EDTA – pH 8,0) seguido de 

nova precipitação; as células foram ressuspendidas em 12,5 mL de solução SET (NaCl 75 

mM; EDTA 25 mM; Tris 20 mM – pH 7,5) acrescida de 1 mg/mL de lisozima e incubadas 

por 2 horas / 37 oC; 1/10 V de SDS e 0,5 mg/mL de proteinase K foram adicionados e 

incubados por 2 horas / 55 oC; 1/3 V de NaCL 5 M e 1 V de clorofórmio foram acrescidos e 

incubados por 30 minutos / TA; posteriormente o volume total foi centrifugado (5000 rpm / 

15 minutos) e o material genômico sobrenadante recolhido para um novo tubo; o DNA foi 

precipitado adicionando-se 1 V de isopropanol; e finalmente ressuspendido em T10E1 (100 

mM de Tris-HCl e 10 mM de EDTA – pH 8,0) acrescido de 0,5 mg/mL de RNAse e 

incubados por 1 hora / 37 oC.  O material foi estocado a -20 oC. 

 

 

3.4 EXPERIMENTO DE FINGERPRINT PELA TÉCNICA DE SOUTHERN 

BLOT 

 

 A massa de 1 µg de DNA genômico de cada um dos dois isolados de Lxc, 

DSMZ46306 e SB, foi digerida completa e individualmente com as enzimas PstI, EcoRI, 

BamHI e EcoRV (10 U de enzima / 8 horas / 37 oC). O material foi submetido à eletroforese 

em gel de agarose 0,8% (g / mL) por 12 horas a 25 mA, corado em brometo de etídio (2 mg / 

mL) e fotografado sob ação de luz UV (ImageMaster® VDS – Pharmacia Biotech), usando-se 

uma régua como guia. O gel foi tratado com 300 mL de HCl 0,25 M / 10 minutos / TA, 
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seguido de tratamento desnaturante, 300 mL de solução NaCl 1,5 M + NaOH 0,5 M, incubado 

por duas vezes / 15 minutos, e 300 mL de solução neutralizante (NaCl 1,5 M, Tris-base 0,5 M 

pH 7,5) incubando por duas vezes / 15 minutos. Sobre o gel foi aplicada uma membrana de 

náilon (HybondTM N+ – Amershan Life Science) de mesmo tamanho e o material genômico 

do gel foi transferido para a mesma por capilaridade, utilizando-se 4 papéis de filtro e uma 

pilha de papéis absorventes todos com as mesmas medidas do gel e aplicados sobre a 

membrana. A solução SSC 5 X (NaCl 3 M; e Na3C6H5O7 (citrato de sódio) 0,3 M pH 7,0) foi 

aplicada sobre o gel e absorvida pelos papéis por 12 horas / TA. Posteriormente a membrana 

foi exposta à luz UV (Crosslinker – Amershan Life Science) a 700 nm / 30 segundos para 

fixação do material genômico na membrana (Southern, 1975). A membrana foi pré-

hibridizada com a solução de NaCl 0,5 M + Gold buffer-ECL + reagente blocking-ECL 5% 

em equipamento HyRollerTM (Owl Scientific) por 4 horas / 42 oC. As sondas utilizadas neste 

experimento foram amplificadas pela técnica de PCR a partir de plasmídeos contendo o 

fragmento de DNA de interesse. Foram utilizados 100 ng do material amplificado, 10 µL de 

Labelling reagent-ECL e 10 µL glutaraldeído-ECL, de acordo com as especificações do 

fabricante (kit ECLTM Direct Nucleic Acid Labellling and Detection System - Amershan Life 

Science) e em seguida adicionados à solução de pré-hibridização (já aplicada na membrana) e 

incubados por 12 horas / 42 oC no equipamento rotativo. A membrana foi lavada em 100 mL 

de SSC 5 X por 5 minutos / TA, seguida por duas vezes do tratamento com 100 mL de 

solução primária (uréia 6 M + SDS 0,4% + SSC 0,5 X) e incubada por 20 minutos / 40 oC. 

Posteriormente a membrana foi lavada por duas vezes com 100 mL de solução secundária 

(SSC 2 X) por 5 minutos / TA. O excesso de solução foi drenado e na solução restante 

adicionados 3 mL de cada um dos reagentes de detecção (ECL 1 e 2) incubados por 1 minuto 

/ TA. Toda a solução foi drenada e a membrana selada em papel plástico e alocada em um 

cassete. Em sala escura uma folha de filme fotográfico (Lumi-film – Chemiluminescent 

Detection – Roche Diagnostics Corporation) foi exposta ao material quimioluminescente por 

15-60 minutos. Finalmente o filme foi revelado e fixado. 
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3.5 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS GENÔMICAS 

  

 Três bibliotecas foram construídas utilizando-se o genoma de Lxc DSMZ46306: 

clonagem de fragmentos de DNA genômico em plasmídeo (fragmentos de 1-4 kpb) obtidos 

aleatoriamente pela estratégia de shotgun; clonagem de fragmentos de DNA genômico em 

vetor BAC (fragmentos maiores que 25 kpb) com sítios para BamHI; e subclonagem dos 

insertos de BAC em plasmídeo (fragmentos entre 1-4 kpb). 

 

 

3.5.1 Clonagem de DNA genômico em plasmídeo (estratégia de shotgun) 

 

  Aproximadamente 4 µg do DNA genômico extraído foi fragmentado aleatoriamente 

por sonicação (Cup Horn 2 ½ Ultrasonic Processor) por 12 segundos, gerando fragmentos 

entre 200 pb e 5 kpb. O material foi submetido a eletroforese em gel 0,8% de agarose de 

baixo ponto de fusão (low-melt-point agarose), por 30 minutos / 25 mA. O material foi 

aplicado de maneira espelhada, i.e., uma parcela (10% do DNA) foi usada como referência e 

corada em brometo (2 mg / mL) e o restante foi usado na construção das bibliotecas. Como 

referência foi utilizado o marcador molecular 1 Kb Plus DNA Ladder
TM (Gibco BRL®) e uma 

régua durante a foto-documentação do gel no equipamento Image Master® VDS (Pharmacia 

Biotech), sob ação de luz UV. Duas bibliotecas foram construídas, com insertos entre 1-2 kpb 

e 2-4 kpb. Com o auxílio da régua a faixa do gel contendo os fragmentos de interesse foi 

recortada e o DNA recuperado utilizando-se o kit GFX (Armersham), de acordo com as 

instruções do fabricante. Aproximadamente 1 µg de DNA foi recuperado para cada biblioteca. 

O material foi tratado com a enzima DNA polimerase (fragmento Klenow) e clonado no vetor 

pUC18 (Armersham-Pharmacia). O plasmídeo recombinante foi transformado usando-se 

células ElectroMax
TM

 DH10B (Invitrogen). 

 

 

3.5.2 Clonagem de DNA genômico em BAC 

 

 As células de Lxc DSMZ46306 crescidas em meio de cultura líquido MSC New por 

cinco dias a 28 oC / 300 rpm foram precipitadas a 4 oC e armazenadas em blocos de agarose 

1,5% de baixo ponto de fusão. Para tal, 900 µL de agarose fundida (~45 oC) foi acrescida de 



 38 

100 µL de ressuspensão de células de Lxc e o volume total dispensado em fôrmas específicas 

de aproximadamente 100 µL de volume. O procedimento de extração do material genômico é 

feito dentro de blocos de agarose para que sejam preservados fragmentos grandes de DNA, 

uma vez que a extração descrita no item anterior recupera fragmentos de no máximo 40 kpb. 

A preparação dos blocos, a lise das células contidas nele e a extração do DNA foram 

realizadas segundo o protocolo de Chang e Chui (1998). A digestão parcial do DNA de Lxc 

foi feita com o uso de 10 U (unidades) da enzima BamHI (MBI Fermentas), mesma enzima 

utilizada na digestão do vetor BAC comercial, o pIndigoBAC-5 (Epicentre®). Os blocos de 

agarose contendo as células lisadas foram incubados a 37 oC durante o período de 5, 15 e 60 

minutos, para realização da digestão parcial. Os fragmentos de DNA foram separados por 

eletroforese de campo pulsado, utilizando-se o aparato CHEF DRII (Bio-Rad) em gel de 

agarose 1 % de baixo ponto de fusão. A eletroforese foi realizada a 6 volts/cm, com um tempo 

de pulso de 1 a 40 segundos, durante 20 horas / 12 oC. O marcador molecular utilizado foi o 

Low Range PFG Marker com bandas entre 2,03 e 194 kpb (New England Bio Labs 

Incorporation).  Finalizada a eletroforese, o gel foi recortado e somente a região contendo o 

marcador molecular foi corada em solução de brometo de etídeo (2 mg / mL). Comparando-se 

o marcador molecular e a régua usada como referência, a faixa de gel contendo fragmentos 

entre 70 – 120 kpb foi isolada e levada novamente a eletroforese, para a eliminação de 

fragmentos menores remanescentes, seguindo-se o programa: 6 v/cm; pulso de 1-15 

segundos; 1,5 hora; 12 oC (Diaz-Perez et al., 1996). A recuperação dos fragmentos de DNA 

de Lxc do gel, a ligação dos mesmos no vetor BAC e a transformação em células competentes 

foram efetuadas conforme o protocolo de Peterson e colaboradores (2000). A enzima utilizada 

na recuperação do DNA da agarose foi a GELase
TM (Epicentre) de acordo com as instruções 

do fabricante. A solução contendo o DNA recuperado e a ligação foram concentradas em 

membranas de filtro hidrofílica com poro de 0,025 µm (MF – Millipore Membrane Filter). A 

enzima utilizada na ligação do inserto ao vetor foi a T4 DNA ligase (Promega Corporation) e 

a célula hospedeira da ligação foi a ElectroMax
TM

 DH10B (Invitrogen). 

 

 

3.5.3 Subclonagem dos insertos de BAC em plasmídeos 

 

 Devido a limitação do número de bases lidos em cada reação de seqüenciamento (até 

800 bases), os insertos de BAC considerados interessantes para o projeto, i.e., aqueles cujas 

seqüências das extremidades não eram comuns às seqüências do genoma de Lxx, foram 
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subclonados em plasmídeo para que toda a seqüência de seu inserto fosse lida. O 

procedimento de subclonagem dos BACs foi o mesmo descrito no item 3.5.1, só que neste 

caso, o material sonicado foi os BACs. 

 

 

3.6 MANUTENÇÃO DAS CÉLULAS RECOMBINANTES E EXTRAÇÃO 

DOS PLASMÍDEOS E BACS 

 

As colônias resultantes das transformações em plasmídeo e BAC foram transferidas 

para o meio líquido Circle Grow (Bio101® Systems) contendo antibiótico seletivo e 

incubadas a 37 oC / 300 rpm / 22 horas. As células foram estocadas em placas identificadas, 

contendo meio de cultura e glicerol 25%, em ultra-feezer a –80 oC. Os plasmídeos e BACs 

recombinantes foram extraídos das células conforme Sambrook e colaboradores (2001) e 

quantificados em gel de agarose 0,8%. 

 

 

3.7 SEQÜENCIAMENTO DOS PLASMÍDEOS E BACs RECOMBINANTES 

 

Ambas as extremidades dos insertos de Lxc foram seqüenciadas conforme Sanger e 

colaboradores (1977) nos seqüenciadores automáticos 3100/3700 (Applied Biosystems) 

(Figura 4a e b). Para cada reação foram utilizados 100-200 ng de DNA; 3,2 µM do iniciador 

(primer) que reconhece uma das extremidades do vetor (senso ou antisenso); e 2 µL de Big 

Dye® Terminator (Applied Biosystems). 

 

 

3.8 ANÁLISE DAS SEQÜÊNCIAS DE Lxc 

 

3.8.1 Montagem das seqüências consenso (contigs) 

 

As seqüências geradas foram avaliadas quanto a qualidade utilizando-se o programa 

phred (Ewing e Green, 1998) e somente as seqüências com mais de 200 bases com qualidade 

igual a 20, isto é, seqüências com no máximo um erro a cada mil bases, foram consideradas 

válidas e utilizadas em análises posteriores. As seqüências validadas foram comparadas entre 
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si, através do programa Phrap (Ewing e Green, 1998), e aquelas que se apresentaram comuns 

e/ou complementares formaram seqüências consenso, aqui denominadas contigs (Figura 4c). 

Foram realizadas duas montagens: somente com insertos de BAC, para análise da organização 

estrutural do genoma de Lxc; e com ambos insertos de BAC e plasmídeo, para análise do 

conteúdo de genes do genoma de Lxc. 

 

 

3.8.2 Montagem de seqüências consenso virtuais (super contigs) 

 

Como descrito no item 3.7, ambas as extremidades (senso e antisenso) foram 

seqüenciadas de cada um dos insertos de plasmídeo e BAC. Mas na maioria dos casos o 

seqüenciamento a partir das extremidades não sobrepôs todo inserto, i.e., a região central do 

inserto não foi seqüenciada, já que uma reação de seqüenciamento dificilmente gera leitura 

maior que 800 bases (Figuras 4a e b). Por esta razão grande parte das seqüências senso e 

antisenso de um mesmo inserto não compunham um mesmo contig, mas contigs distintos. 

Entretanto sabia-se que estes estavam fisicamente ligados, no caso de contigs formados por 

insertos de plasmídeo estavam entre 1-4 kpb de distância, e no caso de contigs formados por 

insertos de BAC estavam em uma distância acima de 25 kpb. Esta informação foi considerada 

durante o projeto e os contigs formados pelas extremidades de um mesmo inserto foram 

considerados pertencentes a um mesmo super-contig, ou scaffold (Figura 4c). Para a geração 

automática dos scaffolds foi utilizado o programa Genscaff (Setúbal e Werneck, 2001). 
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Figura 4 - Representação da ligação em vetor, seqüenciamento e montagem das seqüências de Lxc. A) 
e B) ao vetor plasmidial ou BAC (em cinza) foram ligados os insertos de Lxc. Somente as 
extremidades dos insertos foram seqüenciadas (em vermelho) enquanto o âmago não foi 
(em verde); c) todas as seqüências geradas durante o projeto foram alinhadas com outras 
seqüências comuns e complementares formando seqüências consenso, ou contigs. Contigs 
formados pelas extremidades de um mesmo inserto (em vermelho) estão ligados 
fisicamente e formam os scaffolds. Neste exemplo, os contigs X e Y estão distantes entre 1-
4 kpb, caso as extremidades sejam oriundas de um plasmídeo, ou acima de 25 kpb, caso 
sejam oriundas de um BAC. 

 

3.8.3 Mapeamento das seqüências de Lxc sobre o genoma de Lxx 

 

Antes dos contigs de Lxc serem mapeados no genoma de Lxx, todas as seqüências 

repetidas, como é o caso dos transposons do tipo IS e alguns fagos, foram mascaradas 

(filtradas). Este procedimento foi realizado para evitar erros durante o mapeamento, uma vez 

que como estão presentes em múltiplas cópias, poderiam ser mapeadas em diferentes lugares. 

Neste caso somente as regiões flanqueadoras foram consideradas (Figura 5). Os contigs de 

Lxc “filtrados” foram então mapeados sobre as seqüências de Lxx, através do programa 

cross_match (Ewing e Green, 1998), usando-se os parâmetros padrão do programa, i.e., toda 

vez que apresentassem pelo menos 200 bases com identidade igual ou superior a 80% com as 

seqüências de nucleotídeos de Lxx. Fragmentos genômicos de Lxc que atenderam estes 

parâmetros foram considerados comuns aos fragmentos do genoma de Lxx. Para visualização 

foi utilizada uma rotina do Bioperl (http://bioperl.org/), a ferramenta GINGA (Graphical 

Interface for Comparative Genome Analysis) (Paschoal, 2006). Esta ferramenta possibilita a 

visualização do mapeamento de cada um dos scaffolds de Lxc sobre o genoma de Lxx, mas a 

tem a limitação de mapear cada um dos scaffolds individualmente (Figura 6a). Por esta razão, 

todos os scaffolds foram mapeados um a um em Lxx e os dados anotados para uma posterior 
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montagem do arcabouço genômico de Lxc. A ferramenta também permitiu conferir a anotação 

dos genes correspondentes em Lxx (Figura 6b) (abordado no próximo sub-item). 

 

 

Figura 5 - Representação de como o filtro para regiões repetidas é utilizado pelos programa de 
montagem: A) muitos dos contigs de Lxc apresentaram seqüências repetidas, como neste 
caso, transposons do tipo IS (representado em azul); B) estas seqüências foram 
desconsideradas durante a montagem, levando-se em conta somente a região flanqueadora 
em Lxc. 

 

 

 

Figura 6 - Representação da análise comparativa do genoma de Lxx e Lxc usando-se a ferramenta 
GINGA (Paschoal, 2006). A) a linha horizontal superior indica o genoma completo de Lxx e 
a linha inferior um scaffold de Lxc (atentar que a ferramenta mostra os fragmentos em 
escalas diferentes: Lxx – 2,6 Mpb; e o fragmento de Lxc, neste exemplo – 4.071 pb). A linha 
horizontal correspondente a Lxc quando em azul indica um fragmento específico do genoma 
desta bactéria, e que, portanto, não é mapeado sobre o genoma de Lxx. Regiões repetidas são 
mascaradas e representadas por “X”. Fragmentos de Lxc homólogos ao genoma de Lxx são 
indicados em verde e a posição correspondente indicada no genoma de Lxx. Notar que neste 
caso uma parcela do fragmento de Lxc está posicionada na região 0,9 Mpb de Lxx e a outra 
em 1,75 Mpb – indícios de uma reorganização. No quadro preto abaixo da linha horizontal 
de Lxc são indicados os contigs que formaram o scaffold e abaixo as seqüências (reads) 
correspondentes; B) destaque (zoom) de uma região comum a ambos os genomas e a 
predição e anotação da ORF correspondente. 
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 As seqüências obtidas pela subclonagem dos insertos de BAC, também foram 

montadas com o programa phred/Phrap/consed (Ewing e Green, 1998; Gordon et al., 1998), 

mas a comparação com o genoma de Lxx foi realizada através do programa ACT – Artemis 

Comparative Tool (www.sanger.ac.uk/Software/ACT/) (Carver et al., 2005), os parâmetros 

utilizados no mapeamento foram os mesmos, pelo menos 200 bases com identidade em 

nucleotídeos de 80% ou mais. 

 

 

3.8.4 Anotação dos genes de Lxc 

 
A anotação dos genes preditos durante o seqüenciamento do genoma de Lxx 

(Monteiro-Vitorello et al., 2004) foi disponibilizada para a ferramenta GINGA (Figura 6b). 

Para os fragmentos genômicos de Lxc comuns aos fragmentos de Lxx (conforme parâmetro 

descrito em 3.8.3) a anotação dos genes foi transferida de Lxx para as seqüências de Lxc. 

Como a estratégia do presente trabalho foi o seqüenciamento parcial do genoma de Lxc, em 

muitos casos a seqüência quando mapeada em Lxx não cobria toda a extensão de um 

determinado gene. Para estes casos estipulamos que se a cobertura fosse de pelo menos 10% 

da extensão do gene de Lxx a anotação também seria incluída para o genoma de Lxc. Sabemos 

que os fragmentos dos genes não seqüenciados podem apresentar alterações que invalidem a 

integridade do possível gene em Lxc, mas a intenção da estratégia foi indicar a princípio a 

presença ou ausência do gene homólogo de Lxx em Lxc. Para os fragmentos genômicos de 

Lxc clonados em BAC não comuns ao genoma de Lxx, ou seja, aqueles considerados 

específicos, a predição dos genes foi feita utilizando-se da ferramenta SABIA (System for 

Automated Bacterial Integrated Annotation) (Almeida et al., 2004) e os genes preditos 

comparados ao banco de proteínas do GenBank, através da ferramenta BlastX 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) (Altschul et al., 1990), usando-se o e-value 10-5 como 

limite mínimo. Para a maioria dos fragmentos específicos de Lxc não houve predição de genes 

devido ao tamanho dos contigs. Para estes casos a anotação dos genes foi feita manualmente, 

através da comparação com o banco de dados do NR (GenBank) com uso do BlastX. 

A análise das seqüências foi realizada utilizando-se bancos de dados de acesso 

público, através das ferramentas disponíveis em cada site, são eles: GenBank (National 

Center for Biotechnological Information), banco de dados de seqüências de proteínas NR 

(http://ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi) (Benson et al., 2008); Uniprot (Universal Protein 

database), bando de dados de seqüências de proteínas UniProtKB (http://beta.uniprot.org/) 
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(Bairoch et al., 2008); PFAM (Protein Family database), banco de dados que armazena 

informações sobre domínios e motivos conservados entre proteínas ou família de proteínas, 

(http://www.sanger.ac.uk/Software/Pfam/) (Finn et al., 2008); InterPro, banco de dados que 

armazena informações sobre família de proteínas, domínios, repetições e sítios conservados 

entre proteínas, combinando informações de diferentes bancos de dados que utilizam 

algoritmos diferentes para calcular regiões conservadas e agrupa as proteínas em famílias 

(http://www.ebi.ac.uk/interpro/) (Mulder e Apweiler, 2008); KEGG (Kyoto Encyclopedia of 

Genes and Genomes), banco de dados que armazena diversas informações entre elas, sobre as 

enzimas organizadas em vias metabólicas incluindo o número de classificação enzimática de 

acordo com as recomendações do Nomenclature Committee of the International Union of 

Biochemistry and Molecular Biology on the Nomenclature and Classification of Enzymes by 

the Reactions they Catalyse (http://www.genome.jp/kegg/) (Kanehisa et al., 2008); Enzyme 

Nomenclature (Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry and 

Molecular Biology - NC-IUBMB), banco de dados que armazena as informações de número 

de classificação enzimática (EC number: Enzyme Commission) 

(http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/);  MetaCyc (Encyclopedia of Metabolic 

Pathways), banco de dados que armazena informações curadas sobre vias metabólicas de 

diversos organismos (http://metacyc.org/) (Caspi et al., 2008). 

Após a definição de uma função biológica em potencial sempre que possível, as 

seqüências foram categorizadas de acordo com a classificação proposta para os projetos 

genomas da rede ONSA, como a seguir. Apenas uma modificação foi feita nas categorias 8 e 

9. A categoria 8 agrupa proteínas Hipotéticas e a 9, proteínas conservadas em mais do que um 

organismo, mas de função desconhecida (proteínas não caracterizadas). 

I. Intermediary metabolism  
A. Degradation  

1. Degradation of polysaccharides and oligosaccharides  
2. Degradation of small molecules  
3. Degradation of lipids  

B. Central intermediary metabolism  
1. Amino sugars  
2. Entner-Douderoff  
3. Gluconeogenesis  
4. Glyoxylate bypass  
5. Miscellaneous glucose metabolism  
6. Non-oxidative branch, pentose pathway  
7. Nucleotide hydrolysis  
8. Nucleotide interconversions  
9. Phosphorus compounds  

10. Pool, multipurpose conversions  
11. Sugar-nucleotide biosynthesis, conversions  
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12. Sulfur metabolism  
C. Energy metabolism, carbon  

1. Aerobic respiration  
2. Anaerobic respiration and fermentation  
3. Electron transport  
4. Glycolysis  
5. Oxidative branch, pentose pathway  
6. Pyruvate dehydrogenase  
7. TCA cycle  
8. ATP-proton motive force interconversion  

D. Regulatory functions  
1. Two component systems  
2. Repressors  
3. Phosphatases  
4. Sigma factors and other regulatory components  

E. Uncharacterized  
II. Biosynthesis of small molecules  

A. Amino acids biosynthesis  
1. Glutamate family|nitrogen assimilation  
2. Aspartate family, pyruvate family  
3. Glycine-serine family|sulfur metabolism  
4. Aromatic amino acid family  
5. Histidine  

B. Nucleotides biosynthesis  
1. Purine ribonucleotides  
2. Pyrimidine ribonucleotides  
3. 2'-Deoxyribonucleotides  
4. Salvage of nucleosides and nucleotides  

C. Sugars and sugar nucleotides biosynthesis  
D. Cofactors, prosthetic groups, carriers biosynthesis  

1. Biotin  
2. Folic acid  
3. Lipoate  
4. Molybdopterin  
5. Pantothenate  
6. Pyridoxine  
7. Pyridine nucleotides  
8. Thiamin  
9. Riboflavin  

10. Thioredoxin, glutaredoxin, glutathione  
11. Menaquinone, ubiquinone  
12. Heme, porphyrin  
13. Biotin carboxyl carrier protein (BCCP)  
14. Cobalamin  
15. Enterochelin  
16. Biopterin  
17. Others  

E. Fatty acid and phosphatidic acid biosynthesis  
F. Polyamines biosynthesis  
G. Uncharacterized  

III. Macromolecule metabolism  
A. DNA metabolism  

1. Replication  
2. Structural DNA binding proteins  
3. Recombination  
4. Repair  
5. Restriction, modification  
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B. RNA metabolism  
1. Ribosomal and stable RNAs  
2. Ribosomal proteins  
3. Ribosomes - maturation and modification  
4. Aminoacyl tRNA synthetases, tRNA modification  
5. RNA synthesis, modification, DNA transcription  
6. RNA degradation  

C. Protein metabolism  
1. Translation and modification  
2. Chaperones  
3. Protein degradation  

D. Other macromolecules metabolism  
1. Polysaccharides  
2. Phospholipids  
3. Lipoprotein  

E. Uncharacterized  
IV. Cell structure  

A. Membrane components  
1. Inner membrane  
2. Outer membrane  
3. Uncharacterized  

B. Murein sacculus, peptidoglycan  
C. Surface polysaccharides, lipopolysaccharides, and antigens  
D. Surface structures  
E. Uncharacterized  

V. Cellular processes  
A. Transport  

1. Amino acids, amines  
2. Anions  
3. Carbohydrates, organic acids, alcohols  
4. Cations  
5. Nucleosides, purines, pyrimidines  
6. Protein, peptide secretion  
7. Other  

B. Cell division  
C. Chemotaxis and mobility  
D. Osmotic adaptation  
E. Cell killing  
F. Uncharacterized  

VI. Mobile genetic elements  
A. Phage-related functions and prophages  
B. Plasmid-related functions  
C. Transposon- and intron-related functions  
D. Uncharacterized  

VII. Pathogenicity, virulence, and adaptation  
A. Avirulence  
B. Hypersensitive response and pathogenicity  
C. Toxin production and detoxification  
D. Host cell wall degradation  
E. Exopolysaccharides  
F. Surface proteins  
G. Adaptation, atypical conditions  
H. Other  

VIII. Hypothetical  
IX. Uncharacterized proteins  
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3.9 ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DO GENOMA DE Lxc 

 

 Todos os scaffolds formados para fragmentos genômicos de Lxc foram mapeados no 

genoma de Lxx, conforme descrito no item 3.8.3. Para análise da organização do genoma de 

Lxc, a distância entre os contigs de um mesmo scaffold de BAC, quando mapeados sobre o 

genoma de Lxx, foi comparada com o tamanho real do inserto, que é de pelo menos 25 kpb. 

Foram observados quatro padrões de mapeamento: 1) scaffolds contendo fragmentos de Lxc 

comuns à Lxx e com posicionamento sintênico; 2) scaffolds contendo fragmentos de Lxc 

comuns à Lxx, mas com posição inconsistente ao tamanho real do inserto do BAC (indicando 

reorganização); 3) scaffolds contendo fragmentos de Lxc onde um contig é comum a Lxx, mas 

o outro é específico a Lxc (indicando inserção em Lxc ou deleção em Lxx); 4) scaffolds 

contendo fragmentos de Lxc, onde todos os contigs são específicos de Lxc e, portanto, não 

foram mapeados em Lxx (Figura 7). 

 Para o caso dos scaffolds de Lxc comuns e sintênicos a Lxx (em verde na figura 7), 

com base apenas na seqüência das extremidades do inserto do BAC foi possível inferir que a 

região interna do inserto também era comum a Lxx. Apesar da possibilidade de polimorfismos 

internos, a região correspondente em Lxx foi extrapolada para o genoma de Lxc. Estas regiões 

foram denominadas seqüências virtuais de Lxc (Figura 8). Os outros três casos indicaram 

regiões discrepantes entre o genoma das duas bactérias e foram considerados clones 

candidatos a subclonagem, conforme indicado em 3.5.3. 
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Figura 7 - Representação do mapeamento dos contigs (setas coloridas) de BAC sobre o genoma de 

Lxx. Contigs pertencentes a um mesmo scaffold estão representados pela mesma cor. 1) em 
verde - scaffold indica um fragmento de Lxc que é comum e sintênico a Lxx; 2) em 
vermelho – scaffold indica um fragmento de Lxc comum a Lxx, mas organizado de maneira 
distinta a Lxx; 3) em cinza – apenas um contig foi mapeado em Lxx, indicando uma 
inserção em Lxc ou deleção em Lxx; 4) em azul – scaffold específico do genoma de Lxc 
(não mapeado em Lxx). 

 

 

 

 
Figura 8 - As setas em preto indicam contigs de BAC, cuja distância do posicionamento em Lxx é 

consistente com o tamanho real do inserto. A barra em verde indica a região interna do 
inserto de BAC não seqüenciada. A região homóloga em Lxx aos contigs de Lxc está indica 
pela sombra em preto e corresponde a seqüência real presente em ambas as bactérias. A 
sombra em verde corresponde a um fragmento de Lxx não seqüenciado em Lxc, mas que 
provavelmente é homólogo e sintênico ao genoma da última bactéria e aqui de denominado 
seqüência virtual de Lxc. (ver figura 4). 
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3.10 ANÁLISE DO CONTEÚDO DE GENES DO GENOMA DE Lxc 

 

 Para a análise do conteúdo de genes em Lxc foi utilizada a montagem de seqüências 

com ambos os insertos de plasmídeo e BAC (3.8.1). Conforme descrito na seção 3.8.4, 

primeiramente a anotação de todos os genes de Lxx que apresentaram seqüência homóloga em 

Lxc (com cobertura de pelo menos 10% da extensão do gene) foi transferida automaticamente 

para o genoma de Lxc. As seqüências de Lxc não homólogas a Lxx foram anotadas conforme 

descrito em 3.8.4. A anotação de Lxx também foi transferida para as seqüências virtuais de 

Lxc (seção 3.9), e o conteúdo neste caso denominado de genes virtuais de Lxc. 

 

 

3.11 ANÁLISE DOS TRANSPOSONS DO TIPO IS DO GENOMA DE Lxc 

 

 Conforme descrito em 3.8.3, durante a montagem das seqüências de Lxc surgiram 

algumas repetições. Estas seqüências foram comparadas com os bancos de dados GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) e IS finder (http://www-is.biotoul.fr/) através das ferramentas 

BlastN e BlastX (Altschul et al., 1990) em busca de produtos homólogos a transposases ou 

integrases. Foram considerados os alinhamentos com E-value menor de 10−20. Alinhamentos 

que compartilhassem mais de 95% de similaridade em aminoácidos foram agrupados entre si 

e as seqüências de nucleotídeos correspondentes também foram alinhadas através do 

ClustalW (Chenna et al., 2003), além de 300 bases anteriores (upstream) e posteriores 

(downstream) ao quadro de leitura. Para cada grupo de alinhamentos de nucleotídeos 

(cluster), as primeiras 60 bases da extremidade 5’ foram alinhadas com as primeiras 60 bases 

reversamente complementares da extremidade 3’. Os melhores alinhamentos foram 

considerados como candidatos a IR do transposon do tipo IS. Na tentativa de se detectar o 

sítio de inserção do transposon e a DR produzida durante a sua inserção, as 20 bases 

anteriores às IRs candidatas também foram alinhadas e os melhores alinhamentos 

considerados as DRs candidatas. A família a qual cada um dos transposons do tipo IS 

pertence foi determinada com base na comparação das IRs e DRs canditadas, número de 

quadros de leitura da transposase, distância entre os aminoácidos do domínio DDE, com 

outros elementos já depositados no IS finder. Características como, sítio rico em purina 

relacionado à troca do quadro de leitura do ribossomo (frameshift) e códon prematuro de 

parada de tradução do gene (stop codon in frame) também foram considerados. O número 
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mínimo de ocorrências de cada elemento foi determinado com base nas seqüências 

flanqueadoras do mesmo. 

Os transposons do tipo IS foram mapeados no genoma de Lxx, com base na região 

flanqueadora (Figura 5), usando-se o programa cross_match (Ewing e Green, 1998). Para 

aqueles inseridos em fragmentos específicos do genoma de Lxc (parâmetro descrito em 3.8.3), 

os loci de inserção foram anotados usando-se a ferramenta SABIA (Almeida et al., 2004). 
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4 RESULTADOS 
 

4.1 SEQÜENCIAMENTO DAS BIBLIOTECAS GENÔMICAS 

 

4.1.1 Seqüenciamento do DNA genômico de Lxc clonado em plasmídeo (estratégia de 

shotgun) 

 

O DNA genômico de Lxc DSMZ46306 foi sonicado, i.e., fragmentado aleatoriamente 

de modo a obter fragmentos igualmente representativos de todo o genoma da bactéria. O 

material foi submetido a eletroforese e os fragmentos entre 1-2 kpb e 2-4 kpb isolados (Figura 

9) foram ligados em plasmídeo e transformados em célula competente. O tamanho escolhido 

de no mínimo 1 kpb foi utilizado para evitar o seqüenciamento de possíveis quimeras e no 

máximo 4 kpb para facilitar a incorporação do inserto no plasmídeo. Três mil cento e sessenta 

e oito clones foram recuperados, 1.152 contendo insertos entre 1-2 kpb e 2.016 contendo 

insertos entre 2-4 kpb, e ambas as extremidades de cada plasmídeo recombinante foram 

seqüenciadas. Considerando que o tamanho estimado para o genoma de Lxc é de 2,7 Mpb, a 

cobertura média desta biblioteca foi de 3 vezes o tamanho do genoma da bactéria. A partir do 

seqüenciamento das extremidades dos plasmídeos, foram geradas 5.854 seqüências (reads) 

com qualidade phred acima de 20. 

 

 

Figura 9 - Foto dos fragmentos isolados em gel de agarose de acordo com o tamanho de interesse. 1) 
marcador 1 Kb ladder (Gibco); 2) e 3) fragmentos recuperados (após extração com GFX) 
com 1-2 kpb e 2-4 kpb, respectivamente.  
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4.1.2 Seqüenciamento do DNA genômico de Lxc clonado em BAC 

 

 As células de Lxc DSMZ46306 emblocadas em agarose foram  lisadas com protocolo 

específico para a expor o material genômico. A digestão do DNA total foi intencionalmente 

parcial, para que fragmentos de diferentes regiões do genoma da bactéria tivessem a 

possibilidade de serem clonados. Deste modo a cobertura dos insertos sobre o genoma seria 

mais representativa. A digestão com 10 unidades de enzima BamHI e o curto período de 

incubação (5, 15 e 60 minutos) a 37 oC permitiram a formação de fragmentos de diferentes 

tamanhos e de maneira randômica. Para a construção da biblioteca, os fragmentos de DNA de 

Lxc, oriundos da digestão parcial, foram separados por tamanho durante a eletroforese. 

Apenas a região do gel contendo o marcador molecular foi corada em brometo de etídeo 

(Figura 10a). Os fragmentos de DNA recuperados do gel e clonados em BAC estavam 

localizados na faixa entre 4,2 – 5,6 cm, onde estariam presentes fragmentos entre 70 – 120 

kpb (Figura 10b).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Foto de um gel de agarose 1% após eletroforese de campo pulsado. Programa: 6 volts/cm; 
tempo de rampagem de 1 a 40 segundos; 20 horas; 12 oC. a) Apenas a região contendo o 
marcador molecular Low Range PFG marker (i) foi corada. O halter em vermelho (5,6 – 
4,2 cm) foi associado ao tamanho entre 70 – 120 kpb respectivamente.  b) A região do gel 
contendo a digestão parcial do DNA de Lxc inicialmente não foi corada (ii). A área 
correspondente aos fragmentos de DNA de Lxc entre 70 – 120 kpb (quadrado em 
vermelho) foi isolada do gel e tratada para clonagem. Após ser isolada, o restante do gel 
foi corado em brometo de etídio. Os três blocos de agarose contendo o DNA genômico de 

Lxc aplicados no gel foram submetidos a digestão com 10 U de BamHI / 37 oC, em 
diferentes períodos de exposição: 5 minutos; 15 minutos; e 60 minutos.  
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Conforme descrito no item 3.5.2, a região isolada do gel foi submetida novamente à 

eletroforese para eliminação de fragmentos pequenos remanescentes. Os fragmentos contendo 

DNA de interesse foram recuperados do gel, ligados ao vetor BAC e transformados em 

células competentes. Um mil, cento e cinqüenta e duas células foram transferidas para placas 

de estoque e ambas as extremidades dos BACs recombinantes de 768 células foram 

seqüenciadas. Foram geradas 1.151 seqüências (reads) de qualidade phred acima de 20. 

Após a extração dos BACs recombinantes, alguns foram selecionados e submetidos à 

digestão com endonucleases para verificação do tamanho real dos insertos clonados. 

Inesperadamente o tamanho médio dos insertos de BAC foi de 25 kpb, média calculada para 

102 clones (Figura 11), um valor inferior aos 70-120 kpb selecionados no gel (Figura 10). 

Entretanto a biblioteca em BAC representou 10,7 vezes o tamanho do genoma da bactéria. 

Outras tentativas de construção de bibliotecas em BAC também geraram insertos menores do 

que o esperado. Bibliotecas em BAC construídas para o genoma de outras bactérias (Goto et 

al., 2003; Rondon et al., 1999) apresentaram cobertura de até 10 vezes. A biblioteca de Lxc, 

apesar de conter insertos menores do que a média proposta apresentou características 

satisfatórias para a análise genômica de Lxc. 
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Figura 11 - Foto de um gel de agarose 1% em 0,5X TBE contendo amostras de BACs recombinantes 
digeridas com PstI. Migração das bandas em eletroforese de campo pulsado (6 V/cm; 
tempo de pulso de 5 a 25 segundos, durante 12 horas à 12 oC). Marcadores moleculares: 
Lambda DNA / Eco RI + Hind III (Promega Corporation) e 1 kb Plus DNA Ladder

TM 
(Gibco BRL®). Todas as amostras apresentaram bandas comuns de 1,5 e 3 kb, referentes à 
restrição em sítios localizados no vetor BAC. Os insertos neste caso apresentaram os 
seguintes valores: 1) 10,4 kb; 2) 17,3 kb; 3) 16 kb; 4) 21,6 kb; 5) 46 kb; 6) 11,3 kb; 7) 9 
kb; 8) 23,4 kb; 9) 33,3 kb; 10) 10 kb. 

 

 

4.1.3 Seqüenciamento completo dos insertos de Lxc clonados em BAC (subclonagem dos 

insertos de BAC em plasmídeos) 

 

Um total de 47 insertos de BAC de Lxc apresentou alguma inconsistência quando as 

seqüências de suas extremidades foram comparadas ao genoma de Lxx (seção 4.2.1). Destes, 

13 insertos foram completamente seqüenciados: quatro representaram seqüências específicas 

do genoma de Lxc (uma ou ambas as pontas); e nove representaram rearranjos (Tabela 1). 

Pelo menos um inserto representando cada uma das regiões de reorganização (seção 4.2.1) foi 

completamente seqüenciado. Após o seqüenciamento completo de treze insertos, verificou-se 

que doze eram pelo menos em parte homólogos ao genoma de Lxx, enquanto um mostrou-se 

totalmente específico ao genoma de Lxc (Tabela 1). Todas as seqüências homólogas a Lxx 

foram mapeadas sobre o genoma da mesma e estão representadas por diferentes cores no 
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anexo 1. Nenhum dos 12 insertos mapeados em Lxx mostrou total sintenia. Alguns se 

mostraram altamente reorganizados, como é o caso do inserto X, enquanto outros se 

mostraram sintênicos com poucas regiões de inserção/deleção, como é o caso do inserto IX. 

As seqüências somadas dos 13 insertos correspondem a 383.610 pb (Tabela 1), sendo que 

255.323 pb (67%) foram mapeadas no genoma de Lxx e 128.287 pb (33%) são específicas do 

genoma de Lxc. Geralmente as seqüências específicas de Lxc estavam agrupadas em pequenos 

fragmentos e inseridas em fragmentos comuns do genoma de Lxx, formando uma estrutura de 

mosaico entre seqüências comuns e não comuns dos dois genomas (Anexo 1 e figura 12). A 

anotação dos genes contidos nos insertos foi realizada com base na comparação com as ORFs 

do genoma de Lxx (numeradas no anexo 1) e na anotação individual dos genes específicos de 

Lxc. 

 

Tabela 1 – Lista dos insertos de Lxc (em BAC) totalmente seqüenciados. Natureza da inconsistência e             
resultados do seqüenciamento. 

 
BAC Organização do fragmento de 

Lxc 

Bases seqüenciadas 

(pb) 

Bases mapeadas 

em Lxx (pb) 

I Reorganização 38.038 31.572 (83%) 

II Reorganização 11.997 9.815 (82%) 

III Reorganização 57.861 28.716 (50%) 

IV Reorganização 25.884 18.757 (72%) 

V Específico 16.608 5.869 (35%) 

VI Reorganização 41.354 40.666 (98%) 

VII Reorganização 22.457 14.568 (65%) 

VIII Reorganização 37.591 34.473 (92%) 

IX Reorganização 32.899 31.443 (96%) 

X Reorganização 63.817 31.221 (49%) 

XI Específico 15.135 3.928 (26%) 

XII Específico 8.590 4.295 (50%) 

XIII Específico 11.379 0 

Total  383.610 255.323 (67%) 

 

O inserto I (Tabela 1) representa o primeiro indício de reorganização depois da região 

considerada como origem da replicação de Leifsonia xyli, região geralmente conservada entre 

os genomas bacterianos. As seqüências das pontas de um outro inserto de BAC indicaram 

sintenia entre a origem de replicação do genoma de Lxc e Lxx, entre as bases 2.565.053 e 
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29.028 (linha verde – anexo 1). O inserto I mostra reorganizações a partir da base 29.028. O 

fragmento seqüenciado é de quase 40 kpb, e 17% da seqüência é específica ao genoma de 

Lxc, contendo ORFs homólogas a: alfa-manosidase de Renibacterium salmoninarum; 

integrase de Mycobacterium sp.; e uma ORF pertencente a família da chalcona sintase  de  

uma espécie marinha desconhecida (marine actinobacterium), todas bactérias do filo das 

Actinobacteria. O mesmo inserto quando mapeado em Lxx (fragmentos em cinza no anexo 1), 

mostrou seqüências específicas ao genoma de Lxx. Esta região compreende os seguintes genes 

de Lxx: três cópias do ISLxx4 (ORFs 350, 420 e 605); uma cópia do ISLxx5 (ORF 570); três 

genes de fagos (ORFs 390, 400 e 450); dois genes de função desconhecida (ORFs 410 e 600); 

genes associados ao metabolismo de DNA, um com domínio de ligação a DNA (ORF 370) e 

outro com domínio para reparo (similar ao domínio mutT) (ORF 440); e uma hidrolase (ORF 

380). A região de quase 12 kpb de Lxx (entre as ORFs 350-440) é majoritariamente composta 

por genes associados a mobilidade e metabolismo de DNA e pode ser uma ilha de Lxx, não 

descrita anteriormente (Monteiro-Vitorello et al., 2004) e ausente no genoma de Lxc. Esta 

análise é também um indício de que elementos genéticos móveis foram adquiridos após a 

divergência das duas subespécies (item 4.3). 

O inserto II (12 kpb) foi escolhido por representar uma reorganização entre o genoma 

de Lxc e Lxx e porque as extremidades continham genes de fagos (Anexo 1). Este fragmento 

contém: 4 genes de fago (ORFs 450, 1500, 3570 e 24170); 3 genes hipotéticos (1470, 3565 e 

um específico de Lxc); 1 gene com domínio transmembrana (1480); e 2 genes associados a 

biosíntese de pequenas moléculas: menaquinona (1460) e ubiquinona (1490). Quando 

mapeada em Lxx a seqüência se mostrou não sintênica e homóloga a quatro regiões neste 

genoma (Anexo 1, em rosa). Como dito anteriormente, seqüências contendo elementos 

genéticos móveis não devem ser consideradas durante o mapeamento, já que geralmente estão 

presentes em um alto numero de cópias e podem se mobilizar dentro do genoma. Antes de ser 

um indicativo de reorganização, esta região na verdade pode indicar uma ilha genômica de 

Lxc, que apesar de conter genes homólogos ao genoma de Lxx, está estruturada 

diferentemente das ilhas genômicas da última bactéria (seção 4.2.3). 

O inserto III de 57.861 kpb é um exemplo de reorganização mediada, pelo menos em 

parte, por transposons do tipo IS. Apenas 50% da seqüência é homóloga a Lxx e quando 

mapeada no genoma da mesma foram observados seis fragmentos de seqüências comuns, mas 

que estão organizados diferentemente no genoma de Lxc. A organização dos fragmentos em 

Lxc está na seguinte ordem (Anexo 1 - fragmentos hachureados em azul e numerados): 1) 

273.651-276.037; 2) 150.157-155.217; 3) 243.127-241.332; 4) 240.389-232.473; 5) 229.772-
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229.479; 6) 227.273-216.013. Além destes, existem dois fragmentos específicos do genoma 

de Lxc inseridos entre os fragmentos 4 e 5 e na região terminal do fragmento 6, que são os 

fragmentos: A) de 7,8 kpb; e B) de 15,2 kpb (Figura 12a). Portanto a organização destes 

fragmentos no genoma de Lxc é 1-2-3-4-A-5-6-B. Comparando-se a orientação dos 

fragmentos, observou-se uma inversão cromossômica entre os grupos de fragmentos 1-2 e 3-

4-A-5-6-B de Lxc quando comparados com o genoma de Lxx, sendo que o ponto de quebra 

ocorreu entre os fragmentos 2 e 3 (Figura 12a). No genoma de Lxx flanqueando estes dois 

fragmentos existem duas cópias do ISLxx4 (ORF 1585 e 2450 – anexo 1), um indício de que 

provavelmente o arranjo destes fragmentos no genoma Lxc é o mesmo que o de um ancestral 

comum às duas bactérias e que a aquisição das cópias de ISLxx4 possibilitou a inversão destes 

dois grupos de fragmentos no genoma de Lxx. Uma cópia do ISLxx1 (ORFs 2270 e 2290 – 

anexo 1) presente no genoma de Lxx está ausente no genoma de Lxc (entre os fragmentos 5 e 

6), indicando também que a aquisição do elemento foi posterior a divergência de Lxc e Lxx. 

Outros elementos repetitivos são indícios de sítios para reorganização. A presença de duas 

cópias de tRNAs flanqueando os fragmentos 4 e 6 (Anexo 1 - tRNA para serina e arginina, 

respectivamente) estão localizados no exato ponto de inserção dos dois fragmentos 

específicos de Lxc, A e B respectivamente. Na mesma região de inserção do fragmento B em 

Lxc, há a presença de uma cópia do ISLxc2 (Figura 12a). Dentre os genes específicos para o 

genoma de Lxc, o fragmento A contém alguns genes associados a regulação da transcrição e 

ao metabolismo intermediário, e o fragmento B contém genes de fago. 

O inserto IV (26 kpb) foi completamente seqüenciado porque as seqüências de suas 

extremidades eram homólogas a genes candidatos a patogenicidade, a pat-1, gene que 

codifica para uma protease, que confere o caráter virulento a isolados de Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis (Dreier et al., 1997), e uma proteína secretada sem 

função conhecida. Quando comparado a Lxx, grande parte da seqüência foi mapeada na região 

251.975-269.511 (Anexo 1, em verde escuro), que contém genes com funções regulatórias da 

transcrição, genes que traduzem para proteínas de transporte e de degradação de pequenas 

moléculas. Outros 1.933 pb foram mapeados sobre o gene 7470 de Lxx, que potencialmente 

codifica para uma hemaglutinina. O inserto V de 16,6 kpb quando comparado com Lxx possui 

35% de suas seqüências homólogas (Anexo 1, em marrom) divididas em dois fragmentos, o 

primeiro (posição 333.593-338.459) é compreendido por genes que codificam para proteínas 

associadas a degradação de pequenas moléculas, e o segundo (746.292-747.293) compreende 

apenas um gene que codifica uma proteína contendo repetições do tipo RHS (repetição 
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extracelular) (PFAM05593). Os fragmentos específicos de Lxc, também possuem genes com 

as mesmas características e outros hipotéticos. 

Os insertos VI e VII (Anexo 1, fragmentos pontilhados em verde e vermelho, 

respectivamente) indicam uma mesma inversão entre a região 0,53 Mpb e 1,90 Mpb de Lxx. A 

orientação dos fragmentos em Lxc está indicada por números no anexo 1. A quebra ocorreu 

entre os fragmentos 2 e 3 do inserto VI e entre os fragmentos 1 e 2 do inserto VII. No genoma 

de Lxx existe uma cópia do ISLxx4 (ORF 5245) flanqueando o ponto da quebra para inversão 

e em Lxc existem duas cópias do ISLxc2 (representadas por triângulos vermelhos no anexo 1), 

uma na extremidade 3’ do fragmento 2 do inserto VI e uma na extremidade 5’ do fragmento 2 

do inserto VII. Assim como descrito para o inserto III, estes elementos devem ter participado 

na inversão cromossômica, tendo atuado ativamente através da transposição, ou de forma 

indireta, sendo usados como sítios para recombinação. Não se sabe em qual genoma ocorreu a 

inversão cromossômica em relação ao genoma ancestral. Entretanto, a existência de um 

pseudogene em Lxx (ORF 18385), pode ser um indício de que a inversão aconteceu no 

genoma de Lxx e que o gene situado no ponto de quebra foi inativado. 

O inserto VIII foi selecionado para subclonagem, por apresentar um gene homólogo a 

gene de fago em uma de suas extremidades e indícios de organização diferencial quando 

comparado ao genoma de Lxx. O arranjo do inserto (em amarelo no anexo 1) é sintênico 

quando comparado com o genoma de Lxx. Dentre os genes presentes neste fragmento está a 

cysK, que codifica para a cisteína sintetase (ORF 6930), mas que está truncada em Lxx 

(Monteiro-Vitorello et al., 2004). Em Lxc o gene cysK também está truncado, mas a região 

correspondente a extremidade N-terminal é distinta entre as duas bactérias. O início do gene 

em Lxc é compatível com os demais genes seqüenciados de outras bactérias e apresenta 100 

bases a mais do que o mesmo gene em Lxx. Apesar da sintenia deste inserto, existem 

fragmentos de Lxx que não presentes em Lxc e muitos dos genes localizados nestas seqüências 

correspondem a pseudogenes em Lxx. O inserto IX foi selecionado por supostamente se tratar 

de um rearranjo, mas com o seu completo seqüenciamento descobriu-se se tratar de um 

fragmento sintênico ao genoma de Lxx (em azul no anexo 1). Apenas dois genes interrompem 

esta sintenia, em Lxc há a inserção de um gene de controle de transcrição, não existente no 

fragmento correspondente em Lxx, enquanto que em Lxx há um gene que potencialmente 

codifica uma proteína transmembrânica com atividade de bomba de efluxo (ORF 8160), não 

existente no inserto de Lxc.  

O inserto X, de 64 kpb (em verde claro no anexo 1), representa uma complexa 

reorganização envolvendo a provável região de término de replicação de Leifsonia xyli. O 
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arranjo está numerado no anexo 1, mas outras ilustrações são utilizadas explicar a organização 

do mesmo comparativamente com o genoma de Lxx. A figura 12b ilustra a organização do 

fragmento em Lxc e as regiões homólogas em Lxx. Com base nas seqüências disponíveis foi 

proposta uma série de eventos que explicariam a atual configuração dos dois genomas nesta 

região: duas inversões e a inserção de um fragmento de 11,6 kpb no genoma de Lxc (ou 

deleção em Lxx) (Figura 13). Elementos genéticos móveis e outros genes associados a 

recombinação estão presentes neste inserto de Lxc e na região homóloga de Lxx, e claramente 

associados aos eventos, são estes: uma cópia (fragmentada) do ISLxc3 e uma cópia de um 

gene que codifica para uma excisionase presentes no inserto de Lxc; e uma cópia do ISLxx4 

(ORF 8457) e uma cópia de um gene que codifica para uma invertase (ORF 22255) presentes 

na região homóloga de Lxx. Além da excisionase, na região específica de Lxc foram anotados 

genes de restrição/metilação, um gene que codifica para uma hidrolase e genes que codificam 

para a dupla de proteínas toxina/antitoxina, os último possivelmente associados a manutenção 

de um plasmídeo anciente integrado ao genoma de Lxc (Figura 12b). 
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Figura 12 - Representação da análise comparativa da seqüência completa dos insertos de Lxc (linha 

horizontal superior) com o genoma de Lxx (linha horizontal inferior). As faixas verticais 
indicam fragmentos homólogos entre os dois genomas, de pelo menos 200 bases com 
identidade igual ou superior a 80% em nucleotídeos. As vermelhas indicam fragmentos 
com a mesma orientação em Lxc e Lxx e as azuis com orientação contrária (inversão). 
Fragmentos homólogos a Lxx estão numerados (Anexo 1). Genes de Lxc homólogos a Lxx 
estão anotados na linha horizontal inferior e os específicos de Lxc na linha horizontal 
superior. Genes hipotéticos e conservados hipotéticos receberam a abreviação hp e chp. a) 
organização da seqüência do inserto III comparativamente com o genoma de Lxx. 
Fragmentos específicos estão indicados com letras. b) organização da seqüência do inserto 
X comparativamente com o genoma de Lxx. Além dos fragmentos indicados no anexo 1, 
aqui são apresentados um fragmento específico de Lxc (inserido após o fragmento 2) e 
pequenos fragmentos homólogos ao início e final de uma ilha genômica de Lxx (GILxx3), 
não numerada no Anexo 1. Ilustração obtida com o uso da ferramenta ACT 
(http://www.sanger.ac.uk/Software/ACT/) editada. 
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Figura 13 – Representação gráfica dos possíveis eventos de rearranjo genômico ocorridos na região de 

término de replicação, entre os genomas de Lxx (a) e Lxc (e), baseando-se apenas na 
seqüência disponível do inserto X de Lxc (retângulo em cinza). O sentido dos rearranjos 
pode ter sido de a�e ou ae, pois não se sabe a configuração do genoma ancestral 
comum às duas bactérias. a) e b) primeira inversão cromossômica (ponto de quebra – 
estrelas em verde); c) e d) segunda inversão cromossômica (ponto de quebra – estrelas em 
amarelo); e) inserção de um fragmento de 11,6 kpb no genoma de Lxc (ponto de inserção 
– estrela em rosa). 

 

 

Os insertos XI, XII e XIII foram selecionados porque as seqüências de suas 

extremidades indicavam que os mesmos continham fragmentos específicos do genoma de 

Lxc. De fato, com o completo seqüenciamento verificou-se que 74%, 50% e 100%, 

respectivamente, destes insertos correspondem à seqüências específicas do genoma de Lxc. Os 

fragmentos homólogos a Lxx foram mapeados no genoma da mesma (indicados por linhas 

pretas verticais para XI, e cor laranja para XII, no anexo 1). As seqüências do inserto XI 

homólogas a Lxx apresentaram similaridade com genes hipotéticos, enquanto que as 

seqüências específicas foram homólogas a: uma cópia de pat-1; uma proteína de manutenção 

de plasmídeo de Geobacter uraniumreducens (Deltaproteobacteria); uma transposase de um 

elemento ainda não caracterizado em Lxc, com similaridade a transposase de ISMac3, de 

Methylococcus capsulatus (Gammaproteobacteria); uma metiltransferase de citosinas de 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Gammaproteobacteria); e uma proteína envolvida na síntese 

de parede celular de Rhodococcus sp. (Actinobacteria). As seqüências do inserto XII comuns 

a Lxx também são homólogas àquelas proteínas hipotéticas e a um gene que codifica para uma 

heme-oxigenase, enquanto que as seqüências específicas são ortólogos de proteínas de função 

desconhecida e uma proteína de regulação de metanol desidrogenase, homóloga a de 
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Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Actinobacteria). O inserto XIII é composto 

por seqüências inteiramente específicas ao genoma de Lxc, mas grande parte dos genes são 

homólogos aqueles de Actinobactérias, dentre eles um que codifica para ornitina 

carbamoiltransferase, do metabolismo da arginina, uma álcool desidrogenase e uma 

oxidoredutase, associadas ao metabolismo de energia, e dois genes, uma histidina quinase e 

carbamato quinase (metabolismo de arginina), além de uma transposase similar a do ISMsm8 

de Mycobacterium smegmatis.  

 

 

4.2 ANÁLISE DAS SEQÜÊNCIAS GENÔMICAS DE Lxc 

 

 Foram geradas 5.854 seqüências a partir de todas as bibliotecas. Juntas estas 

seqüências formaram 1.064 contigs, que equivalem a 1.097.694 pb com qualidade phred 20 e 

não redundantes de Lxc, aproximadamente 41% do tamanho estimado para o genoma da 

bactéria. Quando comparadas com o genoma de Lxx, 311.353 pb foram considerados 

específicos (28% do total seqüenciado) do genoma de Lxc e 786.341 foram consideradas 

comuns (72%) ao genoma de Lxx. Os contigs oriundos do seqüenciamento dos insertos de 

BAC foram usados na análise da organização do genoma de Lxc, enquanto que os contigs 

oriundos de seqüências de plasmídeos, BACs e sub-biblioteca de BAC foram usados na 

análise do conteúdo de genes de Lxc. 

 

 

4.2.1 Organização estrutural do genoma de Lxc 

 

 Considerando apenas os insertos de BAC, durante a montagem das seqüências de Lxc, 

foram gerados 94 scaffolds. Sabendo-se que cada scaffold representa um inserto de 

aproximadamente 25 kpb, calcula-se que a cobertura real e não redundante da biblioteca é de 

2,35 Mpb, ou seja, representa uma cobertura de 87% do genoma de Lxc. Quando comparados 

com o genoma de Lxx, 47 scaffolds tiveram uma distribuição consistente com o tamanho real 

dos insertos que as compunha. As seqüências reais e as virtuais destes scaffolds representam 

677.678 pb de Lxc (25,1% do genoma) que são, portanto, comuns e sintênicos às seqüências 

de Lxx. Estas regiões estão indicadas no anexo 1 por linhas verdes e na figura 14, também por 

linhas verdes no genoma circular. 
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Conforme descrito na seção 4.1.3, um total de 47 scaffolds de BAC de Lxc apresentou 

alguma inconsistência quando as seqüências de suas extremidades foram comparadas com o 

genoma de Lxx. Destes, 18 correspondem a seqüências comuns à Lxx, mas arranjadas 

diferencialmente (rearranjos) e 29 a fragmentos parcialmente ou completamente específicos 

do genoma de Lxc. A princípio o número de scaffolds de BAC inconsistentes é grande e 

sugere que 50% do genoma de Lxc está organizado diferentemente do genoma de Lxx. 

Entretanto vale ressaltar que esta análise foi baseada apenas na comparação das extremidades 

dos insertos de Lxc com a seqüência genômica de Lxx, e alguns destes, que supostamente 

representavam rearranjos, quando completamente seqüenciados, mostraram-se na verdade em 

grande parte arranjados de maneira sintênica ao genoma de Lxx, com poucas reorganizações 

ou inserções (e.g. insertos IV, VIII e IX, seção 4.1.3). O mesmo vale para os scaffolds 

contendo insertos específicos ao genoma de Lxc. Dos quatro insertos totalmente seqüenciados 

(insertos V, XI, XII e XIII, seção 4.1.3), apenas um era totalmente específico ao genoma de 

Lxc.  Portanto a estimativa de scaffolds considerados não comuns e não sintênicos ao genoma 

de Lxx foi superestimada. 

 Entretanto, baseando-se apenas nas extremidades, os 18 scaffolds que indicavam 

rearranjo foram mapeados no genoma de Lxx e alguns indícios de reorganização foram 

observados. A maioria estava localizada em duas regiões (em cinza na Figura 14): após a 

origem de replicação da bactéria (sete scaffolds); e envolvendo a região de término de 

replicação (oito scaffolds). Três insertos de BAC referentes a estas regiões foram subclonados 

em plasmídeo e completamente seqüenciados (seção 4.1.3). Foram eles os insertos VI e VII 

referentes à primeira região e inserto X referente à segunda região. Outros três scaffolds (1, 16 

e 17 – Figura 14) estão associados às ilhas genômicas 3 e 4 de Lxx (GILxx3 e 4) e são um 

indício que estas ilhas compartilham de seqüências homólogas no genoma de Lxc, mas estão 

arranjadas diferentemente da organização encontrada em Lxx. Como descrito anteriormente, 

os insertos VI e VII indicam uma inversão. Na figura 14 esta inversão é visualizada pela 

orientação convergente (� ) das extremidades dos dois scaffolds na posição 0,53 Mpb e 

1,90 Mpb de Lxx. A mesma orientação convergente é observada entre as extremidades dos 

scaffolds 03 e 04, nas posições 0,4 Mpb e 2,1 Mpb, o que indica uma outra inversão 

cromossômica nesta região. As extremidades destes dois últimos scaffolds aparentam estar 

distantes quando mapeadas na região de 0,4 Mpb em Lxx, estando separadas pela seqüência 

equivalente a GILxx1 (Figura 14). Mas na realidade no genoma de Lxc esta ilha não existe 

(seção 4.2.3) e os insertos estão próximos fisicamente. Na região de término de replicação 

diferentes eventos de reorganização foram detectados. O inserto X compreende uma região de 
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duas inversões e uma inserção (seção 4.1.3). Além deste evento identificamos uma inversão 

cromossômica entre as posições 1,056 e 1,543, indicada pelas pontas convergentes dos 

scaffolds 12 e 13. As extremidades do scaffold 08 flanqueiam a GILxx2 e estão orientadas 

convergentemente. Suas extremidades estão posicionadas a 60 kpb de distância uma da outra. 

Com base no seqüenciamento de Lxc (Anexo 1) e de experimento de microarranjo de DNA 

(seção 4.2.3) não há indícios da existência da ilha no genoma de Lxc. Considerando que o 

tamanho médio dos insertos de BAC é de 25 kpb e que o tamanho da ilha em Lxx é de 30 kpb, 

o scaffold 08 é mais um indício da inexistência da GILxx2 no genoma de Lxc. Ainda na 

região de término de replicação, outros eventos de reorganização foram mapeados, mas não 

soubemos interpretar a natureza dos mesmos. 

 

Tabela 2 – Organização dos scaffolds de BAC sobre o genoma de Lxx. Mapeamento de ambos os 
contigs no genoma da bactéria. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Mapeamento dos scaffolds 
em Lxx (Mpb) 

Scaffold 

Posição 5’ Posição 3’  

BACs 

1 2,43 2,55 L5I21; C1H06; C2G06; L5K22. 
2 0,29 2,16 L1A04; L7J02; L5C20; C1D08. 
3 0,36 2,08 C3E09; L5G09; L7C03; L1E12. 
4 0,45 2,10 C2H09; L7P10. 
5 0,54 1,97 C2A03; L5O04; C2E08; C1E05. 

VI 0,53 1,89 L7G01; L7E09; L7N14. 
VII 0,54 1,90 L5M24. 
8 0,76 0,91 L5C17; L1E07; L1G12; C2B05. 
9 0,79 1,33 C3F03; L7P22; C3C09; L7J10.  
X 0,86 1,32 L5E01. 
11 0,95 1,42 L1A11; C2F06; L5G18; L1C02. 
12 1,00 1,54 L5C08; L7P08; L1B03; L7M21. 
13 1,01 1,56 L1E05; C2G10; L7D22; L1G03. 
14 0,85 1,52 L7C13; L5M09; L7G11; L7N22. 
15 1,30 1,47 L7J08; L7O11. 
16 1,15 2,47 L5I09; L5K19; L7E07; L7K23. 
17 1,41 2,33 C1H07; C2B11; L5G19; L7K15. 
18 1,93 2,01 C1G09; C3D11; L7N06; C3F08. 
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Figura 14 - Representação do mapa circular comparativo do genoma de Lxc e Lxx. O mapa circular 

indica o genoma de Lxx (base 1–2.584.158) em sentido horário. As elipses em roxo 
representam as quatro ilhas genômicas de Lxx (GILxx1-4). As regiões em verde 
representam os fragmentos homólogos e sintênicos de Lxc e Lxx. As linhas representam 
18 scaffolds de Lxc, oriundos de contigs com seqüências de insertos de BAC, cujas 
extremidades, quando mapeadas em Lxx, apresentaram-se inconsistentes, já que o 
posicionamento das extremidades não correspondeu ao tamanho real do inserto (~ 25kpb). 
As setas indicam a orientação dos contigs dentro de cada scaffold. Os scaffolds estão 
numerados e aqueles indicados em algarismo romano foram completamente seqüenciados 
(item 4.1.3). Duas regiões (marcadas em cinza) acumulam indícios de reorganização, uma 
após a região de origem de replicação (12 horas) e outra envolvendo a provável região de 
término de replicação (5-6 horas). Os insertos 01, 16 e 17 indicam discrepâncias nas 
seqüências homólogas às ilhas 3 e 4, e os demais insertos indicam outras possíveis 
reorganizações.  
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4.2.2 Genes anotados em fragmentos específicos de Lxc 

 

 O total de 311.353 pb de seqüências específicas de Lxc está dividido em 384 

fragmentos, contidos nos insertos de BAC e em contigs de insertos de plasmídeo, variando 

entre 150 pb e 11.379 pb. Nestes fragmentos foram identificados 290 segmentos que 

apresentavam em resultados de BlastX, similaridade com seqüências de proteínas do banco de 

dados GenBank (Anexo 2). A partir da observação dos resultados foram considerados 

positivos os alinhamentos contendo pelo menos 10% da seqüência da proteína do banco de 

dados (subject) independente do tamanho total e pelo menos 35% do fragmento analisado 

(query) quando se tratava de um fragmento pequeno (até 1 kpb). Para fragmentos maiores de 

1kbp foi considerada a porcentagem de 10%.  

  As seqüências com resultados positivos no BlastX foram categorizadas de acordo com 

a sua função em potencial nas categorias definidas em projetos genomas realizados pela Rede 

ONSA com algumas modificações (seção 3.8.4).  É importante ressaltar que não houve a 

predição automática de ORFs para a maioria dos casos, assim como foram considerados 

alinhamentos parciais como citados anteriormente. Isso implica que os resultados 

apresentados pretendem dar uma idéia geral da presença/ausência de genes que deverão ser 

seqüenciados inteiramente para comprovar a sua presença no caso de estudos funcionais.  

 Os resultados (Anexo 2) foram organizados em gráficos (Figuras 15 e 16) e 

apresentados aqui. Um total de 27 seqüências (9%) não apresentou resultados positivos no 

Blast e todas foram classificadas como hipotéticas (categoria 8). A categoria contendo as 

seqüências homólogas a proteínas de função desconhecida (categoria 9) representou 26% do 

total. As demais categorias foram assim representadas: Metabolismo Intermediário (20%); 

Biosíntese de Pequenas Moléculas (7%); Metabolismo de Macromoléculas (7%); Estrutura 

celular (1%); Processos celulares (10%); Elementos Móveis (13%); Patogenicidade, 

Virulência e Adaptação (7%) (Figura 15).   

 Os dados foram analisados também quanto à distribuição dentro de grupos 

taxonômicos. Foram considerados os gêneros e o filo aos quais as proteínas apresentaram 

maior porcentagem de similaridade (Anexo 2). Um total de 87% das seqüências apresentou 

ortólogos em espécies de Actinobacteria, 8% em espécies de Proteobacteria e 4% em outros 

filos, que engloba espécies de: Firmicutes, Planctomycetes, Bacteroidetes, Cyanobacteria, 

Deinococcus-Thermus, Euryarchaeota, Spirochaetes. Esta análise foi realizada com objetivo 

de encontrar regiões adquiridas potencialmente via transferência horizontal após a divergência 
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das duas subspécies de Leifsonia xyli e que pudessem ajudar a esclarecer as diferenças de 

comportamento quanto a interação com o hospedeiro e quanto ao cultivo in vitro.  

 Curiosamente, grande parte das seqüências específicas com ortólogos em 

Actinobacteria corresponde a genes de Lxx (Figura 16). Isto significa que, apesar de não 

compartilharem identidade em nucleotídeos maior que 80% com as seqüências de Lxx, 

algumas seqüências de Lxc traduzem para as mesmas proteínas que Lxx. Estas seqüências 

foram categorizadas de acordo com a função (Figura 16). A categoria de proteínas não 

caracterizadas agrupou o maior número de proteínas. Interessante é a presença de seqüências 

homólogas a proteínas associadas a Patogenicidade, Virulência e Adaptação encontradas em 

organismos filogeneticamente mais distantes de Lxx, ainda que pertencentes ao Filo 

Actinobacteria. (Anexo 2). São elas: proteínas transportadoras, associadas a resistência a 

substâncias antimicrobianas, toxina do tipo hemolisina, proteína de competência associada a 

aquisição de DNA, serina protease e protease Pat1 de Clavibacter michiganensis subsp.  

michiganensis. 
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Figura 15 - Resultados de BlastX dos contigs específicos de Lxc. Distribuição dos produtos gênicos 

nas categorias funcionais, considerando o grupo taxonômico (filo) a qual a seqüência 
pertence. Foram considerados os filos: Actinobacteria, Proteobacteria, e outros 
(Firmicutes, Planctomycetes, Bacteroidetes, Cyanobacteria, Deinococcus-Thermus, 
Euryarchaeota, Spirochaetes). Os números apresentados imediatamente após o filo 
correspondem ao número de genes em cada grupo. 
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Figura 16 - Resultados de BlastX dos contigs específicos de Lxc (sem identidade de nucleotídeos). 

Distribuição dos produtos gênicos nas categorias funcionais e considerando o melhor 
resultado de Blast em Lxx.   
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 Conforme descrito acima, algumas seqüências específicas de Lxc tinham genes 

ortólogos no genoma de Lxx. Entretanto, um total de 18 genes identificados no genoma de Lxc 

não está presente no genoma de Lxx (Tabela 3). Potencialmente associados a funções 

especificas a Lxc.  

 O metabolismo de arginina merece destaque, uma vez que foram encontrados três 

genes pertencentes a uma via de degradação da arginina conhecida como via arginina 

deiminase (Figura 17). Dois destes genes estão ausentes em Lxx: a arginina deiminase (EC 

3.5.3.6); e a carbamato quinase (EC 2.7.2.2). O terceiro gene que está presente também no 

genoma de Lxx sem, no entanto, apresentar similaridade em nível de aminoácidos, codifica a 

enzima carbamoiltransferase (EC 2.1.3.3), responsável pela ligação do metabolismo da 

arginina com a via biosintética da pirimidina através do sub-produto carbamoil fosfato 

(Zúñiga et al., 2002). Uma inspeção nas seqüências disponíveis de genomas bacterianos feita 

pelos últimos autores revelou a presença desta enzima em todos os organismos, com exceção 

de alguns parasitas obrigatórios. Na via de degradação argenina deiminase, a arginina é 

convertida a ornitina e carbamoil fosfato, gerando ATP a partir de ADP. A degradação de 1 

mol de arginina resulta na formação de 1 mol de ATP e 2 mol de amônia (D’hooghe et al., 

1997). Os genes associados a esta via são encontrados agrupados (em cluster) nos organismos 

estudados (Zúñiga et al., 2002). Em Lxc dois deles (carbamoiltransferase e carbamato 

quinase) estão agrupados em uma das extremidades do BAC L7K07 (Anexo 2) e o terceiro 

(arginina deiminase) encontra-se em um contig isolado.  

  Outros genes ortólogos de fagos são também específicos ao genoma de Lxc, indicando 

a presença de outras regiões de profagos diferentes daquelas existes em Lxx, essas são 

também regiões que merecem destaque em trabalhos futuros. 
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Tabela 3 - Resultado de BlastX das seqüências dos contigs específicos de Leifsonia xyli subsp. cynodontis que não apresentam ortólogos em , Leifsonia xyli 

subsp. xyli, apresentação do produto do gene em potencial, gênero do organismo a qual pertence, categoria funcional, o respectivo grupo 
taxonômico (filo), e a atuação dentro da categoria funcional. 

 
 
Gênero Nome do produto Categoria 

funcional 
Filo Atuação 

Burkholderia arginine deiminase (EC 3.5.3.6) 1.a.II Proteobacteria Metabolismo de arginina e prolina 
Propionibacterium L-ribulose-5-phosphate 4-epimerase (EC 5.1.3.4) 1.b.VI Actinobacteria Interconversão de pentose/gluconorato 
Arthrobacter 4-hydroxy-2-oxoglutarate  

aldolase (EC 4.1.3.16) 
1.c.IV Actinobacteria Metabolismo de arginina e prolina 

Mycobacterium carbamate kinase (EC 2.7.2.2) 1.c.IV Actinobacteria Metabolismo de arginina e prolina 
Propionibacterium 2-keto-3-deoxygluconate kinase (EC 2.7.1.45) 1.c.VII Actinobacteria Via das pentoses 
Clavibacter S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase (EC 3.3.1.1) 2.a.II Actinobacteria Metabolismo de metionina 
Frankia  sarcosine oxidase (EC 1.5.3.1) 2.a.III Actinobacteria Metabolismo de glicina, serina e 

treonina 
Renibacterium  L-threonine 3-dehydrogenase (EC 1.1.1.103) 2.a.III Actinobacteria Metabolismo de glicina, serina e 

treonina 
Propionibacterium 3-keto-L-gulonate decarboxylase (EC 4.1.1.34) 2.c Actinobacteria Interconversão de pentose/gluconorato 
Clavibacter lipoate-protein ligase (EC 2.7.7.63) 2.d.III Actinobacteria Metabolismo de ácido lipóico 
Clavibacter lipoate-protein ligase (EC 2.7.7.63) 2.d.III Actinobacteria Metabolismo de ácido lipóico 
Brevibacterium thiamine pyrophosphate-requiring enzyme (COG0028) 2.d.VIII Actinobacteria ND 
      thiamine pyrophosphate-requiring enzyme (COG0028) 2.d.VIII Actinobacteria ND 
Arthrobacter metal-dependent 

amidase/aminoacylase/carboxypeptidase (COG1473) 
3.c.III Actinobacteria ND 

Renibacterium membrane protease family, stomatin/prohibitin-like 
protein  

3.c.III Actinobacteria ND 

Clavibacter diacylglycerol kinase (EC 2.7.1.107) 3.d.II Actinobacteria Fosfolipídeos da parede celular 
Bacillus N-acetyl mannosamine-6-phosphate 2-epimerase 4.c Firmicutes Formação de parede celular 
Clavibacter cell filamentation protein 5.b Actinobacteria Divisão celular 
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Figura 17 - Representação gráfica da via arginina deiminase (banco de dados MetaCyc:   

http://biocyc.org/) associado a degradação de arginina.  A via é caracterizada pela 
produção de amônia e ATP. As enzimas presentes em Lxc estão representadas em 
amarelo. Os produtos da ação de cada enzima estão representados em vermelho. Os 
números em azul mostram a classificação enzimática segundo o Enzyme Commission  
(EC number, http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/). 

 
 

Outros genes que codificam proteínas ausentes em Lxx estão associados ao 

metabolismo de aminoácidos como glicina, serina e treonina (1); metionina (1); arginina e 

prolina (1). A presença destas proteínas em Lxc parece ampliar as possibilidades na biosíntese 

dos aminoácidos ou em alguns casos permitir vias alternativas àquelas encontradas em Lxx. 

No entanto, um estudo mais detalhado e a identificação de todas as enzimas envolvidas nas 

vias seriam necessários para se chegar a uma conclusão definitiva. Da mesma algumas 

proteínas (3) estão associadas ao metabolismo de carboidratos, mais especificamente a via das 

pentoses. 

O metabolismo de cofatores, especificamente o metabolismo do ácido lipóico 

apresenta diferença significativa entre as duas Leifsonia xyli (Figura 18). O ácido lipóico é um 

cofator necessário para a função de complexos enzimáticos como piruvato desidrogenase e 

alfa-keto-glutarato desidrogenase (Morris, Reed e Cronan, 1995).  A enzima lipoato ligase 
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(EC 2.7.7.63) atua na formação de lipoil-lisina. A via contendo esta enzima foi primeiramente 

descrita em E. coli (Morris, Reed e Cronan, 1995), onde foi demonstrada a sua importância na 

formação de lipoil-lisina como cofator. O crescimento e virulência da bactéria patogênica 

intracelular Listeria monocytogenes é dependente do ácido lipóico do hospedeiro. Mutantes 

para a enzima lipoato ligase apresentam virulência reduzida em animais e diminuição do seu 

crescimento no citosol das células hospedeiras provavelmente devido a alterações na atividade 

enzimática da piruvato desidrogenase (O’Riordan, Moors e Portnoy, 2008).  É interessante 

observar que genes normalmente associados à manutenção celular podem ser determinantes 

de virulência e podem ser candidatos interessantes no estudo da interação patógeno-

hospedeiro. 

Outros dois genes associados a formação da parede celular em Lxc, também estão 

ausentes em Lxx, assim como um gene associado a divisão celular.   

 

 

 
Figura 18 - Representação da via de produção de lipoil-lisina retirado do banco de dados KEGG 

(http://www.genome.jp/). As enzimas associadas a via estão representadas em retângulos 
contendo o número de classificação enzimática (EC number). As enzimas representadas 
em verde estão presentes em Lxx e as representadas dentro de um círculo azul estão 
ausentes em Lxx e presentes em Lxc.  
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4.2.3 Fragmentos de Lxx ausentes no genoma de Lxc 

 

 Todas as 786.341 pb de Lxc consideradas comuns à Lxx foram mapeadas sobre o 

genoma da mesma (retângulos numerados – anexo 1), representando uma cobertura real de 

30,4% do genoma de Lxx. Durante o posicionamento destes contigs foram identificadas 

algumas seqüências do genoma de Lxx que não existem no genoma de Lxc. O mapeamento 

dos insertos I e VIII de BAC mostrou alguns destes fragmentos potencialmente ausentes no 

genoma de Lxc (seção 4.1.3). O mapeamento dos contigs formados a partir das seqüências de 

insertos da biblioteca de shotgun sobre o genoma de Lxx também indicou a ausência de alguns 

fragmentos em Lxc. O scaffold 036 quando mapeado em Lxx foi posicionado em duas regiões, 

a extremidade 5’ em 368.578-370.147 pb de Lxx e a extremidade 3’ em 403.993-405.447 pb 

(scaffold identificado no anexo 1), flanqueando exatamente a seqüência de uma ilha genômica 

de Lxx, a GILxx1 (indicada por linha roxa – anexo 1). Portanto esta ilha esta ausente no 

genoma de Lxc nesta região. Comparando-se a seqüência do scaffold com o banco NR, 

verificou-se a existência de um gene que potencialmente codifica para uma type IV secretion 

ATPase, envolvido na produção de adesinas. Este gene também está presente no genoma de 

Lxx, mas aparentemente foi inativado pela inserção da GILxx1 (Monteiro-Vitorello et al., 

2004). 

O mapeamento do scaffold 141 é um outro exemplo. A extremidade 5’ posicionada 

entre 2.445.558-2.447.528 pb de Lxx e a extremidade 3’ posicionada em 2.485.038-2.486.009 

pb (scaffold identificado no anexo 1) flanqueiam uma outra ilha genômica de Lxx, a GILxx4 

(indicada por linha roxa – anexo 1) e que, portanto não está presente no genoma de Lxc da 

mesma forma. Flanqueando a ilha em Lxx existe uma repetição direta de uma seqüência de 28 

pb (Monteiro-Vitorello et al., 2004), em Lxc esta seqüência está presente, mas com apenas 

uma cópia. Esta seqüência deve indicar o exato sitio de inserção desta ilha em Lxx. 

 Outra região do genoma de Lxx que não está coberta por contigs de Lxc é o fragmento 

correspondente ao operon flagelar (não funcional) de Lxx de 20 kpb (posição 626.861 – 

646.233 pb – anexo 1). A região não está flanqueada por nenhum scaffold que pudesse 

confirmar a inexistência do fragmento em Lxc. Existiria, portanto, a possibilidade da região 

estar presente no genoma de Lxc, sem ter sido seqüenciada. Mas dados de microarranjo 

confirmam a inexistência da seqüência correspondente ao operon em Lxc (comunicação 

pessoal, Claudia Barros Monteiro-Vitorello). Apesar da existência de alguns scaffolds sobre a 

seqüência das outras duas ilhas genômicas de Lxx (GILxx 2 e 3 - indicadas por linha roxa – 
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anexo 1) sabe-se, com base nos mesmos experimentos de micro-arranjo, que tais ilhas 

também inexistem no genoma de Lxc. 

 

 

4.3 ANÁLISE DOS TRANSPOSONS DO TIPO IS EM Lxc (manuscrito 

submetido - Anexo 3) 

 

 Dentre os contigs de Lxc, 70 são homólogos a transposases quando comparados aos 

bancos NR (GenBank) e IS finder. Cinqüenta e seis correspondem a cópias de cinco 

transposons do tipo IS que foram caracterizados no presente trabalho (Tabela 4). Os 14 

contigs restantes correspondem a cópias não caracterizadas, uma vez que não foi possível 

identificar os limites estruturais dos mesmos e definir suas repetições terminais invertidas 

(IRs). As transposases dos elementos caracterizados compartilham menos de 78% de 

identidade com as transposases dos transposons do tipo IS de Lxx (Monteiro-Vitorello et al., 

2004). Para serem considerados isoformas (variantes) de um mesmo elemento as transposases 

devem compartilhar pelo menos 95% de similaridade (Mahillon e Chandler, 1998), portanto, a 

população de transposons do tipo IS é específica para cada um dos genomas das duas 

subespécies. Em contrapartida os elementos das duas bactérias compartilham das mesmas 

famílias de ISs, com exceção da família IS110, só identificada em Lxx (Tabela 5). 
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Tabela 4 – Transposons do tipo IS do genoma de Lxc e comparação com elementos relacionados do genoma de Lxx. 

Porcentagem de 

identidade/similaridade (Lxc X Lxx) 

Elemento 

de Lxc 

Tamanho 

do elemento 

 (pp) 

Tamanho da 

transposase 

(aa) a 

IRs DR 

 

Mínimo 

no de 

cópias 

Família
b 

Elemento 

relacionado 

de Lxx  Nucleotídeos c 

(todo elemento) 

Aminoácidos c 

(somente a ORF) 

IS1237 899 / 798 218 5’ GAGGTGGTTTCAGTAGTCG 

 3’ GAGATGGTTTCAGTAGTCG 
TTA 

(TAA) 

26 IS5 ISLxx6  85% 78% 

ISLxc1 2631  262 

(istB) 

5’ TGTCTGTGTCACTGTTAGCGGGCTCCG 

   GGTTGTCGGAGTTGTCTGGCCCCGGCG 

3’ TGACTATGTCAAGGCTGGCGGGGACCG 

   GGTTGTCGAAGTTAGTTGGCCCCAGCG 

ATCGCC 2 IS21 ISLxx3 71% 75%  

ISLxc2 1105 332 5’ TGTGTTTCTCAGGGACGTTGGT 

3’ TGTGCTGCTCAGGGACGTTGGT 

NCTAGN 16 IS481 ISLxx4 70% 63%  

ISLxc3 1511 351 5’ CTTGGGTTCTAACGGTCGTTGCAACA 

3’ GGCGGATTCTAGTGGTCGTTGCAACA 

- 

 

8 IS30 ISLxx5 71% 69% 

ISLxc4 1311 / 896 380 5’ GGGTGGGTTCTAACAGTGGTCGCAACAC 

3’ GGGTGGGTTCTAACAGTGGTCGCAACAC 

- 5 IS30 ISLxx5 57% 52% 

 

N – nucleotídeos não complementares. 
a – assumindo-se que os mecanismos de regulação da tradução sejam sobrepostos pelo ribossomo. 
b – de acordo com a classificação de Mahillon e Chandler (1998). 
c  - Alinhamento do elemento inteiro (alinhamento global). 
d  - Alinhamento local pelo Blast2seq (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/bl2seq/wblast2.cgi); 
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Tabela 5 – Classificação das transposases de Lxc e Lxx em famílias (Mahillon e Chandler, 1998). 
Colunas em cinza representam a porcentagem do número total de transposases preditas no 
genoma de Lxx e nas seqüências disponíveis de Lxc. Os outros valores são números 
absolutos. 

 

 Lxc Lxx  

Família de 
IS caracterizados 

Não 
caracterizados % Total caracterizados 

Não 
caracterizados  % Total 

5 26 0 37 1 4 5 
21 1 0 1 5 3 8 
481 16 1 24 26 6 33 
30 13 0 19 15 0 16 
110 0 0 0 4 1 5 
3 0 11 16 0 19 20 
256 0 2 3 0 8 8 
indefinidos 0 0 0 0 5 5 
Total  56  14   100 51 46 100 

 

 

4.3.1 Caracterização dos elementos de Lxc 

 

 Além dos elementos previamente identificados em Lxc: IS1237 (GenBank ID: 

X75973); ISLxc1 (GenBank ID: EF437436); e ISLxc2 (GenBank ID: EF176596), foram 

identificados neste trabalho dois novos elementos: ISLxc3 (GenBank ID: EF421582) e ISLxc4 

(GenBank ID: EF433175) (Tabela 4 e Figura 19). Todos os elementos de Lxc foram 

caracterizados detalhadamente e comparados com os elementos relacionados do genoma de 

Lxx. 
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Figura 19 – Representação dos transposons do tipo IS de Lxc. Cada elemento esta representado por um 
retângulo, com as IRs indicadas por triângulos em cinza. Barras verticais pretas indicam o 
início e o final da tradução das ORFs preditas, e as setas indicam o sentido da tradução. 
Setas cruzadas indicam ORFs truncadas. Regiões contendo sítio rico em purina para troca 
de quadro de leitura (frameshift) estão indicadas por “X” e a seqüência de nucleotídeos 
correspondente evidenciada em letras maiúsculas. Os aminoácidos relacionados estão 
indicados juntamente com as tríades de nucleotídeos, marcadas em quadrados. Barras 
verticais com asterisco representam códon prematuro de parada de tradução. Triângulos 
pretos invertidos indicam o local de inserção de cópias do IS1237 em outros elementos e o 
sentido da transcrição (indicados por setas). Em b) é apresentado os nucleotídeos e os 
aminoácidos deduzidos correspondente à seqüência imediatamente após o sítio rico em 
purina, para: i) tradução independente de istA e istB, ou ii) tradução de istAB, dependente 
da troca de quadro de leitura. Em c) cópias do IS1237 estão inseridas em ambas 
orientações (i e ii), quando considerada a transcrição do ISLxc2. Em e) em i) é indicado a 
tradução independente da orfA e em ii) é indicada a tradução da mesma região após a 
troca +1 do quadro de leitura (tradução da orfAB).  
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4.3.1.1 IS1237 e ISLxx6, elementos da família IS5 

 

IS1237 foi primeiramente identificado no plasmídeo pCXC100 de Lxc (Laine et al., 

1994) e recentemente 13 e 10 seqüências flanqueadoras localizadas na extremidade 5’ e 3’ do 

elemento, respectivamente, foram descritas (Lin et al., 2007). Durante este trabalho 26 cópias 

do elemento foram identificadas, representadas por duas variantes: 24 cópias de 899 pb, quase 

idênticas (algumas apresentaram um polimorfismo de uma única base na IR); e duas cópias de 

798 pb (IS1237d1) (Tabela 4 e Figura 19). Quatro cópias estavam inseridas dentro de outros 

transposons do tipo IS, uma cópia inserida no elemento ISLxc1 e três inseridas em diferentes 

cópias do ISLxc2. Com a análise da região codificante, foi constatada a ausência de um 

quadro de leitura intacto (read-through ORF) para a tradução da transposase (Laine et al., 

1994). Para ser funcional, o ribossomo tem que trocar o quadro de leitura (frameshift) para a 

posição -1 durante a tradução da transposase e sobrepor um códon prematuro de parada (stop 

codon in frame). Sabendo-se que as 24 cópias das variantes de 899 pb do IS1237 são quase 

idênticas, é razoável assumir que tais artefatos devam estar envolvidos no controle negativo 

de transposição (Nagy e Chandler, 2004). A transposase em potencial do elemento contém o 

domínio DDE (Lin et al., 2007), mas o número de aminoácidos separando os resíduos não 

segue o padrão proposto para a família IS5 e o códon correspondente à tradução do ácido 

glutâmico está localizado após (downstream) o códon prematuro de parada. 

Comparando-se a seqüência deste elemento com o genoma total de Lxx foi 

identificado um elemento relacionado presente no genoma da última bactéria, que não havia 

sido descrito anteriormente (Monteiro-Vitorello et al., 2004). O ISLxx6 está presente em uma 

única cópia, inserido na ilha genômica GILxx3. Este elemento compartilha a maior identidade 

entre seqüências de nucleotídeos, quando comparados dois elementos relacionados de ambos 

os genomas (Tabela 4). Entretanto, curiosamente, o gene que potencialmente codifica para a 

transposase do ISLxx6 (ORF 22320 – Anexo 1) está intacto (Figura 20).  
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Figura 20 - Alinhamento da seqüência de nucleotídeos dos elementos ISLxx6 e IS1237 e a seqüência de aminoácidos deduzida. A seqüência consenso é indicada em 

uma mesma linha e os nucleotídeos divergentes indicados para cada elemento nas linhas externas. IRs estão indicadas em letras minúsculas. A seqüência 
de aminoácidos predita para cada elemento está indicada acima e abaixo da seqüência de nucleotídeos do ISLxx6 e IS1237, respectivamente. (1) e (2) 
indicam códons alternativos de início de tradução para ISLxx6 e (3) indica o provável códon de início de tradução para IS1237. Nucleotídeos 411-421 do 
IS1237 representados dentro de um retângulo indicam um sítio rico em purina, possivelmente associado à troca -1 de quadro de leitura durante a 
tradução. Se assim acontecer, é promovida a tradução de uma glicina (dentro do círculo) e dos aminoácidos seguintes. Colchetes entre os nucleotídeos 
706-806 do IS1237 indicam o fragmento faltante na versão menor do elemento (IS1237d1). Os nucleotídeos 726-728 em negrito indicam um códon 
prematuro de parada da tradução para a transposase do IS1237.  O motivo DDE está indicado em quadrado em negrito e outros aminoácidos conservados 
da família IS5 estão indicados em quadrados simples. 
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4.3.1.2 ISLxc1, membro da família IS21 

 

ISLxc1, assim como outros elementos da família IS21 (Mahillon e Chandler, 1998), 

contém duas ORFs que codificam para a IstA e IstB. Nas seqüências disponíveis de Lxc só foi 

identificada uma cópia do ISLxc1, que foi invadida por uma cópia do IS1237 (Figura 19). A 

inserção está localizada a 58 pb antes (upstream) da primeira ORF (istA) e duplicou a 

seqüência “TAA” dentro do ISLxc1, durante a sua invasão. A versão de ISLxc1 sem a 

inserção de uma cópia do IS1237 foi amplificada através do uso de iniciadores moleculares 

(primers) que reconheciam as IRs do ISLxc1 e estavam orientadas convergentemente (�  ). 

ISLxc1 contém 2.631 pb e é 99% idêntico à cópia identificada anteriormente (Lin et al., 

2007). Em ambas as versões do elemento a istA está truncada e o motivo DDE não foi 

identificado, portanto istA deve ter sido truncada antes mesmo da inserção do IS1237 em 

ISLxc1. istB potencialmente codifica uma proteína de 262 aminoácidos, contendo um domínio 

para ligação em DNA. Esta última ORF é precedida por um sítio rico em purina, que em 

outros elementos da mesma família é um indicativo da tradução casada das duas proteínas, a 

IstA e IstB (Mahillon e Chandler, 1998) (Figura 19). 

 

 

4.3.1.3 ISLxc2, membro da família IS481 

 

O ISLxc2 possui 1.105 pb (Tabela 4 e Figura 19). Até o momento 16 cópias foram 

identificadas e todas contêm pelo menos um polimorfismo de base em diferentes posições, 

nunca localizados em sítios cruciais, como início e parada de tradução ou nos nucleotídeos 

correspondentes ao motivo DDE. O elemento contém um quadro de leitura que 

potencialmente codifica para uma transposase de 332 aminoácidos, que é interrompida por um 

códon prematuro de parada de tradução localizado 111 nucleotídeos após (downstream) o 

início da ORF. Curiosamente, o códon de parada funcional das transposases do ISLxc2 e do 

ISLxx4, o último de Lxx, está localizado fora dos limites estruturais do elemento, no sítio de 

inserção do elemento (NCTAGN) que é duplicado após a inserção do elemento, formando as 

DRs, conforme descrito para outros elementos da mesma família (Tauch et al., 1998; 

Chandler e Mahillon, 2000). Três cópias do ISLxc2 foram invadidas pelo IS1237 e em todas 

elas a inserção está localizada a 13 pb antes (upstream) do início do gene da transposase e 

duplicaram o sítio “TTA”. Geralmente genes invadidos por transposons do tipo IS tornam-se 
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não funcionais, mas neste caso as inserções estão todas na mesma posição, localizadas antes 

do início da ORF do ISLxc2. Isto pode ser um indicativo da formação de um promotor híbrido 

entre o promotor do IS1237 (geralmente localizado nas IRs dos elementos) e do promotor do 

próprio gene da transposase do ISLxc2. Existem relatos de que promotores híbridos de 

transposons podem favorecer a transcrição do gene localizado na região 3’ (downstream) 

(Mahillon e Chandler, 1998; Nagy e Chandler, 2004), neste caso a ORF do ISLxc2. 

 

 

4.3.1.4 ISLxc3 e ISLxc4, membros da família IS30 

 

Dois novos elementos foram identificados: ISLxc3 e ISLxc4 (Tabela 4 e figura 19). 

Foram identificadas 8 cópias do ISLxc3, 6 têm 1.511 pb e 2 têm deleções da extremidade 

3’em diferentes posições. Uma destas cópias defectivas (ocorrência número oito – additional 

file 3 do anexo 3) está associada com reorganização do genoma de Lxc, quando comparado ao 

genoma de Lxx, já que uma das suas seqüências flanqueadoras é comum ao genoma de Lxx e a 

outra é específica ao genoma de Lxc. Este é um exemplo de como um transposon do tipo IS, 

mesmo estando truncado, pode ser usado como sítio para recombinação homóloga. A região 

que codifica para a transposase putativa deste elemento é a única descrita em Lxc que não é 

interrompida por artefatos como códon prematuro de parada da tradução ou por sítios ricos 

em purinas associados a troca do quadro de leitura. 

Cinco cópias do ISLxc4 foram identificadas, representadas por duas variantes, 2 cópias 

representam versões maiores (1.311 pb) e três cópias representam versões menores 

(ISLxc4d1) (896 pb). Apesar de não ser comum para elementos da família IS30, a versão 

maior do ISLxc4 contém um sítio rico em purinas, que aparenta ser um códon para frameshift. 

As transposases dos elementos da família IS30 contêm um domínio de ligação ao DNA 

(helix-turn-helix) na região N-terminal e o domínio conservado D-(54-61 aminoácidos)-D-(33 

aminoácidos)-E na região C-terminal (Chandler e Mahillon, 2000; Nagy et al., 2004). No 

ISLxc4, se a troca +1 de quadro de leitura ocorrer durante a tradução, a transposase (OrfAB) é 

de 380 aminoácidos e contém os dois domínios. Se a troca do quadro de leitura não ocorrer, a 

transposase (OrfA) é de 115 aminoácidos e contém apenas o domínio de ligação ao DNA. 

Transposases truncadas, contendo somente o sítio de ligação ao DNA, podem atuar como 

repressoras da transposição, através da interação com as IRs e impedindo a transcrição do 

elemento ou competindo com cópias íntegras das transposases (Stalder et al., 1990; Nagy e 
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Chandler, 2004). Nenhum dos domínios descritos foi detectado na versão menor do ISLxc4 

(ISLxc4d1). 

 

 

4.3.2 Análise dos loci de inserção dos transposons em Lxc e de Lxx 

 

 Comparando-se as regiões flanqueadoras das 56 cópias de transposons caracterizados 

em Lxc com o genoma de Lxx, 44 foram mapeados no genoma da última bactéria, por 

compartilharem de pelo menos 200 pb com identidade superior a 80% (additional file 3 do 

anexo 3). Quatro destes elementos (ocorrências 8, 14, 15 e 38), que são três cópias do ISLxc2 

e uma cópia do ISLxc3, têm uma de suas flanqueadoras homólogas ao genoma de Lxx, 

enquanto que a outra flanqueadora é específica do genoma de Lxc. São, portanto, indícios de 

associação dos elementos com recombinação cromossômica.  

Embora alguns elementos presentes nos genomas das duas subespécies de Leifsonia 

xyli pertençam a mesma família e reconheçam o mesmo sítio de inserção, nenhum transposon 

do tipo IS do genoma de Lxc está inserido no mesmo locus que os elementos do genoma de 

Lxx (Figura 21). Os outros 12 transposons de Lxc estão inseridos em regiões específicas do 

genoma da mesma. 

 

 

 

Figura 21 – Distribuição dos transposons do tipo IS do genoma de Lxc e Lxx, todos mapeados sobre o 
genoma da última bactéria, com base na região flanqueadora. Elementos localizados a 
menos de 20 kpb foram representados em diferentes níveis para facilitar a visualização. 
Transposons que compartilham da mesma família e mesmo sítio de reconhecimento para 
inserção foram representados por círculos da mesma cor em Lxc e Lxx: IS1237 e ISLxx6 
(verde); ISLxc2 e ISLxx4 (vermelho); ISLxc3 e ISLxx5 (azul). Os outros elementos estão 
representados por “X”.  As setas indicam inserções do IS1237 dentro de outros elementos. 
Os retângulos pretos indicam as 4 ilhas genômicas de Lxx. 
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 Para avaliar o impacto das inserções dos transposons na inativação de genes, eles 

foram classificados em três categorias: inserção de transposons dentro de genes; inserção em 

seqüência intergênica; e inserção em seqüência intergênica, mas com um ou ambos genes 

vizinhos truncados (a menos de 100 nucleotídeos de distância da inserção) (Figura 22). A 

maioria dos elementos estava inserida em seqüências intergênicas em ambos os genomas. No 

genoma de Lxx, a maioria dos genes inativados por inserção de transposons estava associados 

a tradução de proteínas de degradação de polissacarídeos, transporte e genes com função 

regulatória, enquanto que no genoma de Lxc, os genes inativados estavam associados a 

proteínas de estrutura celular,  genes com função regulatória e genes hipotéticos (maiores 

detalhes no manuscrito – anexo 3). Cinco dos genes de Lxc truncados por inserções de 

transposons do tipo IS tinham genes homólogos truncados no genoma de Lxx, mas no genoma 

da última bactéria nenhuma inserção de transposon foi detectada: três codificam para 

proteínas hipotéticas (ORFs 5470, 17040 e 21675 – anexo 1); um codifica para uma proteína 

com domínio de acetiltransferase (ORF 1850), associado a modificação de 

lipopolissacarídeos; e um contém domínio de ligação a DNA (ORF 14740). No genoma de 

Lxc, estes genes foram invadidos pelos elementos IS1237, ISLxc2, ISLxc3, IS1237 e ISLxc4, 

respectivamente. Os genes homólogos em Lxx não continham cicatrizes (DRs) de elementos 

relacionados, que poderia ser um indício de uma prévia invasão e excisão de um transposon. 

Portanto é mais provável que tais genes estivessem truncados em ambos os genomas, antes da 

inserção dos transposons no genoma de Lxc. 

 

 

Figura 22 – Classificação das inserções dos transposons do tipo IS de acordo com o efeito na região de 
inserção: inserção em seqüência intergênica; dentro de genes; em região intergênica 
próxima a genes truncados. A orientação dos genes não foi considerada. Valores 
percentuais correspondem ao total de transposons presentes nos fragmentos seqüenciados 
do genoma de Lxc e na seqüência total do genoma de Lxx.  
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4.3.3 Análise da distribuição de transposons do tipo IS em Actinobacteria relacionados 

aos elementos de Leifsonia xyli 

 

 As seqüências codificantes para transposase de todos os elementos detectados nos 

genomas de Leifsonia xyli foram comparadas com as seqüências dos genomas de 

Actinobactérias em busca de seqüências relacionadas, através da ferramenta Blast (Altschul et 

al., 1990). De acordo com o banco de dados do IS finder, elementos da família IS5 são 

comuns em ambas Archaea e Eubacteria (Siguier et al., 2006). Considerando todos as famílias 

de transposons do tipo IS encontradas em Leifsonia xyli, examinando os relatórios de 

submissão de seqüências do IS finder, e usando-se de buscas por similaridade com o uso da 

ferramenta Blast, foi constatado que os elementos da família IS5 são os menos representados 

nas seqüências genômicas de Actinobactérias, apesar de ser altamente representada por cópias 

do IS1237 no genoma de Lxc. Conforme observado nos genomas de Leifsonia xyli, 

transposases da família IS30 e IS481 são abundantes entre as Actinobactérias (Figura 23). 

Actinobacteria é um dos maiores grupos taxonômicos em termos de número e variedade de 

espécie (Ventura et al., 2007) e elementos pertencentes a maioria das famílias de IS estão 

dispersos em representantes deste grupo (Siguier et al., 2006). Conforme previsto, não houve 

correlação entre a proximidade filogenética das bactérias e distribuição de família de IS entre 

as Actinobactérias (Figura 23). Mesmo entre as subespécies de Leifsonia xyli com as 

subespécies de Clavibacter michiganensis, que são próximas filogeneticamente. O resultado 

observado corroborou a tese de que transposons do tipo IS sofrem vários ciclos de expansão e 

extinção durante a evolução de uma bactéria (Wagner, 2006). 
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Figura 23 – Análise comparativa entre transposases identificadas nos genomas de Leifsonia xyli e 
transposases relacionadas no genoma de Actinobactérias. a) Actinobactérias foram 
organizadas conforme a proximidade filogenética. Árvore filogenética de distância 
(neighbor-joining) foi construída usando-se as seqüências do SSU rDNA (16S) de cada 
um dos: 22 genomas completamente seqüenciados; além da seqüência da Agromyces sp., 
descrita como formando um grupo filogenético coerente com Leifsonia (Suzuki et al., 
1999; Evtushenko et al., 2000); e E. coli como grupo externo. Os números nos ramos 
representam os valores de reamostragem (bootstrap) para parsimônia (acima, 2000 
réplicas), máxima verosimilhância (meio, 100 réplicas) e neighbor-joining (abaixo, 2000 
réplicas). Somente valores acima de 70 foram mostrados. b) transposons caracterizados 
de Lxc e Lxx foram usados como sondas para análise in silico de transposases 
relacionadas em genoma de outras Actinobactérias. Resultados positivos estão indicados 
com o retângulo em cinza. Nome das espécies: Eco – E. coli K12 (NC_000913); Ace – 

Agromyces sp. (AM410680); Lxc DSMZ46306 (unpublished); Lxx CTCB07 
(NC_006087); Cms - Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (NC_010407); Cmm 

– C. michiganensis subsp. michiganensis (NC_009480); Twh - Tropheryma whipplei str. 
Twist (NC_004572) e TW08/27 (NC_004551); Sav - Streptomyces avermitilis 
(NC_003155); Sco – S. coelicolor (NC_003888); Fra - Frankia sp. (NC_007777); Tfu - 
Thermobifida fusca (NC_007333); Rho - Rhodococcus sp. (NC_008268); Nfa - Nocardia 

farcinica (NC_006361); Mtu - Mycobacterium tuberculosis (NC_000962 e NC_002755); 
Mbo – M. bovis (NC_002945); Mle – M. leprae (NC_002677); Map – M. avium subsp. 
paratuberculosis (NC_002944); Cgl - Corynebacterium glutamicum (NC_006958); Cef 
– C. efficiens (NC_004369); Cdi – C. diphtheriae (NC_002935); Cje – C. jeikeium 
(NC_007164); Pac - Propionibacterium acnes (NC_006085); Blo - Bifidobacterium 

longum (NC_004307); Sth - Symbiobacterium thermophilum (NC_006177). 
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4.3.4 Distribuição de transposons do tipo IS em dois isolados de Lxc 

 

 Os genomas de dois isolados de Lxc (DSMZ46306 e SB) foram avaliados quanto a 

distribuição de transposons do tipo IS e o envolvimento dos mesmos na diversificação dos 

genomas. O genoma total digerido dos isolados foi hibridizado com sondas contendo o 

fragmento de três elementos: IS1237; ISLxc2; e ISLxc4. Existem dois sítios de 

reconhecimento da enzima BamHI no IS1237, um sítio no ISLxc4 e nenhum no ISLxc2. Não 

há sitio de reconhecimento para as enzimas PstI, EcoRI e EcoRV em nenhum dos elementos. 

O único elemento que apresenta o mesmo padrão de distribuição no genoma dos dois isolados 

é o IS1237, para todas as enzimas testadas (Figura 24). Entretanto, um diferente padrão de 

bandeamento foi observado entre os dois isolados quando hibridizados com sondas do ISLxc2 

e ISLxc4 (Figura 24). Não é factível que tais polimorfismos sejam resultado de uma digestão 

parcial dos DNA genômico, pois a mesma membrana foi usada nos três experimentos, e não 

há polimorfismos no ensaio com o IS1237. Ainda, os polimorfismos de bandas não podem ser 

resultado de mutações nas seqüências reconhecidas pelas endonucleases, pois os 

polimorfismos foram constatados para todas as enzimas nos experimentos com as sondas do 

ISLxc2 e ISLxc4, e novamente não foram verificados no ensaio com a sonda de IS1237, 

principalmente considerando a abundância deste elemento nos genomas. Finalmente, os 

polimorfismos também não podem ser resultado de grandes reorganizações entre os genomas 

dos dois isolados, caso contrário também seriam detectados na análise de distribuição do 

IS1237. Portanto, é plausível assumir que o polimorfismo de bandas observado deve ser 

resultado de eventos de recombinação homóloga entre as cópias dos ISLxc2 e ISLxc4, desde 

que não estejam entremeados por cópias do IS1237, ou que esta diferença de bandas seja 

resultado de um número distinto de elementos e/ou posicionamento em diferentes loci quando 

comparados os genomas dos dois isolados de Lxc, o que indicaria uma atividade 

transposicional dos ISLxc2 e ISLxc4. Para verificar qualquer uma das hipóteses as bandas 

polimórficas deveriam ter sido isoladas e seqüenciadas. De qualquer maneira, a diferença em 

relação aos elementos transponíveis existe e provavelmente está promovendo diversificação 

entre os genomas. Este dado é consistente com as análises geradas por Young e colaboradores 

(2006), que analisaram os genomas de diversos isolados de Lxc por outras técnicas de 

fingerprint e também constataram polimorfismos de banda. 
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Figura 24 – Experimento de fingerprinting utilizando-se a técnica de Southern blot. O genoma de dois isolados de Lxc, (1) DSMZ46306 e (2) SB, 
foram hibridizados com as sondas a) ISLxc2, b) ISLxc2 e c) ISLxc4. O marcador molecular usado foi o 1kb ladder (Invitrogen, Carlsbad, 
CA). 
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5 DISCUSSÃO 

 

Análise da organização e conteúdo de genes em Lxc  

 

 O seqüenciamento parcial do genoma de Lxc (DSMZ46306) gerou 1.097.694 pb de 

seqüências não redundantes, o que equivale a aproximadamente 42% do genoma total da 

bactéria, estimado em 2,7 Mpb. Esse valor é resultado da montagem de 5.854 seqüências 

obtidas das extremidades de insertos clonados em vetores do tipo plasmídeo e BAC. 

Considerando que cada seqüência tem em média 500 bases, todos os resultados apresentados 

aqui foram obtidos a partir do seqüenciamento com uma cobertura um pouco maior do que 1X 

o genoma. Não é a primeira vez que o seqüenciamento parcial é utilizado como estratégia 

para apresentar um panorama preliminar de um genoma, especialmente se outro genoma de 

uma espécie filogeneticamente próxima já foi totalmente seqüenciado (Rahman et al., 2003; 

Dorella et al., 2006; Muβmann et al., 2007).  No entanto, em muitos casos o seqüenciamento 

chega a cobrir 90% do genoma (Doddapaneni et al., 2006).  

Apesar da baixa cobertura de seqüenciamento, o mapeamento das seqüências obtidas a 

partir dos clones da biblioteca de BAC, permitiu a identificação de 47 fragmentos de Lxc 

inconsistentes com a organização genômica de Lxx. As análises revelaram pelo menos dois 

grandes eventos de rearranjos, um localizado a aproximadamente 300 kpb distantes da origem 

de replicação e outro envolvendo a região de término de replicação. A variabilidade genética 

depende da taxa de mutação, transferência horizontal de genes e mecanismos de 

recombinação genética intra-genômica. Os últimos estão associados a rearranjos que 

modificam a organização cromossômica mais rapidamente e são processos importantes que 

geram diversidade genômica. A análise de vários genomas completamente seqüenciados 

mostra as chamadas zonas de plasticidade associadas à região do término de replicação 

(Rocha, 2004).  Nestas regiões estão muitas vezes localizados transposons e genes não 

essenciais, que permitem eventos como deleções, inversões e inserções de outros elementos 

genéticos móveis de maneira mais freqüente que o resto do cromossomo. A região do término 

de replicação em Lxc (representada pelo inserto X) apresenta uma série de genes que 

potencialmente podem ter sido adquiridos por transferência lateral, como transposases, genes 

associados ao sistema de modificação e restrição e genes associados à manutenção de 

plasmídeos cuja origem é discrepante com o grupo taxonômico de Lxc. Esta região mostra 

ainda uma organização diferente daquela apresentada pelo genoma de Lxx, o que é coerente 
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com o observado em outros genomas. O seqüenciamento parcial direcionado apesar de não 

extensivo foi positivo na identificação de rearranjos.  

Entre os insertos clonados em BAC inconsistentes com a organização genômica de 

Lxx, 13 foram completamente seqüenciados, quatro representaram seqüências específicas do 

genoma de Lxc (uma ou duas pontas); e nove representaram rearranjos. De maneira geral, o 

genoma de Lxc parece apresentar longas regiões sintênicas interdispersas por seqüências 

curtas específicas, formando uma estrutura em mosaico de regiões comuns e específicas. Os 

insertos seqüenciados somaram 383.610 pb, sendo que 255.323 pb (67%) foram mapeadas no 

genoma de Lxx e 128.287 pb (33%) foram consideradas específicas.  

Considerando todas as seqüências, incluindo as obtidas com a biblioteca de shotgun, 

311.353 pb foram consideradas específicas (28% do total seqüenciado) do genoma de Lxc e 

786.341 foram consideradas comuns (72%) ao genoma de Lxx. A anotação das seqüências 

específicas permitiu revelar que a grande maioria dos genes identificados (87%) apresenta 

ortólogos em organismos pertencentes ao mesmo filo que Leifsonia e, dentro destes, 59 apesar 

de apresentar uma seqüência de nucleotídeos muito divergente, apresenta ortólogos em Lxx. A 

distribuição das proteínas com função definida por homologia pôde ser organizada nas 

grandes categorias: Metabolismo Intermediário, Metabolismo de Pequenas Moléculas, 

Metabolismo de Macromoléculas, Estrutura Celular, Processos Celulares, Elementos 

Genéticos Móveis, e Patogenicidade, Virulência e Adaptação. A categoria que apresentou o 

maior número de proteínas divergentes àquelas encontradas em Lxx é Metabolismo 

Intermediário, seguida de Processos celulares. Estes resultados indicam que possivelmente as 

diferenças fenotípicas encontradas em Lxc e Lxx podem estar mais relacionadas a diferenças 

em genes considerados como housekeeping. Os genes reconhecidos como associados a 

patogenicidade não apresentaram grandes diferenças, no entanto o efeito da divergência na 

seqüência só poderá ser avaliada no fenótipo de cada subespécie em experimentos funcionais. 

No entanto, é significativamente maior o número de genes pat-1 presentes no genoma de Lxc. 

Esse gene está diretamente associado à patogenicidade de Clavibacter michiganensis, 

presente em 8 cópias na Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Bentley et al., 2008), 

e é experimentalmente reconhecido como gene de virulência. Em Lxx, foram descritas 2 

cópias intactas e uma truncada. Outros genes que codificam hemolisina, hemaglutininas e 

proteases, com características diferentes daqueles encontrados em Lxx podem também ser 

considerados candidatos a estudos experimentais. 

Entre as seqüências específicas de Lxc analisadas foram ainda consideradas 

importantes aquelas que não apresentavam ortólogos e nenhuma proteína definida com a 
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mesma função em Lxx. Dezoito proteínas compõem este grupo, além de outras 23 proteínas 

relacionadas à profagos e 10 transposases. Vale ressaltar a presença de uma via específica de 

degradação de arginina, a via da arginina deiminase. Três genes compõem a via que leva a 

produção de amônia e ATP durante a degradação de arginina a carbamoil fosfato. A 

importância desta via em Actinomycetales é ainda pouco estudada (de la Fuente, Martín e 

Liras, 1996; Zúñiga, Pérez e González-Candelas, 2002), mas está presente em Streptomyces, 

Nocardia e Clavibacter. Outros genes específicos em vias metabólicas de aminoácidos foram 

também encontrados, e podem contribuir para os estudos associados ao cultivo in vitro destas 

bactérias. O metabolismo de lipoato é outra característica que diferencia as duas Leifsonia 

xyli, Lxx não apresenta lipoato ligase e a perda da função deste gene em Listeria leva a 

redução de virulência (O’Riordan, Moors e Portnoy, 2008). No entanto, é difícil imaginar a 

mesma condição em Leifsonia xyli, já que os hospedeiros são diferentes, pois Listeria habita o 

citoplasma de células animais. Seria interessante verificar se a presença deste gene poderia 

estar associada a interação com o hospedeiro também neste caso. 

A análise comparativa também possibilitou verificar a ausência de fragmentos do 

genoma de Lxx no genoma de Lxc. A quebra de sintenia durante o mapeamento de alguns 

fragmentos revelou a inexistência das quatro ilhas genômicas e do operon flagelar defectivo 

de Lxx no genoma de Lxc. Os dados foram corroborados com experimentos de hibridização 

em microarranjo envolvendo o genoma das duas bactérias (comunicação pessoal, Claudia 

Barros Monteiro-Vitorello). A análise das seqüências revelou que provavelmente a aquisição 

das ilhas genômicas pelo genoma de Lxx foi posterior à divergência de Lxx e Lxc. 

Considerando o número de genes associados a patogenicidade presentes nas ilhas de Lxx, tal 

evento deve ter contribuído ao conjunto de características que fazem desta bactéria um 

patógeno de cana-de-açúcar. 

 Em resumo, foi possível identificar um conjunto de genes específicos dentro desta 

análise. Um total de 290 genes pôde ser identificado pela presença de ortólogos em bancos de 

dados de acesso público e outras 27 seqüências foram caracterizadas como hipotéticas. 

Dezoito genes de função específica do genoma de Lxc dentro das seqüências analisadas, que 

representam aproximadamente metade do genoma, revelam o sucesso da estratégia proposta. 

Os dados serão disponibilizados e poderão estimular novos estudos para aqueles que se 

interessam pela biologia de Leifsonia xyli.  
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Caracterização de transposons, sua distribuição e impacto no genoma de Lxc  

 

Com o seqüenciamento de menos da metade do genoma de Lxc, verificou-se que o 

número de transposons do tipo IS é maior do que o presente no genoma de Lxx, sendo 

seqüenciadas 56 cópias, enquanto que todo o genoma de Lxx apresenta 51 cópias (Monteiro-

Vitorello et al., 2004). Os transposons do tipo IS de Lxc foram caracterizados e comparados 

com os elementos de Lxx e de outros genomas de Actinobactérias, de modo a entender a 

contribuição dos mesmos na diversificação das seqüências genômicas de Lxc e Lxx. Apesar de 

compartilharem das mesmas famílias de IS, não há isoformas entre os genomas. A análise do 

impacto da inserção dos elementos sobre a integridade dos genes revelou que, para as duas 

subespécies, a maioria dos elementos está inserida em regiões intergênicas. A porcentagem 

maior deste tipo de inserção encontrada em Lxx (78%), quando comparados com os de Lxc 

(53%), é provavelmente resultado do processo anterior e independente de decaimento 

genômico (Monteiro-Vitorello et al., 2004), uma vez que uma parcela dos genes já estaria 

truncada antes da inserção de elementos no genoma de Lxx. Nenhum transposon ou família de 

IS de Lxc e Lxx mostrou-se preferencialmente inseridos em regiões codificantes. Analisando-

se as seqüências flanqueadoras dos transposons do tipo IS, concluiu-se que nenhum elemento 

compartilha o mesmo locus de inserção em Lxc e Lxx, mais um indício de que aquisição dos 

mesmos foi posterior à divergência das duas subespécies. Elementos genéticos móveis são 

conhecidos por atuarem na reorganização da arquitetura cromossômica e no conteúdo gênico 

dos genomas bacterianos (Rocha, 2004), em Leifsonia xyli alguns elementos estavam 

claramente associados a reorganizações (inversões) e quatro cópias de Lxc estavam associados 

a aquisição de novas seqüências. 

O IS1237 tem uma distribuição particular no genoma de Lxc, este é o elemento com 

maior número de cópias, enquanto que elementos da mesma família são pouco comuns entre 

os genomas de Actinobactérias analisados. Em alguns casos, quando presente, estão em baixo 

número de cópias. O ISLxx6 apesar de compartilhar de 85% de identidade em nucleotídeos 

com o IS1237, apresenta um quadro aberto de leitura (ORF) intacto e que potencialmente 

codifica uma transposase. A ORF do IS1237 apresenta pelo menos dois mecanismos 

negativos de controle de transposição, ou se trata de um elemento truncado. Entretanto, 

curiosamente, em contraposição às 26 cópias do IS1237 no genoma de Lxc, o genoma de Lxx 

contém apenas uma cópia do ISLxx6, presente em uma ilha genômica (GILxx3). Elementos 

das famílias IS30 e IS481 são amplamente distribuídos entre os genomas das Actinobactérias, 

mas as seqüências não compartilham mais de 70% de identidade. Em resumo, as análises 
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indicam que não há uma relação obrigatória entre a proximidade filogenética e a distribuição 

de família de ISs, em acordo com a hipótese de que genomas bacterianos sofrem repetidos 

ciclos de extinção e reinfecção de diferentes transposons durante a evolução (Wagner, 2006). 

Considerando-se que há pouco polimorfismo de bases dentre as cópias dos mesmos 

transposons do tipo IS de Leifsonia xyli, e que a maioria das famílias de IS identificadas 

mantém a transposição de seus elementos em baixos níveis (Nagy e Chandler, 2004), i.e., a 

transposição somente ocorre quando mecanismos negativos de controle de transposição são 

ultrapassados, como é o caso da troca do quadro de leitura pelos ribossomos durante a 

tradução (frameshifting) e a sobreposição de códons prematuros de parada da tradução (stop 

codon in frame), é possível que tais artefatos façam parte da regulação dos elementos 

presentes em Leifsonia xyli, ao invés de serem indicativos de elementos defectivos. 

Com o objetivo de analisar o envolvimento de tais elementos na dinâmica de 

reorganização cromossômica de dois isolados de Lxc, a distribuição de três transposons do 

tipo IS de diferentes famílias foi analisada. O polimorfismo de bandas observado indica que 

os transposons ISLxc2 e ISLxc4 podem estar associados a diversificação encontrada, seja por 

atuarem como sítios para recombinação homóloga, ou por estarem ativos na transposição. 

Polimorfismos não foram identificados no experimento quando a sonda do IS1237 foi 

utilizada, corroborando com os dados experimentais, onde a mobilização in vitro do elemento 

não foi induzida (Lin et al., 2007). No entanto, o elevado número de cópias observado, a 

posição idêntica nos diferentes isolados, e as inserções dentro de outros elementos do tipo IS 

sugerem uma recente expansão do IS1237 no genoma de Lxc. 

A análise comparativa entre os genomas de Lxc e Lxx forneceu exemplos da 

associação de transposons do tipo IS e ilhas genômicas contendo genes de fagos na 

organização distinta e no conteúdo específico de genes para cada genoma. A participação de 

elementos transponíveis associados a eventos de reorganização foi demonstrada aqui em 

detalhes e são coerentes com o fato de que regiões que se apresentam repetidas nos genomas 

de bactérias, atuam na diversificação dos genomas, não somente através de transposição ativa, 

mas também como sítios para recombinação homóloga (Siguier, Filée e Chandler, 2006).  
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5 CONCLUSÃO 

 

A estratégia de seqüenciamento parcial direcionado mostrou-se eficaz em apresentar 

um panorama preliminar do genoma de Lxc de maneira comparativa ao genoma de Lxx. Dois 

grandes eventos de reorganização foram descritos, e foi proposto que o genoma de Lxc 

apresenta longas regiões comuns ao genoma de Lxx interdispersas por seqüências curtas 

específicas. Um total de 317 seqüências foi específico, sendo que 290 apresentaram ortólogos 

que na maioria pertencem a membros do filo Actinobacteria. Entre as seqüências que 

potencialmente poderiam representar candidatos a genes associados a patogenicidade estão: 

hemaglutininas, hemolisinas, proteases, pat-1, e pectinase. Esses genes estão todos presentes 

em Lxx, no entanto com um alto grau de divergência. Seqüências associadas a funções 

totalmente específicas a Lxc revelaram a presença de genes associados ao metabolismo de 

aminoácidos, metabolismo de lipoato, via das pentoses.  

Foi demonstrada a participação de transposons na reorganização do genoma de Lxc. 

Apesar do limites impostos pela estratégia de seqüenciamento parcial, os dados gerados foram 

suficientes para mostrar que a diversificação de Lxc e Lxx está principalmente associada a 

presença de elementos distintos. A caracterização detalhada de ISs presentes em projetos 

genomas é na maioria das vezes superficial, e aqui foi realizada em detalhes. O conjunto de 

transposons do tipo IS específicos a cada genoma, sua localização particular, em combinação 

com os eventos de reorganização e transferência horizontal de gens são provavelmente os 

principais agentes na evolução de Leifsonia xyli e conseqüentemente tiveram um impacto em 

sua biologia. As seqüências obtidas estarão disponíveis e deverão auxiliar em estudos 

experimentais futuros. Muito ainda pode ser analisado em detalhes para cada um dos genes 

encontrados assim como analisar aqueles que são comuns aos dois genomas e os específicos a 

Lxx. Da mesma forma outras regiões podem agora ser seqüenciadas do genoma de Lxc de 

maneira ainda revelar novas informações. 
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ANEXOS 

 

- Anexo 1 – Mapeamento das seqüências de Lxc sobre o genoma de Lxx; 

- Anexo 2 – Anotação das seqüências específicas de Lxc; 

- Anexo 3 – Manuscrito Characterization of new IS elements and studies of their dispersion in 

two subspecies of Leifsonia xyli, enviado para o periódico BMC Microbiology. O artigo já foi 

avaliado e foram solicitadas major e minor revisions. A segunda versão foi submetida e está 

em avaliação; 

- Anexo 4 – Curriculum Vitae 

- Anexo 5 – Paper OMICs (Monteiro-Vitorello et al., 2005) 

- Anexo 6 - Capítulo (in press) (Monteiro-Vitorello et al.) 
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Anexo 2. Resultado de BlastX das seqüências dos contigs específicos de Leifsonia xyli subsp. cynodontis, apresentação do produto do gene em potencial, 
gênero do organismo a qual pertence, e o respectivo grupo taxonômico (filo), categoria funcional. Análise de presença/ausência de proteínas 
ortólogas em Lxx (sem identidade em nucleotídeos) e a atuação específica dos produtos ausentes em Lxx. 

 
BAC Gênero Nome do produto Categoria 

funcional 
Filo Presença 

em Lxx 
Atuação 

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hyphotetical protein 8    

  hypothetical protein 8    

  hypothetical protein 8    
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  hypothetical protein 8    

  hypothetical protein 8    

 Actinomyces uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Actinomyces uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Arthrobacter uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Arthrobacter uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Arthrobacter uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Arthrobacter uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Arthrobacter uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

L5E01/L5C09 Arthrobacter uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Bifidobacterium uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Brevibacterium uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

L5G02/L7I11 Brevibacterium uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Burkholderia uncharacterized protein 9 Proteobacteria   

 Burkholderia uncharacterized protein 9 Proteobacteria   

 Clavibacter uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Clavibacter uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Clavibacter uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Clavibacter uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Clavibacter uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Clavibacter uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Clavibacter uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Clavibacter uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Clavibacter uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Clavibacter uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

L5M24 Clavibacter uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

L5M24 Clavibacter uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

L5M24 Clavibacter uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Corynebacterium uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Corynebacterium uncharacterized protein 9 Actinobacteria   
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 Corynebacterium uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

L5G02/L7I11 Corynebacterium uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

L5G02/L7I11 Corynebacterium uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Frankia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

L5K04 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   
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L5K04 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

L5K04 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

L5K04 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

L5K04 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

L5E01/L5C09 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Leifsonia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

L5E01/L5C09 marine actinobact. uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 marine 
actinobacterium 

uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 marine 
actinobacterium  

uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 marine 
actinobacterium  

uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Mesorhizobium uncharacterized protein 9 Proteobacteria   

 Mycobacterium uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Mycobacterium uncharacterized protein, PIN domain 9 Actinobacteria   

 Mycobacterium uncharacterized protein, PIN domain 9 Actinobacteria   

 Mycobacterium uncharacterized protein, PIN domain 9 Actinobacteria   

 Nocardia uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Nocardia  uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Nostoc uncharacterized protein 9 Cyanobacteria   

 Streptomyces uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Streptomyces uncharacterized protein 9 Actinobacteria   

 Streptomyces uncharacterized protein YD repeat) 9 Actinobacteria   

 Thermoplasma  uncharacterized protein 9 Euryarchaeota   

 Yersinia uncharacterized protein PVE repeat) 9 Proteobacteria   

 Arthrobacter alpha-mannosidase 1.a.I Actinobacteria 1  

 Clavibacter alpha-mannosidase 1.a.I Actinobacteria 1  

L5M08 Renibacterium alpha-mannosidase 1.a.I Actinobacteria 1  

 marine actinobact, alpha amylase, catalytic subdomain 1.a.I Actinobacteria 1  
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C2D12 Xanthomonas beta-N-acetylhexosaminidase 1.a.I Proteobacteria 1  

 Burkholderia arginine deiminase EC 3.5.3.6) 1.a.II Proteobacteria 0  

 Clavibacter glycosyl hydrolase  1.a.II Actinobacteria 1  

 Deinococcus glycosyl hydrolase 1.a.II Deinococcus-
Thermus 

1  

 Leifsonia phosphonoacetaldehyde hydrolase EC 
3.11.1.1) 

1.a.II Actinobacteria 1  

 Mesorhizobium histidine ammonia-lyase 1.a.II Proteobacteria 1 Metabolismo de histidina 

 Renibacterium O-Glycosyl hydrolase, family 3 1.a.II Actinobacteria 1  

 Renibacterium O-Glycosyl hydrolase, family 3 1.a.II Actinobacteria 1  

C2D12 Renibacterium O-Glycosyl hydrolase, family 3 1.a.II Actinobacteria 1  

 Streptomyces sugar hydrolase 1.a.II Actinobacteria 1  

L5G02/L7I11 Propionibacterium L-ribulose-5-phosphate 4-epimerase EC 
5.1.3.4) 

1.b.VI Actinobacteria 0 Interconversão de pentose/gluconorato 

 Arthrobacter sugar phosphate isomerase SIS) EC 5.3.1.-) 1.b.XI Actinobacteria 1  

 Leptospira cytochrome C biogenesis protein  1.c.III Spirochaetes 1  

 Arthrobacter 4-hydroxy-2-oxoglutarate  
aldolase EC 4.1.3.16) 

1.c.IV Actinobacteria 0 Metabolismo de arginina e prolina 

 Frankia alcohol dehydrogenase EC 1.1.1.1) 1.c.IV Actinobacteria 1  

L7K07 Mycobacterium carbamate kinase EC 2.7.2.2) 1.c.IV Actinobacteria 0  

L7K07 Streptomyces alcohol dehydrogenase EC 1.1.1.1) 1.c.IV Actinobacteria 1  

 Clavibacter xylose isomerase EC 5.3.1.5) 1.c.V Actinobacteria 1  

L5G02/L7I11 Propionibacterium 2-keto-3-deoxygluconate kinase EC 
2.7.1.45) 

1.c.VII Actinobacteria 0 Via da pentose  

 Streptomyces citrate lyase beta chain EC 4.1.3.34) 1.c.VII Actinobacteria 1  

 Streptomyces citrate lyase beta chain EC 4.1.3.34)  1.c.VII Actinobacteria 1  

L7K07 Frankia  histidine kinase 1.d.3 Actinobacteria 1  

L7K07 Frankia  two component transcriptional regulator, 
LuxR family 

1.d.I Actinobacteria 1  

 Actinomyces metal-dependent transcriptional repressor 1.d.II Actinobacteria 1  

 Anthrobacter transcriptional regulator, LacI family  1.d.II Actinobacteria 1  

 Arthrobacter transcriptinal repressor, ROK family 1.d.II Actinobacteria 1  
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 Arthrobacter transcriptional regulator, LacI family 1.d.II Actinobacteria 1  

 Arthrobacter transcriptional regulator, TetR family 1.d.II Actinobacteria 1  

 Clavibacter transcriptional regulator, AsnC family 1.d.II Actinobacteria 1  

C2D12 Clavibacter transcriptional regulator, AsnC family  1.d.II Actinobacteria 1  

 Clavibacter transcriptional regulator, LacI-family 1.d.II Actinobacteria 1  

 Clavibacter transcriptional regulator, LacI-family 1.d.II Actinobacteria 1  

 Clavibacter transcriptional regulator, MarR family 1.d.II Actinobacteria 1  

 Frankia transcriptional regulator, LuxR family 1.d.II Actinobacteria 1  

L5G02/L7I11 Leifsonia iron-dependent repressor  1.d.II Actinobacteria 1  

 Leifsonia transcriptional regulator, GntR family 1.d.II Actinobacteria 1  

 Leifsonia transcriptional regulator, LuxR family 1.d.II Actinobacteria 1  

L5A14 Microbacterium transcriptional regulator, ArsR family 1.d.II Actinobacteria 1  

L5E01/L5C09 Mycobacerium transcriptional regulator 1.d.II Actinobacteria 1  

 Mycobacterium transcriptional regulator, IclR family  1.d.II Actinobacteria 1  

L5G02/L7I11 Propionibacterium transcriptional regulator,  SorC family 1.d.II Actinobacteria 1  

 Propionibacterium transcriptional regulator, SorC family  1.d.II Actinobacteria 1  

 Pseudomonas transcriptional regulator, GntR family  1.d.II Proteobacteria 1  

 Saccharopolyspora transcriptional regulator 1.d.II Actinobacteria 1  

 Saccharopolyspora transcriptional regulator 1.d.II Actinobacteria 1  

L5G02/L7I11 Saccharopolyspora transcriptional regulator 1.d.II Actinobacteria 1  

 Anaeromyxobacter alkaline phosphatase 1.d.III Proteobacteria 1  

 Frankia serine/threonine protein kinase 1.d.III Actinobacteria 1  

 marine 
actinobacterium 

methanol dehydrogenase regulatory protein 1.d.IV Actinobacteria 1  

 Renibacterium RNA polymerase sigma factor 1.d.IV Actinobacteria 1  

L7K07 Clavibacter short chain dehydrogenase/oxidoreductase 1.e Actinobacteria 1  

L5K04 Clavibacter uncharacterized lyase 1.e Actinobacteria 1  

 Frankia  uncharacterized acyltransferase  1.e Actinobacteria 1  

 Leifsonia uncharacterized hydrolase 1.e Actinobacteria 1  

 Leifsonia uncharacterized hydrolase 1.e Actinobacteria   
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L5E01/L5C09 Nocardia  uncharacterized hydrolase 1.e Actinobacteria 1  

L5G02/L7I11 Propionibacterium phosphotriesterase 1.e Actinobacteria 1  

 Streptomyces oxidoreductase 1.e Actinobacteria 1  

 Streptomyces oxidoreductase 1.e Actinobacteria 1  

 Streptomyces oxidoreductase 1.e Actinobacteria 1  

 Stretococcus N-acetylglucosaminyltransferase related 
protein 

1.e Firmicutes 1  

 Tropheryma phosphotriesterase  1.e Actinobacteria 1  

       

L5M08 marine 
actinobacterium 

chalcone/stilbene sinthase superfamily 
protein  

1.e Actinobacteria 1  

L7K07 Streptomyces ornithine carbamoyltransferase  
(EC 2.1.3.3) 

2.a.I Actinobacteria 1  

 Thermobifida ornithine carbamoyltransferase  
(EC 2.1.3.3) 

2.a.I Actinobacteria 1  

L5M24 Clavibacter S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase (EC 
3.3.1.1) 

2.a.II Actinobacteria 0 Metabolismo de metionina e cisteína 

 Leifsonia asparagine synthase (EC 6.3.5.4) 2.a.II Actinobacteria 1 Metabolismo de asparagina 

 Streptomyces diaminopimelate decarboxylase   
(EC 4.1.1.20) 

2.a.II Actinobacteria 1 Metabolismo de lisina 

 Arthrobacter cysteine synthase A  
(EC 2.5.1.47) 

2.a.III Actinobacteria 1  

 Arthrobacter threonine aldolase  
EC 2.1.2.1) 

2.a.III Actinobacteria 1  Metabolismo de glicina, serina e treonina 

 Frankia  sarcosine oxidase  
(EC 1.5.3.1) 

2.a.III Actinobacteria 0 Metabolismo de glicina, serina e treonina 

 Leifsonia serine O-acetyltransferase (EC 2.3.1.30) 2.a.III Actinobacteria 1 Metabolismo de cisteína 

 Renibacterium  L-threonine 3-dehydrogenase  
(EC 1.1.1.103) 

2.a.III Actinobacteria 0 Metabolismo de glicina, serina e treonina 

 Alteromonadales RelA/SpoT domain protein 2.b.I Proteobacteria 1 Metabolismo de purina 

 Propionibacterium OMPdecase protein  
(EC 4.1.1.23) 

2.b.II Actinobacteria 1 Metabolismo de pirimidina 

L5G02/L7I11 Propionibacterium 3-keto-L-gulonate decarboxylase  
(EC 4.1.1.34) 

2.c Actinobacteria 0 Interconversão de pentose/gluconorato 
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 Clavibacter lipoate-protein ligase(EC 2.7.7.63) 2.d.III Actinobacteria 0 Metabolismo de ácido lipóico 

L5G02/L7I11 Clavibacter lipoate-protein ligase (EC 2.7.7.63) 2.d.III Actinobacteria 0 Metabolismo de ácido lipóico 

 Leifsonia pyridoxal-dependent decarboxylase 2.d.VI Actinobacteria 1  

L5K04 Brevibacterium thiamine pyrophosphate-requiring enzyme 
(COG0028) 

2.d.VIII Actinobacteria 0  

 Mycobacterium thiamine pyrophosphate-requiring enzyme 
(COG0028) 

2.d.VIII Actinobacteria 0  

L5G02/L7I11 Tropheryma 1-deoxy-d-xylulose 5-phosphate 
reductoisomerase 

2.d.VIII Actinobacteria 1  

 Janibacter thioredoxin 2.d.X Actinobacteria 1  

 Renibacterium 3-oxoacyl-[acyl-carrier protein] reductase 
(EC 1.1.1.100) 

2.e Actinobacteria 1 Biosíntese de ácidos graxos 

 Clavibacter ATP-dependent helicase 3.a.I Actinobacteria 1  

 Clavibacter ATP-dependent helicase 3.a.I Actinobacteria 1  

 marine 
actinobacterium 

helicase-like protein (fragment) 3.a.I Actinobacteria 1  

 Leifsonia DNA-formamidopyrimidine glycosylase 
(EC 3.2.2.23) 

3.a.IV Actinobacteria 1  

 Pseudomonas di)nucleoside polyphosphate hydrolase 
Nudix like protein domain) 

3.a.IV Proteobacteria 1  

 marine 
actinobacterium 

methylase (Type I restriction-modification 
system protein) 

3.a.V Actinobacteria 0  

L5E01/L5C09 marine 
actinobacterium 

methylase (Type I restriction-modification 
system protein)  

3.a.V Actinobacteria 0  

 Nostoc sp. modification methylase 3.a.V Cyanobacteria 0  

L5K04 Xanthomonas modification methylase XorII 3.a.V Proteobacteria 0  

 Xylella methylase (Type I restriction-modification 
system protein) 

3.a.V Proteobacteria 0  

L5E01/L5C09 Xylella  methylase (Type I RM protein) 3.a.V Proteobacteria 0  

 Kineococcus 23S rRNA uracil-5-)-methyltransferase 
RumB 

3.b.III Actinobacteria 1  

 Leifsonia ATP-dependent RNA helicase 3.b.V Actinobacteria 1  

 Clavibacter glycosyl transferase 3.c.I Actinobacteria 1  

 Clavibacter glycosyl transferase  3.c.I Actinobacteria 1  

 Heliobacterium  glycosyltransferase, group 1 family protein 3.c.I Firmicutes 1  
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 Leifsonia signal peptidase I 3.c.I Actinobacteria 1  

 Leifsonia signal peptidase I 3.c.I Actinobacteria 1  

 Saccharopolyspora glycosyl hydrolase family 2, sugar binding 3.c.I Actinobacteria 1  

 Arthrobacter metal-dependent 
amidase/aminoacylase/carboxypeptidase 
(COG1473) 

3.c.III Actinobacteria 0  

 Renibacterium membrane protease family, 
stomatin/prohibitin-like protein  

3.c.III Actinobacteria 0  

 Renibacterium peptidase  3.c.III Actinobacteria 1  

L5G02/L7I11 Clavibacter diacylglycerol kinase (EC 2.7.1.107) 3.d.II Actinobacteria 0  

 Arthrobacter integral membrane protein 4.a Actinobacteria 1  

 Arthrobacter  polysaccharide deacetylase   4.c Actinobacteria 1  

 Bacillus N-acetyl mannosamine-6-phosphate 2-
epimerase 

4.c Firmicutes 0  

 Mycobacterium amino acid transporter 5.a.I Actinobacteria 1  

 Oceanicola amino acid transporter 5.a.I Proteobacteria 1  

 Renibacterium branched-chain amino acid transport system 
permease protein 

5.a.I Actinobacteria 1  

 Renibacterium branched-chain amino acid transport system 
permease protein 

5.a.I Actinobacteria 1  

 Clavibacter sugar (and other) transporter family protein 5.a.III Actinobacteria 1  

L5G02/L7I11 Propionibacterium sugar transporter, permease protein 5.a.III Actinobacteria 1  

 Propionibacterium sugar transporter, permease protein 5.a.III Actinobacteria 1  

 Propionibacterium sugar transporter, permease protein 5.a.III Actinobacteria 1  

 Pseudomonas PTS system, enzyme I 
phosphoenolpyruvate-protein 
phosphotransferase PtsP) 

5.a.III Proteobacteria 1  

 Renibacterium  disaccharide-binding protein  5.a.III Actinobacteria 1  

 Rhodococcus ABC sugar transporter, permease 
component 

5.a.III Actinobacteria 1  

 Rhodococcus MFS family transport protein 5.a.III Actinobacteria 1  

 Saccharopolyspora  sugar (and other) transporter family protein 5.a.III Actinobacteria 1  

 Brevibacterium cation-transporting ATPase 5.a.IV Actinobacteria 1  
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 Corynebacterium cation-transporting ATPase 5.a.IV Actinobacteria 1  

 Arthrobacter binding-protein-dependent transport system 5.a.VI Actinobacteria 1  

 Arthrobacter extracellular solute-binding protein, family 
1  

5.a.VII Actinobacteria 1  

 Clavibacter membrane transport protein  5.a.VII Actinobacteria 1  

 Geobacter ABC transporter related protein 5.a.VII Proteobacteria 1  

 Leifsonia ABC transporter, NBP/MSD fusion protein 5.a.VII Actinobacteria 1  

 Nocardioides ABC transporter related protein 5.a.VII Actinobacteria 1  

 Acinetobacter partitioning protein 5.b Proteobacteria 1  

 Clavibacter cell filamentation protein 5.b Actinobacteria 0  

 Frankia cell division FtsK/SpoIIIE 5.b Actinobacteria 1  

 Blastopirellula  membrane protein 5.f Planctomycetes   

 Clavibacter uncharacterized secreted protein 5.f Actinobacteria   

 Clavibacter uncharacterized secreted protein 5.f Actinobacteria   

 Leifsonia membrane protein 5.f Actinobacteria   

 Streptomyces large secreted protein 5.f Actinobacteria   

C2D12 Streptomyces large secreted protein 5.f Actinobacteria   

L5E21 Streptomyces large secreted proteitn 5.f Actinobacteria   

L5E21 Streptomyces large secreted proteitn 5.f Actinobacteria   

 Streptomyces  large secreted protein 5.f Actinobacteria   

 Arthrobacter phage-related resolvase 6.a Actinobacteria 0  

L5G02/L7I11 Brevibacterium phage-integrase/recombinase 6.a Actinobacteria 0  

L5G02/L7I11 Corynebacterium HNH endonuclease family protein, phage-
related 

6.a Actinobacteria 0  

 Corynebacterium HNH endonuclease family protein, phage-
related  

6.a Actinobacteria 0  

 Corynebacterium phage-related protein  6.a Actinobacteria 0  

 Corynebacterium phage-related terminase  6.a Actinobacteria 0  

L5G02/L7I11 Corynebacterium phage-related terminase  6.a Actinobacteria 0  

 Leifsonia phage-related integrase 6.a Actinobacteria 1  

L5C01 Leifsonia phage-related integrase 6.a Actinobacteria 1  
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 Leifsonia phage-related lysozyme 6.a Actinobacteria 1  

 Leifsonia phage-related protein 6.a Actinobacteria 1  

 Leifsonia phage-related repressor  6.a Actinobacteria 0  

L5G02/L7I11 Microbacterium phage-related protein 6.a Actinobacteria 0  

L5M24 Microbacterium phage-related repressor 6.a Actinobacteria 0  

 Microbacterium  phage-related protein 6.a Actinobacteria 0  

 Micrococcus integrase catalytic region  6.a Actinobacteria 0  

 Mycobacterium integrase, catalytic region 6.a Actinobacteria 0  

 Mycobacterium phage-related integrase, catalytic region  6.a Actinobacteria 0  

 Mycobacterium phage-related protein 6.a Actinobacteria 0  

 Mycobacterium phage-related protein  6.a Actinobacteria 0  

 Mycobacterium head structural protein 6.a Actinobacteria 0  

 Nocardia phage-related integrase 6.a Actinobacteria 0  

 Nocardia phage-related terminase  6.a Actinobacteria 0  

 Salinispora phage-related integrase catalytic region  6.a Actinobacteria 0  

 Streptomyces phage-related minor capsid 6.a Actinobacteria 0  

 Streptomyces phage-related protein 6.a Actinobacteria 0  

L5M08 Mycobacterium phage-related integrase 6.a Actinobacteria   

L5E01/L5C09 Corynebacterium excisionase  6.b Actinobacteria 1  

L5K04 Geobacter plasmid maintenance system antidote 
protein 

6.b Proteobacteria 0  

L5E01/L5C09 Magnetospirillum antitoxin protein 6.b Proteobacteria 0  

L5E01/L5C09 Magnetospirillum toxin fusion protein  6.b Proteobacteria 0  

 Microscilla plasmid maintenance protein 6.b Bacteroidetes 0  

 Brevibacterium transposase 6.c Actinobacteria 0  

 Clavibacter transposase 6.c Actinobacteria 0  

 Janibacter transposase 6.c Actinobacteria 0  

L5K04 Methylococcus transposase 6.c Proteobacteria 0  

 Mycobacterium transposase 6.c Actinobacteria 0  

 Mycobacterium transposase 6.c Actinobacteria 0  
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 Mycobacterium transposase 6.c Actinobacteria 0  

L7K07 Mycobacterium transposase 6.c Actinobacteria 0  

 Streptomyces transposase 6.c Actinobacteria 0  

 Streptomyces transposase 6.c Actinobacteria 0  

 Clavibacter  RTX toxin-related protein 7.c Actinobacteria 1  

 Leifsonia endopolygalacturonase 7.d Actinobacteria 1  

 Leifsonia endopolygalacturonase 7.d Actinobacteria 1  

 Leptospira flagellar filament sheath protein  7.f Spirochaetes 0  

 Clavibacter DNA uptake protein comEA 7.f  Actinobacteria 1  

 Arthrobacter drug resistance transporter, Bcr/CflA 
subfamily  

7.g Actinobacteria 1  

 Clavibacter integral membrane efflux protein 7.g Actinobacteria 1  

 Clavibacter transporter, AcrB/AcrD/AcrF family. 7.g Actinobacteria 1  

L5G02/L7I11 Kineococcus drug resistance transporter, EmrB/QacA 
subfamily 

7.g Actinobacteria 1  

 Saccharopolyspora multidrug transporter, MFS superfamily 7.g Actinobacteria 1  

 Tropheryma multi antimicrobial extrusion MATE) 
family protein 

7.g Actinobacteria 1  

 Arthrobacter  serine protease, subtilase family 7.h Actinobacteria 1  

 Clavibacter pat1 protein 7.h Actinobacteria 1  

 Clavibacter pat1 protein 7.h Actinobacteria 1  

 Clavibacter pat1 protein 7.h Actinobacteria 1  

 Leifsonia pat1 protein 7.h Actinobacteria 1  

 Leifsonia pat1 protein 7.h Actinobacteria 1  

 Leifsonia pat1 protein 7.h Actinobacteria 1  

 Leifsonia pat1 protein 7.h Actinobacteria 1  

C2D12 Leifsonia pat1 protein 7.h Actinobacteria 1  

L5K04 Leifsonia pat1 protein 7.h Actinobacteria 1  

  Leifsonia pat1 protein 7.h Actinobacteria 1   
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Abstract 

Background 

 
Leifsonia xyli is a xylem-inhabiting bacterial 
species comprised of two subspecies: L. xyli 
subsp. xyli (Lxx) and L. xyli subsp. cynodontis 
(Lxc). Lxx is the causal agent of ratoon 
stunting disease in sugarcane commercial 
fields and Lxc colonizes the xylem of several 
grasses causing either mild or no symptoms 
of disease. The completely sequenced 
genome of Lxx provided insights into its 
biology and pathogenicity. Since IS elements 
are largely reported as an important source of 
bacterial genome diversification and nothing 
is known about their role in chromosome 
architecture of L. xyli, a comparative analysis 
of Lxc and Lxx elements was performed. 

 

Results 

Sample sequencing of Lxc genome and 
comparative analysis with Lxx complete 
DNA sequence revealed a variable number of 
IS transposable elements acting upon 
genomic diversity. A detailed 
characterization of Lxc IS elements and a 
comparative review with IS elements of Lxx 
are presented. Each genome showed a unique 
set of elements although related to same IS 
families when considering features such as 
similarity among transposases, inverted and 
direct repeats, and element size. Most of the 
Lxc and Lxx IS families assigned were 
reported to maintain transposition at low 
levels using translation regulatory 
mechanisms, consistent with our in silico 
analysis. Some of the IS elements were found 
associated with rearrangements and specific 
regions of each genome. Differences were 
also found in the effect of IS elements upon 
insertion, although none of the elements were 
preferentially  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

associated with gene disruption.  A survey 
of transposases among genomes of 
Actinobacteria showed no correlation 
between phylogenetic relatedness and 
distribution of IS families. By using 
Southern hybridization, we suggested that 
diversification of Lxc isolates is also 
mediated by insertion sequences in probably 
recent events. 

 

Conclusions 

Collectively our data indicate that 
transposable elements are involved in 
genome diversification of Lxc and Lxx. The 
IS elements were probably acquired after 
the divergence of the two subspecies and are 
associated with genome organization and 
gene contents. In addition to enhancing 
understanding of IS element dynamics in 
general, these data will contribute to our 
ongoing comparative analyses aimed at 
understanding the biological differences of 
the Lxc and Lxx. 
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Background  
 
The Gram-positive, coryneform, fastidious, 
xylem-inhabiting bacteria Leifsonia xyli 
comprises two subspecies: L. xyli subsp. xyli 
(Lxx) and L. xyli subsp. cynodontis (Lxc). In 
its unique natural host, Lxx causes ratoon-
stunting disease, a malady that affects 
sugarcane commercial fields worldwide, 
promoting losses of up to 30% in susceptible 
varieties [1]. Sequencing of the Lxx genome 
has provided important insights into the 
biology and pathogenicity of this bacterium 
[2]. Lxc is an endophyte of Bermuda grass 
(Cynodon dactylon) and, when artificially 
inoculated, can grow in and colonize the 
xylem of agriculturally important grasses 
(including sugarcane, corn and rice), causing 
no (or mild) symptoms of disease [3, 4]. 
Some studies suggested that Lxc may be a 
potential vector for expressing heterologous 
proteins in plants [5, 6, 7, 8, 9, 10, 4]. We 
have initiated a genome-based approach to 
compare Lxc and Lxx by sample sequencing 
the Lxc genome. Our goal is to 
comprehensively assess gene content and 
genomic organization of these two closely 
related bacteria to enhance understanding of 
the differences in their pathogenicity and host 
range. Here, we present the in silico 
characterization of insertion sequence (IS) 
elements, the most abundant type of mobile 
genetic element found in L. xyli [2] and their 
involvement in Lxc and Lxx genome 
diversification.  

IS elements are small transposable 
DNA fragments ranging from 0.7 to 3.5 kbp, 
comprising a transposase-encoding gene and 
terminal inverted repeats (IR) [11]. Close to 
1,500 different IS elements have been 
reported in the chromosomes and plasmids of 
nearly all bacteria studied [12]. IS elements 
may inactivate genes upon insertion or 
activate and/or enhance the expression of 
nearby genes. Some are known to recognize 
specific sites of the genome that are 
duplicated after IS insertion, resulting in 
direct repeats (DR). IS elements may provide 
the structural basis necessary to enable the 
rearrangement of genomic fragments and the 

incorporation of foreign DNA either by 
active transposition process or indirectly, 
mediating homologous recombination 
between multiple copies present in a given 
genome [13]. They are believed to undergo 
frequent horizontal transfer and cycles of 
expansion and extinction within a given 
species, most likely as a consequence of 
transfer between genomes and plasmids 
[14]. Their expansion, genome location and 
composition may differ among related 
bacteria, representing an important source 
of genomic diversity [15, 16, 17, 18, 19, 20, 
12]. Because its effects have a direct impact 
on cell survival, control of transposition is 
tightly regulated. Intrinsic regulation is 
basically at the transcriptional and 
translational level [21]. In addition, several 
host proteins have been identified as part of 
the transpososome, the assembly of which 
may be controlled by host factors, thus 
integrating transposition activity and host 
physiology [22].   

Previously, 50 copies of five distinct 
IS elements (ISLxx1-5) in the Lxx genome 
were reported, along with 47 other 
transposase-related genes from 
uncharacterized elements [2, 23]. In Lxc, 
three IS elements have previously been 
identified: IS1237 [24], ISLxc1 and ISLxc2 
[25], located both on the chromosome and 
on the cryptic plasmid pCXC100 that is 
present in some isolates. A detailed 
characterization of two new Lxc IS elements 
(ISLxc3 and ISLxc4) and one new Lxx 
element (ISLxx6) is presented, as well as a 
comparative review of all elements found in 
both genomes, their distribution among 
families [11], and their comparative 
localization. The results support the 
hypothesis that IS elements are components 
involved in the diversification of Lxx and 
Lxc, with their influence most likely 
occurring after the divergence of the two 
subspecies from their common ancestor. 
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Results  
 
The dataset of Lxc genomic DNA  
 

The characterization of the IS elements were 
realized within the dataset of Lxc 
DSMZ46306 genomic DNA. The dataset is 
comprised of 9,766 reads, of which 5,854 
were derived from the shotgun library and 
3,912 from sequencing BAC ends, sub-
cloning of inserts and primer-walking. All 
sequences were assembled into 1,064 contigs 
accounting for 1,368,731 non-redundant 
bases, representing approximately 50% of the 
Lxc chromosome. Comparing all the 
sequences of Lxc with the complete genome 
of Lxx, we found that nearly 70% share more 
than 80% nucleotide sequence identity 
considering a continuous segment of at least 
200 bases. Two other genomes of related 
subspecies Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis and C. michiganensis subsp. 
sepedonicus that were recently sequenced 
[26, 27] have nearly 80% of nucleotide 
identity using the same criteria. These figures 
were derived from the Artemis Comparative 
Tool 
(http://www.webact.org/WebACT/home).  
 
Lxc and Lxx each have their own set of IS 
elements 
 
Among all the contigs, 70 shared sequence 
similarity to transposase-encoding genes.  
Fifty-six of these represented copies of five 
distinct IS elements that were characterized 
based on the criteria proposed (Table 1). The 
remaining 14 contigs correspond to 
uncharacterized IS elements, since no IR, site 
of insertion and structural limits were 
identified within the available sequences. 
They were classified only tentatively based 
on homology searches with Lxx genome, and 
were placed within IS families (Table 2): IS3 
family (eleven elements); IS256 family (two 
elements); and IS481 family (one element).  
Elements of the same families were not 
characterized in Lxx as well [2, 23]. These 
uncharacterized transposases may represent 
degenerated forms of old insertions, however 

they may also be used as site for 
rearrangements within Lxc genome.  
The transposases of characterized IS 
elements shared less than 78% amino acid 
sequence identity with transposases of Lxx 
elements (Additional file 1). To be 
considered as iso-forms, transposases of a 
given element must share more than 95% 
identical amino acids [11]; therefore, Lxc 
and Lxx have different sets of IS elements. 
Despite of that, most of the elements found 
belong to the same families (Table 2), with 
the exception of IS110 (ISLxx2), which was 
not identified in our Lxc dataset.  
 
Description of Lxc IS elements and 
comparison with related elements in Lxx 
 
In addition to the three IS elements 
previously sequenced for Lxc: IS1237 
(GenBank ID: X75973); ISLxc1 (GenBank 
ID: EF437436); and ISLxc2 (GenBank ID: 
EF176596), we identified two new 
elements, named ISLxc3 (GenBank ID: 
EF421582) and ISLxc4 (GenBank ID: 
EF433175) (Table 1, Fig. 1 and Additional 
file 2). A detailed characterization of all 
these Lxc-IS elements, and a comparison 
with related elements in Lxx, is presented 
below. 
 
IS1237 and ISLxx6, IS5 family members 
 
IS1237 was first identified in the plasmid 
pCXC100 detected in some Lxc isolates 
[24]. Recently, 13 upstream and 10 
downstream flanking sequences of IS1237 
were described [25]. We identified 26 
copies of IS1237 (Additional files 3 and 4) 
represented by two variant forms: 24 copies 
were 899-bp long and almost identical, with 
a single polymorphism in the 3’-IR; two 
copies were 798 bp long (Table 1 and Fig. 
1). Four copies were inserted within other 
IS elements: one inserted within ISLxc1 and 
three inserted within copies of ISLxc2. 
There was no read-through ORF encoding 
an entire transposase within IS1237 [24]. If 
functional, the coding sequence, starting and 
ending at nucleotide positions 232 and 889, 
respectively, would have to change frame (-
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1) and overcome a premature stop codon 
(Additional file 2). Since the coding sequence 
of all 899-bp long copies sequenced so far 
were identical, it is reasonable to assume that 
such translational features could be involved 
in the negative control of transposition [21]. 
The putative transposase has the expected 
catalytic domain containing a DDE motif 
[25], but the number of amino acids 
separating these residues does not follow the 
pattern of the IS5 family, and the glutamic 
acid is located downstream of the premature 
stop codon. Analyzing Lxx genome sequence, 
we identified ISLxx6, a single copy of which 
is represented within the genomic island 
LxxGI3 [2]. In Lxx, LxxGI3, is a depository 
of IS elements encompassing seventeen 
putative transposase genes [2, 23]. ISLxx6 
shows the highest nucleotide sequence 
similarity with an Lxc-IS element, the 899bp-
long IS1237 (Additional file 1). Interestingly, 
however, contrary to IS1237, the ISLxx6 
putative transposase gene (Lxx22320.1) is 
read-through (Additional file 5). Both 
elements were classified as belonging to 
group IS427 within IS5 family (http://www-
is.biotoul.fr/) based on multiple alignment 
using Tribe-MCl (Patricia Siguier, personal 
communication). However, they share 
conserved amino acids with elements of 
group IS1031 (Additional file 5). In addition, 
ISLxx6 presents a single ORF and recognize 
three nucleotides as site of insertion, also 
common features of elements of IS1031 
group. This may indicate the existence of 
another group within IS5 family.  
 
 
ISLxc1, an IS21 family member  
 
ISLxc1 [25] encompasses two ORFs similar 
to the IstA and IstB transposases found in 
elements of the IS21 family [11]. In our Lxc 
dataset, we identified one copy of ISLxc1, 
which was invaded by an IS1237 element. 
The IS1237 insertion is located 58 bp 
upstream of the first ORF (istA) (figure 1) 
and has duplicated the “TAA” site of 
insertion within ISLxc1 (Additional file 2). A 
second version of ISLxc1 not carrying a copy 

of IS1237 was amplified in DSMZ46306 
with inwardly oriented primers 
complementary to the 5’ and 3’ IRs. 
However this element was not mapped on 
Lxx genome because we did not have the 
flanking sequences. ISLxc1 is 2,631 bp long 
and 99% identical to that previously 
sequenced [25]. Within both versions istA is 
truncated and the DDE motif was not 
identified, therefore istA disruption was 
prior to the IS1237 insertion. istB may 
encode a 262-amino-acid protein containing 
the predicted nucleoside triphosphate-
binding domain. It is preceded by a purine 
reach site, which in other elements is an 
indicative of ribosome frameshifting and 
coupled translation of IstA and IstB [11] 
(Fig. 1 and additional file 2).  

 
ISLxc2, an IS481 family member 
 
ISLxc2 is a 1,105-bp-long element (Table 1 
and Fig. 1) [25]. The 16 copies identified 
here all contain at least one nucleotide 
polymorphism in different positions, none 
of which located in crucial sites such as start 
and stop codons or the DDE motif. The 
putative transposase contains 332 amino 
acids and is interrupted by an in-frame stop-
codon located 111 nucleotides downstream 
of the initiation codon (Additional file 2). 
Interestingly, the transposases of ISLxc2 
and also ISLxx4 of Lxx genome [2] have 
stop codons within the host insertion site. 
The NCTAGN sequence is duplicated after 
element insertion and flanks both ends 
indicating that the translational end of the 
transposase may impose the structural limits 
on these elements, as described for other 
elements of the same family [28, 29]. 
Three copies of ISLxc2 were invaded by 
IS1237, in all the cases the insertion was 
located 13 bp upstream of the putative 
transposase gene, duplicating the TTA site 
of recognition. Generally, genes invaded by 
IS elements become non-functional, but the 
IS1237 insertions were all at the same 
position within ISLxc2, located upstream of 
the transposase gene (Fig. 1). IS elements 
located upstream of the coding region may 



 125 

create a hybrid promoter between the IS 
element sequence and the gene and favor 
transcription of the later, which in this case is 
ISLxc2 [11, 21]. However, this should be 
addressed experimentally. 
 
ISLxc3 and ISLxc4, IS30 family members 
 
Two novel elements were identified: ISLxc3 
and ISLxc4 (Table 1, Fig. 1 and Additional 
file 2). Eight copies of ISLxc3 were found, 
six of which being 1,511 bp long, and two 
copies with 3’ end deletions at different 
positions. One of these defective variants 
(occurrence number 8 – additional file 3) is 
associated with a reorganization event in Lxc 

compared to Lxx because one of the flanking 
regions is common to Lxx and the other one 
is specific to Lxc. This is an example 
showing that an IS element may serve as a 
subject for homologous recombination, 
independent of its integrity. An imperfect IR 
of ISLxc3 was defined as a twenty-six bp 
long sequence starting with three non-
complemented nucleotides, “CTT”, at the 5’-
end and “GCC” at the 3’-end, which were 
also detected for ISLxx5 [2]. The proposed 
IRs were based on the experimentally proved 
structural limits of IS1655, an IS30 family 
element of Neisseria meningitides [30]. In 
fact, the first nine nucleotides of 3’-IR are 
conserved among IS1655, ISLxc3 and 
ISLxx5. We failed in detect a conserved 
target site for insertion in multiple alignment 
considering 20 bases upstream and 
downstream of the element limits, but the 
duplication of NTG sequence was detected 
flanking two copies of ISLxc3. The putative 
transposase was the only one described in Lxc 
that was not interrupted by a premature stop 
codon or by a purine repeat associated with a 
frameshift. 
ISLxc4 was found in five copies represented 
by two variant forms. Two copies represented 
longer versions (1,311 bp) and the other three 
copies (896 bp) showed the same deletion 
within the core region, which were 
considered shorter versions of the ISLxc4 
(ISLxc4d1 - GeneBank ID: EF494674). The 
IRs are twenty-eight bp long, and no DR was 

identified flanking the occurrences. 
Regardless of been unusual for IS30 family 
elements, the long version contain a cluster 
of purines (nucleotide position 431-437), 
resembling a slippery codon for the 
frameshift (Additional file 2). Transposases 
of the IS30 family encompass the helix-
turn-helix (HTH) DNA-binding domain at 
the N-terminal part and the well-conserved 
D-(54-61 aa)-D-(33 aa)-E motif at the C-
terminal part [29, 31]. In ISLxc4, if the +1 
frameshift does occur, the transposase 
(OrfAB) is 380 amino acids long and 
contains two domains. If the frameshift does 
not occur, the transposase (OrfA) is 115 
amino acids long, carrying only the DNA-
binding domain. Truncated transposases 
with only the DNA-binding domain may 
function as negative regulators of 
transposition when interacting with IRs, 
resulting in either repression of the 
transposase gene promoter or competition 
with full-length transposases [32, 21]. 
Neither the DNA-binding domain nor DDE 
motif following the rule above were 
detected within the ORF of the shorter 
variant. 

 
Analysis of IS element loci in the Lxc 
and Lxx genomes 
 
The average nucleotide sequence identity 
between homologous fragments of Lxc and 
Lxx is 93%, as calculated on 80 kbp of 25 
continuous Lxc-contigs, which were 
physically linked based on scaffold 
orientation. Comparing the adjacent regions 
of all 56 Lxc-IS element with the Lxx 
sequence, 44 elements could be mapped 
onto the Lxx genome (Additional file 3). All 
the flanking sequences of IS elements were 
submitted to GenBank and the accession 
number is available in the additional file 3. 
Four of these (occurrences 8, 14, 15 and 38, 
additional file 3), which are three copies of 
ISLxc2 and one copy of ISLxc3, have only 
one of the adjacent sequences homologous 
to the Lxx genome. The other end is specific 
to Lxc genome, indicating an association 
with genomic rearrangements. Although 
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some IS elements of both genomes belong to 
the same families and may recognize the 
same target site for insertion, none of the Lxc-
IS insertion loci were the same as for 
elements found in the Lxx genome (Fig. 2 and 
Additional file 3). The 12 remaining Lxc-
elements were inserted in specific regions of 
its chromosome (Additional file 4). 
IS elements were randomly distributed 
throughout Lxx genome (Fig. 2), 25% of all 
insertions were located in what has been 
described as genomic islands [2, 23], in 
particular within genomic island LxxGI3. 
Comparatively the distribution of the 
elements in Lxc also seems to be random; 
however our approach so far does not allow 
us to make the same inferences about islands 
in Lxc genome.  
To assess the impact of IS elements in gene 
disruption, they were classified into three 
categories: IS insertions within predicted 
genes; insertions in non-coding sequences; 
and insertions in non-coding sequences, but 
with one or two truncated genes nearby (less 
than 100 nucleotides distant) (Fig. 3). 
Truncated genes were defined as those ORFs 
that have a disrupted coding sequence based 
on BlastX results. Most of the elements were 
found inserted within intergenic regions for 
both genomes. In the Lxx genome, disrupted 
genes were associated mainly with 
degradation of polysaccharides, transport and 
regulatory functions, while in the Lxc genome 
they were linked to cell structure, regulatory 
functions and hypothetical genes (Additional 
file 3 and 4). Five of the putative genes 
truncated in Lxc have truncated orthologs in 
the Lxx genome however, in Lxx no IS 
insertions were detected: three of them 
probably encoded hypothetical proteins, 
Lxx05470 (Lxx genome position: 552,768-
555,523), Lxx17040 (1,767,422-1,768,564) 
and Lxx21675 (2,229,230-2,230,675); 
another one, Lxx01850 (180,918-182,055), 
presented a conserved acyltransferase 
domain, associated with lipopolysaccharide 
modification; and the last one, Lxx14740 
(1,531,157- 1,531,354), presented a DNA-
binding domain. Within Lxc, those genes 
were invaded by IS1237, ISLxc2, ISLxc3, 

IS1237 and ISLxc4, respectively. No DRs 
were detected within Lxx orthologous that 
could be an indicative of a prior invasion 
and excision event. Therefore is more likely 
that these genes were truncated prior to the 
IS elements insertion in Lxc. 
 
Distribution of L. xyli-IS-related elements 
throughout Actinobacteria 
 

According to the ISfinder database, 
elements of the IS5 family are common in 
both Archaea and Eubacteria [12]. 
Considering all IS families found in 
Leifsonia xyli, examining ISfinder 
submission reports and using sequence 
similarity searches, we found that IS5 
elements were the least represented in the 
sequenced genomes of Actinobacteria, 
despite being the most highly represented IS 
element in the Lxc genome. As observed in 
L. xyli genomes, transposases from the IS30 
and IS481 families are abundant in most 
Actinobacteria (Fig. 4). Each putative 
transposase of characterized IS elements of 
Leifsonia xyli genomes was used as query 
and compared to transposases of 
Actinobacteria genomes, and the best 
BlastX hit result was considered. Most of 
the transposases shared around 70% of 
amino acid identity. The exception was 
IS1237, which related elements of 
Actinobacteria genomes did not share more 
than 50% identical amino acids. 
Actinobacteria is one of the largest 
taxonomic units in terms of number and 
variety of species [33] and members of IS 
elements of most characterized families are 
represented within this group [12]. As 
probably expected no correlation was found 
between phylogenetic relatedness and IS 
family distribution in Actinobacteria 
genomes (Fig. 4). Not even among 
subspecies of Leifsonia xyli and Clavibacter 

michiganensis, which are much related to 
each other. This observation is in concert 
with the cycles of expansion and extinction 
of IS elements proposed before [14].  
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Distribution of IS elements in Lxc isolates 

To further examine the distribution of IS 
elements between genomic DNA of two 
isolates of Lxc to check the involvement of 
these elements in diversification of strains, 
hybridization experiments were performed 
using fragments of three IS elements of 
different families as probes. There are two 
BamHI sites within IS1237, one within 
ISLxc4, and none within ISLxc2. There are no 
sites for PstI, EcoRV or EcoRI within these 
elements. 
IS1237 is the only element showing the same 
hybridization pattern between the two isolates 
for all tested enzymes (Fig. 5). However, 
variable DNA band patterns were detected 
for ISLxc2 and ISLxc4 (Fig. 5). We believe 
that partial digestions can not justify such 
differences because the same stripped 
membrane was used in each experiment, and 
we do not see partials in the assay with 
IS1237. Also, polymorphism at the enzymes 
restriction site could not explain the 
differences since they were found for all 
enzymes used when probed with ISLxc2 and 
ISLxc4, and they were not detected for 
IS1237, mainly considering the abundance of 
the later in Lxc genome. Finally, we assume 
that these differences were probably not the 
result of large-scale rearrangements; 
otherwise they would also have been detected 
in the distribution of IS1237. It is plausible to 
assume that the observed variation may result 
from homologous recombination between 
copies of these elements not interspersed by 
IS1237 copies, or that it may be associated 
with the presence of a variable number of 
elements, as a result of transposition of 
ISLxc2 and ISLxc4 to new locations. 
To assure any of these two hypotheses the 
bands should be isolated and the DNA 
sequenced. In any case, the difference exists 
and is probably originating diversification in 
the isolates of Lxc genomes. Consistent with 
this are the data generated by Young and 
collaborators where isolates of Lxc showed 
different band pattern in DNA fingerprinting 
[34].  

 
Discussion 
 
Sequencing of approximately 50% of the 
Lxc genome identified 56 copies of five 
distinct IS elements, establishing that the 
Lxc chromosome contains a larger number 
of IS copies than the Lxx genome [2]. The 
IS elements of Lxc were subjected to a 
careful analysis and compared to the 
elements of Lxx and other Actinobacterial 
genomes, in an attempt to understand their 
contribution to the genome diversification 
of the two L. xyli subspecies. Also, taking 
into account that genome projects usually 
fail in a detailed characterization of these 
elements, we reviewed all the elements in 
both Lxc and Lxx genomes.  
Apart from sharing the same IS families, 
there were no iso-forms in common 
between the Lxc and Lxx and the locations 
of insertions were distinct to each genome. 
Analysis of the impact of IS insertions 
revealed that, in both subspecies, most 
elements were inserted within intergenic 
regions. The higher percentage of this kind 
of insertion in Lxx (78%) as compared to the 
Lxc genome (53%) is probably due to the 
Lxx-genome decay process, since a higher 
percentage of genes were already non-
functional, as previously proposed [2]. 
Insertions within genes or intergenic regions 
were independent of IS family assignment 
for both subspecies. The Lxc and Lxx 
genome comparative arrangement was 
assessed by mapping the flanking sequences 
of each Lxc-IS element in the complete Lxx 
sequence; some elements were associated 
with DNA rearrangements and others were 
inserted into specific fragments of the Lxc 
genome. 
IS1237 is an unique element, with some 
similarity to elements of Streptomyces 

coelicolor A3(2) (NP_624431), S. 

avermitilis MA-4680 (NP_821293) and 
Frankia sp. CcI3 (YP_481128). An 
expansion of it was detected in the Lxc 
chromosome, whereas elements of the IS5 
family were the least represented in 
Actinobacteria. Particularly intriguing is the 
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presence of a single copy of an IS1237-
related element within Lxx genome, the 
ISLxx6. Despite sharing 85% of nucleotide 
identity with IS1237, the transposase of 
ISLxx6 appears to be intact. One would 
probably expect a larger expansion of it 
within Lxx genome, but somehow its 
transposition may be controlled by 
mechanisms other than that regulated at 
translational level. This is probably an 
interesting model to be further analyzed. IS 
elements are very often plasmid-borne, and 
transfer events between genomes and 
plasmids are common [12], which may be the 
case of IS1237, first described in the cryptic 
plasmid pCXC100 present in some of the Lxc 
isolates [24]. The extended survey of all Lxc 
and Lxx-IS elements among Actinobacteria 
genomes showed no correlation between 
phylogenetic relatedness and distribution of 
IS families, which is probably in agreement 
with the hypothesis that genomes undergo 
repetitive extinction-reinfection cycles of 
different IS elements throughout bacterial 
evolution [14]. 
Most of the IS families assigned in L. xyli 
were characterized by maintaining 
transposition at low levels using mechanisms, 
such as regulation at the translational level 
[21], i.e., transposition occurs only when 
translation overcomes features of the 
sequences such as sites for ribosomal 
slippage and premature termination codons. 
So far, copies of Lxc and Lxx elements 
sequenced within each genome have proved 
almost identical, therefore, we have assumed 
that these features are part of the mechanism 
to regulate transposition, rather than being 
indicative of defective IS elements [21]. 
 To assess the involvement of L. xyli IS 
elements carrying these types of transposases 
in promoting genome reorganization, the 
distribution of three IS elements of different 
families was analyzed in two strains of Lxc. 
The observed band polymorphism raised the 
hypothesis that ISLxc2 and ISLxc4 are 
involved in diversification, either by being 
active in transposition or by promoting 
homologous recombination. Variation was 
not observed for IS1237 hybridization, 

supporting previous experimental data 
where mobilization in vitro was not 
achieved [25]. Conversely, the elevated 
number of identical copies within the Lxc 
chromosome, the identical positioning in 
different isolates, and insertions within 
other elements suggest recent expansion of 
IS1237. 
Transposon activity is regarded as an 
important source of bacterial diversity not 
only in promoting gene inactivation and 
genome reorganization but also in 
acquisition of new sequences [12]. 
Consequently, there must be some 
equilibrium between the impact of those 
events in successful maintenance of the 
element and host viability. How the 
differential expansion happens even among 
close related species and strains remains to 
be fully understood.   
 
Conclusions  
 
The impact of IS elements on genomic 
organization and gene content among 
closely related species has previously been 
described [16, 17], and our data further 
support such analyses.  
Although the approach used to sequence the 
genome of Lxc was limited, an extensive 
study using the data gathered was sufficient 
to show that the genomic diversification of 
Lxc and Lxx is also and perhaps primarily 
associated with the presence of distinct 
types of IS elements. In addition to that, we 
have made a detailed characterization of IS 
elements present in each genome, which is 
often missing in analysis of fully sequenced 
genomes. The set of IS elements being 
unique to each genome, their specific 
location in combination with 
rearrangements and horizontal gene transfer 
are probably the major forces of genome 
evolution in Leifsonia xyli and consequently 
should have an impact on its biology. The 
same is probably true for isolates of Lxc as 
determined by our hybridization 
experiments. Our study also provided 
information in concert with the concept that 
distribution of IS elements in a given 
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genome happens in evolutionary recent 
events due to cycles of expansion and 
extinction.  
These data will probably contribute to our 
ongoing comparative analyses aimed at 
understanding the biological differences of 
the Lxc and Lxx genomes. 
 
 
Methods 
 
Bacterial strains and growth conditions 
 
The bacterial strains used were: Lxx CTCB07 
(NC_006087) [2] (Brazil); Lxc DSMZ46306 
(Taiwan); and Lxc SB (Australia). The 
DSMZ46306 strain was grown in a MSC New 
modified liquid medium [3, 2] at 28°C for 5-
10 days, under agitation at 300 rpm. The SB 
genomic DNA was kindly provided by Dr. 
Steven Brumbley (Bureau of Sugar 
Experiment Station / Queensland, Australia). 

 
Genomic library construction, DNA 
sequencing and assembly 
 
Two DSMZ46306 genomic libraries were 
prepared. Genomic DNA extracted as 
previously described [2] was mechanically 
sheared and the resulting fragments cloned 
into pUC19 (Q-Biogene, Carlsbad, CA). A 
BAC clone library was prepared with 25 kbp-
inserts obtained by partial digestion with 
BamHI [35] cloned into pIndigoBAC-5 
(Epicentre®). Both ends of each insert were 
sequenced using an automated sequencer 
(model 3700, ABI Prism, Applied 
Biosystems, Foster City, CA). Results were 
analyzed by ABI sequencing analysis 
software, and assembled using the 
phred/Phrap/consed package [36, 37]. All 
consensus sequences were generated with 
phred quality ≥ 20. 

 

Characterization of IS elements 

 
Inserts containing end-sequences similar to 
transposases were subcloned or primer-
walked. Homology searches were performed 

using BlastN and BlastX [38] at GenBank 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) and IS 
finder (http://www-is.biotoul.fr/). Identities 
were considered significant only when the 
E-value was less than 10−20. Positive 
matches for transposase/integrase were 
manually verified to determine the presence 
of the following determinants of a given 
family: element size; presence of terminal 
inverted repeats (IR) and conserved terminal 
based pairs; target site of insertion and 
number of bases associated to direct repeats 
(DR); number of ORFs; distance among 
amino acids of DDE; as well as 
comparisons with related elements [11].  
We also analyzed the presence of variants, 
domains, frameshifts and premature stop 
codons.  
Transposases sharing more than 95% of 
amino acid identity were grouped. Their 
nucleotide sequences in addition to 300 
bases up and downstream were aligned 
using ClustalW [39]. For each cluster of 
sequences, the first sixty bases of the 5’-end 
was aligned with the reverse complement of 
the first sixty bases of the 3’-end. Best 
matches were considered as IR candidates 
and compared to IRs of other characterized 
IS elements.  IRs were selected when the 
minimum number of non complemented 
nucleotides followed the pattern of a given 
family. In an attempt to identify the target 
sites of insertion and the DR, an alignment 
of up to 20 bases flanking each IS element 
was done and the sequence was compared to 
the already described target sites of other IS 
elements. Features such as stop codon in 
frame and purine rich sites related to 
ribosome frameshift were sought in ORFs 
whose alignment partially matches 
transposases, based on BlastX results. 
Domains were identified within the Blast 
results at the CDD database 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast). DDE 
motifs were identified following IS finder 
pattern (http://www-is.biotoul.fr/is.html). 
Minimal numbers of occurrences were 
determined based on flanking sequences. 
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Comparing Lxx and Lxc sequences 

 
Lxc-IS element loci were compared to those 
of the Lxx genome using adjacent sequences 
as anchors and a cross_match program, which 
is part of the swat/cross_match/phrap 
package 
(http://www.phrap.org/phredphrap/general.ht
ml)  [37], with default parameters. Lxc-
specific loci were annotated using SABIA 
[40]. 

 
Analysis of IS element distribution within 
Actinobacteria 
 

Amino acid sequences of putative 
transposases were used as queries within 
completely sequenced genomes of 
Actinobacteria. Genomes were downloaded 
from GenBank (IDs in Fig. 4). Searches were 
performed using BlastX and tBlastN [38]. 

 
Southern blot hybridization 
 
Lxc genomic DNA (1 µg; DSMZ46306 and 
SB) was digested completely with PstI, 
EcoRI, BamHI and EcoRV. Fragments were 
separated in a 0.8% (w/v) agarose gel and 
transferred to a Hybond N+ membrane 
(Amersham, Piscataway, NJ). Probe labeling, 
hybridization and detection were performed 
with an ECL kit (Amersham) according to the 
manufacturer’s guidelines and under high 
stringency conditions. Inserts of shotgun 
clones containing the entire fragments of 
three Lxc-IS elements (IS1237, ISLxc2 and 
ISLxc4) were amplified and used as probes. 
The same membrane was stripped and re-
used according to the manufacturer’s 
recommendations. 
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Figures 

Figure 1 - Characterization of IS 
elements of Lxc dataset. Each 

characterized IS element is represented by a 

rectangle, with IRs indicated by gray triangles. 

Black vertical bars indicate start and stop 

codons of the deduced transposases, and their 

transcriptional orientation is indicated by 

arrows. Crossed arrows represent truncated 

ORFs. Regions with slippery codons for 

frameshift are represented by X and the 

corresponding nucleotides are depicted in 

capital letters, with other nucleotides in 

lowercase letters. Amino acid sequences are 

shown beneath boxed codons. Vertical bars with 

asterisks represent premature stop codons. 

Inverted black triangles indicate the location of 

an IS1237 insertion within other IS elements, 

and the arrows above indicate the orientation of 

transcription of its transposase. In (b) we 

presented the nucleotides and deduced amino 

acid sequences immediately after the purine rich 

region that may promote either: (i) independent 

translation of istA and istB, or (ii) translation of 

istAB, depending on ribosomal slippage. In (c) 

copies of IS1237 were found inserted in both 

orientations (i and ii) when considering 

transcription of its transposase within ISLxc2. 

(e) in (i) indicates independent translation of 

orfA and (ii) shows translation of the same 

nucleotides after a +1 frameshift (translation of 

orfAB). 

 
Figure 2 - Distribution of Lxc and Lxx IS 
elements across the complete 
nucleotide sequence of Lxx genome. 
Mapping of Lxc elements was based on 
similarity of flanking sequences. Elements 
located less than 20 kbp apart are shown on 
different levels for ease of visualization. 
Elements sharing the same family assignment 
and possibly the same target site of insertion are 
represented by the same symbol in Lxc and Lxx: 
IS1237 and ISLxx6 (green circles); ISLxc2 and 
ISLxx4 (red circles); ISLxc3 and ISLxx5 (blue 
circles). The remaining IS elements are marked 
as “X”. Arrows indicate insertions of IS1237 
copies within other IS elements. Black boxes 
indicate four genomic islands described for Lxx 
genome. 
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Figure 3 – Classification of IS insertions 
according to the effect on proximal genes 
in Lxc and Lxx: inter ORF (intergene); within 
ORF; and nearby truncated ORFs. The orientation 
of adjacent genes or genes invaded by IS 
elements were not considered. Percent-values are 
relative to all IS elements present in Lxx genome 
and in our Lxc dataset. 
 
Figure 4 - Comparative analysis of 
Leifsonia xyli IS elements with putative 
transposases of Actinobacteria. (A) 
Actinobacteria were arranged based on their 
phylogenetic relatedness. Consensus neighbor-
joining phylogenetic tree was constructed using 
SSU rDNA(16S) sequences of: twenty-two 
completely sequenced genomes; in addition to 
Agromyces sp., which was reported as forming a 
coherent cluster to Leifsonia [41, 42]; and E. coli 
as a outgroup. Numbers at the branches represent 
bootstrap values for parsimony (top, 2000 
replicates), maximum likelihood (middle, 100 
replicates) and neighbor-joining (bottom, 2000 
replicates). Only bootstrap values above 70 are 
shown. (B) IS elements characterized from Lxc 
and Lxx genomes were used as in silico probes for 
the identification of distribution of IS families 
belonging to Leifsonia xyli genomes in other 
Actinobacteria. The ISfinder database was also 
searched for the presence of IS families in the 
Actinobacteria assayed here. Species names and 
accession numbers are listed: Eco - Escherichia 

coli K12 (NC_000913); Ace – Agromyces sp. 

(AM410680); Lxc - Leifsonia xyli subsp. 

cynodontis DSMZ46306 (unpublished); Lxx - 
Leifsonia xyli subsp. xyli CTCB07 (NC_006087); 
Cms - Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus ATCC33113 (NC_010407); Cmm - 
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 
NCPPB 382 (NC_009480); Twh - Tropheryma 

whipplei str. Twist (NC_004572) and TW08/27 
(NC_004551); Sav - Streptomyces avermitilis 
MA-4680 (NC_003155); Sco - Streptomyces 

coelicolor A3(2) (NC_003888); Fra - Frankia sp. 
CcI3 (NC_007777); Tfu - Thermobifida fusca YX 
(NC_007333); Rho - Rhodococcus sp. RHA1 
(NC_008268); Nfa - Nocardia farcinica IFM 
10152 (NC_006361); Mtu - Mycobacterium 

tuberculosis H37Rv (NC_000962) and CDC1551 
(NC_002755); Mbo - Mycobacterium bovis 

AF2122/97 (NC_002945); Mle - 
Mycobacterium leprae TN (NC_002677); Map - 
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis 
str. k10 (NC_002944); Cgl - Corynebacterium 

glutamicum ATCC 13032 (NC_006958); Cef - 
Corynebacterium efficiens YS-314 
(NC_004369); Cdi - Corynebacterium 

diphtheriae NCTC 13129 (NC_002935); Cje - 
Corynebacterium jeikeium K411 (NC_007164); 
Pac - Propionibacterium acnes KPA171202 
(NC_006085); Blo - Bifidobacterium longum 
NCC2705 (NC_004307); Sth - Symbiobacterium 

thermophilum IAM 14863 (NC_006177). 
 
Figure 5 – Southern hybridization of 
digested DNA of two Lxc isolates. The 
isolates used were (1) DSMZ46306 and (2) SB 
with probes (a) IS1237, (b) ISLxc2 and (c) 
ISLxc4. The DNA molecular marker used was a 
1kb ladder (Invitrogen, Carlsbad, CA). 
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Table 1 – Details of Lxc-IS elements. 

 
Lxc-IS IS length 

 (bp) 

Tpase 

length 

(aa) a 

IRs DR 

(host 

sequence) 

Minimal 

no of 

copies 

IS  

family b 

Most 

related 

Lxx-IS 

IS1237 899 / 798 218 5’ GAGGTGGTTTCAGTAGTCG 

 3’ GAGATGGTTTCAGTAGTCG c 
TTA 

(TAA) 

26 IS5 ISLxx6  

ISLxc1 2631  262 

(istB) 

5’ TGTCTGTGTCACTGTTAGCGGGCTCCG 

   GGTTGTCGGAGTTGTCTGGCCCCGGCG 

3’ TGACTATGTCAAGGCTGGCGGGGACCG 

   GGTTGTCGAAGTTAGTTGGCCCCAGCG 

ATCGCC 2 IS21 ISLxx3 

ISLxc2 1105 332 5’ TGTGTTTCTCAGGGACGTTGGT 

3’ TGTGCTGCTCAGGGACGTTGGT 

NCTAGN 16 IS481 ISLxx4 

ISLxc3 1511 351 5’ CTTGGGTTCTAACGGTCGTTGCAACA 

3’ GGCGGATTCTAGTGGTCGTTGCAACA 

- 

 

8 IS30 ISLxx5 

ISLxc4 1311 / 896 380 5’ GGGTGGGTTCTAACAGTGGTCGCAACAC 

3’ GGGTGGGTTCTAACAGTGGTCGCAACAC 

- 5 IS30 ISLxx5 

 
 
N - not complementary nucleotides. 

a – assuming predicted features for regulation of transposition at translational level are overcome. 

b - according to Chandler & Mahillon family classification [11]. 

c  - three IS1237 copies have a G instead of A in the 3’ IR, making perfectly complementary IRs. 
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Table 2. Classification of Lxc and Lxx transposase-encoding genes into IS families [11].  

Columns in grey represent the percentage from the total number of predicted transposases in 

the Lxx genome and Lxc datasets. The other values are the numbers found within each 

genome. 

 

 Lxc Lxx  

IS Family characterized 
non-
characterized % Total characterized 

non-
characterized  % Total 

5 26 0 37 1 4 5 
21 1 0 1 5 3 8 
481 16 1 24 26 6 33 
30 13 0 19 15 0 16 
110 0 0 0 4 1 5 
3 0 11 16 0 19 20 
256 0 2 3 0 8 8 
undefined 0 0 0 0 5 5 
Total  56  14   100 51 46 100 
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Additional file 1 - Comparative analysis of Lxc-IS elements and the most related IS element 

of Lxx genome. 

 
Percentage of 

identity/similarity with Lxx 

IS elements 

Lxc-IS 

(GenBank 

ID) 

Most 

related 

Lxx-IS 

Nucleotidesa 

(whole element) 

Amino acidsb 

(ORF only) 

IS1237 

(X75973) 

ISLxx6  85% 78% 

ISLxc1 

(DQ191803) 

ISLxx3 71% 75%  

ISLxc2 

(EF176596) 

ISLxx4 70% 63%  

ISLxc3 

(EF421582) 

ISLxx5 71% 69% 

ISLxc4 

(EF433175) 

ISLxx5 57% 52% 

 

a Nucleotides sequences were aligned across their entire length, from IR to IR (global 
alignment). 
b Amino acid sequences were aligned using Blast2seq (local alignment) 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/bl2seq/wblast2.cgi)  
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Additional file 2  - Characterization of IS elements of Leifsonia xyli subsp. cynodontis. 

 
IS1237 

 

 
(CGCGGCGGAACCGCGATTTA) 

GAGGTGGTTTCAGTAGTCGGCGTGGCGGTGGTTGTTGTGGCTGGTTAGCGGGGATGCTGGTCGAGTGTCGACGCT

TGCTGAGGATCGGTTCATTACGGATATGTTGTGGGAGCGGCTGGAGCCGTTGATTCCGCCTCGGCCGCCTGTGGT

CAATGGGCGGGCTGGGCAGCCTCGGGTTCCTGACCGGAAGGTGTTCGCTGGGATCGTGTTCGTGCTGCTGACGGG

GATCCC GTG GAG AAG CTC CCG CCC GAG TTG GGG TAT GGG TCC 

        M   E   K   L   P   P   E   L   G   Y   G   S  

 GGG GTC ACT TGT TGG CGG CGT CTG CGT GAA TGG TCC GAA GCG GGC GCG TGG 

  G   V   T   C   W   R   R   L   R   E   W   S   E   A   G   A   W  

 GAT GCA CTG CGG AAG ATC ATG CTC GAC GAA CTC GGC CAG GCT GGC ATG ATC 

  D   A   L   R   K   I   M   L   D   E   L   G   Q   A   G   M   I    

 GAC TGG TCA AGA ACC TGC CTG GAC TCC GTA AGT GTC CGG GCG AAA AGG GG  

  D   W   S   R   T   C   L   D   S   V   S   V   R   A   K   R   G    

 GGC GAT CTC ACT GGA CCT AAC CCC ACG GAT CGT GGG AAA CGG GGC ACC AAG  

  G   D   L   T   G   P   N   P   T   D   R   G   K   R   G   T   K  

 TAC CAT GTC CTG ACC GAC CGC AAC GGA CTC CCG CTG CAT GTG GAG ATC TCC  

  Y   H   V   L   T   D   R   N   G   L   P   L   H   V   E   I   S 

 GGC GCC AAC CGA CAC GAC TCC ATG CTC GTG GAA CCT GTG TTA GAC AAC ATC  

  G   A   N   R   H   D   S   M   L   V   E   P   V   L   D   N   I  

 ACC GCG ATC AAG GGC GTC GGC CGC GGT CGG CCC AGA CGC CGC CCG GTT ATC  

  T   A   I   K   G   V   G   R   G   R   P   R   R   R   P   V   I 

 TTC CAC GCC GAT AAG GCT TAC GAC AAC CGC CGC GTC CGC TGT TAC CTG CGT  

  F   H   A   D   K   A   Y   D   N   R   R   V   R   C   Y   L   R 

 TGT CGT GGG ATC AAG GCA CGC ATC GCA CGA ATC GGA GTC GAC TCC AAA CAG  

  C   R   G   I   K   A   R   I   A   R   I   G   V   D   S   K   Q 

 TGA CTG GGT AAA CAC TGT TGG GTA GTC GAA CGC ACC ATG GCC TGG ATC CTC  

  *   L   G   K   H   C   W   V  V   E  R   T   M   A  W   I   L 

 GCC TTC CGG AAA CTC GCC ACT CGC TAC GAC CGC ACC GCC TCA ACG ATC ACG  

  A   F   R   K   L   A   T   R   Y   D   R   T   A   S   T   I   T    

 GCG CTC GTC GCT CTA GCA ATC GCG ATC ACC AGC GCC CGC AAA CTC ACC AAA  

  A   L   V   A   L   A   I   A   I   T   S   A   R   K   L   T   K 

 AAC GAC TAC TGA AACCATCTC 

  N   D   Y 

(TTATAGCAGAGCACGAAGAG) 

 

 

 

 

Sequence 1. IS1237 (899 bp version). (a) In between parenthesis: adjacent sequences of one copy (4o 
occurrence – additional file 3); (b) letters highlighted in gray: DR; (c) letters highlighted in green and 
non complementary nucleotides highlighted in yellow: IR; (d) letters in red: transposase start and end; 
(e) letters beneath nucleotide sequence separated in triads: transposase coding sequence; (f) letters 
highlighted in brown: purine rich region possible associated with -1 frameshifting;  (g) letters in 
boldface: missing sequence of IS1237d1 (798 bp); (h) letters in pink: premature stop codon; (i) letters 
within rectangles: DDE motif and conserved amino acids of IS5 family. 
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ISLxc1+IS1237 
 
 

(AGCAGCAGCTGGCGATCGCC) 

TGTCTGTGTCACTGTTAGCGGGCTCCGGGTTGTCGGAGTTGTCTGGCCCCGGCGGCGACTTGCCGGGCTGGTTGT

GTCGAAGCTAAGAGGTGGTTTCAGTAGTCGGCGTGGCGGTGGTTGTTGTGGCTGGTTAGCGGGGATGCTGGTCGA

GTGTCGACGCTTGCTGAGGATCGGTTCATTACGGATATGTTGTGGGAGCGGCTGGAGCCGTTGATTCCGCCTCGG

CCGCCTGTGGTCAATGGGCGGGCTGGGCAGCCTCGGGTTCCTGACCGGAAGGTGTTCGCTGGGATCGTGTTCGTG

CTGCTGACGGGGATCCCGTGGAGAAGCTCCCGCCCGAGTTGGGGTATGGGTCCGGGGTCACTTGTTGGCGGCGTC

TGCGTGAATGGTCCGAAGCGGGCGCGTGGGATGCACTGCGGAAGATCATGCTCGACGAACTCGGCCAGGCTGGCA

TGATCGACTGGTCAAGAACCTGCCTGGACTCCGTAAGTGTCCGGGCGAAAAGGGGGGCGATCTCACTGGACCTAA

CCCCACGGATCGTGGGAAACGGGGCACCAAGTACCATGTCCTGACCGACCGCAACGGACTCCCGCTGCATGTGGA

GATCTCCGGCGCCAACCGACACGACTCCATGCTCGTGGAACCTGTGTTAGACAACATCACCGCGATCAAGGGCGT

CGGCCGCGGTCGGCCCAGACGCCGCCCGGTTATCTTCCACGCCGATAAGGCTTACGACAACCGCCGCGTCCGCTG

TTACCTGCGTTGTCGTGGGATCAAGGCACGCATCGCACGAATCGGAGTCGACTCCAAACAGTGACTGGGTAAACA

CTGTTGGGTAGTCGAACGCACCATGGCCTGGATCCTCGCCTTCCGGAAACTCGCCACTCGCTACGACCGCACCGC

CTCAACGATCACGGCGCTCGTCGCTCTAGCAATCGCGATCACCAGCGCCCGCAAACTCACCAAAAACGACTACTG

AAACCATCTCTAAGTGGCCCCACCTGAGTGTGGTTCCCGTCTGTTACTTCAGGATGGGAGGGCCCGGGTTGGGGT

CGAGGTTGGATCAGTTCGCTGCGATCAGGAGAGATGCCCGGGTGGAGGGTCTCTCTATTCGTGAGCTTGCTGTTC

GTCATGGTGTTCACCGGCGGACGGTTCGTCAGGCTTTGGAGTCAGCGACGCCACCGTCGCGGAAGCCGAGAGTTC

AGTCGTCGCCGAAGCTGGATCTGGTTCGCGAGCTGATCGACGCGATTCTGCGTCAGGATCTCGGGGCGCCGAAGA

AGCAGAAGCAGACGGCGACACGGATCTGGAAACGTCTCCTCGATGAGCACCAGGTCGATGTCTCCTACGGCACGG

TCCGTGACTATGTGCGCTCCCGGCGCCCGCAGATCGACGCGGAGGCTGGTCGTCTGCCGGAGGTGTTCGTCCCGC

AGGAGCATGCTCCGGGGGCGGAGGCGGAGGTCGATTTCGGTGAGGTCTGGGTGATCCTGGCCGGGGTGAAGACCA

AGTGCCACATGTTCACTTTTCGGCTCTCGTACTCGGGGAAGGCGATTCACCGGGTCTACTCGACGCAGTCGCAAG

AGGCGTTCCTGGAAGGCCACATCGACGCGTTCGAGGAGATTGGCGGGATGCCGACCCTTCACATCAAATACGACA

ACTTGGCCGCCGCGGTGAAGTCCGTGGTCAACGGCAAGGACCGCAAACGGGTCGAGAATGACCGTTGGGTCCTGT

TCCGTTCCCACTACGGATTCGACGCGTTCTACTGCCAGCCCGGCATTGACGGTGCGCACGAGAAGGGCGGCGTTG

AGGGCGAGGTCGGCCGGTTCCGCCGCACGTGGCTCTCACCCATGCCCGAAGTCGACTCCCTCGCGCAACTGAACG

CGATGATCCGCCGCTGGGATGCCCGTGACGAGCAGCGCCGGATCGCGCAGCGCCGAACCAAGGTCGAGGACGACT

TCGCTACAGAACGCCCGCTCCTTCGGCCGCTGCCGGCGGAGCGATTTGATCCGGGACTGGTGCTGCATCCTCGGG

TCGACCGGTCCGGGCTGATCACGGTCCGGATGGCGAAATACTCTGTCCCTGCCCGGCTCATCGGCCGTGAAGTCC

GCGTCTCTCCGCGCTTCCGAGGTCGTCGTCTTCGACGGGCGCGTTGAAGTCGCCCGGCACGAACGCGTGGTCGCC

CGCGGAGGCGAGTCGATCCAGCTGGATCACTACCTCGAGGTCCTCCGGCACAAGCCCGGCGCGTTCCCCGGCTCG

ACAGCACTTGCACGCGCCCGGGAGGCGGGAACCTTCACCGCCGCCCATGAAGCGTTCTGGCAGGAGGCAAGGAAA

GTCAATGGCGACACGGCCGGCACCAGAGAGCTCGTCGACGTGCTCCTGCTCCATCGCAGCATGCGCGCAGCCGAC

GTGATCGCCGGGATCCGCGCGGCACTCTCGGTCGGGGCCATCTCCGCTGACGTCGTCGCGGTTGAAGCACGACTG

TACGCAGGTGGGGCCATCCAACACCGACAGCCCGTTGAACAACGCCCCGATCGCGAGCGACGAGTTGTCAGTCTC

ACCCAGCGCCGGCTCCGGGATCCGCAGGCTGTCATCGCCGGCCTGCCACAGGACAAACGCCCGCTCCCGACCGTC

ACCCAATACGACGAACTCCTCCAGCGCCGCCCCGTCTTCACCGACCCCACCACCGATGAGAGAGAAGGAACCACC

GACAC ATG AGC CCA ACC ACC ACG 

       M   S   P   T   T   T  

 AAC ATC ACC ACC ACC CTC CGC CGG CAA CGC GGG ATG ACC CAG GAA GCC GCC 

  N   I   T   T   T   L   R   R   Q   R   G   M   T   Q   E   A   A 

 GCG GCC GCC GTC GAC CAA GCC TGC AGA CGC CTG CGA CTA CCG ACC ATT CGC 

  A   A   A   V   D   Q   A   C   R   R   L   R   L   P   T   I   R 

 GCC GTG ATG GAC GAA GCG ATC CGG GTC GCC GAG CAC GAG CAG CTG TCC TAC 

  A   V   M   D   E   A   I   R   V   A   E   H   E   Q   L   S   Y 

 CAA GGC TTC CTC GCC GAA GTG CTG TTG GCC GAG TGC GAC GAC CGC GAC CGC 

  Q   G   F   L   A   E   V   L   L   A   E   C   D   D   R   D   R 

 CGC TCC ACC GTC CGC CGC GTC GCC TCC GCC GGC TTC CCA CGT CAG AAA TGG 

  R   S   T   V   R   R   V   A   S   A   G   F   P   R   Q   K   W 

 CTC GGC GAC TTC GAC TTC GAC ACC AAC CCG AAC ATC AAC GCG GCG ACC ATC 

  L      G   D   F   D   F   D   T   N   P   N   I   N   A   A   T   I 
 CAC ACG CTC GCC ACC GGC GAC TGG GTC AGA CGC GGC GAC CCG CTC TGC CTC 

  H   T   L   A   T   G   D   W   V   R   R   G   D   P   L   C   L 

 ATC GGG GAC TCC GGC ACC GGC AAG AGC CAC CTC CTC ATC GGC CTC GGC ACC 

  I   G   D   S   G   T   G   K   S   H   L   L   I   G   L   G   T 

 GCC GCA GCC GAG AAG GGC TAC CGA GTC AAA TAC ACC CTC GCG ACC AAG CTC 
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  A   A   A   E   K   G   Y   R   V   K   Y   T   L   A   T   K   L 

 GTG AAC GAA CTC GTC GAA GCA GCA GAT GAG AAG CAG TTG GCC CGC ACG ATC 

  V   N   E   L   V   E   A   A   D   E   K   Q   L   A   R   T   I 

 GCT CGC TAC GGC CGC GTC GAT CTG CTC TGC ATC GAC GAG CTC GGC TAC ATG 

  A   R   Y   G   R   V   D   L   L   C   I   D   E   L   G   Y   M 

 GAA CTC GAC CGA CGC GGC GCC GAG CTC CTC TTC CAA GTC CTC ACC GAA CGC 

  E   L   D   R   R   G   A   E   L   L   F   Q   V   L   T   E   R 

 GAA GAG AAG AAC TCC GTC GCG ATC GCA TCC AAC CAG TCA TTC TCG GGA TGG 

  E   E   K   N   S   V   A   I   A   S   N   Q   S   F   S   G   W 

 ACG GAC ACC TTC ACC GAC CCC AGG CTC TGC GCT GCC ATC ATC GAG ACC GGC 

  T   D   T   F   T   D   P   R   L   C   A   A   I   I   E   T   G    

 ACC ACC TCC TAC CGC CTC CAA CAC ACC CGC AAC ACC GCA CTC GCT GGG GCC 

  T   T   S   Y   R   L   Q   H   T   R   N   T   A   L   A   G   A 

 AAC TAA CTTCGACAACCCGGTCCCCGCCAGCCTTGACATAGTCA 

  N 

 (ATCGCCCGGCTCCGCGCCAT) 

 

 
 

  
Sequence 2. ISLxc1 (2,631 bp) and the IS1237 insertion represented in white letters highlighted 
in black. (a) In between parenthesis: adjacent sequences of one copy (11o occurrence – additional file 
3); (b) letters highlighted in gray: DR; (c) letters highlighted in green and non complementary 
nucleotides highlighted in yellow: IR; (d) letters in pink: premature stop codon of the disrupted istA; 
(e) letters in red: istB start and end; (f) letters beneath nucleotide sequence separated in triads: IstB 
coding sequence; (g) letters highlighted in brown: purine rich region. 
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ISLxc2 
 
 

(CTCGTCGCCGGGGTCTAGGT) 

TGTGCTGCTCAGGGACGTTGGTTGAGGTGTGACGCGATAGATGGGTGAGGACCTCCCGGTCGAGAGTGGGGCTGT

CTAGTTTCCCTGCACTCGATGACTTAGGAGGTCCTC GTG ACC CAC GCT AAT GCT GCT 

                                      M   T   H   A   N   A   A    

TTG ACT CCT CGC GAA TGC CTC CGC CTG GCC CGC CAA GTC GTC GAC GAC GGC  

 L   T   P   R   E   C   L   R   L   A   R   Q   V   V   D   D   G 

TGG TCC GTT GCT GCG GCG GCG ACC TAC TTC CGA GTG TCC TGA CGC ACC GCG  

 W   S   V   A   A   A   A   T   Y   F   R   V   S   *   R   T   A   

GAC CGA TGG GCT CGT CGT TAC GTG GAG ATG GGC GAG GCG GGA ATG CTG GAC  

 D   R   W   A   R   R   Y   V   E   M   G   E   A   G   M   L   D 

CGT TCG TCA CGG CCG CAT CAC AGC CCG AAC AAG ACC CCG CGA AGA CTG GTC  

 R   S   S   R   P   H   H   S   P   N   K   T   P   R   R   L   V 

CGC AAG GTC GTG CAT CTG CGG TGG AAG AAG CGG CTG GGA CCA GTC GGT ATC  

 R   K   V   V   H   L   R   W   K   K   R   L   G   P   V   G   I 

GGC GCC CAG CTC GGC ATG CCC GCC TCG ACC GTT CAC ACG GTC CTC TCC CGG  

 G   A   Q   L   G   M   P   A   S   T   V   H   T   V   L   S   R 

TGC CGG ATC AAT CGG CCC AGC CAC GTC GAC GTC CGC ACC GGC GAA CCC GCC  

 C   R   I   N   R   P   S   H   V   D   V   R   T   G   E   P   A 

CGC CGC TAC GAG CAC GAG CAT CCC GGA TCG ATG ATC CAC GTC GAC ATC AAG  

 R   R   Y   E   H   E   H   P   G   S   M   I   H   V   D  I  K 

AAA CTC GGC AAC ATC CCC GAC GGT GGC GGC TGG CGC TAC GTC GGA CGT CTC  

 K   L   G   N   I   P   D   G   G   G   W   R   Y   V   G   R   L 

CAG GGA GAG CGG AAC AAG GCC ATC ACC GCG AAG CGG ACC GGG AAA CAC GGG  

 Q   G   E   R   N   K   A   I   T   A   K   R   T   G   K   H   G 

ATC ACC GGC GAC ATG ATC ACC GGC ACA GCG TTC GTT CAT ACC GTC ATC GAC  

 I   T   G   D   M   I   T   G   T   A   F   V   H   T   V   I   D 

GAT CAC TCC CGT GTC GCT TAC GCC GAG ATC CAC GAC GAC GAA ACC GCC GCC  

 D   H   S   R   V   A   Y   A   E   I   H   D   D   E   T   A   A 

ACT GCA ATC GCT GTT CTG CGT CGA GCG GTC GGC TGG TTC GCC AGC CGT GGC  

 T   A   I   A   V   L   R   R   A   V   G   W   F   A   S   R   G 

GTC ACC GTC GAA CAG GTG CTC TCC GAC AAC GGC TCC GCA TAC CGC TCA TAC  

 V   T   V   E   Q   V   L   S   D  N   G   S  A   Y   R   S   Y  

GCC TGG CGC GAC GCT TGC GCC GAG CTC AGC ATC CAA CCG AAA CGC ACC CGG  

 A   W   R   D   A   C   A   E   L   S   I   Q   P   K   R   T   R 

CCC TAC CAT CCG CAG ACG AAC GGC AAG ATC GAA CGC TTC CAC CGC ACC CTC  

 P   Y   H   P   Q   T  N   G   K   I  E   R   F  H   R   T   L 

GCC GAC GGC TGG GCA TAC GCC CGG CAC TAC AAC TCC GAA TCA GCC CGC CGC  

 A   D   G   W   A   Y   A   R   H   Y   N   S   E   S   A   R   R 

AAC GCA CTC CCG GCC TGG CTG CAC TCC TAC AAT CAC CAC AGG CCC CAC ACC  

 N   A   L   P   A   W   L   H   S   Y   N   H   H   R   P   H   T 

GCC ATC GGC AGC CAG CCA CCC ATC AGC AGA TTG ACC AAC GTC CCT GAG AAA  

 A   I   G   S   Q   P   P   I   S   R   L   T   N   V   P   E   K 

CAC A(CC TAG AGCGGGACCTCCGCC) 

 H    T 

 
 
Sequence 3. ISLxc2 (1,105 bp). (a) In between parenthesis: adjacent sequences of one copy (5o 
occurrence – additional file 3); (b) letters highlighted in grey: DR; (c) letters highlighted in green and 
non complementary nucleotides highlighted in yellow: IR; (d) letters in orange: site of insertion of 
IS1237 (occurrences 17, 28 and 49); (e) letters in red: transposase start and end; (f) letters in pink: 
premature stop codon; (g) letters beneath nucleotide sequence separated in triads: transposase coding 
sequence; (h) letters within rectangles: DDE motif and other conserved amino acids of IS481 family. 
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ISLxc3 
 

(CCCGGCCAGTGCCGACGCAC) 
CTTGGGTTCTAACGGTCGTTGCAACACCTGGACTTTCTGGGAGTTGTAACGACCGTGGCCCGTTTAAGGAGCTAT

TCGAGGGATCGACGCTGTTTCACGCAGGCTGATAAGGACGCGTTCTTCGCGTTGTTCGAGGCGTGTGGGAGCATC

ACGATCGCGGCGCGTGAGTTGGGGTTCAACCCGGCGACCTGCGGGACGTGGGTATGGAAGGCCGGCCTGCGCAGC

CAGGGGAAAACCGGGACTGGTCCGCATCCAGGAAAGGAACGCTACTTCCAGTTGCGACGCGATGGCATCTCGCGT

CGCGAAGCAGCGGCTGCCGTCGGGGTGAACATCCGCACGGCACGGGATTGGGATAACGGTGTCCGGAAGACCGCT

CATCGCCGCTATTACCCAGATGGTCGGGTCGTCGATTACAAAACAGGT  

    ATG ACG ACG TTT CTT GAC GGC ACC GAG ACA ATC TCG CCG GCG GCG ATC 

     M   T   T   F   L   D   G   T   E   T   I   S   P   A   A   I 

 TTT CAG CTG GAG AGG AAG CTC GAT CCG CGG TTC CTT TCG CTG GAG GAA CGT 

  F   Q   L   E   R   K   L   D   P   R   F   L   S   L   E   E   R 

 GAG CAG ATC CGG GAT CTC CTC CGC GAT GGG TTG TCA CTG CGG AGC ATC GCC  

  E   Q   I   R   D   L   L   R   D   G   L   S   L   R   S   I   A 

 GCC CAG CTG CGG CGG TCG CCA TCC ACG ATC AGT CGG GAA ATC TCC CGG AAC 

  A   Q   L   R   R   S   P   S   T   I   S   R   E   I   S   R   N 

 CGG TCC TCG ACC GGG ATC TAT CAC CCC TTC GCA GCA CAT CGC TAC TCG GCG 

  R   S   S   T   G   I   Y   H   P   F   A   A   H   R   Y   S   A 

 AAG CGT CGC CCA CGG CCA AAG CCG CGA AGA CTG GTG ACA GAG CTG CGG TTG 

  K   R   R   P   R   P   K   P   R   R   L   V   T   E   L   R   L 

 CGT GCT TTC GTT GAG TCG AAG CTG GCG TTG CGG TGG TCT CCC GAG CAG ATC  

  R   A   F   V   E   S   K   L   A   L   R   W   S   P   E   Q   I 

 ACT CGA GCC CTG ATC CGT CAG TTC CCG GAC GAC GTT GGG ATG CGA GTG GCG 

  T   R   A   L   I   R   Q   F   P   D   D   V   G   M   R   V   A 

 ACC GAG ACG ATC TAC CAG ACG CTC TAT CTC CAA GGA CGC GGC CAG CTG CGC 

  T   E   T   I   Y   Q   T   L   Y   L   Q   G   R   G   Q   L   R 

 CGT GAT CTC GCG ACA GCG CTG CGT ACC GGG CGC GCA CGT CGC CGA CCG AAC 

  R   D   L   A   T   A   L   R   T   G   R   A   R   R   R   P   N 

 CGG GGA ACC AAC GCA CGT CGT TCG CGG TTC GTC GAC CCG ATG CTC ATG ATC 

  R   G   T   N   A   R   R   S   R   F   V   D   P   M   L   M   I 

 TCC GAG CGC CCC GCT GAG GTC GCT GAT CGT GCT GTT CCA GGG CAT TGG GAA 

  S   E   R   P   A   E   V   A   D   R   A   V   P   G   H   W   E 

 GGC GAT CTC ATC ATC GGC GCT GAC CAC GCC AGC GCG ATC GGC ACC CTC GTC 

  G   D   L   I   I   G   A   D   H   A   S   A   I   G   T   L   V 

 GAG CGA ACC ACC AGG TTC GTG ATG CTC GTC CAC CTC CCG ACC GAC CAC GCT 

  E   R   T   T   R   F   V   M   L   V   H   L   P   T   D   H   A 

 GCC GAG ACC GTC CGC GAT GGC CTC ATT CGG ACG ATG AGC GGC CTG CCG GCC 

  A   E   T   V   R   D   G   L   I   R   T   M   S   G   L   P   A  

 GAA CTG AAG AAG TCG CTG ACC TGG GAC CAG GGT GCG GAG ATG GCC GCC CAC 

  E   L   K   K   S   L   T   W   D   Q   G   A   E  M   A  A   H 

 AAG ACG TTC ACG ATC GCC ACC GAC ATG GAC GTC TAC TTC TGC GAC CCA GCC 

  K   T   F   T   I   A   T   D   M   D   V   Y   F   C   D   P   A 

 TCG CCC TGG CAG CGC GGT TCT AAC GAG AAC ACG AAC GGG TTG CTG AGG CAG 

  S   P   W  Q   R  G   S   N   E  N   T   N   G   L  L   R   Q 

 TAC TTC CCG AAG GGC ACC GAC CTC TCA CAG CAC TCG CCC GCG GAC CTT GCC 

  Y   F   P   K   G   T   D   L   S   Q   H   S   P   A   D   L   A 

 CGA GTC GCA CAC GAA CTC AAC ACC CGC CCA CGC AAA ACG CTC GGC TGG GAA 

  R   V   A   H   E   L   N   T   R   P   R   K   T   L   G   W   E 

 ACC CCA GCC CAG CGC CTC GCT AAA CTA CCT ACC AGC TAA TCGTCGTGTTGCAACGA 

  T   P   A   Q   R   L   A   K   L   P   T   S 

 CCACTAGAATCCGCC 

(CACCGGCCGGGCCTTTGCCG) 

 

Sequence 4. ISLxc3 (1,511 bp).  (a) In between parenthesis: adjacent sequences of one copy (23o 
occurrence – additional file 3); (b) letters highlighted in green and non complementary nucleotides 
highlighted in yellow: IR; (c) letters in red: transposase start and end; (d) letters beneath nucleotide 
sequence separated in triads: transposase coding sequence; (e) letters within rectangles: DDE motif 
and other conserved amino acids of IS30 family. 
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ISLxc4 
 

(CAGCCGCAGCCCCCTTGACA) 

GGGTGGGTTCTAACAGTGGTCGCAACACCGGCTAGTTTCGGGAGTTGTTATGACACTTGTAAGGACGTCGCAGAA

GATGACCGGGCCGGCACCGATGTCGGCCGAGCGTGCATGATATATCGAGTTGTGGCGGCAGGGA  

ATG AAC ACC TCC GAG ATC TGC CGG ATG CTC GGG ATT CGC CGC AAG CTG GGC 

 M   N   T   S   E   I   C   R   M   L   G   I   R   R   K   L   G 

AAC AAC TGG CGG AAC GGG TGG AAA CAT CGC GAC CTG GTC ACG GGC AAA GTG 

 N   N   W   R   N   G   W   K   H   R   D   L   V   T   G   K   V 

CGT TAC TAT CCG CCG ATC GAT GAG GTT CCG GTG GTG ACG ACG GTC TCG GCC 

 R   Y   Y   P   P   I   D   E   V   P   V   V   T   T   V   S   A 

CGG TTC TTA TCG GAG GAC GAG CGG GTG AGG ATC GCC GAC CAA CTC AGG ACG 
 R   F   L   S   E   D   E   R   V   R   I   A   D   Q   L   R   T 

GGC GCG AGC ATC CGC AGT ATC GCA GCC GAC CTG GGA CGA GCA CCG TCG ACA 

 G   A   S   I   R   S   I   A   A   D   L   G   R   A   P   S   T 

ATC AGC CGG GAA GTG CGC CGC AAT CGC GGG ATC ACT GGG G AAG TAT CGA CCG 

 I   S   R   E   V   R   R   N   R   G   I   T   G     K   Y   R   P 

TTC CAT GCG CAC CGG CTC GCG AGG AGT CGC CGT GCC CGT GAC CGG CCG GGG 

 F   H   A   H   R   L   A   R   S   R   R   A   R   D   R   P   G 

AAG ATC GCC TCC AAC CCC CGA TTG CAG CAG GAG ATC CGT GGG CTG TTG AAG 

 K   I   A   S   N   P   R   L   Q   Q   E   I   R   G   L   L   K 

AAG TAT TGG AGT CCC GTT CAG ATC TGT CAG CAC CTG CGT CAG CAG CAT CCT 

 K   Y   W   S   P   V   Q   I   C   Q   H   L   R   Q   Q   H   P 

GAC GAT CCG AGC ATG CGC GTG GTG CAT GAG ACG ATT TAC CGC GAC CTC TAC 

 D   D   P   S   M   R   V   V   H   E   T   I   Y   R   D   L   Y 

GAC TAC CGC GGC GGC GCA CTC CCG CGC GAA CTC TGC CGA ATG CTG CGC ACC 

 D   Y   R   G   G   A   L   P   R   E   L   C   R   M   L   R   T 

AAA CGC GAC AGA CGC AAA GCA CCC CGC GTG ATC GCC CGG CGC AGG ATC CGA 

 K   R   D   R   R   K   A   P   R   V   I   A   R   R   R   I   R 

TTC AAC GCT GCG CTC ACG ATC CAT GAC CGT CCG TTC GCG CCC ACG GAC CGC 

 F   N   A   A   L   T   I   H   D   R   P   F   A   P   T   D   R 

AGC GTC CCC GGA GCC TGG GAA GGC GAC CTC ATC ATG GGG CTC GGC AAC CGT 

 S   V   P   G   A   W   E   G  D   L  I   M   G   L   G   N   R 

TCG GCG ATT GCC ACA CTC GTC GAG CGA ACG ACC CGG TTC ACT CTC CTG TTG 

 S   A   I   A   T   L   V   E   R   T   T   R   F   T   L   L   L 

CCT GTT GAC GCT GTC AAC AGA TCC GAG AGC CTC CGC GAT CAG CTC GTC CCT 

 P   V   D   A   V   N   R   S   E   S   L   R   D   Q   L   V   P 

GCT CTC GCG GCG CTC CCG CCC GAA CTA CGC CGC TCA ATC ACC TGG GAC CAG 

 A   L   A   A   L   P   P   E   L   R   R   S   I   T   W   D   Q 

GGC TGG GAA ATG GCG AGA CAT GAA GAG ATC AGC CGC GCA ACA GGA ACG AGA 

 G   W   E   M   A   R   H   E   E   I   S   R   A   T   G   T   R 

ATC TAC TCC TGC GAC CCG CAC TCG CCC TGG CAG CGC GGC AGC AAC GAG AAC 

 I   Y   S   C   D   P   H   S   P   W  Q   R   G   S  N   E  N 

ACG AAT CGG CTC TTG CGG GAC TAC TTC CCC AAA CGC ACC GAC CTC AGA ACA 

 T   N   R   L   L   R  D   Y   F   P   K   R   T   D   L   R   T 

CAC ACC CCG AAA GAG CTC GCC CTC GTC GCC GCC GAA CTC AAC AAC CGA CCC 

 H   T   P   K   E   L   A   L   V   A   A   E   L   N   N   R   P 

CGC AAA ATC CTC GGC TGG AAG ACC CCG AAC ACC CTC TTC ACT ACG CTG CTA 

 R   K   I   L   G   W   K   T   P   N   T   L   F   T   T   L   L 
GAA CAA ACA CAC CAT CCA TGA GTGTTGCGACCACTGTTAGAACCCACCC 

 E   Q   T   H   H   P 

(AGCCGATACAGGAACGCCGC) 

 
Sequence 5. ISLxc4 (1,311 bp version). (a) In between parenthesis: adjacent sequences of one copy 
(2o occurrence – additional file 3); (b) letters highlighted in green: IR; (c) letters in red: transposase 
start and end; (d) letters beneath nucleotide sequence separated in triads: transposase coding sequence; 
(e) letters highlighted in brown: purine rich region possible associated with +1 frameshifting;  (f) 
letters in boldface: missing sequences of ISLxc4 smaller version (ISLxc4d1 - 896 bp long); (g) letters 
within rectangles: DDE motif and conserved amino acids of IS30 family. 



 148 

Additional file 3 - Mapping of Lxx (gray lines) and Lxc (white lines) IS elements within the Lxx genome 
based on their flanking sequences. 

 
 

Occurrences 
of Lxx ISs a 

Position 
within 

Lxx (bp) 

Occurrences of Lxc ISs b Nearby 
ORFs c 

Nearby ORFs (truncated) Within ORFs 

  17,349 Lxx00170   
  17,351 

1 
(EU599582) 

IS1237 
 -   

35,438   Lxx00340   1 ISLxx4 
36,559   -   
43,601   Lxx00410   2 ISLxx4 
44,725   -   
56,859     3 ISLxx5 
58,353     

alpha-mannosidase 

  116,376 -   
  116,430 

2 
(EU599583) 

ISLxc4 
Lxx01180   

155,914    aryl-alcohol dehydrogenase  4 ISLxx4 
157,035   Lxx01600   

  171,771 Lxx01750   
  171,778 

3 
(EU599584) 

IS1237 
Lxx01760   

  181,542   
  181,547 

4 
(EU599585) 

IS1237 
  

lipopolysaccharide 
modification 

acyltransferase 
  216,628 -   
  216,734 

5 
(EU599586) 

ISLxc2 
Lxx02170   

227,275   Lxx02260   5 ISLxx1 
229,479   Lxx02300   
243,212   Lxx02440   6 ISLxx4 
244,333   Lxx02460   

7 ISLxx2 376,418   Lxx03695   
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377,844   Lxx03710   
384,404   Lxx03780   8 ISLxx4 
385,525   -   
397,016   Lxx03920   9 ISLxx1 
399,220   Lxx03960   
417,654   Lxx04140   10 ISLxx4 
418,775    multidrug efflux membrane 

protein 
 

433,066   Lxx04280   11 ISLxx4 
434,187   (12) ISLxx5   
434,614   (11) ISLxx4   12 ISLxx5 
436,102   Lxx04330   

  450,313 -   
  450,415 

6 
(EU599587) 

IS1237 
 Lxx04510   

  498,823 Lxx05010   
  498,826 

7 
(EU599588) 

IS1237 
-    

528,020    secreted protein  13 ISLxx4 
529,141   Lxx05260   

  530,200 8d 

(EU599589) 
ISLxc3   hypothetical protein 

546,996   Lxx05410   14 ISLxx5 
548,490   Lxx05440   

  554,002   
  554,008 

9 
(EU599590) 

IS1237 
  

conserved hypothetical 
protein 

559,179   -   15 ISLxx1 
561,383   Lxx05560   
587,368   Lxx05780   16 ISLxx4 
588,489   Lxx05800   
605,317   Lxx05935   17 ISLxx5 
606,811   Lxx05970   
630,853   Lxx06210   18 ISLxx4 
631,974   Lxx06230   

19 ISLxx4 682,147   Lxx06840   
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683,268    anthranilate synthase 
component I 

 

  724,434 10 
(EU599591) 

IS1237   phosphonoacetaldehyde 
hydrolase 

756,491   Lxx07550   20 ISLxx4 
757,612   Lxx07580   
781,015   Lxx07755   21 ISLxx5 
782,417   -   

  842,498 ISLxc1   apolipoprotein N-
acyltransferase 

    
  

IS1237 
  

(11) ISLxc1 

  

842,503 

11_12 
(EU599592) 

ISLxc1   apolipoprotein N-
acyltransferase 

854,883     22 ISLxx4 
856,004     

secreted hydrolase 

  890,622 -   
  890,626 

13 
(EU599593) 

ISLxc2 
Lxx08790   

961,583     23 ISLxx5 
963,074     

two-component system, 
sensor protein 

974,255     24 ISLxx4 
975,376     

ABC-type glycine betaine 
transport, ATP-binding 

protein 
  977,879 14d 

(EU599594) 
ISLxc2  ABC-type glycine betaine 

transport, permease protein 
 

  978,033 15d 

(EU599595) 
ISLxc2 Lxx09540   

1,028,083    proton/glutamate transport 
protein 

 25 ISLxx5 

1,029,577   Lxx10080   
  1,088,236 Lxx10600   
  1,089,312 

16 
(EU599596) 

ISLxc3 
Lxx10620   

  1,156,267 ISLxc2 Lxx 11300   

  1,156,310 

17_18 
(EU599597) IS1237   (17) ISLxc2 
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  ISLxc2 Lxx11310   
  1,167,239 Lxx11360   
  1,167,301 

19 
(EU599598) 

ISLxc4 
d1 Lxx11370   

1,220,958   Lxx11850   26 ISLxx4 
1,222,079   Lxx11870   

  1,278,129   
  1,278,131 

20 
(EU599599) 

IS1237 
  

ABC-type glycine betaine 
transport, substrate-binding 

protein 
1,294,415     27 ISLxx4 
1,295,536     

branched-chain amino acid 
aminotransferase 

1,351,723   Lxx12960   28 ISLxx2 
1,353,149   Lxx12980   
1,399,152   Lxx13462   29 ISLxx4 
1,400,273   Lxx13465   

  1,418,384 21 
(EU599600) 

IS1237   hypothetical protein 

1,425,659    two-component system, 
sensor protein 

 30 ISLxx5 

1,427,147   -   
1,428,339   Lxx13775   31 ISLxx2 
1,429,765   Lxx13790   
1,430,731   Lxx13800   32 ISLxx3 
1,433,367   Lxx13830   
1,473,991     33 ISLxx4 
1,475,112     

potassium channel beta 
chain 

1,489,298   Lxx14410   34 ISLxx5 
1,490,792   (35) ISLxx4   
1,491,321   (34) ISLxx5   35 ISLxx4 
1,492,442   Lxx14450   

  1,531,161   
  1,531,162 

22 
(EU599601) 

ISLxc4 
d1   

DNA binding protein 
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1,532,184    branched-chain amino acid 
aminotransferase 

 36 ISLxx4 

1,533,305   Lxx14750   
1,550,628   Lxx14920   37 ISLxx5 
1,552,122   Lxx14940   

  1,553,467 Lxx14940   
  1,553,479 

23 
(EU599602) 

ISLxc3 
 signal recognition particle, 

subunit SRP54 
 

1,644,072   Lxx15800   38 ISLxx5 
1,645,566   -   
1,665,988   Lxx16000   39 ISLxx4 
1,667,109   Lxx16020   

  1,701,440 -   
  1,701,452 

24 
(EU599603) 

IS1237 
Lxx16360   

  1,763,557 25 
(EU599604) 

ISLxc2 Lxx16970   

1,795,008   Lxx17280   40 ISLxx4 
1,796,129   Lxx17290   

  1,807,426 26 
(EU599605) 

IS1237 
d1 

  sugar ABC transporter, 
sugar-binding protein 

  1,822,176 Lxx17530   
  1,822,184 

27 
(EU599606) 

IS1237 
 serine protease  

  ISLxc2 Lxx17640   
  IS1237   (28) ISLxc2 
  

1,833,001 28_29 
(EU599607) 

ISLxc2 Lxx17650   
  1,866,921 Lxx18010   
  1,866,923 

30 
(EU599608) 

IS1237 
-   

  1,917,885 31 
(EU599609) 

IS1237  siderophore binding protein  

  1,929,362 32 
(EU599610) 

ISLxc2   transcriptional regulator, 
LuxR family 

1,937,155   Lxx18750   41 ISLxx5 
1,938,643   Lxx18770   

  2,006,777 33 IS1237 -   
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  2,006,927 (EU599611) Lxx19480   
  2,061,997 34 

(EU599612) 
ISLxc2 -   

  2,086,080 35 
(EU599613) 

ISLxc3   glycosyltransferase 

2,108,451     42 ISLxx5 
2,109,945     

conserved hypothetical 
protein 

2,110,372   (42) ISLxx5   43 ISLxx4 
2,111,493   Lxx20630   
2,172,361   Lxx21150   44 ISLxx5 
2,173,855   Lxx21170   

  2,189,585 36 
(EU599614) 

ISLxc3 Lxx21270   

2,199,729   Lxx21360   45 ISLxx4 
2,200,850   Lxx21380   

  2,228,800 37 
(EU599615) 

ISLxc2 -   

  2,228,803 38d 

(EU599616) 
ISLxc2 -   

  2,229,709 
2,229,814 

39 
(EU599617) 

ISLxc3 
 

  conserved hypothetical 
protein 

2,305,178   Lxx22380   46 ISLxx6 
2,306,096   Lxx22400   
2,310,916   Lxx22520   47 ISLxx2 
2,312,342    two-component system, 

sensor protein 
 

2,322,399   Lxx22678   48 ISLxx5 
2,323,893   Lxx22708   

  2,339,753 40 
(EU599618) 

IS1237  conserved hypothetical 
protein 

 

2,340,215   -   49 ISLxx1 
2,342,419   Lxx22730   
2,346,174      50 ISLxx4 
2,347,295      
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  2,445,558 41 
(EU599619) 

ISLxc3 Lxx23830   

  2,481,361 42 
(EU599620) 

ISLxc3 Lxx24245   

2,516,751     51 ISLxx4 
2,517,872     

5'-3' exonuclease 

  2,546,454 43 
(EU599621) 

ISLxc4 -   

  2,565,053 44 
(EU599622) 

IS1237   transcriptional regulator, 
GntR family 

 
 
 

a - IS elements of the same family are indicated by color: IS5 family - green; IS481 family - red; IS30 family – blue; IS21 family - gray; IS110 – 

orange. 
b - Each occurrence of ISLxc is mapped on Lxx genome and the ID beneath are GenBank accession numbers of all flanking regions. 
c - Ordered locus names as defined in the Leifsonia xyli subsp. xyli genome project – 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=genome&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=449. 
d – Occurrences 8, 14, 15 and 38 of Lxc have only one of the flanking sequences homologous to the Lxx genome and the other specific for the Lxc 

genome. 
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Additional file 4. IS elements inserted in specific fragments of Lxc genome 

 
Occurrences of Lxc 

IS elements a 
Nearby 
ORFs 

Within ORFs 
 
 

 45 
(EU599623) 

IS1237 
 

serine protease 

46 
(EU599624) 

ISLxc2  citrate lyase beta chain 

 47 
(EU599625) 

IS1237 
 

type I restriction-
modification 

48 
(EU599626) 

IS1237 -  

ISLxc2  hypothetical protein 49_50 
(EU599627) IS1237  (49) ISLxc2 

51 
(EU599628) 

IS1237 -  

52 
(EU599629) 

IS1237 -  

53 
(EU599630) 

ISLxc2 -  

54 
(EU599631) 

ISLxc2 -  

55 
(EU599632) 

ISLxc4 
d1 

-  

-  56 
(EU599633) 

ISLxc2 
-  

 
a - IS elements of the same family are indicated by color: IS5 family - green; IS481 family - red; IS30 family – blue. The ID beneath are GenBank 

accession numbers of all flanking regions. 
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Additional file 4 - Details of ISLxx6 and IS1237 sequence alignment and putative transposase amino acid sequences. Consensus nucleotide sequence for 
ISLxx6 and IS1237 is presented in the same line and the divergent nucleotides are in outside lines.  IRs are represented in lowercase letters and the core of IS 
elements are in capital letters. The amino acids for putative transposases are indicated above and below of nucleotide sequence of ISLxx6 and IS1237, 
respectively. (1) and (2) indicate alternative transposase start codons within ISLxx6 and (3) indicates a possible transposase start codon within IS1237. 
Nucleotides 411-421 of IS1237 represented within a rectangle indicate the purine rich site, possibly related to a -1 frameshift. If this is the case, it promotes the 
translation of a glycine (within a circle) and the following amino acids. Brackets including nucleotides 706-806 of IS1237 indicate the missing region of its 
smaller version (IS1237d1). Nucleotides 726-728 (in boldface) indicate a premature stop codon for transposase gene of IS1237. Conserved DDE motifs are 
shown within boldface squares and conserved amino acids of IS5 family are within light squares
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