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RESUMO 

 
Andrade, M.O. Estudo da sinalização celular envolvendo a via do quorum-sensing e os segundos 

mensageiros c-diGMP e (p)ppGpp no fitopatógeno Xanthomonas axonopodis pv citri. 2011. 237p. 

Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Ciências (Bioquímica). Instituto de Química, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 
O fitopatógeno Xanthomonas axonopodis pv citri (XAC) é o agente causal do cancro em 

citros. O desenvolvimento da infecção depende do sucesso de XAC na colonização do hospedeiro. 

Para isso, além do sistema de secreção tipo III, que injeta efetores de virulência dentro da célula do 

hospedeiro, Xanthomonas também conta com o processo de quorum-sensing. O aumento da densidade 

celular em XCC (Xanthomonas campestris pv campestris) promove o acúmulo da molécula 

sinalizadora difusível (DSF) produzida por  RpfF, que ativa o sistema de dois componentes formado 

pelas proteínas RpfC e RpfG, as quais transduzem o sinal de ativação para o fator de transcrição Clp 

(CAP Like Protein - homóloga da proteína CAP de E. coli). A proteína RpfG contém um domínio de 

fosfodiesterase conservado (HD-GYP) que regula a concentração de diGMP cíclico (c-diGMP), um 

segundo mensageiro bacteriano. Dessa forma o domínio HD-GYP atua contrapondo-se à atividade dos 

domínios diguanilato ciclases (GGDEF). No caso de XCC, foi demonstrado que a ativação do domínio 

HD-GYP de RpfG reduz a concentração de c-diGMP na célula e promove  a ligação e ação positiva de 

Clp no promotor do gene de engXCA. Com intuito de estudar a via Rpf em XAC, produzimos 

mutantes não-polares de rpfF, rpfC, rpfG, dos genes que codificam os domínios GGDEF que 

interagiram com RpfG (Andrade et al. 2006), clp, fliC, pilT, gumD e também geramos mutantes dos 

operons xcs e xps, que codificam sistemas de secreção do tipo 2 em XAC. Análise por HPLC-MS/MS 

mostrou que a deleção de rpfG, mas não clp, promoveu um aumento de aproximadamente 4 vezes dos 

níveis celulares de c-diGMP. Também foi demonstrado por EMSA que c-diGMP inibe a ligação de 

Clp ao promotor do operon xcs. Os mutantes ΔrpfF-C-G e Δclp mostraram um comprometimento da 

mobilidade, redução da biossíntese de exopolissacarídeos e na produção de fatores de virulência. 

Outrossim, observamos uma diminuição significativa no crescimento dos mutantes ΔrpfG e Δclp 

dentro do hospedeiro. Além disso, identificamos também novos fatores envolvidos no metabolismo do 

c-diGMP e (p)ppGpp em XAC. Além do c-diGMP, outro segundo mensageiro o (p)ppGpp, cuja 

concentração na célula é regulada  pelas proteínas SpoT e RelA, pode afetar a expressão de maneira 

dependente da subunidade ω da RNA polimerase em XAC. Finalmente, propusemos um modelo onde 

a concentração de c-diGMP sob controle da via do quorum-sensing e a sinalização por (p)ppGpp 

podem convergir para alguns efetores que regulam a mobilidade e a patogenicidade em XAC.  

 

Palavras-chave: quorum-sensing, c-diGMP, (p)ppGpp, mobilidade, fatores de virulência e 

Xanthomonas.



ABSTRACT 
 

Andrade, M.O. Study of cell signaling pathways involving quorum-sensing and the second 

messengers c-diGMP and (p)ppGpp in the phytopathogen Xanthomonas axonopodis pv citri. 
2011. 237p. PhD Thesis - Graduate Program in Biochemistry. Instituto de Química, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 

 

In Xanthomonas, the cell-cell signaling mediated by diffusible molecules is known to play an 

important role in regulating physiological process, including the formation and dispersal of biofilms 

and virulence. It has been shown that the ability of Xanthomonas species to incite disease depends on 

several factors, including adhesins, synthesis of extracellular enzymes, type III secretion system 

(T3SS) effectors and the exopolysaccharide (EPS) xanthan. The rpf genes act to positively regulate the 

synthesis of extracellular enzymes, EPS and pathogenicity. The rpfF, rpfC and rpfG genes are 

implicated in a regulatory system involving a diffusible signal factor (DSF) whose synthesis of DSF 

depends on RpfF. DSF perception and signal transduction are mediated by the two-component system 

comprising RpfC and RpfG. High cell densities are thought to lead to the phosphorylation of RpfG by 

RpfC which in turn activates the RpfG HD-GYP phosphodiestarase domain whose  substrate has been 

shown to be the important second messenger cyclic diGMP (c-diGMP) (Ryan et al., 2006). This work 

was prompted to by the observation that the HD-GYP domain of RpfG interacts with a subset of 

diguanylate cyclase (GGDEF) proteins (Andrade et al., 2006), responsible for c-diGMP synthesis in 

Xanthomonas axonopodis pv citri (XAC). In order to study rpf signaling in XAC, we produced  non-

polar knockouts of rpfF, rpfC, rpfG, all genes coding the GGDEF domains shown to interact with 

RpfG, CAP-like protein (clp), fliC, pilT, gumD and polar insertions in the operons of both type 2 

secretion systems coded by the XAC genome. HPLC-MS/MS analysis showed that the deletion of 

rpfG, but not clp, promoted an approximate 4-fold increase in cellular c-diGMP levels. We Also 

demonstrated that c-diGMP inhibits the binding of Clp to the promoter of the XAC0694 gene, the first 

gene in the operon coding the type 2 secretion system. The rpf genes and clp knockouts have impaired 

motility, reduction in exopolissacarides and extracellular enzyme production. Furthermore, we observe 

a significant decrease in the growth of rpfG and clp mutants in host tissues. Our results demonstrate 

that RpfF-RpfC-RpfG–Clp signaling in XAC is associated with cellular c-diGMP levels and is 

important for XAC virulence, motility, and EPS production. In addition, we have identified new 

factors involved to metabolism of c-diGMP and (p)ppGpp in XAC. The (p)ppGpp synthesis and 

degradation is under control of the proteins SpoT and RelA; However the effect of (p)ppGpp on gene 

expression seems to depend of the ω subunit of RNA polimerase in XAC. Finally, we propose the 

model where c-diGMP levels controlled by quorum-sensing and the (p)ppGpp signalization may 

converge to regulate the motility and pathogenicity of XAC.  

 

Keywords: quorum-sensing, c-diGMP, (p)ppGpp, motility, virulence factors and Xanthomonas.



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

XAC - Xanthomonas axonopodis pv citri 

XCC - Xanthomonas campestris pv campestris 

 

XOO - Xanthomonas oryzae pv oryzae  

 

XCV - Xanthomonas campestris pv vesicatoria 

 

dNTP - desoxirribonucleotídeos  

 

DNA - ácido desoxirribonucléico 

 

RNA - ácido ribonucléico 

 

Δ  - representa a deleção de um determinado gene 

 

LPS - lipopolissacarídeo 

 

EPS - exopolissacarídeo 

 

PT4 - pilus tipo 4 

 

SST2 - sistema de secreção tipo 2 

 

SST3 - sistema de secreção tipo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1. Introdução........................................................................................................................13 

 
1.1.O fitopatógeno Xanthomonas axonopodis pv citri e o cancro cítrico.........................13 

1.2.Os fatores associados à virulência de Xanthomonas spp............................................15 

1.2.1.Sistemas de secreção associados com a virulência de Xanthomonas spp...............16 

1.2.2.Estruturas localizadas na superfície da célula de Xanthomonas spp envolvidas 

com a virulência.................................................................................................................20  

1.3.Comunicação célula-célula (Quorum-sensing) em bactérias.....................................24 

1.4.Sinalização via sistema de dois componentes..............................................................26  

1.5.O sistema rpf (fatores reguladores da patogenicidade) controla a via de  

quorum-sensingem Xanthomonas spp.................................................................................27 

1.6.Domínios GGDEF, EAL e HD-GYP - reguladores da concentração de diGMP 

 cíclicoem bactérias.............................................................................................................31 

1.7.Proteínas GGDEF, EAL e HD-GYP de XAC..............................................................34 

1.8.Os receptores para c-diGMP regulam diferentes processos na célula bacteriana.....38  

1.9.Controle pós-transcricional pelo regulador do metabolismo de carbono  

(CsrA) e seu controle indireto sobre o metabolismo de c-diGMP.....................................40 

1.10.Atuação do alormônio (p)ppGpp na expressão gênica e regulação  

da virulênciaem bactérias...................................................................................................42 

  

2. Objetivos.............................................................................................................................47   

 

3. Materiais e Métodos .........................................................................................................48  

 
3.1.Construção dos mutantes não polares utilizando o vetor suicida pNPTS138..............48  

3.2.Preparação e transformação de células compententes de XAC e XCC....................55 

3.3.Produção dos mutantes não polares.............................................................................56  

3.4.Clonagem dos genes de XAC no vetor PUFR047 para complementação  

dos nocautes....................................................................................................................58 
3.5.Expressão induzida e constitutiva de genes de XAC utilizando os vetores  

pBRA e pMR20..................................................................................................................60 

3.6.Ensaios de mobilidade..................................................................................................63 

3.7.Microscopia eletrônica de transmissão das células de XAC......................................64 

3.8.Purificação e quantificação da goma xantana no sobrenadante de XAC.................64  

3.9.Análise da expressão do operon gum por meio da atividade de GUS.......................65 

3.10.Ensaios de produção de endoglucanases no sobrenadante de XAC........................66  

3.11.Ensaios de produção de proteases extracelulares por XAC....................................67  

3.12.Quantificação de c-diGMP nas células de XAC por HPLC-MS/MS.......................67 

3.13.Teste de patogenicidade e curva de crescimento das cepas de XAC  

em laranja pêra..................................................................................................................69 

3.14.Ensaios de interação proteína-proteína com o sistema de dois híbridos..................70  

3.15.Análise de interações do domínio HD-GYP com presas GGDEF em levedura......74 

3.16.Ensaio com sistema de dois híbridos para confirmar a interação entre  

XAC3402 e o domínio EAL de XAC1938........................................................................75 

3.17.Clonagem e expressão heteróloga das proteínas recombinantes XAC0424,  

XAC0483 (clp), XAC1185, XAC1743 (csrA) e XAC1971.............................................76 

3.18.Purificação da proteína recombinante 6HisXAC0424 e análise da sua  

atividade diguanilato ciclase..............................................................................................78 

3.19.Expressão heteróloga e purificação de 6HisSumoClp(XAC0483)...........................79 

 

 

 



 

 

3.20.Ensaio para verificar mudança de mobilidade eletroforética (EMSA) na  

interação de Clp com promotor do SST2 xcsC.............................................................79  

 

3.21.Crescimento de XAC em meio mínimo com inibidor da via de síntese  

de histidina.....................................................................................................................80 

3.22.Análise do acúmulo de (p)ppGpp em células de XAC por cromatografia  

de camada delgada (CCD)............................................................................................81 

3.23.Mutação sítio dirigida nos genes de XAC1971 (PilZ) e  

XAC1185 (homólogo de SpoTHD).................................................................................82           

3.24.Expressão e purificação de 6HisCsrA (XAC1773), 6HisXAC1185   

E 6HisSumoXAC1971 em E. coli..................................................................................82 

3.25.Extração de RNA das células de XAC.................................................................83 

3.26.Determinação do início da transcrição do gene cmf (XAC0330) por ensaio do  

ensaio de extensão de oligonucleotídeo (Primer extension)........................................84 

 

 

4. RESULTADOS .......................................................................................................86 

 
4.1. Análise geral dos fenótipos das cepas mutantes produzidas neste  

projeto de pesquisa........................................................................................................86  
4.1.1.Estudos da mobilidade dos nocautes de XAC nos meios semi-sólidos  

Eiken e SB.................................................................................................................91 

4.1.2.Complementação dos nocautes hfq e ptsK..........................................................95  

4.1.3.A super expressão de rpfG suprime a perda de mobilidade nas cepas  

ΔXAC2975 e Δhfq....................................................................................................97 

4.1.4.Análise da produção de endoglucanases nos nocautes......................................98 

4.1.5.Análise da produção de proteases extracelulares nos nocautes de XAC...........100 

4.1.6.Teste de patogenicidade dos mutantes na planta hospedeira ..........................101 

4.1.7.Determinação do início da transcrição de XAC0330 (cmf) por ensaio  

de extensão de oligonucleotídeo (Primer extension).......................................................102 

 
4.2.Comunicação celular e sinalização por diGMP cíclico: Sistema rpf,  

diguanilato ciclases (GGDEF) e  fosfodiesterases (HD-GYP e EAL)......................105  

4.2.1.Análise de interações do domínio HD-GYP de RpfG com domíniosGGDEF  

de Xanthomonas em levedura......................................................................................105 

4.2.2.Ensaio de dois híbridos com a diguanilato ciclase XAC0424............................107  

4.2.3.Ensaio para verificar a produção c-diGMP por 6HisXAC0424.......................108 

4.2.4.Os mutantes rpf promovem o aparecimento dos fenótipos de rugosidade na  

colônia e agregação celular em XAC.........................................................................111  

4.2.5.Super expressão do gene XAC0424 (Diguanilato ciclase) promove o  

aparecimento de rugosidade na colônia e agregação celular em XAC....................113 

4.2.6.Análise da mobilidade em meio semi sólido dos mutantes para via rpf e  

diguanilato ciclases que interagiram com RpfG de XAC...........................................115  

4.2.7.Quantificação de c-diGMP nos mutantes ΔrpfG e Δclp de XAC......................119  

4.2.8.Diferenças observadas entre as mobilidades de XAC e XCC...........................121 

4.2.9.Microscopia eletrônica de transmissão dos mutantes de XAC..........................125 

4.2.10.Produção de goma xantana nos nocautes com a mobilidade  

alterada: ΔrpfG eΔpilT.................................................................................................126 

4.2.11.Expressão do promotor gum nos nocautes com mobilidade alterada..............127  

4.2.12.Análise da produção de endoglucanases nos mutantes envolvidos  

com a via de quorum-sensing em XAC.......................................................................129 

4.2.13.Análise da produção de proteases extracelulares nos mutantes envolvidos  

com via de quorum-sensing em XAC..........................................................................131 

4.2.14.Redução do crescimento dos mutantes ΔrpfG e Δclp no hospedeiro..............134  

 



 

 

4.2.15.Ensaio de EMSA com o promotor do operon xcs e Clp recombinante.............136 

4.2.16.Análise da presença de fatores de virulência no sobrenadante e 

 Patogenicidade dos nocautes para os sistemas de secreção tipo II (xcs e xps)..........138  

 

4.3.Sistema de sinalização por c-diGMP: proteínas PilZ funcionam como receptores  

para diGMP cíclico em XAC..................................................................................................140 

4.3.1.Ensaio de dois híbridos com os homólogos de PilZ de XAC................................140 

4.3.2.Proteínas com domínio PilZ atuam regulando a mobilidade em XAC.................143   

4.3.3.A deleção de XAC1971PilZ no mutante ΔrpfF reduz a agregação celular............146 

4.3.4.Análise genética mostra que XAC1971 pode interagir com c-diGMP................148  

4.3.6.Expressão heteróloga e purificação de XAC1971PilZ...........................................150 

 

4.4.Sinalização por c-diGMP e o regulador pós-transcricional CsrA em XAC.....................153 

4.4.1.O mutante ΔcsrA de XAC forma  agregados celulares.......................................152  

4.4.2.A deleção de csrA reduz a mobilidade e a produção de exopolissacarídeos  

em XAC...........................................................................................................................153 

4.4.3.A mobilidade de ΔcsrA é restaurada com a super-expressão 

 de fosfodiesterases.........................................................................................................155  

4.4.4.Determinação da concentração de c-diGMP em  ΔcsrA.....................................156 

4.4.5.CsrA é essencial para a virulência de XAC.........................................................157  

4.4.6.CsrA regula positivamente a produção de endoglucanases.................................158  

4.4.7.Expressão da proteína recombinante 6HisCsrA (XAC1743) em E coli  

e  sua purificação............................................................................................................160 

  

4.5.Sobreposição das vias de sinalização por c-diGMP e (p)ppGpp em XAC......................162 

4.5.1.Obtenção do mutante rpoZ de XAC.....................................................................162 

4.5.2.rpoZ ativa a mobilidade e produção de exopolissacarídeos, e reprime  

a agregação celular em XAC........................................................................................164  

4.5.3.Os fenótipos de mobilidade e agregação celular de ΔrpoZ são suprimidos  

pela super-expressão de rpfG........................................................................................167 

4.5.4.A deleção de rpoZ promove o aumento de c-diGMP na célula de XAC............169 

4.5.5.rpoZ é essencial para o crescimento de XAC no hospedeiro..............................171 

4.5.6.rpoZ regula positivamente a produção de enzimas extracelulares em XAC......172 

4.5.6.Acúmulo reduzido de (p)ppGpp no mutante ΔrpoZ em condições  

de estringência................................................................................................................174                   

4.5.7.A síntese de histidina é regulada positivamente por rpoZ em XAC....................176 

4.5.8.A atividade de fosfohidrolase de XAC1185, um parálogo do domínio HD 

de SpoT, é  inibida por rpoZ em XAC...........................................................................177 

 

 

5. DISCUSSÂO......................................................................................................................182 

 
5.1. Identificação de novos reguladores da mobilidade e virulência em  

Xanthomonas axonopodis pv citri..........................................................................................182 

5.1.1.Mutantes com fenótipos de mobilidade alterados em meio semi-sólido...............183  

5.1.2.Alteração da produção de fatores de virulência: Endoglucanases......................185 

5.1.3.Alteração da produção dos fatores de virulência: Proteases extracelulares.......187 

5.1.4.Alteração da patogenicidade................................................................................187 

 

5.2. Fatores envolvidos na comunicação celular regulam a concentração de c-diGMP, 

 mobilidade e virulência em XAC..........................................................................................188 

5.2.1.Interação do domínio HD-GYP de RpfG com proteínas GGDEF: Uma nova  

função regulatória para HD-GYP independente da sua atividade de fosfodiesterase....188  

  



 

 

5.2.2.Mutantes ΔrpfFCG apresentam fenótipos de rugosidade da colônia 

 e agregação celular...........................................................................................................191 

5.2.3.A mobilidade de XAC em meio SB semi-sólido é regulada por uma rede complexa  

de sinais envolvendo o sistema Rpf, Clp, diguanilato ciclases efosfodiesterases...........193  

5.2.4.O papel da goma xantana na mobilidade dos mutantes no meio SB......................196 

5.2.5.A via de sinalização Rpf é essencial para produção de fatores de  

virulência em XAC...........................................................................................................197  

5.2.6.A deleção de rpfG promove um aumento da concentração de c-diGMP  

nas células de XAC..........................................................................................................199 

5.2.7.A via de sinalização Rpf aumenta a afinidade de Clp pelo promotor do  

operon xcs de XAC..........................................................................................................201 

5.2.8.RpfG e Clp aumentam a sobrevivência de XAC dentro do hospedeiro................204 

 

5.3.XAC1971PilZ responde ao aumento da concentração de c-diGMP e promove a redução da 

mobilidade e o aumento da agregação celular em XAC....................................................205 

 

5.4.O regulador pós-transcricional CsrA atua em paralelo ao sistema Rpf controlando a 

concentração de c-diGMP, mobilidade e virulência em XAC............................................212  

 

5.5.Investigando uma possível sobreposição das vias de sinalização por c-diGMP e (p)ppGpp em 

XAC........................................................................................................................................215  

 

6. CONCLUSÕES.................................................................................................................220 

 

7. REFERÊNCIAS................................................................................................................222 

 

ANEXO  



13 

 

 

1. Introdução  

 

1.1. O fitopatógeno Xanthomonas axonopodis pv citri e o cancro cítrico 

 

O gênero Xanthomonas compreende um importante grupo de bactérias Gram-

negativas fitopatogênicas, pertencentes à subdivisão Gamma das Proteobactérias. Em geral as 

espécies de Xanthomonas possuem morfologia de bastonete medindo entre 0,2 e 0.6 µm de 

diâmetro e 0,8 a 2,9 µm de comprimento com um flagelo polar (monotriquia) (Graham et al., 

2004; Moreira et al., 2005), são aeróbicas obrigatórias e têm uma temperatura ótima de 

crescimento entre 25-30 
0
C (Brunings and Gabriel, 2003). A colônia bacteriana apresenta uma 

cor amarelada devido à produção do pigmento xanthomonadina ligado à membrana celular e 

aspecto mucóide em função da produção de exopolissacarídeos, principalmente a goma 

xantana (Brunings and Gabriel, 2003; Graham et al., 2004; Dunger et al., 2007b) (Figura 1). 

Membros do gênero Xanthomonas infectam aproximadamente 124 monocotiledôneas e 268 

dicotiledôneas, sendo que a maioria destas plantas representa grande importância econômica 

nas regiões com climas quentes e úmidos (Graham et al., 2004; Chan and Goodwin, 1999).  

 

 

 
 
Figura 1. A) Foto de placa com estrias e colônias de Xanthomonas crescendo em meio ágar. B) 

Microscopia eletrônica de transmissão mostrando a morfologia de bastonete e o flagelo polar de 

Xanthomonas Cortesia do Dr. E.W. Kitajima, MEPA-ESALQ-USP. C) Microscopia eletrônica 

mostrando Xanthomonas na abertura de um estômato da folha de laranjeira (Graham et al., 2004). D) 

Microscopia eletrônica de transmissão mostrando a colonização de Xanthomonas no espaço 

intercelular do hospedeiro (Boch and Bonas, 2010).  

 

 

 

 

A B C D
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Entre as diversas doenças ocasionadas por Xanthomonas spp tem-se o cancro cítrico, 

cujo agente causal é Xanthomonas axonopodis pv. citri (XAC). O fitopatógeno penetra no 

hospedeiro através de aberturas naturais como estômatos, hidatódios, lenticelas ou por 

ferimentos (Gottwald et al., 2002; Graham et al., 2004). Ao atingir o espaço mesofílico da 

planta, a bactéria multiplica-se nos espaços intercelulares promovendo o desenvolvimento da 

patologia, caracterizada pelos estágios de: 1) Encharcamento do tecido (―water-soaking‖), 2) 

hipertrofia celular, 3) hiperplasia do tecido infectado e 4) clorose e necrose da região 

colonizada pela bactéria. Pequenas manchas amarelas salientes são formadas durante o 

desenvolvimento da doença devido à redução da produção e degradação das clorofilas, 

carotenos e xantofilas do hospedeiro. Nos estágios mais avançados da doença as lesões se 

tornam escuras e corticosas, podendo ser facilmente rompidas, permitindo a disseminação da 

bactéria (Graham et al., 2004; Verniere et al., 2003) (Figura 2). As lesões formadas no cancro 

cítrico são semelhantes a verrugas e podem se formar em folhas, ramos e frutos, ocasionando 

a abscisão prematura de folhas e frutos e comprometendo a produtividade da planta (Brunings 

and Gabriel, 2003). 

 

 

 

Figura 2. Doença do cancro cítrico causada por Xanthomonas axonopodis pv.citri . A) Folhas com 

lesões circundadas por um halo com clorose. B) Escurecimento da lesão com aspecto corticoso. C) 

Lesões aglutinadas no fruto que podem romper a casca. D) Lesões salientes e de cor parda presente 

nos ramos. Fonte: http:// www.fundecitrus.com.br/doenças/cancro.html. 
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Nenhuma das variedades e espécies de citros é imune ao cancro cítrico, sendo alguma 

delas mais resistentes (em ordem decrescente: tangerina, mexerica do rio, limão Tahiti, laranja 

pêra, laranja valência, limão cravo, laranja Hamlin, limão siciliano, limão galego e pomelo) 

(http://www.fundecitrus.com.br/doenças/ cancro.html). O homem é o principal responsável 

pela disseminação do cancro cítrico, promovendo a dispersão das bactérias de um lugar para 

outro, através dos materiais empregados na colheita, veículos e máquinas, ou mesmo por meio 

do transporte de mudas contaminadas, folhas, ramos e frutos. Na natureza a bactéria também 

pode ser disseminada pelo vento, quando associado com chuvas, além da larva minadora de 

citros, Phyllocnistis citrella que ao formar galerias nas folhas, facilita a penetração e 

desenvolvimento da bactéria no hospedeiro, caracterizando uma disseminação de curta 

distância (http://www.fundecitrus.com.br/doenças/ cancro.html).  

Os riscos para o agronegócio decorrente da presença do cancro cítrico são 

preocupantes e como não existe um controle químico eficaz para a doença, a melhor forma 

atual de eliminar o cancro cítrico é a erradicação das plantas contaminadas. Por essa razão na 

citricultura as medidas preventivas em conjunto com a inspeção rotineira do pomar são 

necessárias para garantir a produção de frutos com boa qualidade e evitar a disseminação 

rápida de XAC (Graham et al., 2004).   

 

1.2. Os fatores associados à virulência de Xanthomonas spp 

 

 Os mecanismos de interação das plantas com seus patógenos podem ser 

caracterizados genericamente como uma troca de sinais que envolvem um sistema de ―ataque 

e defesa com o contra ataque‖. De um lado, a planta tenta desativar o sistema de ataque do 

invasor e do outro, o patógeno tenta contrapor ao sistema de defesa da planta para sobreviver 

(Stahl and Bishop, 2000).  

Para se estabelecer no hospedeiro as bactérias fitopatogênicas devem ser capaz de 

aderir na superfície da planta, invadir o espaço intercelular do hospedeiro e sobrepor às 

http://www.fundecitrus/
http://www.fundecitrus/
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respostas de defesa da planta. Para garantir a sua sobrevivência no hospedeiro, as bactérias 

fitopatogênicas contam com um arsenal de fatores de virulência.   

 

1.2.1. Sistemas de secreção associados com a virulência de Xanthomonas spp 

 

O sucesso na infecção dos fitopatógenos bacterianos muitas vezes depende dos 

sistemas de secreção para transportar proteínas para o espaço extracelular ou o transporte de 

proteínas ou DNA diretamente para dentro do citoplasma da célula do hospedeiro, processo 

este denominado translocação (Buttner and Bonas, 2002). Em bactérias há seis sistemas 

principais de secreção, tipo I- II- III- IV- V e VI, com estratégias distintas para efetuar o 

transporte de proteínas através da membrana citoplasmática (Buttner and Bonas, 2002; Tseng 

et al., 2009). As características destes sistemas de secreção estão resumidas na Figura 3.  

 

 

 

 

Figura 3. Principais vias de secreção em bactérias Gram-negativas são denominadas sistemas de 

secreção do tipo I, II, III, IV, V e VI. Os sistemas de secreção do tipo II e V dependem do sistema 

complementar Sec, que fornece energia para a translocação de substratos através das membranas 

interna e externa da célula bacteriana. Os sistemas I, III, IV e VI possuem subunidades com atividade 

ATPásica em sua base que produzem energia para o transporte de diversos fatores através das 

membranas interna e externa. Os sistemas III, IV e VI transportam fatores de virulência para dentro da 

célula do hospedeiro. IM, membrana interna; OM, membrana externa; HM, membrana citoplasmática 

do hospedeiro (Tseng et al., 2009).  

 

 

 

 

Tipo I Tipo II Tipo V Tipo III Tipo IV Tipo VI
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O sistema de secreção do tipo I (SST1) promove o transporte de proteínas através das 

membranas bacterianas, sendo formado por três proteínas secretoras: uma localizada na 

membrana interna, o ABC transportador (ATP-binding cassette), com função de fornecer 

energia para a secreção a partir da hidrólise do ATP; outra na membrana externa; e a terceira 

ancorada no espaço periplasmático, formando um canal entre as duas anteriores. Em algumas 

bactérias esse sistema é responsável pela secreção de toxinas, proteases e lipases, conferindo 

resistência a determinados compostos tóxicos produzidos pela planta, além de liberar no 

espaço extracelular proteínas que participam do processo de patogenicidade (por exemplo, 

alfa-hemolisina em Escherichia coli, adenilato ciclase em Bordetella pertussis e proteases em 

Pseudomonas aeruginosa e Erwinia chrysanthemi) (Linton and Higgins, 1998; Binet et al., 

1997; Delepelaire, 2004). Estudos realizados em Xanthomonas oryzae pv oryzae (XOO) 

mostram que o SST1 é requerido para secretar o fator AvrXa21, que é um fator envolvido 

com a comunicação célula-célula em XOO e também é importante para elicitar uma resposta 

de defesa em arroz (Shen and Ronald, 2002).  

Considerado o principal sistema de secreção de proteínas do periplasma para o espaço 

extracelular, o sistema de secreção do tipo II (SST2) é encontrado universalmente em 

eubactérias. O aparato de secreção tipo II consiste de 12-15 componentes, a maioria dos quais 

se encontram associados com a membrana interna da célula bacteriana (Cianciotto, 2009; Ge 

and He, 2008; Chen et al., 2005; Russel, 1998). Este sistema promove a secreção de toxinas e 

enzimas extracelulares como proteases, lipases e enzimas que degradam a parede celular das 

plantas, contribuindo para a interação entre patógeno e o hospedeiro. Um canal secretório é 

formado através do periplasma, atravessando a membrana externa por meio da formação de 

um poro no qual o substrato é secretado para meio externo. Em fitopatógenos, as enzimas 

secretadas pelo SST2, além de contribuírem para a degradação da parede celular da planta, 

também podem facilitar a montagem dos aparatos de secreção tipo III e tipo IV, os quais são 
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essenciais para translocação de efetores para dentro da célula do hospedeiro. A análise do 

genoma de Xanthomonas campestris pv campestris, Xanthomonas campestris pv vesicatoria e 

Xanthomonas axonopodis pv citri revelou a existência de dois loci que codificam para a 

maquinaria do SST2, chamados de xcs e xps. O lócus xps codifica o principal SST2 envolvido 

na virulência de Xanthomonas, promovendo a secreção de enzimas degradativas como 

proteases, endoglucanases, lipases, xilanases e poligalacturonase que são importantes para o 

desenvolvimento da doença e crescimento da bactéria no hospedeiro (Szczesny et al.; 

Rajeshwari et al., 2005; Moreira et al., 2004; Ge and He, 2008; Buttner and Bonas; Szczesny 

et al., 2010; Ryan et al., 2011). No entanto, Szczesny et al. (2010) demonstrou que proteínas 

parálogas codificadas por xcs e xps podem compensar a perda de componentes homólogos no 

aparato de secreção tipo II em Xanthomonas campestris pv vesicatoria.  

O sistema de secreção do tipo III (SST3) está envolvido com a secreção de fatores de 

virulência na maioria das bactérias Gram-negativas patogênicas de plantas e animais (Abe, 

2009; Arnold et al.; Coburn et al., 2007; Hueck, 1998). Esta é a principal estratégia usada 

pelo fitopatógeno para translocar efetores de virulência para dentro do citoplasma da célula do 

hospedeiro (Tang et al., 2006). Nas bactérias fitopatogênicas o SST3 é codificado por um 

locus frequentemente denominado hrp (Hypersensitive Response and Pathogenicity- induzem 

resposta de hipersensibilidade em plantas resistentes), o qual consiste de mais de 20 genes 

organizados em várias unidades de transcrição (Buttner and Bonas, 2002). Estudos em 

Xanthomonas, inclusive em XAC, demonstram que cepas carregando deleções em genes hrp 

ou em seus efetores (proteínas que são translocadas até a célula do hospedeiro) perdem a 

capacidade de elicitar resposta de hipersensibilidade em plantas não hospedeiras e 

patogenicidade nos hospedeiros. Portanto, o SST3 e seus efetores de virulência são essenciais 

para bloquear as respostas de defesa e promover a sobrevivência da bactéria no hospedeiro 

(Buttner and Bonas, 2002; Kay and Bonas, 2009; Gurlebeck et al., 2006; Furutani et al., 2009; 
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Bonas, 1994; Buttner and Bonas, 2009; Laia et al., 2009; Cappelletti et al., 2011; Guo et al., 

2010). Em XAC o efetor denominado PthA, pertencente à família de ativadores de transcrição 

AvrBS3/PthA, quando translocado para dentro da célula do hospedeiro aumenta a expressão 

de genes envolvidos na síntese e transporte de auxinas e giberelinas (Buttner and Bonas, 

2002; Cernadas et al., 2008; Boch and Bonas, 2010; Domingues et al., 2010). O aumento da 

concentração desses hormônios parece ser importante para ativar o ciclo celular e remodelar a 

parede da célula vegetal, ocasionando a hipertrofia e hiperplasia no local da infecção.  

O aparato de secreção do tipo IV (SST4) também é um sistema protéico formado por 

múltiplas subunidades que se estendem pelas duas membranas bacterianas. O SST4 pode 

exportar toxinas e complexos DNA - proteínas, que são levados diretamente para o citoplasma 

da célula do hospedeiro (Fronzes et al., 2009; Gomis-Ruth et al., 2004; Llosa et al., 2009; 

Wallden et al., 2010). Em Agrobacterium tumefasciens o sistema Vir estabelece um canal de 

ligação entre a bactéria e a planta, por onde é translocado o T-DNA, o qual após ser integrado 

no genoma do hospedeiro modifica o metabolismo da célula hospedeira ocasionando o 

aparecimento do tumor  (Vergunst et al., 2005). Xanthomonas possui dois loci codificando 

proteínas que formam o SST4, um no plasmídeo e outro no cromossomo (Alegria et al., 2005; 

Moreira et al., 2004). No entanto ainda não foi determinada a função deste sistema na 

virulência de Xanthomonas.  

Em relação ao sistema de secreção do tipo V (SST5) sabe-se que ele está inserido na 

membrana externa bacteriana e que o sinal de transporte pela membrana externa está presente 

na própria proteína transportada. Por isso, este sistema também é denominado de 

autotransportador (Lawrenz et al., 2009; Kajava and Steven, 2006). Exemplos de fatores 

associados à virulência em Xanthomonas que são secretados por meio do SST5 são a adesina 

fimbrial XadA e uma não fimbrial homóloga à hemaglutinina (FhaB) (Das et al., 2009; 

Buttner and Bonas, 2009). O SST5, assim como o SST2, é dependente do sistema Sec, 



20 

 

localizado na membrana citoplasmática, que fornece energia para o aparato de secreção. Em 

XAC o homólogo da hemaglutinina FhaB desempenha uma função importante na adesão ao 

tecido do hospedeiro, sendo que o mutante carregando a deleção do gene fhaB apresentou 

redução na patogenicidade (Gottig et al., 2009).    

O sistema de secreção do tipo VI (SST6) está presente em várias espécies de bactérias 

patogênicas Gram-negativas, sendo constituído por 15-20 proteínas, cujas funções 

bioquímicas ainda não estão bem caracterizadas (Leiman et al., 2009). Apesar de poucos 

efetores terem sido caracterizados, alguns de seus componentes pertencentes à família de 

proteínas VgrGs possuem um domínio de estrutura similar ao usado pelo bacteriófago T4 para 

perfurar a membrana celular, e promover a entrada do DNA viral no citoplasma (Pukatzki et 

al., 2009). Os efetores de virulência Hcp e VgrG-1 foram caracterizados em Agrobacterium 

tumefasciens e Vibrio cholerae respectivamente sendo translocados até a célula do hospedeiro 

de modo dependente do SST6 (Wu et al., 2008; Ma et al., 2009). No entanto, apesar de 

Xanthomonas possuir no seu cromossomo genes que codificam o aparato de secreção tipo VI, 

ainda não foi atribuído ao SST6 nenhuma função na sua virulência (Buttner and Bonas, 2009).  

 

1.2.2. Estruturas localizadas na superfície da célula de Xanthomonas spp envolvidas com 

a virulência  

 

A goma xantana, lipopolissacarídeos (LPS), pilus tipo 4 (PT4) e adesinas são 

estruturas presentes na superfície da célula de Xanthomonas, importantes para promover a sua 

virulência (Figura 4). O exopolissacarídeo goma xantana fornece um aspecto mucóide para 

colônia de Xanthomonas, sendo um polímero formado por unidades de pentassacarídeo, cuja 

cadeia linear é formada por duas unidades de glicose e a ramificação por um trissacarídeo 

composto de duas unidades de manose e uma unidade de ácido glucurônico (Figura 5). 
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Xantana é empregada comercialmente como espessante nas indústrias alimentícia, 

petroquímica e farmacêutica (Jansson et al., 1975; Becker et al., 1998). 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo representativo dos fatores importantes para a virulência de Xanthomonas 

spp. As adesinas permitem a aderência da bactéria no tecido da planta. Pilus tipo 4 também é 

importante para a aderência, e em algumas espécies de Xanthomonas, que apresentam 

infecção sistêmica, atuam na mobilidade bacteriana. O EPS e LPS protegem a célula 

bacteriana de compostos antimicrobianos produzidos pelo hospedeiro. O SST2 transloca para 

o espaço apoplástico enzimas que atuam na degradação da parede celular da planta. O SST3 

promove o transporte para dentro do citoplasma da célula vegetal de proteínas efetoras que 

atuam bloqueando as respostas de defesa do hospedeiro. A sobreposição das defesas da planta 

permite que o patógeno se desenvolva no tecido vegetal com aparecimento dos sintomas da 

doença. MI, membrana interna; MO, membrana externa; PC, parede celular da célula vegetal; 

MP, membrana plasmática da planta (modificado de Buttner & Bonas, 2009). 
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     Figura 5. Estrutura unitária (monômero) do polissacarídeo de goma xantana.  

 

A biossíntese da goma xantana é realizada por enzimas codificadas pelo operon gum 

(gumBCDEFGHIJLM), o qual está presente em todas as espécies de Xanthomonas (Dunger et 

al., 2007b). Devido à consistência altamente hidratada e aniônica, xantana protege a bactéria 

contra estresses ambientais tais como desidratação e compostos tóxicos. A goma contribui 

também para a sobrevivência epifítica da bactéria na planta e desenvolvimento da 

patogenicidade. Interessantemente os genes gum são dispensáveis para desenvolvimento do 

cancro cítrico em Citrus sinensis (laranja pêra), mas contribui para virulência em Citrus limon 

(limão-Siciliano), sugerindo que a contribuição da goma xantana na virulência depende do 

hospedeiro e das condições ambientais (Yun et al., 2006; Dunger et al., 2007b; Rigano et al., 

2007; Torres et al., 2007).  

Outros fatores associados à superfície bacteriana e envolvidos na virulência de 

Xanthomonas são os lipopolissacarídeos (LPS) (Dow et al., 2000). O LPS está presente em 

bactérias Gram-negativas e caracteriza-se como uma molécula tripartida, sendo constituído 

pelo lipídeo-A, ancorado na membrana externa, um grupo de oligossacarídeos e outro de 

polissacarídeos, formando as cadeias laterais denominas antígeno-O (Marolda et al., 2004; 

Buttner and Bonas, 2009; Li and Wang, 2011). Em Xanthomonas 15 genes que formam o 
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locus wxc (Meyer et al., 2001; Newman et al., 1997; Newman et al., 2000; Silipo et al., 2005; 

Vorholter et al., 2001; Dow et al., 1995) estão envolvidos com a síntese do LPS. Mutações 

em genes do locus wxc deixam a bactéria mais susceptível a estresses ambientais e atenuam a 

virulência de Xanthomonas (Newman et al., 2008; Vorholter et al., 2001; Newman et al., 

1997; Dow et al., 1995; Li and Wang, 2011).  

No estágio inicial de colonização a célula bacteriana tem que interagir com o tecido do 

hospedeiro através de proteínas adesinas específicas, que são ancoradas na membrana externa 

da célula do patógeno. As adesinas podem ser classificadas em adesinas fimbriais e não 

fimbriais. As adesinas fimbriais constituem complexos protéicos filamentosos similares ao 

pilus tipo 4, os quais são estruturalmente relacionados ao SST2. Já as adesinas não fimbriais 

são secretadas por meio do SST5 que inclui autotransportadores, como YadA de Yersinia sp, 

e sistema de secreção two-partner, no caso da hemaglutinina de Bordetella pertussis e YapH 

de Yersinia sp (Felek and Krukonis, 2009; Lawrenz et al., 2009).  

Em Xanthomonas foram caracterizadas as adesinas não fimbriais XadA e XadB, 

homólogas a YadA de Yersinia, e também homólogos de YapH e a hemaglutinina FhaB (da 

Silva et al., 2002; Darsonval et al., 2009; Thieme et al., 2005; Salzberg et al., 2008; Vorholter 

et al., 2008). Assim como as adesinas não fimbriais, o pilus tipo 4 (PT4), localizado na 

superfície celular de Xanthomonas, pode contribuir para a virulência e adesão da bactéria na 

epiderme das folhas e sementes do hospedeiro (van Doorn et al., 2001; Ray et al., 2002; 

Darrasse et al.; Darsonval et al., 2009; Das et al., 2009; Gottig et al., 2009). O PT4 também 

contribui especialmente para virulência das espécies de Xanthomonas que apresentam o modo 

de infecção sistêmica como no caso de Xanthomonas campestris pv campestris e 

Xanthomonas oryzae pv oryzae (Lim et al., 2008; Ojanen-Reuhs et al., 1997; Hu et al., 1995). 
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1.3.  Comunicação célula-célula (Quorum-sensing) em bactérias 

 

 Em bactérias o processo de comunicação célula-célula também denominado de 

quorum-sensing consiste de um mecanismo de sinalização química que ocorre em condições 

de alta densidade celular (Waters and Bassler, 2005). O quorum-sensing altera a expressão 

gênica e ativa um comportamento cooperativo entre as bactérias da mesma espécie 

(Whitehead et al., 2001; Waters and Bassler, 2005; Baysse et al., 2005). Dentre as funções 

reguladas pelo quorum-sensing pode-se destacar: produção de biolumenescência, esporulação, 

conjugação, produção de antibióticos, biofilme mobilidade e virulência (Waters and Bassler, 

2005). A Figura 6 representa um modelo de uma das vias de sinalização mais simples que 

controla a comunicação célula-célula na bactéria Vibrio fisheri: Sistema LuxI/LuxR.           

 

                        

Figura 6. Modelo de quorum-sensing em V. fisheri envolvendo o sistema de sinalização LuxIR e o 

autoindutor-1. Δ representa o autoindutor-1(AI-1) produzido por LuxI. Em condições de alta 

densidade celular têm-se um aumento da concentração do AI-1 no meio, o que propicia a sua ligação 

na proteína receptora LuxR. O complexo LuxR/AI-1 ativa a expressão do regulon do quorum-sensing, 

que no caso ativa a produção de biolumenescência (modificado de Waters & Bassler, 2005).  

 

 

As pequenas moléculas sinalizadoras do quorum-sensing são denominadas auto-

indutores (AIs) e podem pertencer a um número crescente de famílias de compostos 



25 

 

orgânicos. Entre eles destacam-se as acil-homoserinalactonas (HSL), também chamadas de 

autoindutor-1, sendo produzidas pelas bactérias Gram-negativas, e as butirolactonas e 

peptídeos produzidos pelas Gram-positivas (Figura 7). Com o avanço das pesquisas na área, 

novos AIs tem sido caracterizados, como por exemplo, o autoindutor-2 (furanosil borato 

diéster) nas enterobactérias e a família DSF constituída por ácidos graxos insaturados com até 

16 carbonos presentes em Xanthomonas, Xylella, Ralstonia, Stenotrophomonas e 

Burkholderia (Dow, 2008; He and Zhang, 2008) (Figura 7). A síntese do autoindutor-1 requer 

a presença de proteínas homólogas a LuxI, enquanto a síntese do autoindutor-2 é realizada por 

LuxS (Waters and Bassler, 2005). Os mecanismos de percepção dos AIs no meio muitas 

vezes envolvem sistemas de transdução de sinal denominados sistema de dois componentes. 

 

Figura 7. Estruturas químicas das diversas moléculas sinalizadores do processo de quorum-sensing 

em bactérias (He and Zhang, 2008).  

 

Autoindutor Estrutura             Bactéria 

N-Acil Homoserina 

Lactona (HSL) 

Família do AI-2 

Hidroxi-palmítico 

metiléster  

Quinolona sinal de 

Pseudomonas (PQS)  

Família de DSF 

Gram-Negativa 

Gram-Positiva 

γ-Butirolactonas  
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1.4. Sinalização via sistema de dois componentes  

 

As vias de sinalização envolvendo sistemas de dois componentes em bactéria são 

formadas por histidinas quinases e seus respectivos substratos denominados reguladores de 

respostas (RR) ou domínio receptor (Figura 8). Os RR apresentam um resíduo de aspartato 

conservado no domínio regulador fusionado ao domínio efetor (Figura 8), que pode funcionar 

como fator de transcrição ou uma enzima. O estado de fosforilação do domínio receptor 

controla a atividade do domínio efetor. As histidinas quinases normalmente são proteínas 

híbridas apresentando adicionalmente um ou mais domínios sensores, os quais captam sinais 

do ambiente e estimulam ou inibem a sua autofosforilação. As histidinas quinases podem 

também apresentar-se fusionadas ao domínio regulador de resposta (RR) e ao histidina-

fosfotransferase (Hpt), que recebem e transferem o grupo γ-fosforil da molécula de ATP.  

A Figura 8 representa um exemplo de um sistema de dois componentes típico. Uma 

histidina quinase em resposta a um estímulo ou sinal externo se autofosforila promovendo a 

ligação do grupo γ-fosforil no resíduo de histidina conservado. Sequencialmente o grupo 

fosfato é transferido para um resíduo de aspartato conservado no seu domínio RR. A 

fosforilação do RR conduz mudanças na fisiologia da célula devido à ativação do seu domínio 

efetor (Klumpp and Krieglstein, 2002). Esses múltiplos passos de transfosforilação são 

componentes importantes para controlar o comportamento bacteriano, modificando a 

fisiologia celular e o programa de expressão gênica em resposta a sinais extracelulares 

(Appleby et al., 1996; Ulrich et al., 2005; Skerker et al., 2005b). 

Em Xanthomonas poucos sistemas de dois componentes foram estudados e suas 

funções determinadas. Entre os sistemas de dois componentes caracterizados em 

Xanthomonas spp destacam-se: RpfC/RpfG em X. campestris pv campestris/X. oryzae pv 

oryzae responde ao aumento da densidade celular controlando a mobilidade e produção de 

fatores de virulência (Fouhy et al., 2006); RavS/RavR X. campestris pv campestris é ativado 
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em condições de hipóxia, regulando a mobilidade produção de goma e virulência (He et al., 

2009); ColS/ColR em X. campestris pv campestris e PhoP/PhoQ em X. oryzae pv oryzae são 

reguladores positivos da virulência, ativando a expressão de genes hrp que formam o SST3 

(Zhang et al., 2008; Lee et al., 2008). 

 

 
 
Figura 8. Sistemas de dois componentes. Um sinal externo ou da própria célula controla a 

autofosforilação da Histidina quinase e consequentemente a ativação do domínio efetor do regulador 

de resposta (Appleby et al., 1996; Ulrich et al., 2005; Skerker et al., 2005b). 

 

 

 

1.5. O sistema rpf (fatores reguladores da patogenicidade) controla a via de quorum-

sensing em Xanthomonas spp 

 

O modelo mais bem estudado de regulação da via de quorum-sensing em 

Xanthomonas é a espécie Xanthomonas campestris pv campestris (XCC), onde as proteínas 

RpfC e RpfG funcionam como um sistema de dois componentes atuando na percepção da 

densidade celular e controlando a mobilidade e produção de fatores de virulência (Dow et al., 

2003; Crossman and Dow, 2004b; Slater et al., 2000a). O locus rpf em Xanthomonas 

axonopodis pv citri (XAC) é constituído por 7 genes nomeados rpfA-G (Figura 9) (da Silva et 

al., 2002; Andrade et al., 2006). Esses genes codificam proteínas relacionadas com a 

adaptação de Xanthomonas em função da densidade celular durante o processo de quorum-

sensing. 

Sensor Quinase Receptor Efetor

Sinal ATP

H P D P
Resposta: Transcrição, 
interação proteína-proteína 
ou atividade enzimática
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Figura 9. Mapa gênico da região contendo o locus rpf no cromossomo de XCC e XAC. Destaque para 

os genes rpfC-rpfG-rpfF-rpfB que atuam na regulação do processo de quorum-sensing em 

Xanthomonas. 

 

 

 A interação física entre as proteínas RpfC e RpfG foi caracterizada em nosso 

laboratório e estudos adicionais sobre a importância dessa interação para regular a fisiologia e 

virulência de Xanthomonas foram realizados pelo grupo do Dr. Max Dow, Biomerit, Cork 

University - Irlanda (Andrade et al., 2006; Ryan et al., 2006a; Ryan et al.; Ryan et al., 2010a). 

RpfC é uma proteína híbrida com domínios sensor, histidina quinase RR e Hpt, e RpfG, uma 

proteína reguladora de resposta com resíduo de aspartato conservado e um domínio efetor 

HD-GYP, cuja função de fosfodiesterase foi determinada por análise in silico e experimentos 

realizados in vivo e in vitro (Ryan et al., 2006a; Ryan et al., 2010b; Crossman and Dow, 

2004b; Galperin et al., 2001; Ryan et al., 2010a).  

Nosso grupo também demonstrou que RpfC interage com a proteína RpfF, uma 

enzima homóloga a enoil-coA hidratase que atua na via de biossíntese da molécula 

sinalizadora do quorum-sensing em Xanthomonas – DSF, fator de sinalização difusível 

(Figura 10) (Andrade et al., 2006; Wang et al., 2004). Mutantes de XCC em rpfF apresentam 

deficiência na produção de DSF, demonstrando um comportamento agregativo (Crossman and 

Dow, 2004b; Dow et al., 2006; Dow et al., 2003). Adicionando DSF no meio onde o mutante 

rpfF cresce resulta na dispersão das células, reduzindo os agregados no meio. Resultados 

publicados por Slater et al. (2000) mostraram que DSF ativa, através do sistema de dois 

componentes RpfC-RpfG, a produção de goma xantana e fatores de virulência (enzimas 
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extracelulares: proteases, endoglucanases, pectinases) em XCC. Adicionalmente, foi 

confirmado em nosso laboratório que RpfF interage especificamente com o domínio RR de 

RpfC (Andrade et al., 2006). Após a publicação do nosso trabalho, (He et al., 2006a) mostrou 

que a expressão somente do domínio RR de RpfC no mutante rpfC em XCC reprime a super 

produção de DSF do mutante rpfC, suprimindo o fenótipo do mutante. Esses resultados 

demonstram a importância da interação RpfC-RpfF em regular a produção do autoindutor 

(DSF) e consequentemente os fenótipos ativados pela via de quorum-sensing. 

 

 

 
Figura 10. Estrutura química do fator de sinalização DSF de Xanthomonas. O DSF é um derivado de 

ácidos graxos (cis-11-metil-2-dodecenoico α,β insaturado) cuja biossíntese tem a participação das 

proteínas RpfF e RpfB do sistema de quorum-sensing (Wang et al., 2004). 

 

 

No modelo proposto para o funcionamento da via de transdução de sinal RpfC-RpfG, 

o aumento da concentração de DSF no meio, devido ao aumento da densidade celular, permite 

sua ligação no domínio sensor de RpfC. Desse modo, a autofosforilação de RpfC no domínio 

histidina quinase é ativada, e o grupo γ-fosfato do ATP é transferido ao resíduo de histidina 

conservado nesse domínio. A seguir o fosfato é transferido para os domínios RR e Hpt 

respectivamente chegando até o domínio receptor de RpfG. RpfG é ativada e seu domínio 

efetor HD-GYP atua regulando a concentração do segundo mensageiro diGMP cíclico (c-

diGMP) na célula (Ryan et al., 2006a; Fouhy et al., 2006) (Figura 11). Dados publicados 

mostram que a redução da concentração de c-diGMP na célula é crítica para ativação da 

síntese de goma xantana, fatores de virulência e mobilidade em XCC (Ryan et al., 2007; 

Crossman and Dow, 2004b).  
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Figura 11. Modelo de ativação da síntese de fatores de virulência em X. campestris sob a influência 

do DSF. A ligação de DSF no domínio N-terminal da RpfC leva a autofosforilação do domínio 

fosfoaceptor histidina quinase (HisKA). A fosfo-transferência ocorre através do domínio receptor 

(RR) e do domínio Hpt da RpfC para o domínio receptor RR da RpfG, o que leva á sua ativação como 

uma diGMP cíclico fosfodiesterase. Possivelmente RpfC também pode reconhecer outros estímulos 

ambientais que levam a ativação da RpfG. As setas indicam as reações de fosfo-transferência 

(Crossman et al., 2004). DSF-―Difusible Signal Factor‖; HisKA-aceptor histidina quinase; HATPase-

histidina quinase/ATPase; HPT-histidina fosfo-transferência; RR-regulador de resposta; HD-GYP- 

fosfohidrolase metal-dependente relacionada com transdução de sinais e atividade diGMP cíclico 

fosfodiesterase. 

 

 

Adicionalmente, um mutante de XCC no gene clp - Cap Like Protein, que codifica 

uma proteína homóloga a CAP (proteína ativadora do catabolismo) de E. coli, apresenta 

fenótipos similares aos fenótipos descritos para os mutantes rpfF, rpfC e rpfG, tais como 

redução da virulência e mobilidade e diminuição da produção de goma xantana. Estas 

observações indicam que Clp participa da via de quorum-sensing mediado por DSF em 

Xanthomonas. O principal questionamento que até então se tinha, era como o sinal mediado 

por DSF e transduzido por RpfC até RpfG, seria sentido por Clp na célula. Para XCC e XAC 

foi demonstrado que o segundo mensageiro c-diGMP pode ligar-se ao domínio NBS 

(Nucleotide Binding Site) de Clp (Tao et al., 2010; Chin et al., 2010; Leduc and Roberts, 

2009). A interação de Clp com c-diGMP promove uma alteração conformacional no seu 

domínio HTH (helix-turn-helix), impedindo que Clp se ligue no promotor do gene engXCA 

(Chou, 2011). EngXCA é uma endoglucanase cuja expressão é regulada positivamente pela 
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via do quorum-sensing em XCC (Hsiao et al., 2005; Chin et al., 2010). Dessa forma, em altas 

concentrações na célula, o c-diGMP atua bloqueando a ligação do ativador transcricional Clp 

nos seus promotores alvos. Durante o processo de quorum-sensing, o domínio efetor HD-

GYP de RpfG encontra-se ativado e reduz a concentração do c-diGMP em XCC, liberando 

Clp da inibição pelo segundo mensageiro (Figura 12).  

 
Figura 12. Modelo de regulação envolvendo o sistema Rpf, Clp e proteínas GGDEF em Xanthomonas. O sinal 

DSF, produzido por RpfF, liga-se no domínio sensor da histidina quinase RpfC, a qual transfere um grupo γ-

fosforil para o domínio regulador de resposta de RpfG, ativando a atividade de fosfodiesterase do seu domínio 

HD-GYP. A concentração reduzida de c-diGMP aumenta a afinidade de Clp pelo promotor da endoglucanase 

(engXCA). Neste modelo Clp está inibida por altas concentrações de c-diGMP na célula (Chin et al., 2010; Tao 

et al., 2010). Interações observadas em nosso laboratório são indicadas por linhas grossas (Andrade et al., 2006). 

A fosforilação do domínio RR de RpfG pode modular a interação do seu domínio HD-GYP ao domínio GGDEF 

de um grupo de proteínas de XAC. Abreviações: DSF, fator de sinalização difusível; F, RpfF; Tm, domínio 

transmembrana; HK, domínio histidina quinase; RR, domínio regulador de resposta; Hpt, domínio histidina 

fosfotransferase; GGDEF, domínio diguanilato ciclase; Clp, proteína homóloga ao regulador de transcrição CAP 

de E. coli; NBS, sítio de ligação de nucleotídeo; HTH, domínio de ligação ao DNA (hélice-volta-hélice); P, 

grupos fosfatos ligados nos resíduos conservados de aspartato nos domínios RR e histidina nos domínios HK e 

Hpt; IM, membrana interna. 

 

 

 

1.6. Domínios GGDEF, EAL e HD-GYP - reguladores da concentração de diGMP cíclico 

em bactérias 

 

A finalização dos projetos genomas de diversas espécies de bactérias permitiu 

identificar vários domínios frequentemente associados com sistemas de dois componentes. 

Inicialmente as funções de muitos destes domínios eram desconhecidas. Dois dos mais 

abundantes, anteriormente denominados DUF1 e DUF2, e agora conhecidos como GGDEF e 
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EAL tiveram suas funções estudas em diferentes espécies de bactérias (Romling et al., 2005; 

Galperin et al., 2001; Jenal and Malone, 2006).  

O domínio GGDEF (Gly-Gly-Asp-Glu-Phe), o qual apresenta os resíduos de 

aminoácidos Gly-Gly-Asp-Glu-Phe conservados, atua como uma diguanilato ciclase 

sintetizando a molécula diGMP cíclico (c-diGMP) a partir de duas moléculas de GTP (Figura 

13). O c-diGMP atua como um segundo mensageiro regulando, de modo geral, o estilo de 

vida das bactérias, decidindo entre o comportamento séssil ou móvel, e ainda controla a 

virulência bacteriana. O aumento da concentração de c-diGMP em bactérias ativa a agregação 

celular, produção de exopolissacarídeos, formação de biofilme resistência a antibióticos e 

inibe a mobilidade e produção de fatores de virulência (Romling et al., 2005; Chan et al., 

2004; Jenal and Malone, 2006; Hoffman et al., 2005) (Figura 14).  

 

 

 

Figura 13. Estrutura molecular do segundo mensageiro bacteriano c-diGMP. 

 

 

Por outro lado, o domínio EAL, que apresenta os resíduos Glu-Ala-Leu conservados, 

atua como uma fosfodiesterase promovendo a diminuição da concentração do c-diGMP na 

célula. A diminuição da concentração de c-diGMP na célula pode promover o aumento da 

mobilidade produção de fatores de virulência, resistência a antibióticos e tolerância a agentes 

oxidantes do hospedeiro (Romling et al., 2005; Chan et al., 2004; Jenal and Malone, 2006; 
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Hoffman et al., 2005) (Figura 14). O domínio HD-GYP, inicialmente caracterizado como 

domínio efetor de RpfG, era proposto por Galperin et al. (2001) atuar como fosfodiesterase na 

degradação de c-diGMP. Esta atividade foi confirmada experimentalmente por Ryan et al. 

(2006).  

Assim como a atividade de HD-GYP foi determinada, os domínios EAL e GGDEF 

também tiveram suas atividades confirmadas in vitro e in vivo para várias espécies de 

bactérias (Kuchma et al., 2007; Simm et al., 2004). Domínios parálogos de GGDEF e de EAL 

podem atuar no controle de diferentes fenótipos bacterianos. Por exemplo, Salmonella 

typhimurium possui 18 genes que codificam proteínas com domínio EAL, mas um mutante 

que não produz uma dessas proteínas não é capaz de colonizar o hospedeiro por se tornar 

sensível a espécies reativas de oxigênio (Hisert et al., 2005).  

 

 

        

 

Figura 14. Estrutura e funções fisiológicas de c-diGMP adaptado de (Hengge, 2009). As 

concentrações de c-diGMP são controladas na célula por diguanilato ciclases que apresentam o 

domínio GGDEF (em vermelho) e fosfodiesterases específicas com domínio EAL ou HD-GYP (em 

azul). O c-diGMP pode reduzir a mobilidade reprimindo a expressão de genes do flagelares ou ainda 

interferindo na função do motor flagelar. Baixas concentrações de c-diGMP são requeridas para a 

expressão de genes de virulência. Em várias espécies de bactérias, a elevada concentração de c-diGMP 

estimula formação de biofilme expressão de adesinas e exopolissacarídeos. A polaziração de GGDEF 

promove a produção localizada de c-diGMP, o que regula a proteólise do inibidor de replicação, 

permitindo a progressão do ciclo celular em Caulobacter crescentus.  
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1.7. Proteínas GGDEF, EAL e HD-GYP de XAC 

 

Em XAC são encontrados 31 genes com domínio GGDEF, 14 codificam EAL e 3 

domínios HD-GYP (Figura 15). Na maioria dos casos, estes domínios apresentam-se 

fusionados a outros domínios envolvidos na sinalização celular em bactérias (PAC, PAS, 

GAF e RR). No genoma de XCC foram identificados 21 genes que codificam proteínas com 

somente um domínio GGDEF, 5 com um domínio EAL, mais 8 com ambos os domínios 

GGDEF e EAL, e 3 com somente o domínio HD-GYP (Galperin, 2006).  

Nosso grupo demonstrou que o domínio HD-GYP de RpfG interage com o domínio 

GGDEF de um grupo de proteínas de XAC (Andrade et al., 2006). A posteriori, esta interação 

entre os domínios RpfGHD-GYP e proteínas GGDEF também foi verificada em XCC (Ryan and 

Dow, 2011) 

Especialmente demonstramos que o domínio RpfGHD-GYP de XAC interage com nove 

proteínas contendo domínios GGDEF (XAC0258, XAC0424, XAC0593, XAC0644, 

XAC1420, XAC1486, XAC1939, XAC1940 e XAC2382). A maioria destas proteínas, além 

de apresentar o domínio GGDEF, também possui outros domínios associados, como por 

exemplo, domínio sensor para captar sinais intra ou extracelular e regular a atividade de 

diguanilato ciclase (Andrade et al., 2006; Ryan et al., 2010a) (Figura 15).  
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Figura 15. Arquiteturas das proteínas GGDEF, EAL e HD-GYP codificadas pelo genoma de XAC 

adaptado de (Andrade et al., 2006). As proteínas foram agrupadas de acordo com as similaridades dos 

seus domínios. O número do gene no genoma de XAC que codifica a proteína está mostrado no lado 

direito (Da Silva et al., 2002). Destacado em roxo estão os números dos genes que codificam as 

proteínas com domínio GGDEF que interagiram com o domínio HD-GYP de RpfG no ensaio de dois 

híbridos. As seguintes proteínas com domínio GGDEF são preditas terem hélices transmembranas 

pelo programa PSort (Nakai and Horton, 1999): XAC3460, 1570, 1939, 1940, 1486, 0593, 0644, 

2382, 2711, 1938, 2812, 1993, 2897, 1345 and 1488. Todos os domínios estão caracterizados de 

acordo com o programa Pfam database (http://pfam.wustl.edu/). 
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A Figura 16 mostra a frequência relativa de conservação dos aminoácidos em 

proteínas GGDEF em bactérias. Análise comparativa das estruturas primárias dos domínios 

GGDEF presentes no genoma de XAC revela que algumas diguanilato ciclases possuem o 

sítio ativo (sítio-A) degenerado, portanto podendo não apresentar atividade enzimática (Fig. 

16). No entanto, algumas destas proteínas GGDEF podem ter mantido a capacidade de apenas 

se ligar a e c-diGMP através do seu motivo RxxD denominado sítio alostérico (sítio-I). O 

complexo GGDEF-cdiGMP pode ter se especializado em regular um determinado processo 

celular através da interação proteína-proteína, como no caso da proteína PopA (Parálogo de 

PleD) em C. crescentus. O complexo PopA-cdiGMP é direcionado para um dos pólos 

celulares e ativa a proteólise do inibidor de replicação o que permite a progressão do ciclo 

celular (Duerig et al., 2009). Na figura 17 podemos constatar que a metade das GGDEF 

codificadas por XAC apresentam o sítio-I (RxxD) conservado e por outro lado um terço delas 

mostram os resíduos G/G/D-E/E/F do sítio-A degenerados. As diguanilato ciclases que 

interagem com o domínio RpfGHD-GYP possuem o sítio ativo (sítio-A) conservado, sugerindo 

que todas têm a capacidade de sintetizar c-diGMP. 

 

 

Figura 16.  Frequência relativa de conservação dos aminoácidos nos domínios GGDEF de bactérias 

(adaptado de Galperin et al., 2001). 
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Figura 17. Análise comparativa dos resíduos presentes nos domínios GGDEF de XAC. A caixa verde 

destaca os resíduos RxxD do sítio alostérico (sítio-I), e caixa preta os resíduos que formam o sítio 

ativo (sítio-A) das enzimas diguanilato ciclases de XAC. As proteínas que possuem o sítio-I 

conservado são: XAC593, XAC0614, XAC2482, XAC1939, XAC1940, XAC1420, XAC1570, 

XAC0644, XAC4358, XAC0424, XAC1345, XAC1488, XAC2897 e as GGDEF XAC2812 e 

XAC1993 com RxxD deslocado no alinhamento. O grupo de proteínas GGDEF que têm o sítio-A 

conservado, portanto podem sintetizar c-diGMP, são: XAC0258, XAC1486, XAC0614, XAC2482, 

XAC3460, XAC1939, XAC1940, XAC1420, XAC1570, XAC0644, XAC4358, XAC0424, 

XAC1345, XAC1488, XAC2897, XAC2810, XAC2812, XAC2382.  

 

 

 

 

Xac0258       TEELSRTDELTGLHNRRGLA--LHLQEC--RRAGHVPGVGLILI DCDRFKRINDEFGHLA 56

Xac1486         LEELASLDALTGLPNRRMLERALTHQID--QRQPHDRLNSLIIL DLDHFKEVNDLYGHAA 58

Xac0593         LSRLAMRDELTGLPNRRAIRTEAQQQIE--QALRSHTPGMLALI DLDHFKQINDVYGHAT 58

Xac0614         LLDDAQRNALTGLRNRKTFDDVILRLFAGGADSAAEQGVWLGIVDIDHFKRVNDTFGHLY 60

XAC2482         LQDLATRDFLTGLPNRRYFLEQSQRVIP--KLLLEDQTVTAAMV DIDHFKHINDTWGHEA 58

XAC3460         LEYRASHDVLTALPNRREAERVLQQWFD--EAHAGGAALALALM DIDHFKRINDDYGHEV 58

Xac1939         LALKASHDALTGLLNRSGILEAMAEELQGCAHGE--HPLAVVLI DLDHFKQVNDEHGHLV 58

Xac1940         LSLKATHDELTGLLNRAGILAAL REMLLHAEHQG--RPLAVVLI DLDHFKLVNDQHGH LA 58

Xac1420         LAEQASRDALTGVFNRHQLGTALTHEFELASRQG--WPLSIAFI DLDDFKRVNDAHGHLV 58

Xac1570         FERQAHEDALTGLPNRRHFDEALARDISRARRSA--RPLVLAIL DIDHFKRINDHYSH AS 58

Xac0644         LKKHALFDPLTEALNRRGCEQAMRDSVIASQREG--WPFVLFVL DMDNLKQINDRFGHLA 58

Xac4358         -LEWSFTDPLTNCYN RRFLDELDKRDPAVR-------- WGCIVVDLDKFKLVNDTHGHQ R 51

Xac0424         VAGLVREDQLTGALNRRGFEELFQREAVRTQRSG--QPLCVAML DLDDFRRLNETHGH AG 58

Xac1345         LRRQSIRDALTGLYNRRYLEESLSHELARCARRG--LPLPVLML DVDHFKQFNDSQGH AG 58

Xac1488         LRQQSIRDPLTGLYNRRYLEETLSHELARCTRRE--LPLSVLML DVDHFKRFNDLHGHSG 58

Xac2897         LSTEAWVDALTGIANRRAFDHRLSRALQDAVRLE--APLSVLMI DVDHFKLYNDTYGH VN 58

Xac2810         LVEQTRTDPLTGLPNRRAFAVALAAA TEQTRAVG--QPLSVALL DVDHFKTVNDVHGHDQ 58

Xac2446         VELDALRDALTGRWNRAGLEHALHALADAPSS-AADAPLGFMLL ELDGFKRQKLQAGAPA 59

Xac2812         VAFHARHDAMTGLINRHEIERRLLRLIELPQ--SPQMCHALCFVDLDHFKLVNDTFGHAV 58

Xac0610         MHERATRDALTGLPNRHAWSEALQVAVA QAQQQQ --RSVAVMFL DLDGFKRINDVYGHRA 58

XAC2711         ILHQARHDALTGLPNRIWLL ERLKDVVDQTVASG--GTAAVLIL DLERFKELNDSLGHDF 58

Xac2382         VRHMAYTDALTGLTNRLGFREGLDHLLHTARSTD--SKLALLFA DIDDFKRVNDTLGHEA 58

Xac1938         LALA TLHDPLTRLPNRILLHEHLVQNIERAQRQG--QRFAVMLI NLDGFKVINDGYGH AL 58

Xac1993         IELLAHYDRLTGLPNRFLLREQAENAIREANERG--QTLAMLLI DLDGFKSINDSFGHAT 58

Xac1887         VHQLAFYDTLTGLPNRIMFSARAEQALTQAEYAG--EPAALMFI NIDRFKLINDSQGH AA 58

Xac1992         --------- IVKPTRLGAGSPELLHLVDAAASGG--PPLMIF HVDIDHFASINENMSGEV 49

Xac2398         ---LRQRDQVTGLLNRPTFMVAL EQAVAQAGRSE--GQSG FLLI EPDHYARILPEFGLDS 55

Xac1795         LRSTTY RDGPTGLPNRSRFSEDLDTWLSQRDTAPATTAVAI DVCGSDYFRDMVKALGWEY 60

Xac0495         --VSVRSNPETGLPTRGHVMDLLADALERKQSGG ------ LFFI EIASALGLRERYGYAA 52

Xac0258         GDRVLQNVA---- HALRSVIAEGDLACRLGGDEFCVLVA QGTS ELVHHIGECIVR-AVEA 111

Xac1486         GDAALSDLA---- TILRFEVREPHQVFRFGGEEFVVLL RAGSLAELEAATERLRK-VIRN 113

Xac0593         GDTVLKALA---- SASRLALRGQDRLGRLGGEEFLLVLP GCGEEEIPTVFTRLRS-AVAA 113

Xac0614         GDEVLLLVA ---- QLMQRAFRQDDLLFRFGGEEFVIVL RGVDRDTAVSLFERFRLAVA EH 116

XAC2482         GDQALRAVA---- ASVSGHARPQDLVARFGGEEFCLLVP GLDAANATSYFETLRERISA- 113

XAC3460      GDAVLSAIG---- EVLSEQDQAHCFAARHGGEEFLLAA TGLDAVQARALFERMRQRLAD- 113

Xac1939         GDAVLA KVG---- ARLTACLRDSDKVGRYGGEELLLLLP GMSQQSQ -HRLRAIHEALSLA 113

Xac1940         GDAVLA GVG---- RRMDTLMRGDDRIGRYGGEELLALLP GLNLDAT-HRLDALHRGICGD 113

Xac1420         GDEVLRNFA----QTLQRMVRTSDLVARYGGEEFLVILP NTPADAALMVI ERILAETART 114

Xac1570         GDAVLHEVG---- VLLTAAARASDLPARLGGEEFALLLA DTTLDEA-QALCLRIRALFHA 113

Xac0644         GDRVLVRLV---- DSAYGWLGAQDWVGRWGGDEFLIGIHAS---- EDDATLKLNQWLSML 110

Xac4358         GDEVLVQMA---- WFLNQPLRTQDRLVRLGGDEFLVLL HQA---- SQTQ LDALKRDY--- 100

Xac0424         GDAALRHTV---- EVAKAVLRTTDAIARFGGEEFVLLLP DSTIFEASAAVI RLQRALSQR 114

Xac1345         GDLLLAAV G---- ELLLTRLRAEDVACRYGGEEFTVLLP EADGEEAMRVAEQIRGYIAAL 114

Xac1488         GDRVLAAI G---- ELLLA QTRGEDICCRYGGEELTIILPEVDLPTACMMAEKLRAGIEAL 114

Xac2897         GDACLRLIAG---AIAGCSRRSEDLAARYGGEEFGMILP HTDAAGALRLADAVRNAVAEL 115

Xac2810         GDAVLRELS---- TLLRAHMAGAGTIARYGGEEFVLLLP NANLLQARVQCEYLRQSVAAM 114

Xac2446         ADATLLQVAT---LLEAQLPP-AAIVA RLACDQFCVALPA TAASAALAA AEDLRKAVEDA 115

Xac2812         GDRFLCHFAD---VITMQLRS-GDWLGRLGGDEFAILLA NTDLAQAQIVLERMHGALGQP 114

Xac0610         GDAVLVAF G---- SCLQRAAGERYLVARLAGDEFVVLL DGLQDAQAECAAVA ERIRTLAA 114

XAC2711         ADQVLVEAGRRLVDVVQEPN---- LVGRLGSDEFMVVVA QADAAS-VQQDAQRLLLQLRR 113

Xac2382         GDEALLQFASRISRAVAAL GGDDAILA RFGGDEFVILL QSGDVSLLAA QLADRLVHELSR 118

Xac1938         GDRLLVVVA ERLNAHRRAHG---- SLARLGADEF-VLVA DIADPEDAAALAA HLVQALAV 113

Xac1993         GDNLLKLASARLHQHLRNSD---- LFGRFSDDEFIVLL RDMSEPEDAGHVARKLIAAL GE 114

Xac1887   GDGLLRDIALRVNDQVAATA---- MLARLSGDEFALALP QCS-AEQASAAAERLLVSIAS 113

Xac1992         GDQALTLAAR---- RLQEFLGARGKLWRHGSDEMVVVAV RRDDTPLPEDFAEEIRQQLEL 105

Xac2398         ADALIAALA ---- AHVASVLDDSVLAA RFGEHSFALLL NGN-YARTHALAETVRNAFAQH 110

Xac1795         ADGYIALAQR---- RLAAYLPGGTLLYRLDPTTFGFLAQAEG--QRLATLCTKVSKAFTE 114

Xac0495         YERLMTQAG----- HRLASAAQPYPLARLNDNSFLLLAV DMPEASLEQQALEIRQRLSAN 107
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1.8. Os receptores para c-diGMP regulam diferentes processos na célula bacteriana  

 

O primeiro receptor para c-diGMP a ser identificado foi o domínio PilZ da subunidade 

A da celulose sintase em Gluconobacter xylinus (Jenal and Malone, 2006; Ross et al., 1987). 

Neste caso o c-diGMP funciona como ativador alostérico ligando-se no domínio PilZ e 

ativando a síntese de celulose no complexo da celulose sintase. Desde então, outras proteínas 

com o domínio PilZ foram identificadas nos vários genomas bacterianos por análise de 

bioinformática (Amikam and Galperin, 2006). Estudos in vitro e in vivo com proteínas 

contendo o domínio PilZ, determinaram que sua ligação ao c-diGMP regula a mobilidade e 

virulência em bactérias (Pratt et al., 2007; Christen et al., 2007). A ligação do nucleotídeo ao 

domínio PilZ é mediada pelos resíduos RxxR e DxSxxG. Alguns membros desta família 

possuem modificações neste motivo, o que resulta na perda da capacidade de ligar-se ao c-

diGMP (Guzzo et al., 2009). No entanto, esses domínios degenerados podem atuar regulando 

processos celulares como mobilidade através da interação proteína-proteína (Guzzo et al., 

2009).  

O genoma de XAC apresenta quatro proteínas com domínio PilZ: a região carboxi-

terminal da subunidade A da celulose sintase (XAC3518), proteína reguladora da biogênese 

do pilus tipo 4 (denominada PilZ XAC1133) e duas proteínas hipotéticas (XAC1971 e 

XAC3402). A Figura 18 apresenta proteínas com o domínio PilZ codificadas pelo genoma de 

XAC. Na Figura 19 um alinhamento entre os aminoácidos que constituem os domínios PilZ 

de XAC mostra uma baixa conservação, característica desta família de proteínas. A proteína 

XAC1133 não apresenta os resíduos RxxR e DxSxxG essenciais para ligação do segundo 

mensageiro. Um trabalho desenvolvido em nosso laboratório mostrou que XAC1133, apesar 

de não ligar-se a c-diGMP, regula a mobilidade de XAC de maneira independe do flagelo e 

através da sua interação com o domínio EAL de XAC2398 (homóloga a FimX de P. 

aeruginosa) e PilB (ATPase do pilus tipo 4) (Guzzo et al., 2009).  
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Figura 18. Representação das quatro proteínas com domínio PilZ codificadas pelo genoma de XAC 

(Amikam and Galperin, 2006). O número do gene no genoma de XAC que codifica a proteína está 

mostrado no lado direito (Da Silva et al., 2002). 

 

 

 

 

                  RXXXR                        DXSXXG             

XAC1135         GDRCIQAADGLVNRLCLLVAGSA-RTCHPSMPRVEEGVAMKAPLGSA--LVA-MALLAGC 59 

XAC3518         QVRSAHRVP-LDVPVTLYLPDGD-VLPSRSVNFSTGGMAIMLAQPQP--IEPGLPVQIGL 630 

XAC1971         VQRMDAKLDLMLALIGRLVRQGDSGLSQGMVHWSVRGIRLSCATSHPPGTTGSVCLQPSD 130 

XAC3402         TRRAPRRQPTDLLPVIDTLSEVQIGRVG---NVSETGMLLLASVPLHDDALYQLRFSLPE 61 

                  *           :   :                 *: :  .          : .     

 

XAC1135         ARDVGEQYVGKWVDVKSEKHV--LSIEHNGESFIIRDTQPELFGNGVKT- 106 

XAC3518         SHRGVEQTLPAVVRQDRDGQ---VSIQFT--QMSMEQER-WLVASTFA-- 672 

XAC1971         WLPELVQLPATVLANASDGHDVWLWLRFAPLAPGLQDALERHLFRLHRRQ 180 

XAC3402         RVGRATEIDVGVHLLWSEAAHAPGQAWAGFRFLTMSEPHRQRLRAWIAE- 110 

 

 

Figura 19. Alinhamento dos resíduos de aminoácidos dos domínios PilZ identificados no genoma de 

XAC (Amikam and Galperin, 2006). A análise do alinhamento revela uma baixa identidade entre os 

resíduos encontrados nestes domínios PilZ. Em vermelho os resíduos essenciais para ligação no c-

diGMP. XAC1135, proteína PilZ envolvida na montagem da pilus tipo 4 (Alm et al., 1996b). 

XAC3518, subunidade A da celulose sintase XAC1971 e XAC3402 são proteínas hipotéticas (da Silva 

et al., 2002). O alinhamento foi realizado com o programa ClustalW (http:// www.ebi.ac.uk/ clustalw). 

 

 

 

Com o avanço das pesquisas na área, vários outros receptores para c-diGMP têm sido 

descritos, entre eles destacam-se: Sítio alostérico (sítio-I) das diguanilato ciclases que 

apresentam a assinatura RXXD; sítios de ligação a nucleotídeo da proteína FleQ de P. 

aeruginosa e Clp de Xanthomonas (Jenal and Malone, 2006; Chin et al., 2010). Além das 

proteínas receptoras, também se identificou assinaturas em RNA mensageiros que se ligam ao 

c-diGMP (―riboswitch‖). Desta maneira, o c-diGMP regula a tradução e a estabilidade de 

RNA mensageiros alvos (Hengge, 2009) (Tabela 1). 

 

http://www.ebi/
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Tabela 1. Efetores regulados pela ligação ao segundo mensageiro diGMP cíclico (Hengae 2009, 

modificado) 

Efetores Exemplos Espécie Função regulada 

Sítio de ligação a c-diGMP    

Domínio PilZ BcsA Várias espécies de 

bactérias Gram-

negativas 

Síntese de celulose 

bacteriana 

 Alg44 P. aeruginosa Síntese de alginato 

 DgrA Caulobacter 

crescentus 

Atividade flagelar 

 Plz  Vibrio cholerae Expressão de genes 

de virulência 

 YcgR E. coli e Salmonella 

spp 

Atividade flagelar 

Domínio ativador do Sigma 

54 

FleQ P. aeruginosa Expressão de genes 

do flagelo e síntese 

de exopolissacarídeo 

Sítio-A inativo de domínios 

GGDEF  

PelE P. aeruginosa Síntese de 

exopolissacarídeo 

Sítio-I de domínios GGDEF  PleD e PopA C. crescentus Ciclo celular 

RNA efetores - 

Riboswitches 

VC1722 V. cholerae Biofilme e 

rugosidade 

 Cd1 Clostridium difficile Síntese do flagelo 

 

 

 

 

1.9. Controle pós-transcricional pelo regulador do metabolismo de carbono (CsrA) e seu 

controle indireto sobre o metabolismo de c-diGMP 

 

A proteína CsrA, também denominada RsmA (Regulador do Metabolismo 

Secundário), pode se ligar na sequência ACA-GGAUG, sendo GGA o motivo  mais 

conservado, localizada próxima ou sobre o sítio de Shine-Delgarno de RNA mensageiros 

específicos (Timmermans and Van Melderen, 2010; Mercante et al., 2009; Dubey et al., 

2003). Deste modo, CsrA compete com o ribossomo para ligar-se neste sítio do RNAm, 

portanto, inibe a tradução de RNA mensageiros específicos (Nogueira and Springer, 2000; 

Dubey et al., 2003; Jonas et al., 2010). Em E. coli CsrA atua como um regulador pós-

transcricional, reprimindo a biossíntese de glicogênio e formação de biofilme e ativa a 

glicólise e mobilidade (Dubey et al., 2003; Wei et al., 2001). Em P. aeruginosa e Salmonella 

typhimurium, CsrA regula positivamente a expressão de componentes do SST3 (Lapouge et 
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al., 2008; Brencic and Lory, 2009). No entanto, no fitopatógeno Erwinia carotovora, CsrA 

reprime a produção de fatores de virulência como pectato liase endoglucanases e proteases 

extracelulares (Mukherjee et al., 1996; Brencic and Lory, 2009). Interessantemente CsrA de 

E. coli mostrou-se capaz de ligar-se em alguns RNA mensageiros codificadores de proteínas 

diguanilato ciclases. Desse modo, CsrA inibe a síntese de proteínas  GGDEF, regulando 

indiretamente a concentração do c-diGMP na célula (Jonas et al., 2008).  

A deleção do homólogo de csrA em XCC resultou na perda completa da virulência no 

hospedeiro e na incapacidade de elicitar hipersensibilidade em plantas não hospedeiras. 

Adicionalmente, CsrA em XCC atua regulando positivamente a produção de 

exopolissacarídeo, endoglucanases e componentes do SST3 (Chao et al., 2008). CsrA também 

parece ativar a dispersão celular em XCC, pois sua deleção promoveu o aparecimento de 

agregados celulares durante o crescimento no meio de cultura (Chao et al., 2008). Algumas 

funções reguladas por CsrA em XCC e XOO, tais como, aumento da produção de 

endoglucanases, biossíntese de goma xantana e redução da agregação celular se sobrepõem ao 

controle realizado pela via de sinalização do quorum-sensing em Xanthomonas (Zhu et al., 

2011; Chao et al., 2008). Recentemente foi demonstrado em XOO que a deleção de csrA 

reduz a expressão do gene rpfB, cujo produto codificado RpfB, juntamente de RpfF, atua na 

síntese do sinalizador do quorum-sensing DSF em Xanthomonas (Zhu et al., 2011). No 

entanto, ainda não foi identificado em Xanthomonas nenhum RNA mensageiro capaz de se 

ligar diretamente na proteína CsrA.  
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1.10. Atuação do alarmônio (p)ppGpp na expressão gênica e regulação da virulência em 

bactérias 

 

O alarmônio (p)ppGpp (guanosina (penta)tetrafosfato), também um segundo 

mensageiro bacteriano, atua alterando a expressão gênica em bactérias em resposta a carência 

de aminoácidos, limitações de carbono e estresses do ambiente (Potrykus and Cashel, 2008; 

Wu and Xie, 2009) (Figura 20).  

 

 

 

Figura 20. Estrutura molecular do alarmônio (p)ppGpp. 

 

 

 

As principais enzimas envolvidas no metabolismo de (p)ppGpp em bactérias são 

RelA, uma sintetase associada ao ribossomo, que produz (p)ppGpp durante a carência 

nutricional (resposta estringente) e SpoT que pode atuar tanto como sintetase quanto hidrolase 

de (p)ppGpp em condições específicas, respondendo a estresses tais como limitações de 

carbono e carência de fosfato no meio (Vrentas et al., 2008; Dalebroux et al., 2010) (Figura 

21). A reação de síntese de (p)ppGpp é GTP + ATP —˃ pppGpp + AMP, enquanto a reação 

de sua hidrólise é (p)ppGpp —˃ GDP + PPi + Pi (Magnusson et al., 2005). No genoma de 

XAC foi possível identificar os genes relA e spoT, XAC3113 e XAC3393, respectivamente 

(da Silva et al., 2002). Entretanto, pouco é conhecido sobre a resposta de Xanthomonas 
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perante os estresses nutricionais e do meio. Não tendo sido estudado ainda o efeito da 

produção e sinalização de (p)ppGpp nas células de Xanthomonas spp.  

.  

 

 

 

 

 

Figura 21. A) Arquitetura dos domínios das enzimas que regulam a concentração de (p)(p)ppGpp em 

bactérias. Quatro domínios funcionais foram caracterizados: (p)ppGpp sintetase (p)ppGpp hidrolase e 

os domínios regulatórios TGS e ACT. SpoT e RSH (Homólogo de RelA e SpoT) são enzimas 

bifuncionais com atividade de sintetase e hidrolase. RelA possui o domínio de hidrolase inativo 

apresentando somente atividade de sintetase. As atividades de SpoT/RSH e RelA são reguladas pelos 

domínios TGS e ACT. RelP, RelQ e RelIV são pequenas sintetases, enzimas monofuncionais, que 

apresentam baixa homologia de aminoácidos com o domínio sintetase de RelA e entre elas mesmas. 

N, região amino-terminal, e C, região carboxi-terminal da proteína. B) A atividade de SpoT é regulada 

através de interações com o domínio ACP (Proteína Carreadora de Ácidos graxos). Em γ-

proteobactérias SpoT interage com a proteína ACP (Acyl Carrier Protein). A proteína ACP transfere 

ácidos graxos para enzimas que atuam na síntese de fosfolipídios e metabolismo secundário. A 

interação do domínio regulatório TGS de SpoT com ACP permite a célula monitorar seu estado de 

resposta severa nutricional, resultando num aumento da concentração de (p)(p)ppGpp. Ainda não foi 

determinado se a interação de SpoT-ACP modula a atividade de sintetase (SD) ou hidrolase (HD) em 

resposta a redução de ácidos graxos na célula. Figura derivada de  (Dalebroux et al., 2010) com 

modificações. 

A) 

B) 
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A ligação de (p)ppGpp com a RNA polimerase na resposta estringente ou fase 

estacionária, inibe a interação do cerne da RNA polimerase com o σ
70

, aumentando a 

concentração do cerne da RNA polimerase livre na célula. Desse modo, o cerne da RNA 

polimerase poderá se ligar a um dos fatores sigmas alternativos σ
S
, σ

32
 e σ

54
, disponíveis 

durante condições de estresses e carência de nutrientes (Magnusson et al., 2005).  

Mutantes em várias espécies de bactérias que não produzem (p)ppGpp não conseguem 

responder rapidamente aos estresses do meio e por isso sua sobrevivência é comprometida. 

Além de aumentar a expressão de proteínas que protegem a célula bacteriana de diferentes 

estresses, o (p)ppGpp também ativa a expressão de genes envolvidos com a virulência em 

Salmonella typhimurium e Pseudomonas aeruginosa, e formação de biofilme em E. coli 

(Magnusson et al., 2005; Dalebroux et al., 2010) (Figura 22). Estudos recentes em E. coli 

demonstraram que c-diGMP e (p)ppGpp controlam a expressão de pgaA e pgaD, que atuam 

na síntese do exopolissacarídeo poli-1,6-N-acetilglicosamina (Poly-GlcNac) (Boehm et al., 

2009). A indução máxima dos genes pgaA e pgaD ocorre em resposta à redução de (p)ppGpp 

na célula, por ação do domínio HD fosfohidrolase de SpoT, e ao aumento de c-diGMP 

produzido pela diguanilato ciclase YdeH. A produção de Poly-GlcNac confere as células 

maior adesão a superfícies e promove o desenvolvimento de biofilme (Boehm et al., 2009) 

 

 



45 

 

 

 

Figura 22. Resposta da célula de E. coli à carência de aminoácidos e limitações nutricionais. O 

alarmônio (p)ppGpp é produzido a partir do GTP e ATP por duas vias paralelas envolvendo SpoT e 

RelA em resposta a estresses. O (p)ppGpp liga-se na RNA polimerase diminuindo a transcrição de 

genes relacionados com o crescimento da célula  e aumentando a expressão de genes envolvidos com a 

resistência a estresses e sobrevivência (Magnusson et al., 2005).  

 

 

Análise da estrutura cristalográfica do cerne da RNA polimerase de Thermus 

thermophilus sugeriu a presença de um sítio de ligação a (p)ppGpp ente as subunidades β e β’. 

No entanto, mutações sítio dirigidas em resíduos específicos das subunidades β e β’ da RNA 

polimerase de E. coli, e ensaios de ligação a (p)ppGpp in vitro e in vivo nesses mutantes, 

mostraram que apesar de terem as sequências de aminoácidos conservadas os resíduos de 

ligação a (p)ppGpp nas subunidades β e β’ estão localizados posições diferentes em E. coli e 

T. thermophilus. Adicionalmente, foi demonstrado que a ligação a RNA polimerase tem maior 

afinidade por (p)ppGpp em presença da subunidade ômega () no cerne e ainda que o efeito 
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da interação com (p)ppGpp inibindo o processo de transcrição é maior em E. coli que em T. 

thermophilus (Sato et al., 2009; Vrentas et al., 2005b; Vrentas et al., 2008).  

A subunidade ômega (), codificada pelo gene rpoZ, forma um operon com spoT em 

E. coli (Sarubbi et al., 1989; Gentry and Burgess, 1989). Os efeitos do aumenta das 

concentrações de (p)ppGpp nas células podem ser letais para as bactérias por inibir seu 

crescimento, entretanto as co-regulações entre as proteínas RelA, SpoT e subunidade ômega 

() ainda não são muito bem entendidas (Vrentas et al., 2008; Chatterji et al., 2007). A 

subunidade  regula as concentrações de (p)ppGpp na célula de E. coli por ativar a expressão 

de RelA durante condições de estresses nutricionais (Chatterji et al., 2007). Adicionalmente, a 

mutação de rpoZ em Mycobacterium smegmatis e Streptomyces kasugaensis apresenta 

redução da concentração de (p)ppGpp nas células, alterações da morfologia de colônia e na 

mobilidade e diminuição da produção de exopolissacarídeos e antibióticos (Kojima et al., 

2002; Mathew et al., 2006). A mutação em rpoZ em E. coli parece ser suprimida por DksA, 

uma proteína que também interage com o cerne da RNA polimerase e pode aumentar a sua 

afinidade por (p)ppGpp (Vrentas et al., 2005b).  
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2. Objetivos  

 

Nos últimos anos nosso laboratório identificou interações entre proteínas envolvidas 

no metabolismo de c-diGMP e essenciais para regular o processo de quorum-sensing em 

Xanthomonas axonopodis pv citri (Andrade et al., 2006; Guzzo et al., 2009; Alegria et al., 

2004). No entanto, na maioria dos casos, ainda faltam informações sobre a funcionalidade 

destas proteínas e a importância das interações observadas sobre a óptica da fisiologia, 

adaptação e patogenicidade da bactéria.  

Desse modo, com o intuito de caracterizar a função de várias proteínas envolvidas com 

a sinalização por c-diGMP e (p)ppGpp, os seguintes objetivos foram traçados: 

 

 

I- Obtenção de mutantes em Xanthomonas axonopodis pv citri  em genes envolvidos 

diretamente ou indiretamente no metabolismo de c-diGMP, (p)ppGpp e quorum-sensing. 

 

II- Análise fenotípica dos mutantes através de ensaios de mobilidade em meio semi-sólido, 

agregação celular, produção de fatores de virulência e patogenicidade no hospedeiro. 

 

III- Estimativa da concentração de c-diGMP e (p)(p)ppGpp nas células dos nocautes que 

apresentaram alteração nos fenótipos de mobilidade biossíntese de exopolissacarídeos, 

produção de fatores de virulência e patogenicidade. 
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1 Construção dos mutantes não polares utilizando o vetor suicida pNPTS138  

 

Para produzir os mutantes de XAC com as deleções não-polares, utilizamos o vetor 

suicida pNPTS138 (Figura 23). O pNPTS138 é derivado do vetor Litmus 38 (Biolabs) capaz 

de se transferir por conjugação em várias espécies de bactérias, possui múltiplos sítios de 

clonagem, marcador de resistência a canamicina e o gene da levansucrase sacB, usado na 

seleção do segundo evento de recombinação (Jenal and Fuchs, 1998). 

 

 

 

Figura 23. Mapa do vetor suicida pNPTS138. 

 

 

Os genes que foram deletados do genoma de XAC estão listados na Tabela 2. Para a 

construção dos mutantes foram realizadas uma série de amplificações das regiões 

codificadoras de interesse flanqueadas por aproximadamente 1000 pb de DNA upstream e 

downstream, como ilustrado na Figura 24. Para cada 50 µL de PCR foram utilizados 0.5µL de 

Taq polimerase High Fidelity (5U/ µL) (Invitrogen), 5µL de Buffer 10X, 2.5µL MgCl2 

Snabi.T7.SpeI.ApaI.MunI.NgoMI.KasI.HindIII.PstI.EcoRV.BamHI.EcoRI.NheI.EagI.MluI.BspEI.BsrGI.SphI.SalI.Snabi.T7.SpeI.ApaI.MunI.NgoMI.KasI.HindIII.PstI.EcoRV.BamHI.EcoRI.NheI.EagI.MluI.BspEI.BsrGI.SphI.SalI.



49 

 

50mM, 2.5µL DMSO (Sigma), 1 µL  de mix dNTS 10mM, 3µL do mix de oligos F e R (10 

pmol/µL cada), 1µL do DNA genômico de XAC 100 ng/µL e 35 µL de H2O milli-Q 

autoclavada. O programa de amplificação padronizado para todos os oligos desenhados 

consistia das seguintes etapas: 95
0
C/3min; 35 ciclos a 94

0
C/30s, 65

0
C/30s, 70

0
C/1min 50s; e 

70
0
C/10min.  

Primeiramente foram amplificados os fragmentos de 1000 pb gerados pelos pares de 

oligos F1-R1 e F2-R2, seguida por digestão com a enzima NdeI ou  NcoI, cujo sítio se 

encontra somente nos oligos R1 e F2 (Figura 24). Os pares de fragmentos digeridos foram 

ligados por 12 horas a 16°C utilizando a enzima T4 DNA ligase (Biolabs), gerando um 

fragmento único de aproximadamente 2000 pb, onde se conservou entre 30-100 pb da região 

codificadora específica que seria deletada. Os poucos aminoácidos da região amino-terminal e 

da porção carboxi-terminal conservados ficaram no mesmo quadro de leitura. O fragmento de 

2000 pb foi reamplificado por PCR com os oligos F1 e R2, seguido da digestão com enzimas 

de restrição específicas, cujos sítios se encontram nos oligos F1 e  R2. Os oligonucleotídeos 

usados para obter as construções dos nocautes encontram-se listados na Tabela 2. Em seguida, 

os fragmentos de 2000 pb reamplificados foram clonados no vetor pCR2.1-TOPO 

(Invitrogen), confirmados por clivagem com endonucleases e seqüenciamento. As reações de 

sequenciamento foram realizadas com o kit BigDye Terminator v3.1 cycle sequencing 

(Applied Biosystems) de acordo com as especificações do fabricante. Os clones corretos 

foram posteriormente digeridos com enzimas de restrição e os fragmentos de 2000 pb 

transferidos para o vetor suicida pNPTS138. A clonagem desses fragmentos no vetor 

pNPTS138 foi confirmada através da clivagem com endonucleases específicas (alguns 

exemplos são apresentados na  Figura 25).  
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Figura 24. Esquema representando a obtenção por PCR e clonagem dos fragmentos no vetor suicida 

pNPTS138. Também foi utilizado o sítio de NcoI no lugar de NdeI mostrado na figura. ATG e TAA 

representam os códons de início e parada da tradução do gene que foi deletado do genoma de XAC. 

 

Tabela 2. Oligonucleotídeos utilizados para gerar por PCR os fragmentos de 2000 pb clonados no 

vetor suicida pNPTS138. 

Genes Oligos 

XAC0208 (família NtrC) F1 (HindIII)   5’GATGAAGCTTCCTGGTCCGACCGCGAGGGC 3’ 

 

 R1 (NcoI)  5’ CTAGCCATGGTGGGATACGGCGGCGGTCTC3’   

 

 F2 (NcoI) 5’ CTCACCATGGTCGCAATCGTCGCTGATTTGGGTC 3’ 

 

 R2 (XhoI) 5’ GACGCTCGAGCCCCATTGGGTGACGCGAATGAC 3’ 

 

XAC0258 (GGDEF) 
F1 (HindIII) 5’ GCC GAA GCT TGG TGC TGA TCG CGC GCA CAG 3’ 

 
R1 (NdeI) 5’ CGTCGGCTCATATGC GCC TGC GGCGTT GTG GC 3’ 

 
F2 5’(NdeI) 5’ GCA TCG GGC ATA TGC CCG CTG AGC GAT GGG CAG CC 3’ 

 
R2 5’ (BamHI) 5’ CGC CGG ATC CTC CGA CGC CAC ACT GCG GTC CAG 3’ 

XAC0330 (CMF) 
F1 (BamHI) 5’ GCGATG GGA TCC GTG GCG ATG 3’ 

 

 
R1 (HindIII) 5’ CGC ACG CAG CTT GCT TCG TAC CTG CGC ACG CG 3’ 

 
F2 (HindIII)  5’ CAC GCG CCA AGC TTA ACT ACT ACA CC 3’ 

 
R2 (XbaI) 5’ CGA TGC GAT CTA GAC AGG CGT G 3’ 

XAC0424 (GGDEF) 
F1 (HindIII) 5’ GCG GCA AGC TTG ACA AGG TGG CAA AGC GAA TCG CG 3’ 

 
R1 5’ (NcoI) 5’ GTC TGC CAT GGC GCC AGG GTC TCG AGA GGT CTT G 3’ 

 
F2 5’ (NcoI) 5’GAC GCC ATG GTA CGA CGC CAA GGC CGC CGG 3’ 

 
R2 (BglII) 5’ GAC GAG ATC TGC CAC GCT GCT GGA CGA CGT TTC C 3’ 

 

XAC0483 (clp) F1 (EcoRI) 5’ GGCTGTGGAATTCTCGAGGTCATCGCGTGGCG 3’ 

 R1 (BamHI) 5’ GAG AGG ATC CGT CGT ATT TCC TGG GCT CAT GGT AG 3’ 

 F2 (BamHI) 5’  CGACGGATCCTTTGCTGCACGCACGCGGCAAGACC 3’  

 

5´

1000pb

3´

1000pb

ATG TAA

NdeI
F1 R2

F2R1

ATG TAACATATG

F1 R2

Snabi.T7.SpeI.ApaI.MunI.NgoMI.KasI.HindIII.PstI.EcoRV.BamHI.EcoRI.NheI.EagI.MluI.BspEI.BsrGI.SphI.SalI.Snabi.T7.SpeI.ApaI.MunI.NgoMI.KasI.HindIII.PstI.EcoRV.BamHI.EcoRI.NheI.EagI.MluI.BspEI.BsrGI.SphI.SalI.

5´ 3´

5´

1000pb

3´

1000pb

ATG TAA

NdeI
F1 R2

F2R1

ATG TAACATATG

F1 R2

Snabi.T7.SpeI.ApaI.MunI.NgoMI.KasI.HindIII.PstI.EcoRV.BamHI.EcoRI.NheI.EagI.MluI.BspEI.BsrGI.SphI.SalI.Snabi.T7.SpeI.ApaI.MunI.NgoMI.KasI.HindIII.PstI.EcoRV.BamHI.EcoRI.NheI.EagI.MluI.BspEI.BsrGI.SphI.SalI.

ATG TAACATATG

F1 R2

Snabi.T7.SpeI.ApaI.MunI.NgoMI.KasI.HindIII.PstI.EcoRV.BamHI.EcoRI.NheI.EagI.MluI.BspEI.BsrGI.SphI.SalI.Snabi.T7.SpeI.ApaI.MunI.NgoMI.KasI.HindIII.PstI.EcoRV.BamHI.EcoRI.NheI.EagI.MluI.BspEI.BsrGI.SphI.SalI.

5´ 3´
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 R2 (EcoRI) 5’ CTT CGA ATT CGA CCA CAC CTT GTA CGA CGG CG 3’  

XAC0494 (histidina quinase) F1 (HindIII)  5’ CCTGAAGCTTATGCTGACCGTCGACATGCCCGAAG 3’ 

  R1 (NcoI)  5’GTC TCC ATG GTC AGA GCA CCG CGC TTG TGA AGT CG 3’ 

  F2 (NcoI)  5’ GTATCCATGGACGCTCGCCTGCAAGCCGACGC 3’ 

 

 R2 (BglII) 5’ CAT GAG ATC TAC CTG CAGCGA AGT GGT TGC TCG 3’ 

 

XAC0495 (GGDEF-EAL) F1 (HindIII)  5’  GCT AAA GCT TCG CCC GGA GGC ACG TTG GAC GAT C 3’ 

 R1 (NcoI) 5’   CGC AGG AAT GAT CGA CGC GCC ATG GCG GC  3’ 

 F2 (NcoI) 5’ GCA ACC ATG GTG CAG ACC GTC GGC AAG GAA C 3’ 

 R2 (BglII) 5’ CGA AAG ATC TCA GAA CGT GGA GCC GCG CCC 3’ 

XAC0593 (GGDEF) F1 (BamHI) 5’ CGG CGG ATC CGG CGA TGC TCA CCT GCA TCG 3’ 

 
R1 (NcoI) 5’ GAT GCC ATG GGC GCT TAC GTG GCG GCT TGC TGG 3’ 

 
F2 (NcoI) 5’ GGT GCC ATG GAC GCT GGG CGC GAT CAG TGG G  3’ 

 
R2 (XhoI) 5’ CGA TCT CGA GGC GCA TCC AAC GTC GCG ACC AGA C  3’ 

XAC0644 (GGDEF) F1 (HindIII)  5’ GCC GAA GCT TGT GAG CGC CAC CAC CAC GCC CAC 3’  

 

 R1 (NdeI) 5’CCG ACA CCC ATA TGC GCT CAA ACG CCC TGC TTA GAT CTT G 3’ 

 

 F2 (NdeI)  5’CGA CGC TCC ATA TGC GCG GCC ATC CGG TGA TCT GAC CTG 

 

 R2 (SalI) 5’  TCG GGT CGA CCTTGA ACA CCA CAT CGC CGG CGG CG 3’  

 

XAC0696 (xcsE) F (EcoRI) 5’ GACAGCCAGGACGATGCGCCG 3’ 

 

 R (EcoRI) 5’ CAATCTGCGCGGTCTCGGTATCG 3’ 

 

XAC1185 (SpoT-HD) F1 (HindIII) 5’ CGACAAGCTTGTGTCCACCTGCCGATGACG  3’ 

 R1 (NcoI) 5’GATATCCATGGCGCTGCTTTTCCCCTAGGC 3’ 

 F2 (NcoI) 5’GCGAGTACACCATGGACAAGCGGATATTC 3’ 

 R2 (HindIII)  5’ CTTGAAGCTTGTGGATCTCGCCGTCGC 3’ 

XAC1040 (ppk) F1 (HindIII)  5’GTTGTCAAGCTTGGCGCATTGGCTGGCGGC 3’ 

 R1 (NcoI) 5’ GGC GTG GCC CAT GGA ATC GAT CGT CAA G 3’ 

 F2 (NcoI) 5’ GACAACGTCAGCGCCATGGTTGAGCTGGATG 3’ 

 R2 (HindIII)  5’GCG GCC AGA CCG GGC AAG CTT GGA TGT C 3’ 

XAC1330 (CYTH) F1 (HindIII)  5’  CAAGACCTTGGTCGGCTTTCGTGAAGCTTCGAC 3’  

 R1 (BamHI) 5’ CGG TGG ATC CAG GAA TTT GCG TTC GAT TTC TGT GG 3’ 

 F2 (BamHI) 5’  CGTTGGATCCTTCGCATCCGTTCAAGCAGTGGAAC 3’ 

 R2 (HindIII)  5’  CGG TAA GCT TGC GGC AGG CAT GCG TCA CAC C 3’ 

XAC1420 (GGDEF) 
F1(HindIII) 5’ CGC CAA GCT TGT TGC CGC CGA AGG CCG CAT CGC 3’ 

 
R1 (NcoI) 5’GGT TCC ATG GAG TCA TTG CCT ACA GTG GCC ACA AGC  3’ 

 
F2 (NcoI)  5’ CAA CGC CAT GGC GAA CCC GCG CGC GCA TTG AGC 3’ 

 
R2 (XhoI) 5’ CAT GCT CGA GGC CGG GAC TGA GGT TTC ACG ACT C 3’ 

XAC1486 (GGDEF) 
F1 (HindIII)  5’ GTTCGACCAGGAAGCTTCCTCTTCACCGGC 3’ 

 
R1 (NcoI) 5` GGA AAA GGA ATC GCC ATG GCA TCA CTC CTA T 3´ 

 
F2 (NcoI) 5´ CTGCTGATACCCATGGAGGTGGAGTACTTCAAGC 3´ 

 
R2 (HindIII)  5´ CGG ATA AGC TTT GCA ACC AAG GAC GTG CCT GAT TC 3´ 

XAC1735 (hfq) F1 (HindIII)  5’ GCTGGAAGCTTGGAGAAATCGTCAGCGTCGA 3’ 
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 R1 (NcoI) 5’ CCT TAG CCA TGG AAA AAT CCT CTT CAT TAT TGT TC 3’ 

 F2 (NcoI) 5’CAATCCATGGCGGAAGATGACGACGTCGAGC 3’ 

 R2 (HindIII)  5’GAG CAA GCT TCG GCG CCT GCG ATC TTG TCG 3’ 

XAC1743 (csrA/rsmA) F1 (EcoRI) 5` CACCTGAATTCGACTGCGCTTTGACTTCTCG 3` 

 R1 (HindIII)  5’ CGG CGA AGC TTG AGG ATC AAC ATT TTG CAA ATC 3’  

 F2 (HindIII)  5’ ATC ACG GCG ACG ATT CTT CGA AGC TTT GAT CG 3’ 

 R2 (EcoRI) 5’ GGT TTT GGA ATT CTT GAT CCT TAC TCC TTG ATG GTC C 3’ 

XAC1879 (rpfF) 
F1 (HindIII) 5’ GAG CAA GCT TCC GCG CGA CAT GCC AGG TTT CG 3’ 

 
R1 (NcoI) 5’ CGT GCT CCA TGG GTT TGA TCC TGG TAA GGC CCG CG 3’ 

 
F2 (NcoI) 5’ GCG CGT CGG CCA TGG GCG TCG CTG ATT TTT GAT 3’ 

 
R2 (BglII) 5’ GCA GGA TGC CGA CAC CAC CGC CAG ATC TCC GG 3’ 

XAC1878 (rpfC) 
F1 (HindIII) 5’ CGA GAA GCT TAC ATC GCG CCG GAG TTG AAG GTC 3’ 

 
R1 (NcoI) 5’ CCG ATT CAT CAG CGT TTG CCG GAT CCA TGG CGA AC  3’ 

 
F2 (NcoI) 5’ CCG AGG GCG GGG CCA TGG GTA ATG GCG ATC C 3’ 

 
R2 (BglII) 5’GAT CAG ATC TGC GTG CCC GCC GAC ATC CGC TC 3’ 

XAC1877 (rpfG) 
F1(HindIII) 5’ CTA GAA GCT TCA TTC ACT ACC CAC CAC AAT GCG 3’ 

 

 

 
R1(NcoI)  5’ CGG CCG GAT TCC CTA AAA CAT GCC CAT GGG CAT 3’ 

  
R2 (NcoI) 5’ GTA CCC ATG GTC GGG CGT CTG TTC GAT CCG CGT TG  3’ 

  
F2 (BglII) 5’ GCT GGA CGC TGC CCT GGT CGG TAG ATC TTG AC  3’ 

 XAC1883 (hipotética) F1 (BamHI) F1 5’  GTA CGG ATC CGA ACT TGC CCA CCA CGC CGA G 3’ 

 

 R1 (NcoI) 5’ GTT CGG CAA CGG TGG CTT CCA TGG AGC ATG CTC C 3’ 

 

 F2 (NcoI) 5’ GAG ACC ATG GTG TTC GAC CTA TGA TCG CCC TGG ATT C  3’ 

 

 R2 (XhoI) 5’ CCG GCT CGA GCA CAT TGA ACA CGG TGA CGG TCA G 3’ 

 

XAC1884 (hipotética) F1 (HindIII)  5’CGCCAGGTTTTCCAGGTTCAAGCTTGGTGA 3’ 

 R1 (BamHI) 5` AGG ATG TCC AGC AGG ACC GAG GAT CCA AGG G 3’ 

 F2 (BamHI) 5’ CGCGATTACTTCAAGGGTTTGAAGGATCCGTCGT 3’ 

 R2 (HindIII)  5’CTG CGA CAC GTC CAA GCT TCG ATC GGC AAG 3’ 

XAC1887 (GGDEF-EAL) F1 (EcoRI) 5’ CTATGAATTCCGAGCGCGGCGCCGACACCAC 3’ 

 R1 (NdeI) 5’ CAG CAG GCG CGA TTG CAG ATA GCA TAT GAA GAA TGG 3’ 

 F2 (NdeI) 5’ GGAAGCCTGGCATATGGACGCGCAACCGTAATC 3’ 

 R2 (EcoRI) 5’CGC AGA ATT CCA GGC GCT CTC GCA GCA CTA CC 3’ 

XAC1938 (GGDEF-EAL) F1 (HindIII)  5´ GAACGCAAGCTTGGCCGAATTGGTATCCGAG 3´ 

 R1 (NcoI) 5´ GTTGTCCATGGTTCCGACCACCTATCCAGTTCCTAC 3´ 

 F2 (NcoI) 5´ CTTGCCATGGTCTGAGCCGCTCACTGCC 3´ 

 

 

R2 (HindIII)  5´ GCATCTTGCCGCCTTCGTAAGCTTGAGCAC 3´ 

XAC1939 (GGDEF) F1 (HindIII)  5’ GCC GAA GCT TCT CGC TCA AGG CCA CCC ACG ACG  3’ 

 R1 (NdeI) 5’ GAT CGG CCA ACG ACA GCA ACG CAA ACA TAT GAC AAC ACC 3’ 

 F2 (NdeI) 5’ GTT CTG TAC ATA TGG CAT GAG TCG CGC CGG CGG CCA  3’ 

 R2 (XhoI) 5’ GAG CCT CGA GTG CTG AAA GCG GCG CGA CAG C  3’ 

XAC1940 (GGDEF) 
F1 (HindIII) 5’ GAT GAA GCT TCT GCA ACC CAG ATG GTG ATC GAT G  3’ 
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R1 (NdeI) 5’GCC AGC TAC ATA TGG AGC CAC GAC CTT GCA TGC AGG CG 3’ 

 
F2 (NdeI) 5’ CGA CCA CGC ATA TGC TGC CGC TGG ACA CGC TCG ATC AG 3’ 

 
R2 (XhoI) 5’ GAA CTC GAG TCG ATG GCG CAC AGC TTG CGT GCG C 3’ 

XAC1971 (PilZ) F1 (HindIII)  5’ GCATGGAGAAAGCTTCAGCGACCGCTACACCG 3’ 

 R1 (BamHI) 5’ CAA TTG GAT CCA ACT GAG CGT GTC GGC AAA CAG TTC 3’ 

 F2 (BamHI) 5’  CGATGGATCCATGATGTCTGGTTGTGGCTGCGG 3’ 

 R2 (HindIII)  5’ GCA ACA GAC GGA TCG ACT GCA GCA AGC TTG AGG 3’ 

XAC1975 (fliC) F1 (HindIII)  5’ ACCGAAGCTTGCTTCTGGATTTCAGCCGCGATG 3’ 

 R1 (NcoI) 5’ GTT GAT TAC CTG TGC CAT GGT TTG ATT TCT CCT AAG 3’ 

 F2 (NcoI) 5’  GGTTCCATGGAGAACGTGCTGAGCCTGCTGCAG 3’ 

 R2 (HindIII)  5’ GAG GTC GCT GAC GGT GTT GGA AGC TTG GAC GTG 3’ 

XAC2382 (GGDEF-EAL) 
F1 (BglII) 5’  GAC TAG ATC TGC AGG CCG GAA ACT GAC GTC TGT CAC  3’ 

 
R1 (NcoI) 5’ CCG AAC CAT GGC GCA CCT GAG TCA TTC CAC GTG ATC CC 3’ 

 
F2 (NcoI) 5’ GCA TCC ATG GTG ATC GCT GCA GGG TGA GTG CCG TGG G 3’ 

 
R2 (XhoI) 5’ CTG GCT CGA GCT CCC GGC TTC GGC CTG GAT G 3’ 

XAC2398 (GGDEF-EAL) F1 (HindIII)  5’ GAGGAAGCTTCGAGGTCCAGACCAGCCAGGG 3’ 

 R1 (NdeI) 5’CGT CGA CGA TCA TAT GCA GGC GGA GGG TGA GAT CTT TG 3’ 

 F2 (NdeI) 5’CATTCTGACATATGTCCGAATTCGTCGCCGATGCGC 3’  

 R2 (HindIII)  5’ CGC CAT GTT CAA CCG CAT TTT CCT AAG CTT CCT GC 3’ 

XAC2482 (GGDEF) F1 (HindIII)  5’  GTA CAA GCT TGG CAT CGT GCG CAT GGC CGA 3’ 

 R1 (NcoI) 5’  CAA CAC CAT GGC CGC TGC GGT AGG ACT GCA C  3’ 

 F2 (NcoI) 5’ CTG TCC ATG GTA TGA TCC CGC ATC GTC TGC AGG CCC3’ 

 R2 (XhoI) 5’ CTA GCT CGA GTC ACC CGT TGC AGG TGC TGG CG  3’ 

XAC2492 (histidina quinase) F1 (HindIII) 5’  GGATAAGCTTGCTCGATGAGGCAGCCGTCCGC 3’  

  R1 (NcoI)  5’  CTG GCC ATG GTT CGT CCC TTC GCC TTG CCT G 3’  

  F2 (NcoI)  5’ GCTACCATGGGTGACGATGCCGACCGGATAGATC 3’ 

  R2 (BglII) 5’ GCT GAG ATC TCA CCA GGC GCG GTT CCA GTT GTT TGC 3’ 

 XAC2583 (gumD) (Dunger et al., 2007) 

XAC2868 (EAL) F1 (EcoRI) 5’AGCCGAATTCTAGCGTGGAACTGGCCGAAAGCG3’ 

 R1 (BamHI) 5’ GAG CTG GAT CCA CGC TGT CGT CCA CGA CCA GGA C 3’ 

 F2 (BamHI) 5’ GTCTGGATCCCGACAACACGTTCCACAGCGAT 3’  

 R2 (EcoRI) 5’ TGC CGA ATT CGT CGA CCA CCA TGG CCT TGA TG 3’ 

XAC2870 (CheB) F1 (HindIII)  5’ACAAGAAGCTTATCTGATGGCATCGCCGATG 3’ 

 R1 (NcoI) 5’ CCGAATCGTCGACCACCATGGCCTTGATG 3’ 

 F2 (NcoI) 5’GTGACGCCATGGTGCAATAACGCGACAGACGTCC 3’ 

 R2 (HindIII)  5’ GAG CGG CTC AAG CTT GCT CCC CAA G 3’ 

XAC2975 (ptsK) F1 (HindIII)   5’ GAT CAA GCT TCA TCC GGC GTC CCA GTG GCG C 3’ 

 

 R1 (NdeI) 5’  CTT GTC GCT CAT ATG CTG GTC GAA CAG TTC GCG TGC G  3’ 

 

5’  CTT GTC GCT CAT ATG CTG GTC GAA CAG TTC GCG TGC G  3’ 

 

5’  CTT GTC GCT CAT ATG CTG GTC GAA CAG TTC GCG TGC G  3’ 

 

 F2 (NdeI)  5’ GAC GCA TGC CAT ATG t AGT ATC GCG CCC TCC ACG CTG 3’ 

 R2 (XhoI) 5’ CGC GAA TTC CAA CCT AAG AAG TAA GGC TAG CGA GCG 3’ 
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XAC2924 (pilT) F1 (HindIII) 5´ CGACAAGCTTGTGTCCACCTGCCGATGACG 3´ 

 R1 (NcoI) 5´ GATATCCATGGCGCTGCTTTTCCCCTAGGC 3´ 

 F2 (NcoI) 5´ GCGAGTACACCATGGACAAGCGGATATTC 3´ 

 R2 (HindIII)  5´ CTTGAAGCTTGTGGATCTCGCCGTCGC 3´ 

XAC3098 (pilL) F1 (HindIII)  5’ GATCAAGCTTACGCCGTGGACGAACTGCGCCA 3’ 

 R1 (BamHI) 5’ TGG TGG ATC CAG ACG GTT CTT CGG CAA AAT ATT C 3’  

 F2 (BamHI) 5’ CTGGGCAAGCCCTACCAAGAGTTGGATCCTGATG 3’  

 R2 (HindIII)  5’ GAC TTA AGC TTC GGC CAA TGC CAG CGA TGC CTC C 3’  

XAC3113 (relA) F1 (HindIII)  5’ GAACGCAAGCTTGGCCGAATTGGTATCCGAG 3’ 

 R1 (NcoI) 5’GTTGTCCATGGTTCCGACCACCTATCCAGTTCCTAC 3’ 

XAC3229 (pilB) F1 (HindIII)  5’GAACGCAAGCTTGGCCGAATTGGTATCCGAG 3’ 

 F1 (HindIII)  5’GAACGCAAGCTTGGCCGAATTGGTATCCGAG 3’ 

XAC3393 (spoT) F1 (HindIII)  5’ GGCCACGACGTCTTGCTGGAAAGCTTGACTG 3’ 

 R1 (NcoI) 5’GAG ACG TCA CGA CGG TCG CCA TGG GCA G 3’ 

 F2 (NcoI) 5’ GTCACCATGGTTCTGAAGTGATGCGCCGGCT 3’ 

 R2 (HindIII)  5’CAG TCA AGC TTC GTC CTG CAG CCA ATG CGG TG 3’ 

XAC3402 (PilZ) F1 (HindIII)  5’ CGCGAAgcTTGCTCAACACCGTGGCCGAGTC 3’ 

 R1 (BamHI) 5’ GGG TGG ATC CTG GAT CAT GGC TGG GCC TCG G 3’ 

 F2 (BamHI) 5’GCCTGGATCCTGCCGAAGAA CAT CTA GCC GGG TAAG 3’ 

 R2 (HindIII)  5’ GTA GGT GTG GGT GAT GTC GCT GGC GTA AGC TTC GTA T 3’ 

XAC3518 (BcsA-PilZ) F1 (HindIII)  5’ GAAGAAGCTTGCAGCGGCGATTATGTGGC 3’ 

 R1 (BamHI) 5’ CGT GGC GCC CAG CGG ATC CAT GTT GTA GAG  3’ 

 F2 (BamHI) 5’CAGTGGATCCGGAGTCGTGAGTGTGATGCGT 3’ 

 R2 (HindIII)  5’ GCT GCA GGT AAG CTT CGC TGT TGC GGC CG 3’   

XAC3544 (xpsE) F (EcoRI) 5’ GTGATCCGGCTGGTGAACCTGGTG 3’ 

 R (EcoRI) 5’ GCTTGGCCTGGAACTGGTTGATGC 3’ 

XAC3683 (histidina quinase) F1 (HindIII)  5’ GTCTAAGCTTACACATGCCGTCGGACGTGCGTTTGC’ 

 

 R1 (NcoI) 5’ CGCCTGCTCGCCGTAGAACACCATGGTCGA  3’ 

 

 F2 (NcoI) 5’ CGTGCTGTCTGCCATGGCGGTGGAGTAAC 3’ 

 

 R2 (BglII) 5’  CAACCTCGAGATCATCCGTGGCGATGGGCTTG 3’ 

 

XAC4103 (rapK) F1 (HindIII)  5’ ACAGCAAGCTTCCGCCCGCGCTATCTGCTCG 3’ 

 R1 (NcoI) 5’ GCA TCG CCG AAG CCG ACC ATG GCC AGC A 3’ 

 F2 (NcoI) 5’GATGCCATGGGTTGATGCCGCCTGCCGC 3’ 

 R2 (HindIII)  5’ AGG CAA GCT TGG TGC ATG CGC CGC ATC TGG 3’ 
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Figura 25. Confirmação da clonagem dos fragmentos de 2000 pb no vetor suicida pNPTS138 para 

obtenção dos nocautes. M, Marcador; 1, XAC0330; 2, XAC1878 9 (rpfC); 3, XAC1879 (rpfF); 4, 

XAC0258; 5, XAC0424; 6, XAC0593; 7, XAC1420; 8, XAC2382 (digestão parcial). Os clones foram 

digeridos com as enzimas endonucleases EcoRI e HindIII e posteriormente as reações foram resolvidas 

em gel 1% agarose.  

 

3.2. Preparação e transformação de células competentes de Xanthomonas axonopodis pv 

citri (306) e Xanthomonas campestris pv campestris (ATCC33903)  

 

Para realizar os diferentes ensaios, as células de XAC e XCC competentes foram 

preparadas utilizando 100 mL do meio de cultura circlegrow (Genese) com as bactérias 

crescidas a 28 
0
C até uma DO600nm de 0.5. Depois de crescidas as células foram coletadas por 

centrifugação por 10 minutos a 4000 rpm a temperatura 4 
0
C. Em seguida, as células foram 

lavadas três vezes com água Milli-Q autoclavada. Após as lavagens, as células foram 

ressuspendidas em 20% glicerol, aliquotadas em tubos eppendorfs e imediatamente 

eletroporadas com o DNA plasmidial. Para as eletroporações foram misturados 200 ng do 

DNA plasmidial com 200 µL de células em cubetas de 0.2 cm. A eletroporação foi realizada 

no equipamento Gene Pulser (BIO-RAD) na voltagem de 2.0 KV; 25 µF; 200 Ohms. As 

células foram recuperadas no meio 2xTY (Triptona 1.6%, extrato de levedura 0,2%, cloreto 

de sódio 0,5%) por 2 horas e plaqueadas no meio seletivo.  
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3.3. Produção dos mutantes não polares  

 

Um esquema que resume o processo de obtenção dos nocautes não-polares em XAC 

está apresentado na Figura 26. Depois de confirmada a clonagem dos fragmentos de 2000 pb 

no vetor suicida pNPTS138, células de XAC competentes foram eletroporadas com as 

construções, e selecionadas no meio LB ágar (1% de Bacto triptona, 0,5% de extrato de 

levedura, 1% de Cloreto de Sódio e 1,5% ágar , pH 7.5) com canamicina 100 g/mL. A 

inserção do plasmídeo pNPTS138, no genoma de XAC, durante a primeira recombinação, 

permitiu  a seleção de colônias resistentes a canamicina e sensíveis a sacarose que possuem 

duas copias do genes de interesse uma inteira e outra deletada.  

Essas colônias resistentes a canamicina e sensíveis a sacarose foram crescidas a 28 
0
C 

e 180 rpm durante 12 horas no meio 2xTY contendo ampicilina 200 g/ml. Nesta etapa não 

foi adicionado canamicina para permitir o segundo evento de recombinação, que consiste na 

saída do vetor pNPTS138 do genoma de XAC carregando a versão inteira ou deletada do gene 

de interesse. Após as 12 horas de crescimento, as células foram diluídas e plaqueadas no meio 

LB ágar suplementado com 5% sacarose e ampicilina 200 g/mL. Depois de três dias, as 

colônias que cresceram neste meio foram replaqueadas e selecionadas em três diferentes 

condições de meio LB ágar: 

Meio 1: LB-ágar + ampicilina + 5% sacarose 

Meio 2: LB-ágar + ampicilina + canamicina+ 5% sacarose  

Meio 3: LB-ágar + ampicilina + canamicina 

 

O crescimento das colônias nos meios 1, 2 e 3 foi observado por dois dias. As colônias 

que cresceram somente no meio 1 com ausência de canamicina e na presença de sacarose 

devido a ocorrência do segundo evento de  recombinação e a perda do vetor pNPTS138, 

foram selecionadas e  analisadas por PCR com os oligonucleotídeos F1 e R2 que flanqueiam o 

gene deletado. Exemplos desta seleção são apresentados na Figura 27. 
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Figura 26. Esquema mostrando o processo de seleção para obtenção de mutantes não-polares em 

XAC, usando o vetor suicida pNPTS138. Amp, ampicilina; Can, canamicina; Sac, sacarose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Confirmação das deleções nos genes de interesse por PCR de colônias submetidas às 

seleções nos meios LB ágar 1, 2 e 3. Os produtos de PCR das colônias de XAC foram resolvidos em 

gel de agarose 1% A) PCR com os oligos F1 e R2 (Tabela 2) das colônias selecionadas para o nocaute 

do gene XAC1420. Somente as colônias 6,7 e 9 apresentaram o gene XAC1420 deletado B) PCR de 

colônias selecionadas para o nocaute cmf (XAC0330) com os oligos F e R, que flanqueiam o gene cmf 

(Andrade et al., 2006). WT, colônia selvagem; e M1-4 são colônias de XAC carregando a deleção em 

XAC0330. C) PCR com os oligos F1e R2 (Tabela 2) das colônias para o nocaute do gene XAC2382. 

WT, 2, 5, 6, 7 e 8, são colônias de XAC selvagem; 1,3,4,10 e 11 são colônias de XAC carregando a 

deleção do gene XAC2382.  

 

Eletroporação de XAC com a  construção em pNPTS138

Seleção com LB+amp+can

Repicagem das colônias simultaneamente em placas com 
LB+amp+can e LB+amp+can+5% sac

Colônias resistentes a canamicina e sensíveis a sacarose foram colocadas 
para crescer em meio líquido 2xTY+amp

Depois de 20 horas de crescimentos as bactérias crescidas foram diluídas 
a 10-3, 10-4 e 10-5 e plaqueadas em meio LB+amp+5% sacarose

Colônias crescidas foram repicadas simultaneamente em meio 1) LB+amp+5% sac
2) LB+amp+can+5% sac e 3) LB+amp+can

Colônias que cresceram somente em LB+amp+5% sac foram analisadas por PCR para 
verificar se possuíam o gene de interesse deletado

4000 pb
2000 pb

M  WT   1    2    3    4     5    6    7    8    9

4000 pb
2000 pb
4000 pb
2000 pb

M  WT   1    2    3    4     5    6    7    8    9

M  WT  1    2     3    4    5     6    7    8     9    10  11M  WT  1    2     3    4    5     6    7    8     9    10  11

4000 pb
2000 pb

M  WT  1    2     3    4    5     6    7    8     9    10  11M  WT  1    2     3    4    5     6    7    8     9    10  11

4000 pb
2000 pb

M  WT  M1 M2 M3 M4M  WT  M1 M2 M3 M4

1500 pb

500 pb

M  WT  M1 M2 M3 M4M  WT  M1 M2 M3 M4

1500 pb

500 pb

A B 

C 
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3.4. Clonagem dos genes de XAC no vetor pUFR047 para complementação dos nocautes 

 

Os nocautes que mostraram alteração nos fenótipos de mobilidade e produção de 

enzimas extracelulares foram complementados com a construção contendo o gene que foi 

previamente nocauteado clonado no vetor pUFR047 (incW Gm
r
 Amp

r 
mob

+
 Pmob lacZA

+
 

par
+
) (De Feyter et al, 1993) (Figura 28). O vetor pUFR047 possui origem de replicação para 

uma ampla gama de hospedeiros e genes que conferem resistência a ampicilina e a 

gentamicina. 

 

 

Figura 28. Mapa do vetor pUFR047 utilizado nas complementações das cepas de XAC 

mutantes (De Feyter et al., 1993). 

 

 

Os oligos Forward (F) e reverso (R), que foram utilizados para gerar as construções de 

complementação das cepas mutantes, estão descritos na Tabela 3. Os fragmentos contendo 

aproximadamente 1000 pb upstream do primeiro códon dos genes rpfG (XAC1877), clp 

(XAC0483), hfq (XAC1735), csrA (XAC1743), rpoZ (XAC3394), operon spoT-rpoZ 

(XAC3393-XAC3394), XAC2398, XAC1971 e XAC2975 foram clonados no vetor pUFR047 

usado endonucleases específicas (Tabela 3). As construções foram confirmadas com 
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endonucleases específicas e por reações de sequenciamento com kit BigDye (Applied 

Biosystems). 

A preparação das células de XAC para eletroporação foi realizada conforme descrito 

na seção 3.2. As células competentes dos mutantes foram eletroporadas com a respectiva 

construção de complementação no vetor pUFR047. As colônias transformadas com a 

construção em pUFR047 foram selecionadas em meio LB contendo 15 µg/mL de 

gentamicina. A complementação do mutante XAC2398, homólogo a fimX de Pseudomonas 

aeruginosa, está descrita no trabalho publicado (Guzzo et al., 2009). 

 

Tabela 3. Oligonucleotídeos usados para clonagem dos genes que foram deletados no vetor de 

complementação pUFR047. 
Gene Oligos 

XAC0483 F1 (EcoRI) 5’ GGCTGTGGAATTCTCGAGGTCATCGCGTGGCG 3’ 

XAC0483 R (XhoI)  5’ CAGTGCTCGAGGCACGTGCTGCACAGCGCC 3’ 

XAC1735 F1 (HindIII)  5’ GCTGGAAGCTTGGAGAAATCGTCAGCGTCGA 3’ 

XAC1735 R (EcoRI) 5’ CACGCAGAATTCCGTTATTGCTCGACGTCGTC 3’ 

XAC1743 F1 (EcoR I) 5` CACCTGAATTCGACTGCGCTTTGACTTCTCG 3` 

XAC1743 R (EcoRI) 5’ CTAACGTAAACCCTTGAATTCAACGATCAATTGGAAG 3’ 

XAC1877 F1(HindIII) 5’ CTAGAAGCTTCATTCACTACCCACCACAATGCG 3’ 

XAC1877 R (EcoRI)  5’ AGAATTCCTCGAGTATTATGCTCCTGGACGCACCGA 3’ 

XAC1971 F1 (HindIII)  5’ GCATGGAGAAAGCTTCAGCGACCGCTACACCG 3’ 

XAC1971 R (XhoI)  5’ CTACTCGAGTCAACGCTGGCGGCGGGC 3’ 

XAC2398 F1 (HindIII)  5’ GAGGAAGCTTCGAGGTCCAGACCAGCCAGGG 3’ 

XAC2398 R (HindIII) 5’ GCGGATCCCTCGAGCTTTCAGCCGAACTCG 3’ 

XAC2975 F1 (HindIII)   5’ GATCAAGCTTCATCCGGCGTCCCAGTGGCG C 3’ 

 XAC2975 R (XhoI) 5´ CAGCTCGAGTCATGGCGTGCGTCGCTCCAGC 3´ 

XAC3402 F1 (HindIII)  5’ CGCGAAGCTTGCTCAACACCGTGGCCGAGTC 3’ 

XAC3402 R (XhoI)  5’ CTACTCGAGTTACCCGGCCAGATGTTCTTCGGC 3’ 

XAC3394 F1 (HindIII)  5’ GGCCACGACGTCTTGCTGGAAAGCTTGACTG 3’ 

 

 

 

 

XAC3394 R1 (NcoI) 5’GAGACGTCACGACGGTCGCCATGGGCAG 3’ 

XAC3393/XAC3394 R (HindIII)  5’GGTCGAAGCTTATGGATGATCTGGGACATGGC 3’ 
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3.5. Expressão induzida e constitutiva de genes de XAC utilizando os vetores pBRA e 

pMR20 

 

Várias orfs (open reading frames) de XAC foram amplificadas por PCR, usando os 

oligonucleotídeos descritos na Tabela 4. Os fragmentos amplificados foram purificados do gel 

de agarose 1% e clonadas em fusão ao promotor induzível por L-arabinose BAD, nos sítios de 

NcoI e SalI do vetor pBRA (Broad Host Range Arabinose inducible) derivado do vetor 

pBAD24 (Guzman et al., 1995). O vetor pBRA foi produzido pela Dra. Miriam Marroquin, 

que clonou a origem de replicação BBR1 do vetor pBBR-RESO  (MoBitec) e o gene spc
R
/str

R 

de pHRP317 no vetor pBAD24 (Figura 29). As construções obtidas em pBRA foram 

confirmadas por digestão com enzimas de restrição e seqüenciamento. 

 

 

Tabela 4. Oligonucleotídeos usados para clonagem das orfs de XAC selecionadas nos vetores pBRA e 

pMR20. 

Nome do gene Oligonucleotídeos 
Clonagem no vetor pBAD  

XAC0258  F (NcoI) 5’ GAT ACC ATG GAT TGC CAC AAC GCC GCA GGC GCA C 3’ 

XAC0258   R (XhoI) 5’ GTC CTC GAG TCA GCG GTG ACC CGA TGC AGG CGG 3’ 

XAC0424    F (NcoI) 5’ GTCATGCCATGGCAGACCAGCCCGAAC 3’ 

XAC0424 R (XhoI) 5’ TATAAGCTTCTCGAGTATTAATCGGCGTTGATCACCCGG 3’ 

XAC0483 F (NcoI) 5´ CGCGGAACTACCATGGGCCCAGGAAATACG 3´ 

XAC0483 R (XhoI)  5’ CAGTGCTCGAGGCACGTGCTGCACAGCGCC 3’ 

XAC0593 F (NcoI) 5’ GATACCATGGCATCAGCTTGGCGTGCGCACGCTGC 3’ 

XAC0593 R (XhoI) 5’GTCCTCGAGTCAACACACCGCCCACTGATCGCGCC 3’ 

XAC1185 F (NcoI) 5´ GATCCATGGCGCTGACGGCTGAGCCAATC 3´ 

XAC1185 R (XhoI) 5´ CATCTCGAGTTACGGTTGCGCGTCCAGCC 3´ 

XAC1486 F (NcoI) 5’ GATACCATGGTCCTCCACCTGCGGCGGGATTTTCG 3’ 

XAC1486 R (XhoI) 5’GTCCTCGAGTTATTCGGCAACCCGCACGCTGTC 3’ 

XAC1877 rpfG F (NcoI) 5’ GCCATGCCATGGAGGATGTTTTAGGGAATCCG 3’ 

XAC1877 rpfG R (XhoI) 5’ AGAATTCCTCGAGTATTATGCTCCTGGACGCACCGA 3’ 

XAC1877 HD-GYP F (NcoI) 5’ CGCGCGCCATGGAGTACCGCGACTC 3’ 

XAC1877 HD-GYP R (XhoI) 5’AGAATTCCTCGAGTATTATGCTCCTGGACGCACCGA 3’ 

XAC1887 F (NcoI) 5’ GATCCATGGCGCTGACGGCTGAGCCAATC 3’ 

XAC1887 R (XhoI) 5’CATCTCGAGTTACGGTTGCGCGTCCAGCC 3’ 

XAC2382 EAL F (NcoI) 5’GGAGCGCCTGCGTGCACCATGGAGCAG 3’ 

XAC2382 EAL R (XhoI) 5’ CATCTCGAGTCACCCTGCAGCGATCAGCTTG 3’ 

Clonagem no vetor pMR20 

XAC1877 rpfG F (BamHI) 5’ CGTGGATCCGTATATGCAAGATGTTTTAGGGAAT  3’ 

XAC1877 rpfG R (XhoI) 5’ TATAAGCTTCTCGAGTATTAATCGGCGTTGATCACCCGG 3’ 
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Figura 29. Mapa do vetor pBRA mostrando o sítio múltiplo de clonagem, a origem de replicação 

pBBR1 compatível com várias espécies de bactérias, gene de resistência a 

espectinomicina/estreptomicina, promotor BAD induzível por L-arabinose gene araC ativador da 

expressão de BAD e mob que permite a transferência do plasmídeo por conjugação.  

 

 

A estratégia geralmente usada para promover a expressão constitutiva de um gene de 

interesse em Xanthomonas spp é fusionar a orf do gene de interesse no promotor lac (He et 

al., 2007). Para isto, utilizamos o vetor pMR20, que foi  gentilmente cedido pela Profa. 

Regina Baldini - IQ-USP. O vetor pMR20 é derivado do mini-RK2, replica em vários 

hospedeiros bacterianos, apresenta baixo número de cópias, confere resistência a tetraciclina, 

possui promotor lac e um sítio múltiplo de clonagem (Skerker et al., 2005a) (Figura 30). A orf 

de rpfG foi amplificada com os oligos descritos na Tabela 4, clonada no vetor pCR2.1-TOPO 

(Invitrogen) e transferida para o vetor pMR20 nos sítios de BamHI/EcoRI. Utilizamos como 

controle a orf do gene repórter lacZ que estava inicialmente clonado nos sítios de 

BamHI/EcoRI do vetor pUC18. A orf de lacZ foi retirada deste vetor com as enzimas 

BamHI/EcoRI e clonada nos mesmos sítios no vetor pMR20 obtendo a construção 

pMR20lac::lacZ. A construção pUC18-lacZ foi gentilmente cedida pelo Prof. Frederico 

Gueiros, IQ-USP. 

pBRA
6447 pb
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As células de XAC transformadas com as construções em pBRA e pMR20 foram 

selecionadas em meio LB-ágar contendo espectinomicina 200 g/mL e tetraciclina 15 g/mL, 

respectivamente. Os ensaios com as cepas transformadas foram realizados nos meios LB, 

2xTY ou SB (5 g/L sacarose 5 g/L extrato de levedura, 5 g/L peptona, 1 g/L ácido glutâmico, 

ajustar pH 7.0) suplementados com 0.3 % L-arabinose no caso de pBRA. A atividade de β-

galactosidase foi confirmada na cepa selvagem transformada como a construção 

pMR20lac::lacZ. 

Para os ensaios de super-expressão dos genes de interesse a cepa selvagem de XAC 

transformada com as construções em pBRA foi crescida em meio LB 1.5% ágar ou 2xTY 

suplementados com 0.25% (p/v) L-arabinose. A seguir, os agregados celulares e colônias 

rugosas foram observados na lupa Nikon modelo CD-S com um aumento de 40X e 

fotografadas com a câmera Nikon Coopix 995.  

 

 

Figura 30. Mapa do vetor pRM20 usado para promover a expressão constitutiva de genes de interesse 

em XAC. 

 

 

 



63 

 

3.6. Ensaios de mobilidade  

 

Os ensaios de mobilidade em meio Eiken 0.6% ágar foram realizados conforme 

descrito por Ryan et al. (2007). Células de XAC, crescidas em meio LB-ágar por 2 dias a 30 

0
C,  foram inoculadas com a ponta de uma ponteira de plástico no centro da placa contendo 

meio Eiken ágar (8 g/L de nutriente Eiken e 6 g/L de ágar Eiken) (Eiken Chemical, Tokyo). 

As colônias foram incubadas por 3 dias a 30 
0
C para análise da mobilidade. 

A mobilidade dos mutantes de XAC também foi analisada no meio SB 0,5% ágar (5 

g/L sacarose 5 g/L extrato de levedura, 5 g/L peptona, e 1 g/L ácido glutâmico, 5 g/L bacto 

ágar BD, pH 7) de acordo com Gottig et al. (2009). Culturas de XAC foram crescidas por 20h 

em meio 2xTY (Triptona 1.6%, extrato de levedura 0,2%, cloreto de sódio 0,5%) 

suplementado com ampicilina 100 g/mL. A DO600nm de cada cultura foi verificada e 

diluições em meio 2xTY foram realizadas quando necessário para igualar as DO600nm das 

culturas. Um volume de 5 µl de cada cultura na mesma DO600nm foi inoculado em placas com 

meio SB 0,5% ágar. As placas foram secas no fluxo por aproximadamente 30 minutos e 

incubadas por 3 dias a 30 
0
C.   

Também foi verificado o efeito da super expressão das orfs descritas na Tabela 5, 

fusionadas ao promotor BAD, sobre a mobilidade de XAC em meio SB 0,5% ágar 

suplementado com 0.3% de L-arabinose. Igualmente como descrito para o meio SB, as 

culturas de XAC crescidas em meio 2xTY com espectinomicina 200 g/mL tiveram sua 

DO600nm determinadas, que em seguida foram igualadas e 5 µL de cada cultura foram 

inoculados em placas contendo o meio SB 0,5% ágar suplementado com  0.3% L-arabinose. 

As placas foram secas no fluxo e incubadas por 3 dias a 30 
0
C.   
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3.7. Microscopia eletrônica de transmissão das células de XAC 

 

Os experimentos de visualização das células de XAC, usando o microscópio eletrônico 

de transmissão ELMISKOP I, da Siemens, foram realizados sob a orientação do Dr. Kitajima, 

ESALQ-USP, Piracicaba, SP. Células de XAC foram retiradas das bordas de colônias 

crescidas no meio de mobilidade SB 0,5% ágar por 2 dias a 30 
0
C. As células foram lavadas e 

ressuspendidas em água Milli-Q autoclavada, transferidas para redinhas de carbono, tratadas 

com o fixador (glutaraldeído 2,5% (v/v), paraformaldeído 2% (v/v), CaCl2 1 mM e tampão 

cacodilato 50 mM pH 7.2) e coradas negativamente com a solução 1% (p/v) de acetato de 

uranila.  

 

3.8. Purificação e quantificação da goma xantana no sobrenadante de XAC  

 

As cepas XAC selvagem e nocautes foram crescidas em 15 mL de meio 2xTY 

suplementado com 1% sacarose e ampicilina 200 g/ml. A produção de goma xantana da 

cepa selvagem foi determinada conforme descrito em (Tang et al., 1991). Para fracionar a 

goma xantana, o sobrenadante da cultura de XAC crescida a 30 
0
C até DO600nm 2 foi separado 

das células por centrifugação a 11.000 g  por 10 min. Em seguida, o sobrenadante foi 

transferido para um tubo falcon de 50 mL. Dois volumes de etanol gelado foram adicionados 

ao sobrenadante e depois de misturados foram estocados a -20 
0
C por 20h. O material 

precipitado foi coletado por centrifugação a 5000 rpm por 10 min, ressuspendido em 5 mL de 

água destilada e 2 volumes de etanol gelado. As amostras foram centrifugadas 5 000 rpm por 

10 min. O material precipitado foi seco na estufa a 65
0
C e a quantidade de exopolissacarídeos 

da amostra foi determinada pelo seu peso seco. A quantificação da goma xantana para cada 

cepa foi realizada em triplicata.  
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3.9. Análise da expressão do operon gum por meio da atividade de GUS 

 

O gene repórter (uidA) gus foi retirado do vetor binário pBI121 (Clontech) utilizando 

as enzimas de restrição BamHI e SacI (Figura 31). O fragmento de 1812 pb contendo o gene 

uidA foi purificado do gel de agarose 1% e clonado no vetor pUFR047 nos sítios de BamHI e 

SstI (Figura 28), obtendo-se a construção pUFR047gus.  

Um fragmento de 300 pb correspondente ao promotor do operon gum localizado 

upstream de gumB (XAC2585), que corresponde ao primeiro gene do operon gum 

(XAC2585-XAC2572), foi amplificado utilizando os oligos GumBFwd (5’GATTCCATGGTGC 

TGTTGGTGGAGAACTCG3’) e GumBRev (5’CATCTCGAGTCAGCTTGCCAGACGCACCTG3’). O 

fragmento contendo o promotor de gumB (XAC2585) foi purificado do gel de agarose 1% e 

clonado no vetor pCR2.1-TOPO (Invitrogen). O clone obtido foi digerido com BamHI e SalI  

liberando o promotor de gumB, o qual foi purificado em gel de agarose 1% e clonado nos 

sítios de BamHI e SalI da construção pUFR047gus. Deste modo, a construção 

pUFR047gum::gus foi obtida, onde o promotor gum encontra-se fusionado ao gene repórter 

gus. A construção foi confirmada por seqüenciamento.  

 

 

Figura 31. Mapa de restrição do vetor binário pBI121 (Clontech). O gene da glucuronidase (GUS) foi 

retirado do vetor pBI121 através da clivagem com BamHI e SacI, e clonado nos sítios de BamHI/SstI 

do vetor pUFR047, obtendo a construção pUFR047gus. 
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A construção pUFR047gum::gus foi usada para transformar cepas de XAC selvagem e 

nocautes. Para verificar a expressão do promotor gum nas cepas transformadas, as células  de 

XAC foram crescidas em meio 2xTY até DO600nm 1.5, 0.2 mL de células foram coletas e 

transferidas para tubos eppendorf 2 mL, as células foram lavadas em água Milli-Q estéril e 

ressuspendidas em 0,8 mL de tampão fosfato 100 mM pH 7, 0.1 mL de clorofórmio e 0.2 mL 

de uma solução 2 mM de 4-nitrofenil glucuronídeo. A reação foi incubada a 30 
0
C por 5 

minutos, e parada com a adição de 0.4 mL de Na2CO3 1 M. Os tubos foram centrifugados a 

12000 rpm por 2 minutos, e o sobrenadante foi coletado para leitura em espectrofotômetro a 

420 nm. A atividade de GUS para cada cepa foi calculada em Unidade de Miller de acordo 

com a fórmula U= 1000 x [(A420/(TxVxA600)], onde A420 é o valor da absorbância do 

produto da reação a 420 nm, T  o tempo em minutos de  incubação, V o volume de células em 

mL e A600 o valor da absorbância da cultura de células a 600nm (Egener et al., 2002). 

 

3.10. Ensaios de produção de endoglucanases no sobrenadante de XAC  

 

Culturas de XAC foram crescidas em meio 2xTY (Triptona 1.6%, extrato de levedura 

0,2%, cloreto de sódio 0,5%) suplementado com ampicilina 100 g/mL até DO600nm 2 e 

centrifugadas a 7 000 rpm na temperatura ambiente. O sobrenadante foi transferido para tubos 

eppendorfs. 50 µL do sobrenadante de cada cultura foram aplicados em poços de 5 mm de 

diâmetro em placas contendo 20 mL de meio para ensaio [0,125% de Carboximetilcelulose  

(CMC), 1,5% de ágar em água Milli-Q, 50 mM de KH2PO4 pH 6]. As placas foram incubadas 

a 37 
0
C por 20 h, coloridas com solução de 0,1%  vermelho congo por 30 min e descoloridas 

com uma solução 1 M NaCl. O diâmetro dos halos de degradação de CMC foi medido e a 

atividade de endoglucanases em cada sobrenadante foi determinada em unidades/mL, de 

acordo com Tang et al. (1991). 
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3.11. Ensaios de produção de proteases extracelulares por XAC 

 

Células de XAC foram crescidas em meio 2xTY até DO600nm 1. Um volume de 5 µl de 

cada cultura de XAC foi inoculada no meio LB-ágar (1% de Bacto Triptona, 0,5% de extrato 

de levedura, 1% de cloreto de sódio e 1,5% ágar) suplementado com 1% de leite desnatado. 

As placas foram incubadas por 3 dias a 30 
0
C. O halo de clareamento formado em volta da 

colônia de XAC indicou a degradação das proteínas do leite por proteases secretadas no meio 

de cultura (Tang et al., 1991). 

 

3.12. Quantificação de c-diGMP nas células de XAC por HPLC-MS/MS 
 

A quantificação de c-diGMP em células de XAC foi realizada de acordo com os 

trabalhos que descreveram a quantificação deste nucleotídeo para E. coli, S. typhimurium e P. 

aeruginosa ((Meissner et al., 2007; Simm et al., 2009). A quantificação de c-diGMP foi feita 

para as células da cepa selvagem (wt), mutantes ΔrpfG, Δclp, ΔcsrA e ΔrpoZ e mutantes 

complementados com a construção em pUFR047. As culturas celulares foram crescidas em 50 

mL de meio 2xTY com ampicilina 100 g/mL ou 10 g/mL de gentamicina a 30 
0
C, 200 rpm 

até DO600nm  1,5. As células foram coletadas por centrifugação a 5 000 rpm por 10 minutos, 

lavadas com 15 mL de água Milli-Q autoclavada, novamente centrifugadas e ressuspendidas 

em 2  mL de água. 10 M de AMP cíclico (Sigma) foram adicionados e a solução foi 

incubada a 100 
0
C por 5 minutos. O c-AMP foi utilizado como controle interno para 

determinar a taxa de perda durante o processo de extração. Depois de lisadas as células, cada 

amostra foi centrifugada a 4
0
C por 20 minutos a 15 000 rpm e em seguida foi  adicionado 1 

volume de isopropanol nos sobrenadantes coletados. Os sobrenadantes foram centrifugados 

4
0
C por 20 minutos a 15 000 rpm para retirada do precipitado contendo os restos celulares, e 

liofilizados. As amostras liofilizadas foram ressuspendidas em 300µL de água e filtradas em 

filtros 0,22m (Millipore).   



68 

 

Os padrões de GTP (Sigma), c-diGMP (BioLog) e c-AMP (Sigma), e as amostras 

foram submetidas em análises cromatográficas utilizando uma coluna C-18, Gemini, 

Phenomenex (250mm x 4,6mm x 5µm) acoplada a uma pré-coluna C-18, Phenomenex (4mm 

x 3mm). Os eluentes utilizados foram formiato de amônio 25mM (pH 7) (tampão A) e 

metanol (solvente B). O fluxo de 0.6mL/min e o método ( 2% de B até 7 min, de 2% a 80% 

de B até 17 min, 80% de B até 25 min, 80% a 2% de B até 35 min minutos e 2% de B até 40 

min) permitiu a separação dos padrões GTP, c-diGMP e cAMP. 

Durante a quantificação as frações correspondentes ao tempo de retenção do c-diGMP 

e cAMP no HPLC foram coletadas, e as análises para confirmar suas identidades químicas e 

as áreas dos picos de cada molécula nas amostras foram feitas em um espectrômetro de 

massas Micromass, modelo Quattro II, acoplado a um cromatógrafo líquido de alta 

desempenho (HPLC), Shimadzu do laboratório do Prof. Dr. Paolo Di Mascio, IQ-USP. As 

áreas dos picos do cAMP obtidas no espectrômetro de massas foram usadas para calcular a 

perda durante o processo de extração, com base na curva padrão de concentrações conhecidas 

do cAMP. De mesmo modo, as áreas obtidas no espectrômetro de massas para o c-diGMP 

permitiram calcular a concentração de c-diGMP nas células de XAC, através da fórmula 

gerada a partir da curva com diferentes concentrações conhecidas do padrão c-diGMP. O 

experimento foi realizado em triplicada e as médias das concentrações de c-diGMP para cada 

amostra calculada. 

O equipamento HPLC possui duas bombas LC-10Advp, um detector UV/visível SPD-

10ADvp, um injetor manual Rheodyne um forno de controle de temperatura de coluna 

cromatográfica CTO-10Avp e uma controladora do sistema SCL-10Avp. O espectrômetro de 

massas possui uma interface de ionização a pressão atmosférica (API) com fonte Z-spray e 

probes para ionização por electrospray (ESI) e ionização química a pressão atmosférica 

(APCI). A configuração do espectrômetro de massas é do tipo triplo quadrupolo (Q1, Q2, 
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Q3), sendo que dois quadrupolos são analisadores (Q1 e Q3) e o quadrupolo intermediário 

(Q2) é uma câmara de fragmentação por colisão com moléculas de argônio. Esta configuração 

permite análises de espectrometria de massas em tandem (MS/MS), podendo obter-se 

espectros de massas de um íon pai selecionado no primeiro quadrupolo (Q1) e um segundo 

espectro de massas do íon filho, após a fragmentação do íon pai com moléculas de argônio na 

câmara de colisão (Q2). A fragmentação de um íon precursor com moléculas de argônio 

permite a obtenção de espectros de massas de íon pai (Parent) e filhos (Daughters), além de 

espectros de massas através do monitoramento de múltiplas reações (MRM), permitindo a 

análise quantitativa do íon precursor. O HPLC e o espectrômetro de massas são controlados 

via microcomputador utilizando o programa MassLynx 3.2.  

As amostras foram analisadas por HPLC-MS/MS no modo de ionização electrospray 

negativo (ESI
-
) e modos de detecção full scan (faixa de m/z de 100-700), daughters e MRM. 

As condições de ionização foram: voltagem do capilar de 3,5kV, voltagem do cone de 

amostragem de 30V, voltagem do cone extrator de 10V, energia de colisão de 50eV, 

temperatura da fonte igual a 100C e temperatura de dessolvatação de 200C. A separação e 

análise das amostras no HPLC-MS/MS foram realizadas com a ajuda da técnica Fernanda 

Prado, no laboratório do Prof. Paolo Di Mascio, IQ-USP.  

 

3.13. Teste de patogenicidade e curva de crescimento das cepas de XAC em laranja pêra 

 

Alguns dos testes de patogenicidade dos mutantes produzidos foram realizados em 

colaboração com o Dr. Alexandre Amaral, Laboratório de Biotecnologia Centro APTA de 

citricultura "Sylvio Moreira", e pelo Dr. Júlio Oliveira UNIFESP Diadema/UNESP de 

Jaboticabal. Os ensaios de inoculação foram feitos em plantas de Citrus sinensis (L.) Osbeck 

crescidas em casa de vegetação com temperatura mantida a 28 
0
C. Outros testes foram 

conduzidos na sala de vegetação do IQ-USP mantida a 28 
0
C e luminosidade 12h/dia. 
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 Culturas de XAC selvagem (WT) e mutante foram crescidas até DO 600nm 1 em meio 

2xTY contendo 100 g/mL de ampicilina. As culturas crescidas foram ajustadas para uma DO 

600nm 0.3 e inoculadas na parte abaxial de folhas de laranja pêra utilizando seringas 

descartáveis de 1 mL. Os fenótipos característicos do desenvolvimento do cancro cítrico 

(encharcamento, hiperplasia, clorose e necrose) foram acompanhados diariamente após as 

inoculações. As folhas inoculadas foram fotografadas após 10 dias do início da infecção. 

As curvas de crescimento dos mutantes ΔrpfG, Δclp, ΔcsrA e ΔrpoZ foram realizadas 

em plantas crescidas em casa de vegetação com temperatura mantida a 28 
0
C. Para monitorar 

o crescimento das cepas de XAC no hospedeiro, culturas da bactéria foram crescidas em meio 

2xTY com ampicilina 100 g/mL por 20 horas a 30 
0
C. A DO600 nm das culturas foram 

ajustadas para 0.3 e a inoculação foi realizada com agulha de seringas de 1 mL descartáveis. 

As bactérias foram inoculadas na superfície abaxial de folhas jovens dentro de uma área de 

aproximadamente 2,5 cm
2
. As inoculações foram realizadas em triplicatas em cada folha para 

as cepas de XAC selvagem (Wt), nocautes rpfG, clp, csrA e rpoZ e nocautes complementados 

com a construção em pUFR047. Discos com área de 10 mm
2
 foram removidos das folhas 

inoculadas nos tempos 0, 2, 4, 6, 9 e 12 dias após inoculação e macerados em 1 mL de 0.85% 

NaCl. Diferentes diluições dos macerados foram realizadas em solução 0.85% NaCl e 

plaqueadas no meio LB suplementado com ampicilina 100 g/mL. As placas foram incubadas 

a 30 
0
C e após 2 dias de crescimento o número de colônias em cada placa foi determinado. 

 

3.14. Ensaios de interação proteína-proteína com o sistema de dois híbridos  

As orfs das proteínas GGDEF XAC0258 e XAC0424, e genes pilZ (XAC1971, 

XAC3402 e XAC3518) foram  amplificadas por PCR a partir do DNA genômico de XAC 

com os oligonucleotídeos indicados na Tabela 5. O método de amplificação por PCR foi 

[94
0
C/3min; 5 ciclos a (94

0
C/30s; 50

0
C/30s; 72

0
C/1min 50s); 25 ciclos a (94

0
C/30s; 60

0
C/30s; 

72
0
C/1min50s); 72

0
C/10min]. O produto de PCR foi clivado com as enzimas NcoI/XhoI e 
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inserido no vetor pOBD (Uetz et al., 2000) nos sítios de NcoI/SalI (Figura 32). As 

construções foram confirmadas usando enzimas de restrição e por seqüenciamento. 

 

    Tabela 5. Orfs clonadas no vetor pOBD para ensaios de duplo híbrido. 

Orfs Oligos 

XAC0258  (NcoI) F 5’gataccatggattgccacaacgccgcaggcgac 3’  

 (XhoI) R 5’gtcctcgaggcggtgacccgatgcaggcgg 3’ 

XAC0424 (NcoI) F  5’ gtcatgccatggcagaccagcccgaac 3’ 

(SalI)  R 5’ tataagcttctcgagtattaatcggcgttgatcacccgg 3’ 

XAC1971 (NcoI) F 5’gataccatgggcgcgctcggcacctcg 3’ 

(SalI)  R 5’ ctactcgagtcaacgctggcggcgggc 3’ 

XAC3402 (NcoI) F 5’gataccatggtccaggacacccgccgcg 3’ 

(SalI)  R 5’ctactcgagttacccggccagatgttcttcggc 3’ 

XAC3518 (NcoI) F 5’ ttgcaaccgccagcgaaaccatggcccag 3’ 

(SalI)  R 5’ cagctcgagatgtcaggcgcgcgcgaaggt 3’ 

 

A linhagem de Sacharomyces cerevisae PJ69-4a (MATa trp1-901 leu2-3, 112 ura3-52 

his3-200 gal4Δ gal80Δ LYS2::GAL1-HIS3 GAL2-ADE2 met2::GAL7-lacZ) foi usada para 

os ensaios de dois híbridos (James et al., 1996). A metodologia de transformação foi realizada 

segundo o protocolo descrito por Alegria et al. (2004), utilizando uma biblioteca de XAC 

clonada no vetor pOAD (Figura 32). 

 

Figura 32. Mapa dos Vetores binários pOBD e pOAD (Uetz et al., 2000) usados para identificar 

interações proteína-proteína em sistema de dois híbridos. A) vetor pOAD possui a marca de seleção 

LEU2 e a porção do gene que codifica a ativação da transcrição (AD) de Gal4 e B) vetor pOBD-2 

apresenta o domínio de ligação a DNA (DBD) de Gal4 e a marca de seleção TRP1. 
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A partir da composição básica do meio de cultura SC [bases nitrogenadas de leveduras 

sem aminoácidos 0.66%, glicose 2%, mistura de aminoácidos acrescida de adenina e uracila 

0,083%, ágar bacteriológico (somente para meio sólido) 1,6% e pH 5,6] diversas variações 

foram feitas de acordo com o tipo de seleção desejada, variando os componentes da mistura 

de aminoácidos acrescida de adenina e uracila (m/m: Ade 5%; Arg 5%; His 5%, Ile 5%; Leu 

10%; Lys 5%; Met 5%; Phe 8%; Ser 5%; Thr 5%; Trp 8%, Tyr 5%; Ura 3% e Val  23,5%). 

As combinações obtidas foram: SC-Trp (sem triptofano), SC-Leu (sem leucina), SC-Trp-Leu-

His (sem triptofano, leucina e histidina) e SC-Trp-Leu-His-Ade (sem triptofano, leucina, 

histidina e adenina). 

Anteriormente ao ensaio de duplo híbrido foram realizado testes de auto-ativação em 

SC-Trp-His para determinar a concentração ótima de 3 amino-triazol  (3-AT), um inibidor 

competitivo na biossíntese de histidina, a ser utilizada na triagem. Nestes ensaios foram 

usados 5 mM de 3 amino-triazol  para todas as construções em pOBD.  

Células PJ69-4a, previamente transformadas com as construções em pODB, foram 

inoculadas em 50 mL de meio SC-Trp e incubadas sob agitação a 30
o
C por 16 horas. Após 

este período, foi medida a OD600nm e calculado o volume de pré-inóculo necessário para a 

obtenção de um total de 7,5x10
8
 células, as quais foram centrifugadas, inoculadas em 150 mL 

de meio YAPD [extrato de levedura 1%, peptona 2%, glicose 2%, adenina 0,008% e ágar 

bacteriológico (somente para meio sólido) 1,6%] e incubadas a 30
o
C por aproximadamente 

4h, sob agitação. Depois deste período foi medida a absorbância em OD600nm, a qual deve 

atingir um valor de  2, o que corresponde a aproximadamente 2,0 x 10
7
 UFC/mL. 

A cultura foi então dividida em três tubos Falcon de 50 mL e centrifugada a 1500 g 

por 5 min à temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado e as células foram lavadas 

em 25 mL de água estéril. Em seguida elas foram ressuspendidas em um único tubo com 3 

mL de acetato de lítio (100 mM). A solução foi incubada a 30
o
C por 15 min, em banho-maria. 
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Após esse período a solução foi centrifugada e o sobrenadante descartado. Ao ―pellet‖ foram 

adicionados os seguintes componentes: 7,2mL PEG 50%; 1,08mL acetato de lítio 1,0M; 

1,5mL DNA esperma de salmão (2mg/mL); 30 µL da biblioteca genômica de XAC (1μg/μL) 

e 970 µL H2O. A biblioteca contendo os genes de XAC clonados no vetor pOAD foi 

produzida e testada por Alegria et al. (2004). A mistura foi homogeneizada em vórtex e 

incubada em banho-maria a 30 
0
C por 30 minutos, agitando-se bem o tubo a cada 10 min 

corridos. Após este procedimento, a mistura foi submetida ao choque-térmico a 42
 0

C durante 

45 min. No decorrer do tempo, o tubo era invertido a cada 5 minutos. Posteriormente ao 

choque-térmico, a mistura foi centrifugada a 1500 g por 5 minutos e o sobrenadante 

removido. As células foram ressuspendidas em 10 mL de água ultrapura estéril e foram 

plaqueados 700 µL da solução em 14 placas (150x15mm) contendo meio SC-Trp-Leu-His + 

3mM 3-AT. Em outra placa contendo SC-Trp Leu, foram plaqueados 100 µL de uma diluição 

1:100 da mistura (controle para calcular o número de transformantes totais). As placas foram 

incubadas a 30 
o
C durante 14 dias 

Os clones positivos (cresceram em meio SC-Trp-Leu-His + 3mM 3-AT) obtidos 

através do ensaio de dois híbridos foram repicados em placas contendo meio  SC-Trp-Leu-

His-Ade + 3-AT e incubados a 30
o
C por 4 dias. Os clones que cresceram no meio seletivo e 

apresentaram coloração branca eram considerados positivos, pois foram capazes de ativar 

simultaneamente os genes repórteres GAL2-ADE2 e GAL1-HIS3. 

O DNA plasmidial foi isolado das leveduras de acordo com Sambrook, et al. (2000), e 

utilizado na eletroporação de células de E. coli KC8 (hsdR, leuB600, trpC9830, pyrF::tn5, 

hisB463, lacDX74, strA, galU,K). Os clones contendo pOAD foram selecionados em meio 

M9/glicose-Leu [1x solução de sais M9 (60g/L Na2HPO4; 30g/L KH2PO4; 10g/L NH4Cl; 5g/L 

NaCl) 0.2% glicose; 1mM MgSO4; 0.1 mM CaCl2; 32mg/L Trp; 16mg/L His; 16mg/L uracil; 

1.2% ágar] contendo 100µg/mL de carbenicilina, e o DNA plasmidial desses clones foram 
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isolados para serem seqüenciados. O sequenciamento seguiu o protocolo ―save money‖, 

sugerido pela Applied Biosystems (Big Dye Terminator vs. 3.0). Foi utilizado 

oligonucleotídeo de iniciação que hibridizam no sítio múltiplo de clonagem, ―forward‖ 

(5’cagggatgtttaataccactacaatg 3’). A análise das seqüências foi realizada com base ao banco 

de dados do genoma de XAC (Silva et al., 2002).  

 

3.15. Análise de interações do domínio HD-GYP com presas GGDEF em levedura 

 

Em colaboração com o Dr. Robert Ryan e Dr. Max Dow (Biomerit Institute, 

University College of Cork, Irlanda) propusemos estudar melhor a interação do domínio HD-

GYP da proteína RpfG com presas isoladas da biblioteca de XAC, proteínas com domínio 

GGDEF, previamente descritas no trabalho publicado pelo nosso grupo (Andrade et al., 

2006). O Dr. Robert Ryan clonou no vetor pOBD a região codificadora do domínio HD-GYP 

de RpfG de XCC e também suas variantes com os resíduos do motivo HD-GYP substituídos 

por alaninas (Ryan et al., 2010a).  As construções obtidas permitiram testar se o domínio HD-

GYP de XCC seria capaz de interagir com as presas identificadas na biblioteca de XAC, que 

mostraram interagir com o domínio HD-GYP de XAC. A Figura 33 resume as construções 

utilizadas nestes ensaios. 

Cada interação testada foi analisada por contagem do número de colônias crescidas no 

meio seletivo SC-Trp-Leu-His-Ade + 3-AT (ver seção 3.15) e a atividade do gene repórter da 

beta-galactosidade foi calculada em unidades de Miller, seguindo o protocolo padrão do  

substrato ONPG (orto-nitrofenil-β-D-galactopiranosídeo) (Ryan et al., 2010a).  
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Figura 33. No círculo estão representadas as construções com o domínio HD-GYP da proteína 

RpfG de XAC e XCC, que foram  clonados no vetor pODB, e utilizadas para transformar a 

levedura PJ694a a fim de verificar a interação com proteínas GGDEF, representadas no quadrado. 

As orfs que codificam as proteínas diguanilato ciclases estão clonadas no vetor pOAD, e foram 

previamente descritas no trabalho Andrade et al. (2006). XAC1887 possui ambos os domínios 

GGDEF e EAL e foi usada como controle negativo.  

 

 

3.16.  Ensaio com sistema de dois híbridos para confirmar a interação entre XAC3402 e 

o domínio EAL de XAC1938 

 

Na busca de alvos que interagem com as proteínas PilZ de XAC, a construção de 

XAC3402PilZ(1-115) clonada no vetor pOBD foi utilizada como isca contra a biblioteca de XAC 

clonada no vetor pOAD (seção 3.14, Fig. 32). Alguns clones que interagiram com 

XAC3402PilZ(1-115) foram seqüenciados sendo que dois deles tiveram suas identidades 

confirmadas para o domínio EAL636-695 de XAC1938. Para verificar se esta interação é 

verdadeira, as construções contendo o domínio XAC1938EAL636-695 clonado no vetor pOAD 

(pOAD-XAC1938EAL) e pOBD-XAC3402PilZ foram utilizadas para transformar a levedura 

PJ69-4a. Os ensaios para confirmar a interação foram realizamos em diferentes meios 

seletivos SC-Trp, SC-Leu e SC-Trp-Leu-His-Ade.  

 

 

HD-GYP XAC
HD-GYP XCC
AD-GYP XCC
HA-GYP XCC
AA-GYP XCC
HD-AYP XCC
HD-GAP XCC
HD-GYA XCC
HD-AAA XCC

GGDEF XAC0258
GGDEF XAC0424
GGDEF XAC0593
GGDEF XAC1420
GGDEF XAC1488
GGDEF XAC1940
SGDEF XAC1887

pOADpOBD
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3.17. Clonagem e expressão heteróloga das proteínas recombinantes XAC0424, 

XAC0483 (clp), XAC1185, XAC1743 (csrA), XAC1971  

 

As orfs XAC0424, XAC0483 (clp), XAC1185, XAC1743 (csrA) e XAC1971 foram 

amplificadas a partir do DNA genômico de XAC por PCR. A reação de PCR foi realizada da 

seguinte forma: 95
0
C/4min; 35 ciclos a (95

0
C/30s; 65

0
C/30s; 70

0
C/1min); 72

0
C/10min]. Os 

fragmentos amplificados foram purificados do gel de agarose 1% (Kit Invitrogen). Os 

oligonucletídeos utilizados nas amplificações estão descritos na Tabela 6.  

No caso de XAC0424 e XAC1185, os fragmentos foram purificados e em seguida 

clivados com as enzimas NcoI/XhoI e clonados nos mesmos sítios do vetor pROEX-b 

(Invitrogen) (Figura 34A). A orf csrA (XAC1743) purificada do gel de agarose foi digerida 

com NdeI e EcoRI e clonada nos mesmos sítios do vetor pET28a (Fig. 34B). Já os fragmentos 

amplificados das orfs clp (XAC0483) e XAC1971 foram clonadas nas extremidades contendo 

timina do vetor pETSUMO (Invitrogen) (Fig. 34C). Todas as construções foram confirmadas 

por clivagem com endonucleases e sequenciamento. As construções obtidas foram usadas 

para transformar a cepa de E. coli BL21(DE3). A expressão heteróloga dessas proteínas foi 

induzida em bactérias crescidas no meio 2xTY com adição de 0.5 mM de IPTG (Isopropil β-

D-1-tiogalactopiranosídeo) na cultura com a DO600nm 0.5. A indução ocorreu por um período 

de 4 horas a 30 
0
C.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Isopropyl_%CE%B2-D-1-thiogalactopyranoside
http://en.wikipedia.org/wiki/Isopropyl_%CE%B2-D-1-thiogalactopyranoside
http://en.wikipedia.org/wiki/Isopropyl_%CE%B2-D-1-thiogalactopyranoside
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Figura 34. Mapa dos vetores utilizados para expressão heteróloga das proteínas de XAC em E. coli 

BL21(DE3). A) pROEX-HTb (Invitrogen), B) pET28a+ (Invitrogen) e C) pET SUMO (Invitrogen).  

 

 

Tabela 6. Oligonucleotídeos usados na clonagem de orfs de XAC em vetores de expressão 

heteróloga. 

Orf Oligos vetor Proteína 

recombinante 

Massa 

Molecular 

XAC0424 F (NcoI) 5’gtcatgccatggcagaccagcccgaac 3’ 

R (XhoI) 5’tataagcttctcgagtattaatcggcgttgatcacccgg 3’ 

pROEX-b 6HisXAC0424 62.1 KDa 

XAC0483 

(clp) 

F             5’ctagtaccgcgcggaagcatgagcccaggaaata 3’                                                                      

R (XhoI) 5’cagtgctcgaggcacgtgctgcacagcgcc 3’   

pETSumo 6HisSumoClp 35.82 KDa 

XAC1185 F (NcoI)  5’gccatgccatggaggatgttttagggaatccg 3’ 

R (XhoI) 5’agaattcctcgagtattatgctcctggacgcaccga 3’ 

pROEX-b 6HisXAC1185 25.1 KDa 

XAC1743 

(csrA) 

F (NdeI) 5’gagatttgcaaacatatgttgatcctcactcgccg 3 

R (EcorI) 5’ctaacgtaaacccttgaattcaacgatcaattggaag 3’  

pET28a 6HisCsrA 12 KDa 

XAC1971 F (NcoI) 5’gataccatgggcgcgtggacactcg 3’ 

R (XhoI) 5’ctactcgagtcaacgctggcggcgggc 3’ 

pETSumo 6HisSumoXAC1971 34.16 KDa 

 

A B

C
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3.18.Purificação da proteína recombinante 6HisXAC0424 e análise da sua atividade 

diguanilato ciclase  

 

Após a indução da proteína recombinante 6HisXAC0424 na cepa BL21(DE3) com 0.5 

mM de IPTG, as bactérias foram centrifugas a 5000 rpm por 10 minutos a 4 
0
C. As células 

foram ressuspendidas no tampão A (50 mM Tris-HCl pH 8, 300 mM NaCl e 50 mM 

imidazol) e rompidas no French Press sob pressão 20,000 psi na mini-célula e fluxo de 22-25 

gotas/min. O lisado bacteriano foi centrifugado a 16000 rpm  por 40 min a 4 
0
C e transferido 

para um tubo falcon. Utilizando um sistema FPLC (fast protein liquid chromatography – Akta 

GE), o sobrenadante foi aplicado numa coluna de 5 mL Ni
2+

-sepharose (GE Healthcare Life 

Science) equilibrada com tampão A. Após a lavagem com 10 volumes de coluna, seguiu-se 

para a eluição com 5 volumes do tampão B (50 mM Tris-HCl pH 8, 300 mM NaCl e 500 mM 

imidazol). As frações eluídas da coluna foram coletadas e a posteriormente analisadas em gel 

SDS-PAGE 15% acrilamida.  

Um volume de 10 mL das frações contendo 6HisXAC0424 foram aplicados na coluna 

de gel filtração Superdex-200 de 320 mL e resolvidos no tampão (50 mM Tris-HCl pH 8, 100 

mM NaCl, 2 mM EDTA e 14 mM 2-mercapetanol). Em seguida a presença de 6HisXAC0424 

nas frações eluídas foi confirmada por gel SDS-PAGE 15% acrilamida. A proteína 

recombinante 6HisXAC0424 foi dialisada contra o tampão (50 mM Tris-HCl pH 8, 100 mM 

NaCl, 5 mM MgCl2 e 5 mM 2-mercaptoetanol) e aliquotada em 20% glicerol.  

A atividade de diguanilato ciclase de 6HisXAC0424 foi testada no tampão (50 mM 

Tris-HCl pH 8, 100 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 5 mM 2-mercaptoetanol), utilizando 300 mM 

GTP como substrato e 2.3 mM de 6His XAC0424 purificada. Os produtos da reação foram 

analisados por cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC, Shimadzu), com ajuda da 

técnica Fernanda Prado, no laboratório do Prof. Paolo Di Mascio, IQ-USP.  
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Os padrões GTP (Sigma) e c-diGMP (BioLog) e os produto da reação com 

6HisXAC0424 foram analisados por HPLC-MS/MS no laboratório do Prof. Paolo Di Mascio 

com o auxílio da técnica especialista Fernanda Prado. As condições de análise aplicadas ao 

HPLC e espectrômetro de massas  estão descritas na seção 3.12.  

 

3.19. Expressão heteróloga e purificação de 6HisSumoClp (XAC0483)  
 

O gene XAC0483, que codifica a proteína Clp, foi amplificado usando os oligos 

XAC0483F e XAC0483R descritos na Tabela 6. O oligo XAC0483F criou um sítio de 

clivagem para trombina anterior ao códon inicial de tradução de Clp. O fragmento 

amplificado foi purificado do gel de agarose 1%, e clonado no vetor de expressão pETSUMO 

(Invitrogen), produzindo o clone 6HisSumoClp. A proteína recombinante foi induzida na cepa 

BL21(DE3) utilizando 0.5 mM de IPTG, e purificada em coluna de Ni
+2

. A proteína 

6HisSumoClp purificada foi clivada com trombina (Sigma) para remover a proteína SUMO 

fusionada. Produtos da digestão com trombina foram resolvidos em coluna de gel filtração 

Superdex 200, permitindo obter frações de Clp pura. A proteína Clp purificada foi 

quantificada, e aliquotada em 20% glicerol para ensaios de ligação a DNA (EMSA). 

 

3.20. Ensaio para verificar mudança de mobilidade eletroforética (EMSA) na interação 

de Clp com o promotor do SST2 xcsC  
 

Uma região de 110 pb contendo um possível sítio de ligação de Clp no promotor de 

xcsC (XAC0644), primeiro gene do operon do SST2 xcs, foi amplificada  a partir do DNA 

genômico de XAC, utilizando os oligos F 5’CGTGGATCCGTATATGCAAGATGTTTTAG 

GGAAT 3’ e R 5’CCGATGACACAGAC CGACACACG 3’. Também foi amplificado com 

os oligos F 5’CCGTGGCTATTTC TGGTTGTC 3’ e R 5’GACCACTTCCACGCTCAATTG 

3’ um fragmento de 115 pb correspondente a uma porção do gene XAC3640, sendo este 

usado como controle negativo no ensaio. Ambos os fragmentos foram purificados do gel de 
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1% agarose e marcados na extremidade 3’ com dioxigenina-11-ddUTP  usando o Kit DIG 

GEL-SHIFT 2
nd

 GENERATION (Roche).   

Para cada reação de interação foram misturados 1 M da proteína Clp purificada, 0,2 

g de ssDNA (Sigma), 2 L ( 15 ng) de DNA marcado em tampão (10 mM Tris-HCl pH 8, 1 

mM EDTA, 100 mM NaCl, 100 g/mL de BSA para um de volume total de 20 L de reação). 

Para verificar o efeito de c-diGMP sobre o complexo Clp-promotor xcsC foram adicionados 

50 M de c-diGMP ou como controle 50 M de c-AMP. As reações foram incubadas por 20 

minutos a 28 
0
C e colocadas no gelo. Foram adicionados 5L de azul de bromofenol (5X). As 

reações foram resolvidas por eletroforese em gel 6% acrilamida não desnaturante com o 

tampão TBE (0.5X) a 60 volts. O complexo Clp-DNA foi transferido para membrana hybond-

N+ (Amersham) em presença do tampão TBE (0.5X), utilizando sistema semi-seco (―Trans 

Blot semi-dry transfer cells‖, Bio-Rad) a 400 mA por 1 hora. Ao término da transferência a 

membrana foi exposta a luz ultravioleta com o UV-Crosslinker 120 mJ por 1 minuto. A 

membrana foi lavada, bloqueada, e incubada com anticorpo anti-dioxigenina e o componente 

revelador que acompanha o Kit DIG Gel-Shift (Roche), seguindo as instruções do fabricante. 

A membrana foi exposta ao filme fotográfico (Kodak) por 20 minutos e relevada.  

 

3.21. Crescimento de XAC em meio mínimo com inibidor da via de síntese de histidina 
 

O crescimento das cepas de XAC selvagem, mutantes ΔrpoZ, ΔrelA, ΔrpoZΔrelA e 

ΔrpfG, e a complementação de ΔrpoZ foram analisadas em meio mínimo (15 mM MOPS pH 

7, 0.3% glicose 250 M NaH3PO4, 32mg/L Trp; 16mg/L Leu; 16mg/L uracil; 10 mM MgSO4, 

1 mM CaCl2, 1mM NH4Cl, 5 mM FeSO4) contendo 100µg/mL de ampicilina com diferentes 

concentrações (0, 200mM, 300 mM e 400 mM) de 3-amino triazol (3-AT), um inibidor da via 

de biossíntese de histidina.    
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3.22. Análise do acúmulo de (p)ppGpp em células de XAC por cromatografia de camada 

delgada (CCD) 
 

O experimento foi realizado de acordo com o trabalho (Spira and Ferenci, 2008), que 

promove o acúmulo de (p)ppGpp em E. coli mimetizando a carência de aminoácidos no meio.   

As cepas de XAC foram crescidas por 16h em meio 2xTY. As culturas foram centrifugadas, e 

as células lavadas com meio mínimo (15 mM MOPS 7, 0.3% glicose 250 M K2HPO4, 32 

mg/L Trp; 16mg/L Leu; 16 mg/L His, 16mg/L uracil, 10 mM MgSO4, 1 mM CaCl2, 1mM 

NH4Cl, 5mM FeSO4) e diluídas para DO600nm 0.3 no mesmo meio mínimo contendo 

adicionalmente 200 M  de P
32 

e antibióticos adequados. No caso dos ensaios realizados com 

as cepas selvagem e nocaute de rpoZ, para promover a super expressão de XAC1185, clonado 

no vetor pBRA, foram adicionados 0.3% L-arabinose ao meio mínimo, e no experimento 

controle foram adicionados 0.3% D-glicose ao invés de L-arabinose.  

As células foram crescidas por 4 horas o meio mínimo, alíquotas de 20 L de cada 

cultura foram coletadas, e misturadas com 10 µL ácido fórmico 11 M e mantidas no gelo.  A 

seguir para promover o estresse de carência de aminoácidos adicionou-se 1 mg/mL de serina 

hidroxamato em cada cultura. Após induzir o estresse por 25 minutos, alíquotas de 20 L de 

cada cultura foram retiradas, misturadas com 10 µL ácido fórmico 17 M gelado, e colocadas 

no gelo.   

Para analisar o acúmulo de (p)ppGpp por CCD, um volume de 10 L de cada amostra 

foram aplicados 1 cm acima do início da folha de CCD-celulose 20x20cm (Merck). A 

distância entre cada amostra aplicada na folha foi de 1 cm. As amostras aplicadas na folha 

CCD-celulose foram resolvidas em tampão 1.5 M K2HPO4 pH 3,5. A folha de CCD-celulose 

foi seca e exposta ao filme fotográfico. O filme sensibilizado foi então revelado depois de 4 e 

12 horas de exposição. 

Estes ensaios foram realizados no laboratório do Prof. Dr. Beny Spira do Depto. 

Microbiologia-ICB/USP.  
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3.23. Mutação sítio dirigida nos genes de XAC1971 (PilZ) e XAC1185 (HD-SpoT) 
 

Substituições dos resíduos R73L e K77I na orf de XAC1971 clonada nos vetores 

pETSumo e pUFR047, e do resíduo D58A na orf de XAC1185 clonada no vetor pBRA, foram 

produzidas utilizando o kit QuikChange Site-Directed Mutagenesis (Stratagene), seguindo as 

instruções do fabricante. Os oligos utilizados para produzir as mutações estão descritos na 

Tabela 7. As mutações nos respectivos clones foram confirmadas por sequenciamento.  

 

           Tabela 7. Oligonucleotídeos usados para gerar mutações sítio dirigidas. 

Gene Oligos 

XAC1971  F  5’ CTGCTGGTGCAGCTCATGGACGCCATACTGGATTTGATGCTGG 3’   

 XAC1971 R  5’ CCAGCATCAAATCCAGTATGGCGTCCATGAGCTGCACCAGCAG  3’ 

XAC1185 F (NcoI)  5’ GATTCCATGGAACCAGATCTCCAGGCCGCC 3’ 

XAC1185 R (XhoI) 5’ GATCTCGAGTCAATGCGCGCGCGGGTTC 3’ 

           

 

3.24.  Expressão e purificação de 6HisCsrA (XAC1773), 6HisXAC1185 e 

6HisSumoXAC1971PilZ em E. coli  

 

As orfs de csrA (XAC1743), XAC1185 e XAC1971 foram amplificadas e clonadas em 

vetores de expressão heteróloga (ver seção 3.17, Fig. 34). A expressão das proteínas 

recombinantes 6HisCsrA, 6HisXAC1185 e 6HisSumoXAC1971 foram induzidas na cepa 

BL21(DE3) com 0.5 mM IPTG em culturas de bactérias crescidas a 30
0
C até DO600nm 0.5. A 

indução foi realizada por 4 horas nessas condições. As proteínas recombinantes apresentaram-

se na forma solúvel no tampão A (50 mM Tris-HCl pH 8, 10 mM NaCl e 25% Sacarose) após 

a lise celular em French-Press com pressão de 20 000 psi na mini-célula e fluxo de 25 

gotas/min.  

Cada uma das proteínas recombinantes foi expressa e purificada separadamente por 

cromatografia de afinidade em coluna de Sepharose Ni
+2

 no FPLC com fluxo de 1 mL/min. 

Uma coluna de 3 mL de ―Chelating Sepharose Fast flow‖ (Amersham Biosciences) foi lavada 

com 3 volumes de água, e ativada com 3 volumes da solução 100mM de  NiSO4. A coluna foi 

novamente lavada com 5 volumes de água e equilibrada com 5 volumes do tampão B (50mM 
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de Tris-HCl pH 8, 5mM de imidazol, 100mM NaCl). Um volume de aproximadamente 10 mL 

do sobrenadante proveniente da lise de 500 mL de meio de cultura induzida por IPTG, foi 

aplicado na coluna. A coluna foi lavada com 5 volumes do tampão C (50mM de Tris-HCl pH 

8, 50mM de imidazol, 100mM NaCl). As proteínas com cauda de histidina (6His) foram 

eluídas com tampão D (50mM de Tris-HCl pH 8, 500 mM de imidazol, 100mM NaCl). 

Frações de 0.6 mL eluídas foram coletadas em tubos de eppendorfs 2 mL. Depois de 

terminada a eluição, a coluna foi lavada com 5 volumes de água e 5 volumes de etanol 70%, 

então armazenada a 4
0
C.  

Um volume de 8 mL das amostras eluídas  da coluna de afinidade foi aplicado a uma 

coluna de gel filtração Superdex 200 de 315 mL (Amersham) com fluxo de 0.8 mL/min 

utilizando o tampão E (50 mM de Tris-HCl pH 8, 100 mM NaCl, 1 mM EDTA e 14 mM 2-

mercaptoetanol). Em seguida, as frações coletadas foram dialisadas a 4
0
C sob agitação no 

tampão E (50 mM de Tris-HCl pH 8, 100 mM NaCl, 1 mM EDTA e 14 mM 2-

mercaptoetanol). As proteínas 6HisCsrA, 6HisXAC1185 e 6HisSumoXAC1971 purificadas 

foram aliquotadas em 20% glicerol e armazenadas a -20 
0
C.  

Amostras das proteínas recombinantes purificadas e dialisadas foram resolvidas em 

gel de acrilamida 15% para confirmar a pureza e estabilidade. A proteína 6HisSumoXAC1971 

apresentou um peso molecular menor que o esperado, por isso sua identidade foi confirmada 

por espectrometria de massas MALDI-TOF (Amersham) com o auxílio da técnica especialista 

Izaura Toma no laboratório do Prof. Paolo Di Mascio, IQ-USP.  

 

3.25. Extração de RNA das células de XAC 
 

Culturas de XAC selvagem e mutante com a deleção no gene cmf (XAC0330) foram 

crescidas em 5 mL de meio 2xTY até DO600nm 1, centrifugadas a 4
0
C  em 4000 rpm  por 10 

min. O sobrenadante foi descartado e as células ressuspendidas em 1 mL de Trizol 

(Invitrogen). O RNA total das células foi extraído seguindo as especificações do fabricante. 
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Após a extração o precipitado de RNA total foi ressuspendido em água milli-Q tratada com 

DEPC (1mL/L) e autoclavada. A qualidade e concentração do RNA extraído foram 

verificadas utilizando o NanoDrop ND-1000. Aproximadamente 3 µg de RNA total de cada 

amostra foram aplicados em gel desnaturante 1,2% agarose e 6% formaldeído em 1X de 

tampão MOPS  (0.2 M MOPS pH 7, 20 mM acetato de sódio e 10 mM EDTA pH 8) e corado 

com brometo de etídio. As amostras de RNA total foram tratadas com RQ1 Rnase-free DNase 

seguindo as especificações do fabricante (Promega). Em seguida o RNA total de cada amostra 

foi novamente ressuspendido e quantificado no NanoDrop ND-1000.  

 

3.26.  Determinação do início da transcrição do gene cmf (XAC0330) por ensaio do 

ensaio de extensão de oligonucleotídeo (Primer extension) 
 

Cerca de 100 pmol dos oligonucleotídeos M13Direto (F) 5’GTAAACGACGGCC 

AGT 3’ e XAC0330Reverso (R) 5’CAGCGACGACAGCGACGGCTT 3’ Cforam marcados 

com 30 Ci de [ 
32

P]-ATP por 1 hora a 37C, utilizando 15 U da enzima T4 Polinucleotídeo 

Quinase (USB) em tampão fornecido pelo fabricante. Em seguida o DNA foi precipitado com 

etanol absoluto, 1/10 de acetato de sódio 3 M e tRNA de levedura por 1 hora em gelo seco, 

centrifugado por 30 minutos e o precipitado foi lavado com etanol 70% em água DEPC. 

Depois de seco, o precipitado foi ressuspendido em 20 l de água tratada com DEPC e 1 l 

foi retirado para a determinação da quantidade de cpm em contador de cintilação.  

Cerca 10 x 10
6 

cpm de cada oligonucleotídeo foram adicionados a 50 g de RNA total 

isolado de células das linhagens selvagem (WT) e mutante (XAC0330). A seguir cada mistura 

foi precipitada com 45 l de acetato de sódio 3M pH 5,4 e 200 l etanol absoluto, num 

volume final de 345 l por 1 hora na presença de gelo seco. O precipitado obtido, depois de 

seco, foi solubilizado em 25 l de tampão de hibridização (Pipes pH 7,0, 100 mM; EDTA 5 

mM e NaCl 1 M), submetido à fervura por 10 minutos e incubado a 55C durante a noite para 

promover a hibridização do oligonucleotídeo ao mRNA. Em seguida foram adicionados 40 l 
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de água e 180 l de etanol absoluto, sendo a mistura foi precipitada em gelo seco por 1 hora. 

Após centrifugação a 12 000 xg por 30 minutos a 4C e secagem, o precipitado foi 

solubilizado em 10 l de tampão para transcriptase reversa fornecido pelo fabricante 1 mM de 

dNTPs, 40 U de inibidor de ribonucleases (RNAse Out, Invitrogen) e 200 U de transcriptase 

reversa SuperScript III RNAseH
-
 (Invitrogen) em um volume final de 50 l. A extensão do 

oligonucleotídeo pela transcriptase reversa (síntese do cDNA) foi feita por 1 hora a 50C. As 

moléculas de RNA foram degradadas pela adição de 30 g de RNAse A (Sigma) e incubação 

a 37C por 30 minutos. Ao tubo da reação foram adicionados 150 l de TE seguindo-se uma 

extração com fenol:clorofórmio (1:1) e precipitação com 20 l de NaOAc 3M pH 5,4 e 600 l 

de etanol absoluto por 1 hora em gelo seco. Após centrifugação por 30 minutos a 12000 x g a 

4C, lavagem com etanol 70%, o precipitado seco foi ressuspendido em 6 l de tampão de 

amostra (formamida 95%, EDTA 20 mM, azul de bromofenol 0,05%, xileno cianol 0,05%). 

As amostras foram fervidas por 3 minutos em banho-maria e aplicadas em gel de 

poliacrilamida-uréia 6%. O tamanho dos produtos de extensão foi determinado por 

comparação com reações de seqüência de DNA simples fita do bacteriófago M13. A 

seqüência do M13 foi obtida por reações de sequenciamento manual com o kit 

Thermosequenase Cycle Sequencing (USB), segundo instruções do fabricante utilizando 3 X 

10
6
 cpm do oligonucleotídeo M13foward  e 400 ng de DNA do M13 como molde. Este ensaio 

foi realizado com o auxílio do Dr. José Freire da Silva Neto, no laboratório da Profa. Dra. 

Marilis do Valle Marques (Depto. Microbiologia-ICB/USP).  
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4. Resultados 

“Preâmbulo sobre a organização deste capítulo” 

Os resultados desta tese descrevem os estudos sobre os fenótipos dos 56 mutantes de 

XAC produzidos neste projeto de pesquisa. Para facilitar a apresentação destes resultados, 

dividimos este capítulo em cinco seções, onde:  

4.1. Fornece uma visão geral dos fenótipos estudados e relaciona a deleção de um 

determinado gene de XAC com a alteração de fenótipo(s) estudado. 

 

4.2. Descreve os fenótipos dos mutantes envolvidos com a via do quorum-sensing e 

sinalização por c-diGMP: ΔrpfF-C-G, Δclp e genes codificadores das proteínas GGDEF que 

interagem com RpfGHD-GYP. 

 

4.3. Apresenta os resultados do receptor XAC1971PilZ  que regula a mobilidade e agregação 

celular em XAC. 

 

4.4. Descreve os fenótipos do mutante ΔcsrA e a regulação de CsrA sobre a sinalização por c-

diGMP e patogenicidade de XAC. 

 

4.5. Caracteriza o efeito pleiotrópico da mutação em rpoZ e suas implicações no controle das 

concentrações de c-diGMP e (p)ppGpp na célula de XAC. 

   

4.1. Análise geral dos fenótipos das cepas mutantes produzidas neste projeto de pesquisa  

Durante o doutorado foram produzidos 56 mutantes não-polares por recombinação 

homóloga utilizando o vetor suicida pNPTS138. O envolvimento de um gene específico na 

regulação de um determinado fenótipo (tais como, mobilidade biossíntese de goma xantana, 

agregação celular, produção de fatores de virulência e patogenicidade) foi confirmado por 

complementação e/ou expressão induzida do gene na cepa mutante. Para facilitar a leitura 

deste capítulo, a Tabela 9 relaciona os mutantes de XAC com os seus fenótipos observados 

nos diferentes ensaios que realizamos. Estes resultados serão apresentados mais 

detalhadamente nas próximas seções 
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Genes 

 

Deleção em XAC Super expressão em XAC 

 

Mobilidade 

Eiken ágar 

Mobilidade 

SB ágar 

Goma Xantana 

 

Agregação Morfologia 

da colônia 

Endoglucanases 

 

Proteases Virulência Complementação 

pUFR047 

Mobilidade  

em SB 

Enzimas 

Extracelulares 

Goma xantana 

XAC0208         

(família NtrC) NA - ND NA NA NA NA NA ND ND ND ND 

XAC0258  

(GGDEF) + NA ND NA NA - NA NA ND - - - 

XAC0330  (cmf) 
NA + ND NA NA NA NA NA ND + ND ND 

XAC0424  

(GGDEF) NA - ND NA NA NA NA NA NA - - - 

XAC0483  (clp) 
- - - + Rugosa - - - Restaurou NA + ND 

XAC0494        

(histidina quinase) NA NA ND NA NA NA NA NA ND ND ND ND 

XAC0495      

(GGDEF-EAL) + + ND NA NA NA NA NA ND + ND ND 

XAC0593 

(GGDEF) NA NA ND NA NA NA NA NA ND + ND ND 

XAC0644 

(GGDEF) NA NA ND NA NA NA NA NA ND ND ND ND 

XAC0696  (xcsE) 
ND ND ND NA NA - - - ND ND ND ND 

XAC1185  

(SpoT-HD) NA NA ND NA NA NA NA NA ND NA NA ND 

XAC1040  (ppk) 
NA NA ND NA NA NA NA NA ND ND ND ND 

XAC1330 (CYTH) 
NA - ND NA NA NA NA NA ND - ND ND 

XAC1420 

(GGDEF) + + ND NA NA NA NA NA ND - ND ND 

XAC1486 

(GGDEF) + - ND NA NA NA NA NA ND - ND ND 

XAC1735  (hfq) 
- - ND ND NA - - NA Restaurou ND ND ND 

Tabela 8. Fenótipos observados para os mutantes de XAC produzidos neste projeto de pesquisa. Os sinais – e +, indicam diminuição e aumento, 

respectivamente. NA, fenótipo não alterado em relação a cepa selvagem. ND, fenótipo não determinado. 



88 

 
Genes 

 

Deleção em XAC Super expressão em XAC 

 

Mobilidade 

Eiken ágar 

Mobilidade 

SB ágar 

Goma Xantana 

 

Agregação Morfologia 

da colônia 

Endoglucanases 

 

Proteases Virulência Complementação 

pUFR047 

Mobilidade  

em SB 

Enzimas 

Extracelulares 

Goma xantana 

XAC1743  (csrA) 
- - - + Rugosa - NA - Restaurou ND ND ND 

XAC1879  (rpfF) 
- - - + Rugosa - - - Restaurou ND ND ND 

XAC1878  (rpfC) 
- - - + Rugosa - - - ND ND ND ND 

XAC1877  (rpfG) 
- - - + Rugosa - - - Restaurou + NA ND 

XAC1883 

(hipotética) NA - ND NA NA - - NA ND - ND ND 

XAC1884 

(hipotética) NA - ND NA NA NA NA NA ND NA ND ND 

XAC1887     

(GGDEF-EAL) + - ND NA NA NA NA NA ND + NA ND 

XAC1938      

(GGDEF-EAL) + NA ND NA NA NA NA NA ND ND ND ND 

XAC1939  

(GGDEF) + - ND NA NA NA NA NA ND ND ND ND 

XAC1940  

(GGDEF) + - ND NA NA NA NA NA ND ND ND ND 

XAC1971 (PilZ) 
+ NA ND NA NA - NA NA Restaurou - NA NA 

XAC1975 (fliC) 
+ NA ND NA NA NA NA NA ND ND ND ND 

XAC2382        

(GGDEF-EAL) + + ND NA NA NA NA NA ND ND ND ND 

XAC2398     

(GGDEF-EAL) + + ND NA NA NA NA NA Restaurou ND ND ND 

XAC2482  

(GGDEF) + + ND NA NA NA NA NA ND - ND ND 

XAC2492     

(histidina quinase) - NA ND NA NA NA NA NA ND ND ND ND 
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Genes 

 

Deleção em XAC Super expressão em XAC 

 

Mobilidade 

Eiken ágar 

Mobilidade 

SB ágar 

Goma Xantana 

 

Agregação Morfologia 

da colônia 

Endoglucanases 

 

Proteases Virulência Complementação 

pUFR047 

Mobilidade  

em SB 

Enzimas 

Extracelulares 

Goma xantana 

XAC2583 (gumD) 
(Dunger et al., 2007a) - - - NA 

Não 

gomosa 
NA NA NA ND ND ND ND 

XAC2868 (EAL) 
+ - ND NA NA NA NA NA ND ND ND ND 

XAC2870 (CheB) 
+ NA ND NA NA NA NA NA ND ND ND ND 

XAC2924  (pilT) 
NA + + NA NA NA NA NA Restaurou ND ND ND 

XAC2975 (ptsK) 
- - ND NA NA - NA NA Restaurou + ND ND 

XAC3098  (pilL) 
+ + ND NA NA NA NA NA ND ND ND ND 

XAC3113  (relA) 
ND - ND NA NA NA NA NA ND ND ND ND 

XAC3229  (pilB) 
+ + ND NA NA NA NA NA ND ND ND ND 

XAC3394  (rpoZ) 
- - - + Rugosa - - - Restaurou ND ND ND 

XAC3402  (PilZ) 
- NA ND NA NA NA NA NA Restaurou + NA NA 

XAC3518  (PilZ) 
ND ND ND NA NA - - - ND ND ND ND 

XAC3544  (xpsE) 
ND ND ND NA NA - - - ND ND ND ND 

XAC3683     

(histidina quinase) + NA ND NA NA - - NA ND ND ND ND 

XAC4103  (rapK) 
NA - ND NA 

NA 

(branca) 
NA NA NA ND ND ND ND 

XAC0258 GGDEF/ 

XAC0424 GGDEF ND NA ND NA NA ND ND ND ND ND ND ND 

XAC0258 GGDE / 

XAC1940 GGDEF ND + ND NA NA ND ND ND ND ND ND ND 
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Genes 

 

Deleção em XAC Super expressão em XAC 

 

Mobilidade 

Eiken ágar 

Mobilidade 

SB ágar 

Goma Xantana 

 

Agregação Morfologia 

da colônia 

Endoglucanases 

 

Proteases Virulência Complementação 

pUFR047 

Mobilidade  

em SB 

Enzimas 

Extracelulares 

Goma xantana 

XAC0258 GGDEF/ 

XAC1420GGDEF ND - ND NA NA ND ND ND ND ND ND ND 

XAC2583 (gumD)/ 

XAC3229  (pilB) - - - NA 

Não 

gomosa 

ND ND ND ND ND ND ND 

XAC2924  (pilT)/ 

XAC1975 (fliC)      ND + ND NA NA ND ND ND 

pilT 

Restaurou 

ND ND ND 

rpfF/XAC1971pilZ 
+ + ND - Lisa ND ND ND 

XAC1971 

Restaurou 
ND ND ND 

rpfF/XAC3402pilZ 
- - ND + Rugosa ND ND ND ND ND ND ND 

rpfF/XAC3518pilZ 
ND + ND ND Lisa ND ND ND ND ND ND ND 

rpoZ/relA 
ND - ND + Rugosa NA ND - 

rpoZ 

Restaurou 
ND ND ND 

pilB –XCC3097 

XCC ATCC33913 + + ND NA NA NA NA NA ND ND ND ND 
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4.1.1. Estudos da mobilidade dos nocautes de XAC nos meios semi-sólidos Eiken e SB 

Inicialmente testamos a mobilidade dos mutantes no meio Eiken 0.6% ágar, o qual foi 

usado por (Ryan et al., 2007) para demonstrar a mobilidade dependente do pilus tipo 4 (PT4) 

em XCC (Figura 35). Neste ensaio verificamos uma redução da mobilidade das cepas 

nocautes para genes da via Rpf (rpfF-C-G e clp) de XAC, semelhante ao que ocorre em XCC 

(Tabela 8). Adicionalmente, verificamos uma redução da mobilidade também nas cepas 

carregando as deleções dos genes XAC1040 (ppk - polifosfato quinase), hfq (XAC1735 – 

chaperona de RNAm), csrA (XAC1743 – regulador pós-transcricional), XAC2492 (histidina 

quinase), XAC2975 (ptsK ou hprK – bifuncional histidina quinase e fosfatase), rpoZ 

(XAC3394 – subunidade ω da RNA polimerase), XAC3402PilZ e gumD (participa na via de 

biossíntese de goma xantana) (Tabela 8). Por outro lado, observamos um aumento da 

mobilidade nos nocautes de genes que codificam algumas proteínas com os domínios GGDEF 

e EAL (XAC0495, XAC1486, XAC1887, XAC2868, XAC2382 e XAC2398), histidina 

quinase XAC3683, o receptor XAC1971PilZ e homólogos de genes que codificam proteínas 

envolvidas na formação do PT4 (XAC3098 (pilL) e XAC3229 (pilB))  e flagelo XAC1975 

(fliC) (Figura 35). Os experimentos de mobilidade em meio Eiken 0.6% ágar foram realizados 

em triplicata, sendo que os diâmetros dos halos das colônias foram medidos após três dias de 

crescimento a 30 
0
C. O valor da média dos diâmetros da mobilidade de cada mutante está 

descrito no gráfico da Figura 36.  
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Figura 35. Efeito das deleções de genes de XAC sobre a mobilidade em meio Eiken 0.6% ágar. As 

diferentes cepas foram inoculadas no centro da placa e incubadas por três dias a 30 
0
C. WT em 

vermelho, cepa de XAC selvagem. Os genes de XAC deletados estão nomeados abaixo de cada placa. 

rpfF/3402, cepa com os genes rpfF e XAC3402 deletados; rpfF/1971, cepa com os genes rpfF e 

XAC1971PilZ deletados. 

 

 

 

            

Figura 36. Comparação da média de três medidas dos diâmetros das colônias dos mutantes crescidos 

em meio Eiken 0,5% ágar a 30 
0
C por 3 dias. A linha vermelha é a média obtida para a cepa de XAC 

selvagem. No eixo horizontal do gráfico estão nomeadas as cepas nocautes e no eixo vertical o 

diâmetro resultado da mobilidade das colônias em centímetros.  

 

 

 

Mobilidade 
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No meio SB 0,5% ágar observamos fenótipos de mobilidade similares aos que os 

nocautes de XAC desenvolveram no meio Eiken (Tabela 8) (Figura 37). No entanto, alguns 

mutantes mostram apenas alterações da sua mobilidade no meio SB. Por exemplo, foi 

observado uma redução na mobilidade dos nocautes de XAC0208 (ntrC – ativador do 

sigma54) e XAC4103. No trabalho Andrade et al. (2006) identificamos a interação entre 

XAC0208 e a proteína RpfG. Esta interação pode ser importante para entender a redução da 

mobilidade na cepa ΔXAC0208. O homólogo de XAC4103 em XCC está envolvido com a 

síntese da molécula sinalizadora DF, ácido 3-hidroxibenzóico, que ativa a produção do 

pigmento xantomonadina e goma xantana (He et al., 2011; Poplawsky and Chun, 1997). De 

modo interessante a cepa de XAC carregando a deleção de XAC4103 forma colônias 

esbranquiçadas indicando a ausência de xantomonadina, contudo a redução da mobilidade 

pode estar relacionada a uma diminuição da produção de goma xantana nesta cepa.  

Diferente dos seus comportamentos no meio Eiken, o mutante ΔpilT (XAC2924) 

mostrou um aumento significativo da sua mobilidade no meio SB 0,5% ágar e as cepas com 

as deleções das orfs hipotéticas XAC1883 e XAC1884 e de um grupo de genes que codificam 

proteínas GGDEF e EAL (XAC0424, XAC1486, XAC2868 e XAC1887) tiveram sua 

mobilidade reduzida no meio SB.  
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Figura 37. Efeito das deleções de genes de XAC na mobilidade em meio SB 0,5% ágar. As diferentes cepas 

foram inoculadas na placa e incubadas por 3 dias a 30 
0
C. No lado direto há um diagrama representando as 

inoculações em cada placa: Wt, cepa XAC selvagem; M, cepa mutante. Os nomes dos genes deletados estão 

indicados abaixo de cada placa. Em vermelho destacam-se as deleções que ocasionaram redução na 

mobilidade e em azul os nocautes que tiveram sua mobilidade aumentada em relação à cepa de XAC 

selvagem.  

 

 

 

 

Diferenças entre os tamanhos das colônias da cepa selvagem e mutantes de XAC não 

são observadas no meio SB 1,5% ágar (Figura 38). Isto indica que a mobilidade desenvolvida 

por estas cepas no meio semi-sólido SB 0,5% ágar é resultado de um processo de dispersão 

celular. Contudo as células de XAC perdem essa capacidade de se moverem na superfície do 

meio SB quando se aumenta a maior concentração de ágar.  
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Figura 38. As cepas de XAC selvagem e mutantes não são capazes de se dispersarem no meio 

SB 1.5% ágar. Em branco, cepas que não tiveram as suas mobilidades alteradas em relação à 

cepa selvagem no meio SB 0,5% ágar; Vermelho, cepas que tiveram as suas mobilidades 

reduzidas; Azul, cepas que tiveram as suas mobilidades aumentadas. Colônias foram crescidas 

por 2 e 3 dias a 30 
0
C. 

 

 

4.1.2. Complementação dos nocautes hfq e ptsK  

 

Para confirmar se os genes deletados do cromossoma de XAC estão de fato 

relacionados com os fenótipos de mobilidade observados, clonamos a orf com o seu 

respectivo promotor no vetor pUFR047 e transformamos as células competentes mutantes de 

XAC com esta construção.  

Aqui destacamos os mutantes Δhfq e ΔXAC2975 (ptsK) que apresentaram vários 

fenótipos alterados, como por exemplo a mobilidade (Tabela 8). Hfq é uma proteína com 

função de regular a estabilidade de RNA mensageiros codificadores de fatores de virulência 

em bactérias, sendo homóloga a proteínas Sm envolvidas no processo de splicing em 

eucariotos (Ansong et al., 2009). Por outro lado, o gene ptsK codifica uma proteína que pode 

atuar tanto como histidina quinase ou fosfatase em condições específicas, controlando o 

estado de fosforilação da proteína fosfotransportadora HPr, que regula o transporte de 

recursos de carbono para dentro da célula bacteriana (Russell et al., 2002; Mijakovic et al., 

2002). Adicionalmente, a interação entre PtsK e o domínio HD-GYP de RpfG de XAC foi 
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observada por sistema de dois híbridos (Andrade et al., 2006). Estes resultados sugerem uma 

função na regulação da mobilidade de XAC por Hfq e PtsK. 

A Figura 39 mostra a complementação dos mutantes hfq e XAC2975 com as 

construções pUFR047-hfq e pUFR047-XAC2975, respectivamente. A complementação destes 

mutantes restaurou por completo a mobilidade de ΔXAC2975, mas de modo parcial, a 

mobilidade de Δhfq no meio SB (Figura 39). 

A complementação do nocaute de XAC2398 (fimX) com a construção a pUFR047-

fimX também recuperou a sua mobilidade no meio SB 0,5% ágar, e seus resultados são 

discutidos no trabalho publicado (Guzzo et al., 2009). 

As complementações dos mutantes envolvidos com o processo de quorum-sensing e 

sinalização pelos segundos mensageiros c-diGMP e (p)ppGpp - ΔrpfG, Δclp, ΔXAC1971PilZ, 

ΔcsrA e ΔrpoZ - estão descritas nas seções 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 a seguir.  

 

 

 

Figura 39. Complementação dos nocautes ΔXAC2975 (ptsK) e Δhfq que tiveram a mobilidade 

alterada O nome dos mutantes são indicados abaixo de cada placa. 1, cepa selvagem com o plasmídeo 

pUFR047 vazio; 2, mutante; 3, mutante complementado. As cepas foram inoculadas em meio SB 

0,5% ágar e crescidas por 3 dias a 30 
0
C. 
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4.1.3. A super expressão de rpfG suprime a perda de mobilidade nas cepas ΔXAC2975ptsK 

e Δhfq 

 

Observamos que a super-expressão de rpfG na construção pBRA-rpfG,  que se 

encontra fusionada no promotor BAD, suprimiu a perda da mobilidade dos mutantes  

ΔXAC2975ptsK e Δhfq (Figura 40). Estes resultados indicam uma possível sobreposição de 

XAC2975ptsK e hfq e a via Rpf em XAC. XAC2975ptsK e Hfq podem regular a expressão ou 

fazer um controle pós-transcricional em rpfG de forma controlar a sua atividade de 

fosfodiesterase. Não podemos confirmar nossa hipótese porque experimentos para verificar a 

expressão de rpfG e ensaios de quantificação de c-diGMP nestes mutantes ainda não foram 

realizados.  

 

 

 

Figura 40. Supressão da perda de mobilidade nos nocautes de ΔXAC2975 e Δhfq com a super 

expressão de rpfG. A construção pBRA-rpfG onde rpfG fusionado ao promotor BAD, foi usada para 

transformar as cepas mutantes. No diagrama representativo, wt é a cepa selvagem transformada com o 

plasmídeo pBRA vazio; M é o nocaute; e C é o nocaute transformado com pBRA-rpfG. Na coluna da 

esquerda as cepas foram inoculadas em meio SB 0,5% ágar, e na coluna da direita inoculadas no meio 

SB 0,5% ágar suplementado com 0.3% L-arabinose (SBA). As cepas foram crescidas por 3 dias a 30 
0
C. 
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4.1.4. Análise da produção de endoglucanases nos nocautes 

 

As endoglucanases são um dos fatores importantes na virulência de Xanthomonas, por 

atuar degradando a parede das células do hospedeiro, permitindo a colonização dos tecidos 

pela bactéria (Abramavitch et al., 2006). A produção de endoglucanases em XCC aumenta em 

resposta ao processo de quorum-sensing, sendo este processo regulado pelo sistema de dois 

componentes RpfC-RpfG (Slater et al,2000).  

De modo geral, a produção de endoglucanases presentes nos sobrenadantes das cepas 

selvagem e nocautes de XAC foi investigada de acordo com o ensaio que mede o halo de 

degradação de celulose no substrato carboximetilcelulose (CMC) (Tang et al., 2001). As 

atividades de endoglucanases obtidas para as diferentes cepas mutantes de XAC são 

apresentadas nas Figuras 41 e 42. 

Assim como demonstrado para XCC e XOO (Buttner and Bonas, 2009; Slater et al., 

2000b; Sun et al., 2010; Zhu et al., 2011), as deleções de rpfF, rpfC, rpfG, clp e csrA 

apresentaram uma redução da produção de endoglucanases em XAC. Adicionalmente, 

identificamos novos reguladores da produção de endoglucanases em XAC, são eles: 

XAC1971PilZ, hfq, XAC3683, XAC2975ptsK, XAC0258GGDFE rpoZ (XAC3394) e XAC1883 

(Figura 42).  

Além dos nocautes de genes envolvidos com o quorum-sensing e sinalização por c-

diGMP e (p)ppGpp, as deleções de XAC3683 (codifica uma histidina quinase) e de XAC1883 

(codifica um domínio de ligação a DNA, o AbrB (Robertson et al., 1989)) reduziram em 60% 

a produção de endoglucanases em XAC (Figura 42). De modo interessante a interação entre 

as proteínas XAC3683 e XAC1883 foi observada em nosso laboratório. Estes dados indicam 

que XAC3683 pode atuar como ativador de XAC1883, que por sua vez teria um papel de 

controlar positivamente a expressão de endoglucanases em XAC. Adicionalmente, os 
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nocautes de hfq e 2975ptsK também apresentaram uma redução significativa da produção de 

endoglucanases (Figura 42). 

 

 

 

 

Figura 41. Atividade de endoglucanases nos mutantes de XAC. Os halos foram produzidos pela 

degradação da carboximetilcelulose (CMC) pelas endoglucanases presentes nos sobrenadantes 

das culturas crescidas no meio 2xTY a 30 
0
C até DO600nm 2. As placas com CMC foram 

incubadas a 37 
0
C por 20 horas, coradas com vermelho congo 0.1 % e descoloridas com solução 

1 M de NaCl. Todos os mutantes indicados abaixo na figura apresentaram redução na produção 

de endoglucanases, com exceção do nocaute de XAC4103, que não mostrou alteração. No 

diagrama representativo, Wt representa onde foi colocado o sobrenadante da cepa selvagem, e 

M onde foi colocado o sobrenadante de cada mutante. Os nomes dos genes deletados 

encontram-se abaixo de cada placa. 
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Figura 42. Efeito da deleção de diferentes genes na produção de endoglucanases em XAC. A 

atividade de endoglucanase dos sobrenadantes das culturas da cepa selvagem foi comparada com a 

atividade das culturas dos mutantes. As cepas foram crescidas no meio 2xTY a 30 
0
C até DO600 nm  2. 

A atividade de endoglucanases foi determinada em função dos halos produzidos pela degradação da 

carboximetilcelulose (CMC) em placas com CMC incubadas a 37 
0
C por 20 horas. 

 

 

 

4.1.5. Análise da produção de proteases extracelulares nos nocautes de XAC 

 

A produção de proteases extracelulares nos mutantes de XAC foi investigada, assim 

como em XCC (Slater et al., 2000a), constatamos a atuação positiva dos genes rpfF-C-G 

sobre a produção destes fatores de virulência. Adicionalmente, novos reguladores da produção 

de proteases extracelulares foram identificados: hfq, XAC3683 e rpoZ (XAC3394). De modo 

interessante não foi observado redução da produção de proteases extracelulares no mutante 

ΔcsrA nestes ensaios (Figura 43).  

Os resultados das complementações dos mutantes ΔrpfG, Δclp e ΔrpoZ são descritos a 

seguir nas seções 4.3, 4.4 e 4.5, respectivamente. 
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Figura 43. Produção de proteases extracelulares nos mutantes de XAC. Os nocautes rpfF, rpfC, 

rpfG, XAC3683, hfq e XAC3394 (rpoZ) mostraram uma redução na atividade de proteases 

extracelulares comparado com a cepa selvagem. Os nocautes de csrA e XAC4103 não tiveram 

alteração significativa na atividade de proteases extracelulares. O halo indica a degradação de caseína 

presente no meio LB suplementado com 1% de leite desnatado. No diagrama, Wt, representa a cepa 

selvagem; M, mutante. 

 

 

 

4.1.6. Teste de patogenicidade dos mutantes na planta hospedeira  

 

Os nocautes de XAC obtidos por recombinação homóloga foram inoculados em 

plantas hospedeiras (laranja pêra- Citrus siniensis) para testar a capacidade de desenvolver 

cancro cítrico. Na Figura 44 são mostradas fotos das folhas inoculadas tiradas entre 7 e 10 

dias após a inoculação. Na Figura 44 destacam-se os mutantes ΔcsrA e ΔrpoZ, cujas cepas 

tiveram a sua patogenicidade significantemente reduzidas nestes ensaios. A alteração da 

patogenicidade destes dois mutantes pode ser melhor verificada na Figura 45.  
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Figura 44. Inoculação das cepas selvagem e nocautes de genes de XAC em folhas de laranja pêra. As 

fotos foram tiradas entre sete e dez dias após a inoculação. S, representa a cepa selvagem; M, cepas 

mutantes. O gene deletado está indicado abaixo de cada foto. 

 

 

 

 
 
Figura 45. Alteração da patogenicidade dos mutantes csrA e rpoZ mostrando redução dos sintomas 

característicos do cancro cítrico: Encharcamento (water-soaking), hiperplasia tecidual e clorose. Wt, 

cepa de XAC selvagem; csrA, mutante de XAC com deleção do gene csrA; rpoZ, mutante rpoZ. 

 

 

 

4.1.7. Determinação do início da transcrição de XAC0330 (cmf) por ensaio de extensão 

de oligonucleotídeo (Primer extension) 

 

Nosso grupo identificou a interação entre a proteína quinase RpfC e a proteína CMF 

(XAC0330), cuja função ainda não foi determinada em Xanthomonas (Andrade et al., 2006). 

Homólogos de cmf estão presentes em protozoários amebóides como Dictyostelium 

csrA WT

rpoZ WT

csrA WT
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discoideum, onde apresentam um papel importante na comunicação celular, ativando a via do 

quorum-sensing e o comportamento multicelular nestes organismos (Deery et al., 2002). A 

cepa mutante ΔXAC0330 mostrou um pequeno aumento na mobilidade não sendo observada 

outra alteração nos fenótipos analisados (Tabela 8).  

No trabalho Andrade et al. (2006) realizamos um alinhamento das sequências dos 

genes homólogos de cmf em várias espécies de Xanthomonas. Desta análise levantamos a 

hipótese que em alguns desses genomas, incluindo o de XAC, o primeiro códon poderia ter 

sido anotado errado. Especificamente propusemos que o primeiro códon de XAC0330 deveria 

estar 300 nucleotídeos upstream do códon inicialmente proposto (Andrade et al., 2006). 

Através do ensaio de extensão de oligonucleotídeo utilizando o RNA total extraído das cepas 

selvagem e ΔXAC0330 (Δcmf) determinamos o inicio da transcrição do gene cmf (XAC0330) 

(Figura 46). Esse resultado confirma o início de transcrição previsto para cmf no trabalho 

publicado Andrade et al. (2006). O experimento foi realizado no laboratório da Profa Dra 

Marilis do Valle Marques (Depto. Microbiologia, ICB-USP) com auxílio do Dr. José Freire 

Neto.  
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Figura 46. A) Sequenciamento da região 5´ do RNA mensageiro de cmf (XAC0330) pelo método 

de extensão de oligonucleotídeo. T, A, C e G indicam as reações utilizando o oligonucleotídeo 

M13forward e o DNA do bacteriófago M13 contendo além de dNTPs também os respectivos 

dideoxinucleotídeos. Mut, reação de sequenciamento com o RNA total do mutante ΔXAC0330. 

WT, reação de sequenciamento com o RNA total da cepa de XAC selvagem. B) Sequência da 

região 5´ do gene cmf (XAC0330) mostrando as regiões –10 e –35 do promotor em vermelho, o 

sítio +1 da transcrição (determinado neste ensaio) em azul e a sequência RBS (sítio de ligação ao 

ribossomo) sublinhado. 

 

 

 

 

 

A) 

 

GATTAGGCGTCAAGACGAACGTGTCTGTGTGCCAGTCAACGTAGGCTTGAGGCGGTCACACCGCTACTGATCGGGCGATGGGTCCGTGGCGATGCTGGCCG

GGACGAGAGCGGCTGAATGCGCTGCGTCCCATGGTGGACAAGGCAATCTGGCCGCTACAGCGGCAGTGCACGAGATTGAAGGGGAATTCGGTCTTCATCGC

TGCATTCTTCTCTGCGACAACGCCGCGTCCGCGACCCTGATCGCACTCGGTGTCGTTTAATTTCTAGCGACATGCACGCAGCGCCGTGAGTGTTGCAGTGC

ACAGCAGACCTGTCACAAGAGCGCGGTATAACCATCCACGAATCGCGGCGAGGGGGCGCTGCATCCGGTGTCGTTGCCGTGCGCGATGGCATCGCTTCTGC

AATGCTCACGGAGAGATCTTGCCATG 

B) 
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4.1. Comunicação celular e sinalização por diGMP cíclico: Sistema rpf, diguanilato 

ciclases (GGDEF) e  fosfodiesterases (HD-GYP e EAL)  

 

4.2.1. Análise de interações do domínio HD-GYP de RpfG com domínios GGDEF de 

Xanthomonas em levedura 

A proteína RpfG é ativada durante o processo de comunicação célula-célula em 

reposta ao aumento da densidade de células no meio (Ryan et al., 2010a). RpfG possui dois 

domínios denominados Regulador de resposta e HD-GYP (Figura 47A). Descrevemos no 

trabalho Andrade et al.(2006) interações envolvendo o domínio HD-GYP de RpfG com 

proteínas GGDEF de Xanthomonas axonopodis pv citri (XAC). O domínio HD-GYP pertence 

à super família de hidrolases metal-dependentes HD com um motivo a mais -GYP- também 

conservado (Figura 47A). Ryan et al (2006) confirmou sua atividade de fosfodiesterase 

específica para diGMP cíclico.  

Em colaboração com o grupo do Dr. Max Dow, University College Cork, ensaios de 

dois-híbridos foram realizados para verificar a capacidade do domínio HD-GYP de RpfG de 

Xanthomonas campestris pv campestris (XCC) também interagir com proteínas GGDEF. 

Nestes ensaios confirmamos a interação do domínio HD-GYP de XCC com diguanilato 

ciclases específicas de XAC (Figura 47B). Após confirmarmos esses resultados, utilizamos 

variantes do domínio HD-GYP da RpfG de XCC para determinar a importância desses 

resíduos na interação com o domínio GGDEF. As variantes AD-GYP e HA-GYP 

apresentaram o mesmo grau de interação que o domínio HD-GYP com as proteínas GGDEF 

(Figura 47B). No entanto as variantes HD-AYP, HD-GAP, HD-GPA e HD-AAA diminuíram 

sua interação com os domínios GGDEF, indicando a importância dos resíduos GYP em 

regular a interação com proteínas diguanilato ciclases em Xanthomonas (Figura 47C).  

 

A) 
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 B) 

 

C)     

 

Motivo

HD

Motivo

GYP

Domínio

HD-GYP

Domínio 

Regulador de 

resposta

1 143 191 330 378
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Figura 47. A interação da proteína RpfG de XCC com o domínio GGDEF de diguanilato ciclases 

específicas de XAC requer o motivo GYP mas não o HD. A) Esquema representativo dos domínios 

presentes na proteína RpfG de Xanthomonas. B e C) Ensaio de β-galactosidase para medir as 

interações entre o domínio GGDEF de diferentes diguanilato ciclases com o domínio HD-GYP 

mutado para os resíduos que formam o motivo B) HD e C) GYP. Os números sobre as barras 

representam as porcentagens de colônias crescidas em meio seletivo comparado com as crescidas em 

meio rico, para cada interação entre HD-GYP e proteínas GGDEF. O eixo Y indica a produção de β-

galactosidase em unidades de Miller para cada interação analisada. 1) Cepa PJ69-4a vazia, 2) controle 

PJ69-4a transformada somente com pOBD-HD-GYP  e co-transformação de PJ69-4a com pOBD-

HD-GYP e as proteínas GGDEF 3) pOAD-XAC0258, 4) pOAD-XAC0424, 5) pOAD-XAC0593, 6) 

pOAD-1420, 7) pOAD-XAC1488, 8) pOAD-1940, 9) pOAD-2382 e 10) pOAD-XAC1887 (controle 

negativo).  

  

 

 

4.2.2. Ensaio de dois híbridos com a diguanilato ciclase XAC0424  

 

Uma das diguanilato ciclases, descrita no trabalho Andrade et al (2006), que interagiu 

com o domínio HD-GYP foi XAC0424. A orf XAC0424 está próxima do cluster de genes 

que codificam para o sistema de secreção tipo III em XAC, o que a torna interessante para ser 

estudada.  

Na tentativa de encontrar seus parceiros de interação, foi obtida a construção pOBD-

XAC0424, a qual foi usada como isca contra uma biblioteca de XAC produzida em nosso 

laboratório por Alegria et al ( 2005).  Após as várias etapas de seleções, o DNA plasmidial foi 

extraído das colônias positivas e seqüenciado para determinar a identidade das presas. Na 

Tabela 9 estão listadas todas as proteínas que interagiram com XAC0424, com exceção dos 

falsos positivos descritos por Alegria et al (2005). Interessante ressaltar que XAC0424 

interagiu com ela mesma 8 vezes a partir dos primeiros resíduos do seu amino-terminal, 

indicando a que talvez a dimerização/oligomerização da proteína pode ser importante. A 

proteína XAC0424 possui 542 aminoácidos, sendo que seu amino-terminal apresenta 

repetições de leucinas que podem ser cruciais para promover a interação homotrópica, e 

consequentemente ativar sua atividade de síntese de diGMP cíclico (Figura 48).  
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Figura 48. Análise da estrutura primária da proteína XAC0424. O domínio GGDEF encontra-se 

sublinhado. Os resíduos em vermelho podem formar um coiled-coil e os resíduos de leucina em azul 

indicam um suposto motivo com repetição de leucina a cada sete resíduos. Os resíduos em verde 

fazem parte do sitio-I e sítio-A do domínio GGDEF. Para as análises utilizamos os programas PFam 

(Pfam.sanger.ac.uk) e 2ZIP (http://2zip.molgen.mpg. de/cgi-bin/2zip.pl). 

 

 

 

 

Tabela 9. Proteínas que interagiram com XAC0424 no ensaio de dois híbridos. 

 

 

4.2.3. Ensaio para verificar a produção c-diGMP por 6HisXAC0424 

 

A orf XAC0424 com 1626 pb foi amplificada do genoma de XAC usando oligos 

específicos e clonada no vetor de expressão pROEX-b (Invitrogen) (Figura 49A). A proteína 

recombinante 6HisXAC0424 com aproximadamente 62.1 KDa foi expressa em E. coli 

BL21(DE3) e purificada em coluna Ni
+2 

(Figura 49B). Em seguida testamos sua atividade de 

diguanilato ciclase in vitro (Figura 50) conforme descrito em Materiais e Métodos seção 3.19. 

Os produtos de reação de 30 minutos e 16 horas foram resolvidos em HPLC coluna C18 

(Phenomenex), e as frações com tempo de retenção igual ao padrão c-diGMP foram coletadas. 

Aproximadamente 50 μL do produto coletado no HPLC para o tempo de retenção de 16 

 

 

 

 

               Isca = XAC0424  

Regiões codificadoras (Presas) 

Nome Resíduo inicial 

(Número de interações) 

XACb0010 (cointegrate resolution protein T) 45(1), 186(1), 122(1) 

XAC1039 (exopolyphosphatase or ppx) 6(1) 

XAC0424  83(1), 36(2), 1(5) 

XAC4250 (Glycosyl hydrolase family 2) 1(2)  

MADQPEHPSRPRGGLRRLLPWGGTDTARPAAALPTVINGERGGHGLAAHQLVPAKAKSGA 

HDPAAATALLIRLFSHAAHPEALLLAFAEGIASLHGELGDMGVRLSAAYAAGDWPGYGRA 

LRQLIDKYIRTIDIGDSLAEGRTEAEQLRDLLRHALGNALATLLQRSPELAEEAQTLASA 

LRHWRPGHELITLEQRLRELSHQIGLRAEDASEQQNLLLGLFDLLLENVGELLDDRSWLQ 

GQITVVRQLISGPLDVSSIEQARGTLREVTYKQGLLKQGIAESKTAMREMMVSFVDRLDG 

MATSTGEYHDRVAGYSQAIGEARGIPDLNRLLQDLLQDTAGVQAQALAARDELLAARRQV 

EDSEQRIASLEQELKDVAGLVREDQLTGALNRRGFEELFQREAVRTQRSGQPLCVAMLDL 

DDFRRLNETHGHAGGDAALRHTVEVAKAVLRTTDAIARFGGEEFVLLLPDSTIFEASAAV 

IRLQRALSQRSLLHDDVRVFISFSAGVALRGTDETQDEVIRRADRAMYDAKAAGKNRVIN 

AD 
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minutos, foram injetados no espectrômetro de massas (ESI-MS/MS), confirmando a 

identidade da molécula c-diGMP (Figura 50). Dessa forma, confirmamos a capacidade de 

6HisXAC0424 produzir c-diGMP.  

 

 

 

 

 
Figura 49. A) Gel de agarose 1% confirmando a clonagem do gene XAC0424 no vetor de expressão 

proEX-b (Invitrogen). Duas construções independentes de 6HisXAC0424-proEXb foram digeridas 

com as enzimas NcoI/XhoI e resolvidas em gel de agarose 1%. B) Gel SDS-PAGE 15% acrilamida 

com as amostras coletadas durante a purificação de 6HisXAC0424 em coluna de afinidade Sepharose-

níquel utilizando um gradiente de imidazol. M, Marcador ; FT, Fração coletada durante a lavagem; F1-

F6, frações eluídas da coluna de níquel com gradiente de imidazol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XAC0424 

6HisXAC0424 

M FT F1 F2 F3 F4 F5 F6 M  FT  F1  F2  F3  F4  F5  F6 A)
B)

1626 pb

4750 pb 62.1 KDa
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Figura 50. A e B) Padrões GTP e c-diGMP resolvidos em HPLC coluna C18 e por espectrometria de massas (ESI-MS/MS). 

C) e D)  Os produtos das reações catalisadas por 6HisXAC0424 nos tempos de 30 minutos e 16 horas foram analisados em 

HPLC e por espectrometria de massas. C) Abundância relativa dos produtos das reações através do sistema MRM 

(Monitoramento de múltiplas reações). D) Confirmação das massas dos produtos das reações. No tempo de retenção de 16 

minutos foi confirmado a presença da molécula de c-diGMP como produto de reação da diguanilato ciclase 6HisXAC0424.  
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4.2.4. Os mutantes rpf promovem o aparecimento dos fenótipos de rugosidade na colônia 

e agregação celular em XAC  

 

Trabalhos publicados pelo grupo do Dr. Max Dow descrevem o fenótipo agregativo 

apresentado por mutantes rpf de XCC crescidos no meio L (Dow et al, 2003). No modelo de 

estudo do quorum-sensing em XCC, RpfF está envolvida na síntese da molécula sinal DSF, 

enquanto RpfC liga-se a DSF e fosforila RpfG, ativando a mobilidade e reduzindo a 

agregação de XCC (Dow et al., 2003). RpfC também interage com RpfF, inibindo sua 

atividade (Andrade et al., 2006; He et al., 2006b). Obtivemos por recombinação homóloga as 

deleções dos genes rpfC, rpfG e rpfF de XAC. As Figuras 51 e 52 mostram os fenótipos da 

cepa selvagem e nocautes dos genes rpfF-C-G crescidas no meio L e meio L 1% ágar. Os 

nocautes rpf apresentam colônias rugosas e formam agregados celulares no meio L (Fig. 51 e 

52). Colônias de XAC (WT) crescidas em meio L 1% ágar produzem DSF que se difunde e 

reverte o fenótipo rugoso das colônias do nocaute rpfF, tornando-as lisas e brilhantes devido a 

um  possível aumento da produção de goma xantana (Fig. 51). Do mesmo modo, XAC tipo 

selvagem cresce de maneira dispersa no meio líquido, e os mutantes ΔrpfC, ΔrpfG e ΔrpfF 

formam agregados facilmente visíveis a olho nu (Fig. 52).  
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Figura 51. Colônias de XAC cepa selvagem (WT) e nocaute para rpfF crescidos em meio L 1% de 

ágar. Na figura pode-se observar a colônia lisa do WT e rugosa do mutante ΔrpfF (rpfF-). O sinal DSF 

proveniente da colônia WT reverte o fenótipo rugoso de ΔrpfF (rpfF-). 
 

             

 

 

Figura 52. As cepas de XAC selvagem (WT) e nocautes de ΔrpfF, ΔrpfC e ΔrpfG foram crescidas em 

meio L.  Observou-se a presença de agregados celulares nas culturas dos mutantes rpfF-C-G, mas não 

na cultura da cepa selvagem. 
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4.2.5. Super expressão do gene XAC0424 (Diguanilato ciclase) promove o aparecimento 

de rugosidade na colônia e agregação celular em XAC 

 

Na seção 4.2.3 mostramos que a proteína recombinante 6HisXAC0424 é capaz de 

produzir c-diGMP nas condições in vitro. Para verificar o efeito da super expressão de uma 

diguanilato ciclase e do aumento da concentração de c-diGMP na célula de XAC, clonamos o 

gene XAC0424 fusionado ao promotor induzível por L-arabinose no vetor pBRA, obtendo a 

construção pBRA-XAC0424. Células de XAC foram transformadas com pBRA-XAC0424 e 

selecionadas com antibióticos específicos. Observamos um aumento da rugosidade na colônia 

e o aparecimento do fenótipo agregativo em XAC contendo a construção pBRA-XAC0424 e 

crescida na presença de L-arabinose (Figuras 53 e 54). Interessantemente estes fenótipos são 

também observados nos mutantes ΔrpfF-C-G de XAC (seção 4.2.4). Nossos dados sugerem 

que o aumento da concentração de c-diGMP em XAC, resultado da super expressão de uma 

diguanilato ciclase (XAC0424) ou deleção da fosfodiesterase rpfG, pode ativar a rugosidade e 

a agregação celular. Estes fenótipos podem ser resultado do aumento da produção de fímbrias 

adesivas, redução de enzimas extracelulares que auxiliam na dispersão celular e 

comprometimento da atividade dos aparatos de mobilidade (flagelo e PT4) (Gottig et al., 

2009; Dow et al., 2003; Ryan and Dow, 2011).  
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Figura 53. A super expressão do gene XAC0424 na cepa WT (selvagem) em placas com meio 2xTY 

contendo 0.2% de L-arabinose ocasionou o aparecimento de colônias rugosas. WT+ pBRA, cepa de 

XAC selvagem transformada com o vetor pBRA; WT+ pBRA-XAC0424, cepa selvagem carregando o 

gene XAC0424 fusionado ao promotor BAD do vetor pBRA. O promotor BAD é induzível por L-

arabinose.  

 

 

 

 

 
 

Figura 54. A super expressão do gene XAC0424 em XAC promove o aparecimento do fenótipo 

agregativo na cepa selvagem. Culturas de XAC transformadas com o vetor pBRA (WT+pBRA) e com 

XAC0424 clonada no vetor pBRA (WT+pBRA-XAC0424) foram crescidas no meio 2xTY contendo 

0.2% de L-arabinose.  
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4.2.6. Análise da mobilidade em meio semi sólido dos mutantes para via rpf e diguanilato 

ciclases que interagiram com RpfG de XAC  

 

Ryan et al (2006, 2007) mostrou que os genes rpfF-C-G de XCC estão envolvidos na 

regulação positiva da mobilidade de maneira depende de pilus tipo IV (T4P) em meio Eiken 

ágar. Adicionalmente Lee et al (2003) e He et al (2007) observaram que a mobilidade de 

XCC dependente de flagelo também é ativada pelos genes rpf, e mais diretamente pelo fator 

de transcrição Clp (CAP Like Protein). Clp liga-se no promotor de fliC, o qual codifica a 

subunidade flagelina, que compõe o flagelo. Para verificarmos se a mobilidade em meio semi-

sólido de XAC é ativada pela via rpf, e ainda se depende do flagelo, PT4 ou goma xantana, 

observamos a mobilidade em meio SB 0,5% ágar dos mutantes ΔrpfF-C-G, Δclp, com deleção 

para genes codificadores de GGDEF que interagiram com RpfG, ΔpilT, ΔpilB, ΔpilL, ΔfliC e 

ΔgumD (Figura 55). 

A mobilidade dos nocautes Δrpf e Δclp em meio SB mostrou-se bastante reduzida 

(Figura 55A). Em contrapartida observamos um aumento da mobilidade na deleção 

XAC2382, e dos homólogos envolvidos na formação do PT4 - XAC3098 (pilL), XAC2924 

(pilT) e XAC3239 (pilB) (Figuras 55B e 55C). O nocaute para a flagelina ΔfliC (XAC1975) 

não mostrou alteração da mobilidade nessas condições (Fig. 55C). No entanto, o nocaute 

gumD apresentou um comprometimento acentuado da mobilidade indicando que a goma 

xantana seria importante para a mobilidade desenvolvida por XAC neste meio (Fig. 55C). Em 

relação à deleção dos genes codificadores das diguanilato ciclases que interagem com RpfG, 

ΔXAC0424, ΔXAC1486, ΔXAC1939, ΔXAC1940 apresentaram uma pequena redução da 

mobilidade enquanto ΔXAC1420 mostrou um pequeno aumento na mobilidade (Fig. 55B). A 

cepa carregando as deleções dos genes ΔpilTΔfliC mostrou a mobilidade aumentada, igual ao 

mutante ΔpilT, indicando que o aumento da mobilidade observada neste mutante é 

independente do flagelo e negativamente regulada pelo PT4 (Fig. 55C). 
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Curvas de crescimento no meio SB do mutante ΔrpfG e Δclp não mostraram 

diferenças de crescimento em relação a cepa selvagem de XAC (Figura 56). Estas 

observações indicam diferenças entre as cepas nas placas com o meio SB 0,5% ágar não são 

devido a diferenças na taxa de crescimento das células.  

 

 

Figura 55. Ensaio de mobilidade em meio SB 0,5% ágar. A) Redução da mobilidade dos mutantes 

ΔrpfF, ΔrpfC, ΔrpfG e Δclp. B) Mutantes dos genes codificadores para diguanilato ciclases que 

interagem com RpfG. C) As deleções de pilB, pilT, pilL mostram um aumento da mobilidade 

enquanto o nocaute de gumD reduz sua mobilidade em meio SB 0,5% ágar comparado com cepa WT 

(selvagem). O nocaute ΔfliC não mostrou alteração na mobilidade enquanto a cepa carregando as 

deleções ΔpilBΔfliC mostra uma mobilidade aumentada. Wt, selvagem; M, cepa mutante. Em 

vermelho os mutantes que tiveram a mobilidade reduzida de modo acentuado, e em azul mutantes com 

a mobilidade aumentada significativamente.  
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Figura 56. Curva de crescimento celular no meio SB comparando o crescimento das cepas de XAC 

selvagem (Wt) e mutantes ΔrpfG e Δclp. As culturas foram crescidas sob agitação 200 rpm a 28 
0
C. As 

medidas das absorbâncias foram realizadas em triplicatas com três diferentes inóculos para cada cepa.  

 

 

Adicionalmente, as cepas mutantes que mostraram alteração acentuada na mobilidade 

foram inoculadas no meio SB 1,5% ágar, e diferentemente do observado no meio semi-sólido 

SB 0,5%, as cepas não apresentaram mudanças no comportamento de dispersão celular 

(Figura 57). Todas as colônias mostraram ser do mesmo tamanho nesta condição, indicando 

que as diferenças observadas entre as cepas no meio semi-sólido SB 0,5% ágar não é 

relacionado às taxas de crescimento de cada mutante mas sim na sua capacidade de se 

dispersar.  

 

                                   

Figura 57. Cepas de XAC selvagem (Wt) e mutantes ΔrpfG, Δclp, ΔpilT e ΔXAC2382 não 

apresentam diferenças no tamanho das colônias no meio SB 1.5% ágar.  
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Para confirmar se realmente os genes deletados de XAC estão relacionados com os 

fenótipos de mobilidade observados, foram feitas construções no vetor pUFR047, clonando o 

gene com seu promotor. As construções obtidas foram usadas para transformar as células 

mutantes de XAC, que em seguida tiveram suas mobilidades testadas (Figura 58). O mutante 

ΔrpfG também foi complementado com construções contendo o domínio HD-GYP e a 

fosfodiesterase XAC1887 fusionados ao promotor BAD no vetor pBRA (Fig. 58).  

No caso do mutante XAC2382 observamos que seu fenótipo é revertido ao tipo 

selvagem somente com a expressão do seu domínio EAL fusionado ao promotor BAD (Fig. 

58). Esse resultado indica que o domínio EAL de XAC2382 pode desempenhar sua função 

independente do resto da proteína que inclui um domínio GGDEF. Adicionalmente, o 

domínio EAL de XAC2382 diferente do modelo descrito para fosfodiesterases reduz a 

mobilidade de XAC, indicando que seu papel de regulação pode ser por interação com outra 

proteína e não por reduzir a concentração de c-diGMP na célula, como no caso das 

fosfodiesterases RpfG e XAC1887.  

 

 

Figura 58. Complementação dos nocautes que tiveram a mobilidade alterada. O mutante ΔrpfG foi 

complementado com o gene rpfG clonado no vetor pUFR047, e somente o domínio HD-GYP e a orf 

XAC1887 fusionados ao promotor BAD no vetor pBRA. O mutantes Δclp e ΔpilT foram 

complementados com as construções pUFR047-clp e pUFR047-pilT, respectivamente. O nocaute 

ΔXAC2382 foi complementado somente com seu domínio EAL fusionado no promotor BAD do vetor 

pBRA. O nome dos nocautes encontra-se abaixo de cada placa. Wt, cepa selvagem com o plasmídeo 

pUFR047 ou pBRA vazio; M, mutante; C, mutante complementado. As cepas foram inoculadas em 

pUFR047-clp
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meio SB 0,5% ágar para complementações em pUFR047, e SB 0,5% ágar suplementado com 0.3% L-

arabinose para complementações em pBRA. Os inóculos foram crescidos a 30 
0
C por 3 dias. 

A maioria das cepas com deleções dos genes codificadores para diguanilato ciclases 

não mostrou uma alteração significativa da mobilidade nessas condições testadas. Por isso foi 

realizada um tentativa de super-expressão de alguns destes genes na cepa selvagem de XAC. 

A super expressão de XAC0258GGDEF e XAC0424GGDEF promoveu uma redução acentuada da 

mobilidade enquanto a super expressão de XAC1887 (uma fosfodiesterase com domínio 

EAL) aumentou a mobilidade das células de XAC (Figura 59).  

 

 

    

 

Figura 59. Efeito da super expressão de genes envolvidos no metabolismo de c-diGMP  na cepa 

selvagem XAC. Os genes XAC0258, XAC0593, XAC1486 e XAC1887 foram fusionados ao 

promotor induzível por L-arabinose (BAD), e a construção obtida foi usada para transformar XAC. As 

cepas foram inoculadas no meio SB 0,5% ágar com 0.3% L-arabinose e crescidas por 2 dias a 30 
0
C. A 

cepa selvagem contendo o plasmídeo pBRA  vazio foi inoculada na parte de cima de cada placa, e a 

cepa selvagem contendo a construção do gene fusionado ao promotor BAD foi inoculada em duplicata 

na parte inferior de cada placa. 

 

 

4.2.7. Quantificação de c-diGMP nos mutantes ΔrpfG e Δclp de XAC  

 

Fenótipos de redução da mobilidade e virulência estão ligados ao aumento da 

concentração de c-diGMP em células bacterianas. Para verificarmos se as deleções de rpfG e 

clp promoveram um aumento da concentração de c-diGMP nas célula de XAC, extraímos e 

separamos os componentes resultados da lise celular por HPLC e confirmamos a identidade 

do c-diGMP por ESI-MS/MS. A quantificação do c-diGMP foi baseada na curva obtida no 

ESI-MS/MS onde relacionamos as áreas dos picos com as concentrações conhecidas de c-

diGMP. No início da extração as amostras foram contaminadas com uma concentração 
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conhecida de AMP cíclico (cAMP) para estimar a taxa de perda de nucleotídeos durante o 

processo de extração. O uso de cAMP para estimar a perda foi possível porque os 

nucleotídeos c-diGMP e cAMP apresentam tempos de retenção diferenciados no nosso 

método de separação (Figura 60), e ainda não foi demonstrado que Xanthomonas seja capaz 

de sintetizar cAMP. Os valores das concentrações de c-diGMP obtidas para cada cepa 

corresponde a média de 3 experimentos independentes (Figura 61).  

A análise quantitativa de c-diGMP confirmou um aumento da concentração de 

aproximadamente 4.5 vezes deste nucleotídeo no nocaute ΔrpfG, e a sua complementação 

com a construção pUFR047-rpfG restaurou os níveis normais de c-diGMP (Fig. 61). Contudo 

as concentrações de c-diGMP no mutante Δclp praticamente não se modificaram (Fig. 61). 

Estes resultados indicam a importância da atividade de fosfodiesterase do domínio HD-GYP 

de RpfG para reduzir a concentração de c-diGMP nas células de XAC.  

      

 

Figura 60. Cromatograma mostrando a separação dos nucleotídeos GTP, c-diGMP e cAMP por 

HPLC usando coluna Phenomenex C18 (250mm x 4,6 mm x 5 µm) de acordo com método de 

separação descrito na seção 3.13. Os tempos de retenção para GTP, c-diGMP e cAMP foram, 

respectivamente: 6 min, 20 min e 22 min.  
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Figura 61. Quantificação de c-diGMP por HPLC-ESI-MS/MS em diferentes cepas de XAC. Wt, 

selvagem; rpfG-, nocaute ΔrpfG; rpfG+, nocaute ΔrpfG complementado com pUFR047-rpfG; clp, 

nocaute Δclp.   

 

 

4.2.8. Diferenças observadas entre as mobilidades de XAC e XCC 

 

Nas seções anteriores demonstramos que a mobilidade de XAC no meio SB 0,5% ágar 

é regulada negativamente pelo aumento da concentração de c-diGMP, visto que a super-

expressão de proteínas GGDEF (diguanilato ciclase) ou deleção de rpfG (fosfodiesterase) 

reduzem a mobilidade de XAC. Também demonstramos que nocautes de genes codificadores 

do pilus tipo IV (PT4) tiveram sua mobilidade aumentada nessas condições, assim como a 

deleção do gene fhaB em XAC que codifica uma adesina filamentosa (Gotting et al, 2009). 

Adicionalmente, a mobilidade de XAC nas condições testadas parece ser regulada 

positivamente pela goma xantana (Figura 55, seção 4.2.5) (Gotting et al , 2009). 

Diferentemente dos fenótipos observados para os mutantes do PT4 em XAC, Ryan et al 

(2006, 2007) mostrou que em XCC a mobilidade é depende do PT4 no meio Eiken ágar, 

sendo esta ativada pela via Rpf.  

Alguns trabalhos descrevem que a mobilidade de XCC dependente de flagelo é ativada 

pela via Rpf que promove a expressão de fliC através do fator transcricional Clp (He et al., 
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2007; Lee et al., 2003). No caso de XAC a deleção dos genes rpfF-C-G resultou na redução 

da mobilidade mas o nocaute de fliC não teve a mobilidade alterada no meio SB 0,5% ágar 

(Fig. 55, seção 4.2.5). A cepa carregando as deleções ΔfliCΔpilT manteve o fenótipo com 

aumento da mobilidade em SB similar aos mutantes dos genes codificadores do T4P - ΔpilB, 

ΔpilL e ΔpilT (seção 4.2.5). Deste modo, os genes rpf e o PT4 parecem regular a mobilidade 

de XAC e XCC de maneira diferenciada. Para confirmar esses resultados nos realizamos a 

complementação do nocaute para ΔpilT em XAC restaurando o fenótipo WT (Fig. 58, seção 

4.2.5). Adicionalmente, obtivemos o nocaute de ΔpilB tanto para XAC quanto para XCC e 

comparamos a mobilidade desses mutantes nos meio semi-sólidos SB e Eiken ágar (Figuras 

62A e 62B, respectivamente). De modo interessante a cepa carregando as deleções de 

ΔpilBΔgumD em XAC não mostrou aumento de mobilidade confirmando que a mobilidade 

observada no mutante ΔpilB de XAC é de fato dependente da produção de goma xantana 

nessas condições (Fig. 62A e 62B). O mutante ΔpilB em XCC teve a mobilidade reduzida em 

meio Eiken ágar (Fig. 62A), o que corrobora com os resultados publicados por Ryan et al. 

(2006).  

 

             

 

Figura 62. Comparação dos fenótipos de mobilidade entre as cepas de XAC e XCC nos meios A) 

Eiken 0.6% ágar e B) SB 0,5% ágar. Cepa selvagem (WTxac) e mutantes pilB-xac, gumD-xac e 

pilB/gumD-xac de Xanthomonas axonopodis pv citri (XAC), e selvagem (WTxcc) e mutante pilB-xcc 

de Xanthomonas campestris campestris (XCC).  

 

 

A) B) 
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Mutantes para genes codificadores de proteínas diguanilato ciclases (GGDEF), com 

exceção de XAC2382, mostraram nenhuma ou pouca diferença de mobilidade em relação à 

cepa selvagem de XAC nas condições testadas. Somente quando realizamos a super expressão 

de algumas proteínas GGDEF observamos redução de fato na mobilidade. Para verificar se a 

deleção de dois genes codificadores para proteínas GGDEF tem algum efeito no fenótipo de 

mobilidade produzimos cepas mutantes carregando as deleções ΔXAC0258ΔXAC0424, 

ΔXAC0258ΔXAC1940 e ΔXAC0258ΔXAC1420. Somente a cepa ΔXAC0258Δ1940 

mostrou um aumento na significativo da mobilidade enquanto ΔXAC0258ΔXAC1420 teve a 

mobilidade reduzida e ΔXAC0258ΔXAC0424 não mostrou alteração (Figura 63). Esses 

resultados indicam que subconjuntos de diguanilato ciclases podem compartilhar regulações 

de diferentes fenótipos em XAC, isto é, pode haver sobreposição de vias de sinalização 

regulando um mesmo fenótipo. 

 

          

 

 

Figura 63. A)Verificação da mobilidade no meio SB 0,5% dos mutantes carregando deleções para 

genes codificadores de proteínas diguanilato ciclases. Wt, cepa selvagem; M, cepa carregando as 

deleções de dois genes codificadores de proteínas GGDEF. Os genes deletados encontram-se 

indicados abaixo de cada placa. B) Domínios que constituem as diguanilato ciclases XAC0258, 

XAC0424, XAC1420 e XAC1940 baseado no programa Pfam (http://pfam.sanger.ac.uk/). GGDEF, 

diguanilato ciclase; C-NMP, domínio de ligação a nucleotídeo; HDOD, pertencente à superfamília dos 

domínios HD que possuem atividade de fosfohidrolase; B-propeller, domínio envolvido na interação 

proteína-proteína; YYY, domínio dom três resíduos de tirosinas conservadas em tandem que podem 

ser fosforiladas regulando a atividade enzima.  

B) 
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Nossos resultados demonstram que a mobilidade de XAC nas condições testadas, 

diferentemente de XCC, é independente do flagelo, regulada negativamente por PT4 e 

dependente da produção de goma xantana. A mobilidade independente de aparatos como pilus 

e flagelo, mas dependente de surfactantes, por exemplo, ocorre quando as células se movem 

de modo passivo deslizando sobre a superfície do meio (mobilidade tipo sliding). A 

mobilidade tipo sliding foi descrita para algumas bactérias como P. aeruginosa e 

Mycobacterium smegmatis (Murray and Kazmierczak, 2008; Mathew et al., 2006). 

A atuação positiva da goma xantana sobre a mobilidade de XAC pode ser evidenciada 

na Figura 64. A colônia do mutante ΔrpfF, que não produz o sinal do quorum-sesing, DSF, 

apresenta uma diminuição da mobilidade. Observamos que a mobilidade de ΔrpfF pode ser 

recuperada por DSF produzido na cepa mutante ΔrpfC. DSF que se difunde no meio SB, a 

partir da colônia de ΔrpfC, atinge as células na borda da colônia de ΔrpfF. O fenótipo 

gomoso, e consequentemente a dispersão celular, reaparece na borda da colônia de ΔrpfF 

mais próxima da colônia de ΔrpfC (Fig. 64).  

 

                           

Figura 64. A mobilidade no meio SB 0,5% ágar é ativada no nocaute ΔrpfF quando sua colônia está 

localizada próxima a colônia do mutante ΔrpfC. Wt, selvagem; rpfF-, nocaute ΔrpfF; rpfC-, nocaute 

ΔrpfC. 
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4.2.9. Microscopia eletrônica de transmissão dos mutantes de XAC 

  

Células de XAC crescidas durante 2 e 3 dias no meio SB 0,5% ágar foram coletadas e 

preparadas para serem analisadas em microscópio eletrônico de transmissão no laboratório do 

Prof. Dr. Kitajima (Laboratório de microscopia, Esalq-Piracicaba/SP).  

Na superfície das células da cepa selvagem (WT) e super-expressão de rpfG foram 

observados PT4 e flagelo (Figura 65). Nos nocautes que apresentaram um aumento da 

mobilidade ΔXAC2382, ΔpilL e cepa carregando as deleções ΔXAC0258ΔXAC1940 

observamos a presença de flagelo mas não PT4 (Fig. 65). Também foi observado flagelo no 

mutante rpfG, o qual mostrou redução da mobilidade enquanto o nocaute ΔfliC não exibiu 

flagelo nem pilus (Fig. 65). Dessa forma, a presença de flagelo foi confirmada tanto nas cepas 

mutantes que apresentaram a mobilidade aumentada ou reduzida no meio SB. Indicando que a 

presença ou ausência do flagelo não está relacionada com as alterações de mobilidade 

descritas para esta condição. Devido ao tratamento das células para obtenção de contraste na 

microscopia eletrônica de transmissão, a estrutura do flagelo não se manteve intacta, sendo 

possível observar somente a base do flagelo nas superfícies celulares (Fig. 65)  
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Figura 65. Observação por microscopia eletrônica de transmissão dos aparatos pilus tipo 4 e flagelo 

nas superfícies celulares das cepas (Azul) que mostraram aumento da mobilidade (Vermelho) redução 

da mobilidade e (Preto) sem alteração da mobilidade no ensaio em SB 0,5% ágar. A seta vermelha 

indica na figura o pilus, e seta verde flagelo. Barras de tamanho estão entre 0,1 e 0,5.  

 

 

4.10. Produção de goma xantana nos nocautes com a mobilidade alterada: ΔrpfG e ΔpilT 

 

Nossos resultados mostraram que o nocaute gumD (XAC2583) apresenta a mobilidade 

reduzida nos meios SB e Eiken (Figuras 55 e 62). Estas observações permitem sugerir que a 

goma xantana contribui de maneira importante na mobilidade de XAC em superfícies semi-

sólidas. Para verificar se o aumento da mobilidade de ΔpilT está diretamente relacionada ao 

aumento de produção de goma neste mutante quantificamos a goma xantana presente nos 

sobrenadantes de ΔrpfG, ΔpilT, ΔgumD e cepa selvagem de XAC. A porcentagem de goma 

produzida pela cepa ΔrpfG foi de aproximadamente 40% menos em relação ao selvagem 
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(Figura 66). Através deste ensaio verificamos também que ΔpilT apresenta um aumento de 

26% da produção de goma com relação a cepa selvagem (Fig. 66). Adicionalmente, a 

complementação de ΔrpfG não restaurou apenas a mobilidade mostrado na Figura 58, mas 

também a produção de goma xantana (Fig. 66). O PT4, assim como as fímbrias adesivas, pode 

funcionar como um aparato de agregação entre as células de XAC, ou entre a célula de XAC e 

o meio semi-sólido, reduzindo a sua mobilidade tipo sliding (Gottig et al., 2009; Guzzo et al., 

2009).  

 

 

Figura 66. Efeito das mutações sobre a produção de goma xantana em XAC. O mutante  ΔpilT mostra 

um aumento na produção de goma xantana, a deleção de rpfG reduziu a produção do 

exopolissacarídeo. O nocaute ΔgumD praticamente não apresentou  goma xantana em seu 

sobrenadante. A complementação do nocaute ΔrpfG restaurou a produção de goma xantana. As cepas 

foram crescidas no meio 2xTY suplementado com 1% sacarose a 30 
0
C até D0600 nm 3.Wt, cepa 

selvagem de XAC; Cepas mutantes: gumD-, rpfG-, pilT; Cepa complementada, rpfG+.  

 

 

4.2.11. Expressão do promotor gum nos nocautes com mobilidade alterada  

 

Como demonstrado nas seções anteriores, a mobilidade de XAC nos meios semi-

sólidos SB e Eiken parece ser dependente da produção de goma xantana, visto que mutantes 

que tiveram sua mobilidade aumentada apresentaram maior produção de exopolissacarídeos 

no sobrenadante e o mutante ΔgumD mostrou a sua mobilidade reduzida significativamente. 
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Para verificarmos se a expressão do operon gum é alterada nas células dos nocautes Δclp, 

ΔrpfG e ΔpilT, foi construída uma fusão do promotor gum com o gene repórter gus (uid) de 

E. coli. Esta construção foi clonada no vetor pUFR047. As cepas selvagem e mutantes de 

XAC foram transformadas com esta construção e a atividade de GUS foi quantificada por 

ensaio colorimétrico (Figura 67). Os resultados obtidos apontam uma maior atividade de GUS 

(β-glucuronidase) no nocaute ΔpilT, e menor atividade para os nocautes ΔrpfG e Δclp. 

Portanto, a expressão do promotor gum é maior no mutante ΔpilT que também mostrou um 

aumento da mobilidade e na produção de goma xantana. 

 

          

 

 

Figura 67. A) Fusão transcricional do promotor do operon gum no gene repórter gus (uidA), gerando 

a construção pUFR047-gum::gus. B) Quantificação da expressão de pUFR047-gum::gus nas cepas 

selvagem (Wt) e nocautes (clp-, rpfG-, pilT-) de XAC.  Como controle foi usado a cepa selvagem de 

XAC contendo o vetor pUFR047 com o gene gus (uid) sem o promotor gum de XAC. A quantificação 

foi realizada de acordo com (Egener et al., 2002). 
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4.2.12. Análise da produção de endoglucanases nos mutantes envolvidos com a via de 

quorum-sensing em XAC 

 

A produção de endoglucanases no sobrenadante das cepas selvagem e mutantes foi 

verificada de acordo com o ensaio que mede o halo de degradação do substrato 

carboximetilcelulose (CMC) (Tang et al., 2001). A Figura 68 apresenta os resultados das 

atividades de endoglucanases obtidas para as deleções de genes que participam da via Rpf, e 

que codificam as diguanilato ciclases que interagiram com RpfG (Andrade et al., 2006). 

 

 

Figura 68. Produção de endoglucanases para cepas carregando deleções para genes envolvidos com a 

sinalização Rpf e codificadores de diguanilato ciclases que interagiram com RpfG. As culturas foram 

crescidas em meio 2xTY a 30 
0
C na DO600 nm 2. A atividade de endoglucanase dos sobrenadantes das 

culturas da cepa selvagem foi comparada com a atividade dos sobrenadantes das culturas das cepas 

mutantes. Cepa de XAC selvagem, WT; Cepas mutantes, o gene deletado encontra-se indicado na 

figura.  

 

 

 

 

Para confirmar a diminuição de endoglucanases nos sobrenadantes dos mutantes 

ΔrpfG e Δclp, realizamos os mesmos ensaios nas cepas complementadas. A complementação 

dos mutantes restaurou a capacidade de degradar CMC (Figura 69). No caso de Δclp 

complementado com pBRA-clp observamos um aumento de aproximadamente 30% da 
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atividade de endoglucanases comparado com a cepa selvagem (Fig. 69). Esta observação 

sugere que Clp atua regulando diretamente a expressão de endoglucanases nas células de 

XAC, assim como demonstrado para XCC (Hsiao et al., 2005). 

A super-expressão da diguanilato ciclase XAC0424 na cepa selvagem reduziu em 85% 

a produção de endoglucanases em XAC (Fig. 69). Adicionalmente, o fenótipo do mutante 

ΔrpfG foi parcialmente revertido com a super-expressão do seu domínio HD-GYP (Fig. 69), e  

a super-expressão de outra fosfodiesterase XAC1887 recuperou totalmente a produção de 

endoglucanases em ΔrpfG (Fig. 69). Por outro lado, XAC1887 não foi capaz de recuperar a 

produção de endoglucanases em Δclp, indicando que o fator transcricional Clp está 

diretamente envolvido com a expressão ou secreção de endoglucanases nas células de XAC. 

Esses resultados corroboram para uma regulação negativa de c-diGMP sob a produção de 

endoglucanases, visto que a super-expressão das fosfodiesterases RpfG (inteira ou apenas seu 

domínio HD-GYP) e XAC1887 recuperaram a atividade de endoglucanase em ΔrpfG e a 

super-expressão da diguanilato ciclase XAC0424 reduziu esta atividade significativamente.   
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Figura 69. Efeito da super expressão da diguanilato ciclase (XAC0424) e complementações dos 

nocautes ΔrpfG e Δclp na produção de endoglucanases em XAC. A atividade de endoglucanases da 

cepa selvagem (WT) contendo o plasmídeo pBRA vazio foi comparada com a atividade da cepa 

selvagem super-expressando a diguanilato ciclase XAC0424 (pBRA-XAC0424). O nocaute ΔrpfG foi 

complementado com as construções pBRA-rpfG, pBRA-HD-GYP e pBRA-XAC1887. Para a 

complementação do mutante Δclp usamos as construções pBRA-clp e pBRA-XAC1887. As culturas 

foram crescidas no meio 2xTY suplementado com 0.3% L-arabinose a 30 
0
C e DO600nm 2. A atividade 

de endoglucanase no sobrenadante de cada cultura foi determinada de acordo com (Tang et al., 1996) 

e expressa em função da atividade apresentada pela cepa selvagem.  

 

 

4.2.13. Análise da produção de proteases extracelulares nos mutantes envolvidos com via 

de quorum-sensing em XAC 

 

O ensaio para verificar a produção de proteases extracelulares foi realizado em placas 

contendo o meio LB suplementado com 1% de leite em pó desnatado. O tamanho do halo de 

degradação da caseína em volta das colônias de XAC indicou a atividade de proteases 

extracelulares nos mutantes. A análise de produção de proteases extracelulares nos mutantes 

demonstrou que os genes rpfG e clp atuam como reguladores positivos na produção destes 

fatores de virulência em XAC (Figuras 70A e 70B).  

O mutante ΔrpfG foi complementado com as construções pBRA-rpfG, pBRA-

HDGYP e pBRA-XAC1887 (Fig. 70A). A produção de proteases extracelulares pelo mutante 
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Δclp foi restaurada com a construção pBRA-clp, mas não com pBRA-XAC1887 (Fig. 70B). 

De modo interessante foi observado o aumento acentuado da atividade de proteases 

extracelulares na complementação do nocaute Δclp por pBRA-clp (Fig. 70B). 

Adicionalmente, a super expressão da diguanilato ciclase XAC0424 na cepa selvagem reduziu 

a sua produção de proteases extracelulares (Fig. 70C). Esses resultados indicam que a via Rpf, 

juntamente o fator transcricional Clp, desempenham um papel primordial regulando a 

produção de enzimas extracelulares em XAC. Além disso, os dados sugerem que Clp controla 

diretamente a produção de enzimas extracelulares, sendo a sua ativação dependente da 

atividade das fosfodiesterases RpfG e XAC1887. 

 



133 

 

 

 

Figura 70. Restauração da produção de proteases extracelulares nos mutantes ΔrpfG e Δclp. 

A) Restauração da produção de proteases extracelulares ΔrpfG complementado com 

fosfodiesterases. WT, cepa de XAC selvagem transformada com pBRA vazio; ΔrpfG, 

mutante com pBRA vazio; ΔrpfG +pBRA-rpfG, mutante transformado com a construção 

pBRA-rpfG; ΔrpfG+pBRA-HDGYP, mutante complementado com a construção pBRA-

HDGYP contendo o domínio HD-GYP de RpfG; ΔrpfG+pBRA-XAC1887, mutante com a 

construção pBRA-XAC1887. B) Restauração da produção de proteases extracelulares em 

Δclp. Δclp, mutante; Δclp+pBRA-clp, mutante complementado com pBRA-clp; Δclp+pBRA-

XAC1887, mutante clp transformado com pBRA-XAC1887. C) Redução da produção de 

proteases extracelulares com a super-expressão de XAC0424 na cepa selvagem. O halo indica 

a degradação de caseína presente no meio LB suplementado Δclp+pBRA-clp com 1% de leite 

em pó desnatado e 0.3% L-arabinose para induzir a expressão do promotor BAD. As colônias 

foram incubadas por 3 dias a 30 
0
C. 
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4.2.14. Redução do crescimento dos mutantes ΔrpfG e Δclp no hospedeiro  

 

Os mutantes ΔrpfG e Δclp apresentaram a mobilidade comprometida e redução na 

produção de fatores de virulência (endoglucanases e proteases extracelulares). O crescimento 

destes mutantes em meio rico não mostrou diferenças significativas em relação à cepa 

selvagem (Figura 56, secção 4.2.6). Para verificar se a deleções destes genes, que são 

reguladores da via do quorum-sensing em Xanthomonas, têm uma taxa de crescimento 

alterada dentro do hospedeiro, contamos o número de colônias viáveis em diferentes dias após 

inoculação e construímos as curvas de crescimento (Figura 71A). Os resultados das curvas de 

crescimento para ΔrpfG e Δclp confirmam a importância desses genes no desenvolvimento da 

infecção, sendo que no sexto dia após a inoculação tem-se cerca de 100 vezes menos células 

dos mutantes em relação ao número de células das cepas selvagem e complementada por cm
2
 

do tecido foliar do hospedeiro (Figura 71A). Adicionalmente, observamos que as cepas de 

XAC selvagem (Wt) e ΔrpfG complementada com pUFR047-rpfG apresentam uma 

hiperplasia tecidual mais acentuada que os mutantes ΔrpfG e Δclp (Figura 71B). Estas 

alterações no desenvolvimento do cancro cítrico podem estar relacionadas à menor produção 

de fatores de virulência ΔrpfG e Δclp. 
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Figura 71.  A) Curvas de crescimento dos mutantes ΔrpfG e 

Δclp no hospedeiro. Wt, cepa selvagem; dG, nocaute ΔrpfG; 

dclp, nocaute Δclp; dGComp, nocaute ΔrpfG complementado 

com pUFR047-rpfG; dclpComp, nocaute Δclp complementado 

com pUFR047-clp. B) Inoculação na folha do hospedeiro 

(laranja pêra) das cepas de XAC Wt (selvagem), nocaute ΔrpfG, 

nocaute Δclp e nocaute ΔrpfG complementado com pUFR047-

rpfG. Observa-se formação mais acentuada da hiperplasia 

tecidual nas cepas WT e ΔrpfG complementada. 

 

10 dias após a inoculação 
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4.2.15. Ensaio de EMSA com o promotor do operon xcs e Clp recombinante 
 

O fator de transcrição Clp (homólogo a proteína CAP de E. coli) liga-se a molécula de 

c-diGMP, o qual ocasiona uma mudança conformacional e impede a sua ligação nos sítios 

promotores (Tao et al., 2010; Chin et al., 2010; Leduc and Roberts, 2009). Utilizando todas as 

sequências descritas como sítios de ligação de Clp em Xanthomonas, foi realizada uma 

análise in silico no genoma de XAC buscando estes sítios com o programa RSAT 

(http://rsat.ulb.ac.be/rsat). A análise permitiu a identificação de alguns possíveis sítios de 

ligação de Clp em promoters de genes de XAC (Figura 72). Entre os genes identificados com  

um sítio de ligação de Clp no promotor e cut-off de pelo menos 60% estão fliC (XAC1975), 

endoglucanase (XAC1770), mcp (XAC1897), secY (XAC0992), xcsC (XAC0694), zur 

(XAC2846). Alguns desses homólogos em XCC foram demonstrados ser alvos diretos da 

regulação de Clp (Ge and He, 2008; He et al., 2007).  

Apesar do genoma de XAC e XCC codificarem dois operons que formam diferentes 

sistemas de secreção tipo II, denominados xcs e xps, a análise de bioinformática nos permitiu 

identificar um possível sítio de ligação para Clp somente no operon de xcs.  Isto sugere que 

Clp pode ativar a expressão de todo operon xcs, permitindo a secreção de enzimas 

extracelulares como endoglucanases e proteases extracelulares. O possível sítio de ligação 

identificado para xcs 5’ tgcaGGTGCCAGGTGCCGCAaacg 3’ corresponde a posição -153/-

148 do operon xcs (XAC0694-XAC0705). Diferente do que encontramos em XAC, este 

mesmo sítio de ligação a Clp foi identificado no operon de xps (não de xcs) em XCC (Ge and 

He, 2008).  

Para verificar a ligação da proteína Clp de XAC neste sítio e a ação moduladora de c-

diGMP sobre a interação de Clp com o DNA, foram realizados ensaios de EMSA (Ensaio 

para verificar mudança na mobilidade eletroforética) empregando a proteína Clp 

recombinante purificada. Clp foi incubada com as sondas xcsC (XAC0694) e XAC3460 

http://rsat.ulb.ac.be/rsat
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(controle negativo) (Figura 73). A presença de c-diGMP impediu a formação do complexo 

Clp-DNA(xcsC), enquanto o mesmo não ocorreu com cAMP.  Esses resultados indicam que 

numa condição de alta concentração de c-diGMP na célula, por exemplo, no mutante ΔrpfG 

ou quando realizamos a super-expressão de proteínas diguanilato ciclases, a ligação de Clp 

nos sítios promotores específicos pode ser inibida.   

 

              

Figura 72.  Possíveis sítios de ligação de Clp identificados através da análise in silico do genoma de 

XAC com o programa RSAT (http://rsat.ulb.ac.be/rsat). As sequências utilizadas para esta análise 

foram previamente determinas para XCC: 5’GCTGG(6N)TCACA3’; 5’TGTGG(6N)TCACA3’; 5’ 

CGTGG(6N)GCACT3’; 3’TGTGA(6N)CGGCA5’; 3’GGTGC(6N)CCGCA5’; 3’TGG GC(6N)GC 

CCA 5’; 3’CGTTA(6N)TCAGC 5’; 3’CTTGA(6N)CTACA 5’ (Ge and He, 2008; He et al., 2007; Lee 

et al., 2003; Chang et al., 2005; Hsiao et al., 2005). 

 

 

xcsC

http://rsat.ulb.ac.be/rsat
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Figura 73. A) Gel SDS-PAGE 15% acrilamida mostrando a purificação de 6HisSUMO-CLP por 

coluna de afinidade (1), digestão da proteína recombinante 6HisSUMO-CLP com trombina (2) e 

obtenção de frações com Clp purificadas por gel filtração (3). M, Marcador. B) EMSA mostrando a 

ligação de Clp no sítio identificado no promotor de XAC0694 (xcsC). As sondas XAC3460 e 

XAC0694 foram incubadas com a proteína Clp, Clp mais c-diGMP ou cAMP.  

 

 

4.2.16. Análise da presença de fatores de virulência nos sobrenadantes e patogenicidade 

dos nocautes para os sistemas de secreção tipo II (xcs e xps) de XAC 

 

A secreção de endoglucanases e proteases ocorrem com o reconhecimento de uma 

sequência sinal das proteínas secretadas pelo aparato de secreção tipo II (SST2). Como 

descrito na seção anterior, o genoma de XAC possui dois operons que codificam dois SST2 

diferentes, o operon xcs (XAC0694-XAC0705) e o operon xps (XAC3534-XAC3544). 

Produzimos nocautes para  xcsC e xpsE e analisamos a importância destes dois sistemas na 

secreção de fatores de virulência e patogenicidade de XAC (Figuras 74A, B e C). Os mutantes 

ΔxcsC e ΔxpsE mostraram uma redução na produção de endoglucanases e proteases 

extracelulares, sendo mais acentuada em  ΔxpsE (Figuras 25A e 25B). Adicionalmente, a 

inoculação de ΔxpsE na folha do hospedeiro mostrou um comprometimento maior na 

formação de hiperplasia tecidual comparado com a cepa selvagem de XAC (Figura 74C).  
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Figura 74. Ensaios para verificar a produção de fatores de 

virulência nas cepas Wt (selvagem), rpfG- (mutante 

ΔrpfG), xcsC- (mutante ΔxcsC) e xpsE- (mutante ΔxpsE) 

A) ensaio para endoglucanases. B) ensaio para proteases 

extracelulares. C) Ensaio de patogenicidade no hospedeiro 

(laranja pêra). Wt (selvagem), xscC (nocaute ΔxcsC) e 

xpsE (nocaute ΔxpsE).  

 

10 dias após a inoculação 

A) 

B) 

C) 
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4.3. Sistema de sinalização por c-diGMP: proteínas PilZ funcionam como receptores para 

diGMP cíclico em XAC 

 

O segundo mensageiro c-diGMP controla inúmeros processos celulares em bactérias. 

Os mecanismos regulatórios envolvendo ligantes e efetores são pobremente conhecidos, 

apesar de ser evidente que a sinalização por c-diGMP atua em vários níveis incluindo 

controles de transcrição, tradução, atividade enzimática, secreção de proteínas e estabilidade 

protéica (Schirmer and Jenal, 2009). 

Os domínios PilZs foram descritos como os  primeiros receptores de diGMP cíclico 

através de estudos de bioinformática (Amikam and Galperin, 2006). Este domínio pode estar 

associado com domínios regulatórios, catalíticos (incluindo domínios GGDEF, EAL e HD-

GYP). O primeiro exemplo funcional descrito para um domínio PilZ foi ao contexto como um 

domínio carboxi-terminal da subunidade BcsA da celulose sintase de Gluconacetobacter 

xylinus, cuja atividade enzimática é regulada pela ligação de c-diGMP neste domínio (Ross et 

al., 1990). O nome do domínio vem do trabalho de Alm et al. (1996) que observou a 

deficiência na produção do PT4 no nocaute de um gene de P. aeruginosa, cuja função não 

tinha sido determinada naquele momento (Alm et al., 1996a)  

Recentemente tem sido determinado funções celulares específicas para domínios PilZ 

incluindo patogenicidade em hospedeiros animal e planta, mobilidade e síntese de 

exopolissacarídeos como celulose e alginato (Ryjenkov et al., 2006; Merighi et al., 2007). 

Contudo, ainda não está resolvido como os diferentes receptores PilZ ligados ao segundo 

mensageiro c-diGMP regulam proteínas efetoras, e consequentemente diferentes funções 

celulares (Schirmer and Jenal, 2009).  

 

4.3.1. Ensaio de dois híbridos com os homólogos de PilZ de XAC 

 

O genoma de XAC codifica quatro homólogos de PilZ: XAC1133, XAC1971, 

XAC3402 e XAC3518. No entanto, conforme demonstrado por nosso grupo (Guzzo et al.,  



141 

 

2009) a proteína XAC1133 não possuí os resíduos e o sítio de ligação para c-diGMP em sua 

estrutura tridimensional. Adicionalmente Guzzo et al (2009) confirmou interações entre 

XAC1133PilZ e o domínio EAL de XAC2398 (proteína homóloga a FimX de Pseudomonas 

aeruginosa que apresenta os domínios GGDEF e EAL pouco conservados) e também entre 

XAC1133PilZ e uma das ATPases do pilus tipo IV. Estas interações proteína-proteína parecem 

ser importantes para regular a biogênese do PT4 (Guzzo et al., 2009). 

Com o intuito de identificar parceiros de interação dos homólogos de PilZ em XAC 

clonamos XAC1971, XAC3402 e XAC3518 fusionadas ao domínio BD no vetor pOBD. As 

construções foram usadas contra uma biblioteca de XAC de acordo com (Alegria et al., 2004). 

Após selecionar as colônias, o DNA plasmidial das leveduras foi extraído e seqüenciado para 

determinar a identidade das presas. Na Tabela 10 estão listadas todas ORFs que interagiram 

com os homólogos de PilZ de XAC. 

As interações observadas entre os domínios PilZ e as presas não foram conclusivas por 

não mostrar repetições, sendo que na maioria dos casos a interação apareceu somente uma 

vez. No entanto, a interação entre XAC3402 com o domínio EAL de XAC1938 chamou a 

atenção por ter sido observada duas vezes e mais importante devido a nossa observação 

anterior da interação de XAC1133PilZ com o domínio EAL de FimX (Guzzo et al., 2009). 

Logo, esta nova observação pode estar revelando um padrão geral de interação entre domínios 

PilZ e EAL em células bacterianas. 
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Tabela 10. Resumo dos resultados obtidos para os ensaios de dois híbridos com os domínios PilZ de 

XAC. 

 
Iscas 

 

Presas 

(Primeiro resíduo identificado na interação) Número de interações 

observadas, Nome da proteína 

XAC1971PilZ(50-188) (202) 1, XAC1595- NAD quinase 

(117) 1, XAC2348 – Acetilglutamato quinase (ArgB) 

(1) 1, XAC1659 – Hipotética  

 

XAC3402PilZ(1-115) (636) 2 XAC1938 -  Diguanilato ciclase com dominio EAL 
(246) 1, XAC1312 – Aldeido desidrogenase 

(1) 1, XAC1895 – aceptor de grupos metil (MCP)  

 

XAC3518PilZ(575-672) (186) 1, XAC1978 – FlgJ flagelar proteína 

(530) 3, XAC0330 – CMF  

(10) 1, XAC3687 – Alanina racemase (síntese de parede celular) 

(19) 1, XAC0426 – glgB2 (síntese de glicogênio) 

(685) 1, XAC0145 

(198) 1, (203) 1,  XAC1322 – LepA (domínio de GTPase) 

 

 

 

Como isolamos somente dois clones derivados de XAC1938EAL que interagiram com 

XAC3402PilZ, realizamos um novo ensaio direto de dois híbridos para confirmar esta interação 

(Figura 75). A cepa PJ69-4a transformada com as construções pODB-XAC3402 e pOAD-

XAC1938EAL foi capaz de crescer no meio seletivo SC-WLHA, enquanto os controles 

transformados somente com pODB-XAC3402 e pOAD-XAC1938EAL não foram capazes de 

crescer nesta condição.  
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Figura 75. A) Ensaio de interação por dois híbrido entre a proteína da família PilZ XAC3402, 

fusionada ao domínio BD de Gal4, e o domínio EAL de XAC1938 fusionado no domínio AD de Gal4. 

Para seleção, usamos os meios SC sem trp (-W), sem leu (-L) e sem trp,leu, his e adenina (-WLHA). 

B) Domínios que compõem a proteína XAC1938. A seta acima do domínio EAL indica 

aproximadamente a porção do domínio EAL mínima, iniciando no resíduo 636, para interação com 

XAC3402. C) Comparação entre os resíduos da região amino terminal das proteínas da família PilZ 

presentes em XAC com os resíduos da família PilZ consenso do Pfam. Em vermelho estão destacados 

os resíduos que interagem com o c-diGMP. Somente XAC1133 não possui os motivos  RxxxR e 

D/NxSxxG de ligação a c-diGMP.  

 

 

 

 

4.3.2. Proteínas com domínio PilZ atuam regulando a mobilidade em XAC  

 

Analisamos as mobilidades dos mutantes de XAC1971PilZ, ΔXAC3402PilZ e 

ΔXA3518PilZ  nos meios SB 0.5% ágar e Eiken 0.6% ágar. Os ensaios no meio SB não 

mostraram alterações significativas na mobilidade destes mutantes. Entretanto, no meio 

Eiken, ΔXAC3402PilZ apresentou uma pequena redução da mobilidade e a deleção de 

XAC1971PilZ promoveu um aumento da mobilidade no meio Eiken 0,5% ágar (Fig. 36 e 76). 

Estas observações sugerem que XAC3402PilZ e XAC1971PilZ exercem, respectivamente uma 

regulação positiva e negativa sobre a mobilidade de XAC nestas condições.  

636 

A) 

B) 

C) 
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Outra observação interessante foi a deleção de XAC1938 (codifica o domínio EAL que 

interage com XAC3402PilZ) que resultou num pequeno aumento na mobilidade de XAC (Fig. 

36 e 76). Deste modo, podemos propor que XAC3402PilZ ligando-se a c-diGMP regula 

positivamente a mobilidade de XAC e o domínio EAL de XAC1938 poderia hidrolisar o c-

diGMP ligado em XAC3402, inibindo assim a sua ação positiva na mobilidade de XAC.   

 

                                       

Figura 76.  A deleção dos homólogos de PilZ resultou em alteração da mobilidade de XAC. O 

mutante ΔXAC1971PilZ apresentou um aumento da mobilidade enquanto a deleção de XAC3402PilZ 

reduziu a mobilidade de XAC em relação a cepa selvagem (Wt). Adicionalmente, a deleção de 

XAC1938, fosfodiesterase com o domínio EAL que interagiu com XAC3402PilZ, apresentou um 

pequeno aumento da mobilidade.  As cepas foram inoculadas no centro das placas com meio Eiken 

0,5% ágar, e crescidas por 3 dias a 30 
0
C. O nome do gene deletado encontra-se abaixo de cada 

fotografia.  

 

 

Como demonstrado na seção 4.2., a deleção dos genes rpfF-C-G resultou em  

mudanças na morfologia da colônia, redução da mobilidade e aumento da concentração de c-

diGMP na célula de XAC. Para verificar o papel dos homólogos de PilZ em condições com 

elevada concentração de c-diGMP na célula, produzimos cepas com deleções simultâneas de 

rpfF e de pilZ (XAC1971PilZ, XAC3402PilZ e XAC3518PilZ). Observamos que os fenótipos 

característicos do nocaute rpfF (redução da mobilidade e rugosidade da colônia) foram 

perdidos nas cepas carregando as deleções ΔrpfFΔXAC1971PilZ e ΔrpfFΔXAC3518PilZ 

(Figura 77A e 77B). Essas observações sugerem que XAC1971PilZ e XAC3518PilZ podem ser 

XAC1971

XAC3402 XAC1938

Wt
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alvos de regulação da via Rpf ou respondem ao aumento global da concentração de c-diGMP 

na célula de XAC. Adicionalmente, a super-expressão da diguanilato ciclase XAC0424 na 

cepa mutante ΔXAC1971PilZ não promoveu nenhuma alteração, mas ocasionou redução 

acentuada da mobilidade nas cepas  XAC3402PilZ e ΔXAC3518PilZ (Fig. 77C). Esses 

resultados confirmam que XAC1971PilZ pode responder ao aumento de c-diGMP na célula de 

XAC (Fig. 77C). 

 

 

 

 

               
 

         
 

 

 

Figura 77. Alteração da mobilidade dos mutantes ΔXAC1971PilZ  e ΔXAC3518PilZ em cepas que 

apresentam a concentração de c-diGMP aumentada. A) Efeito das deleções de genes homólogos a pilZ 

e rpfF na mobilidade de XAC. As cepas foram inoculadas no centro da placa com o meio SB 0,5% 

ágar e 0,1% vermelho congo. As placas foram incubadas por 2 dias. O nome dos genes deletados em 

cada cepa encontra-se abaixo das placas. B) Efeitos das deleções de genes homólogos a pilZ na cepa 

ΔrpfF. As células foram crescidas em meio SB 0,5% ágar. As placas foram incubadas por 4 dias. No 

diagrama representativo temos: Wt, cepa de XAC selvagem; M, cepa mutante ΔrpfF carregando 

também a deleção de homólogo de pilZ identificado abaixo da placa. C) Efeito da super-expressão da 

diguanilato ciclase XAC0424 nas cepas carregado deleções dos homólogos de pilZ em XAC. As 

colônias foram inoculadas em meio SB suplementado com 0.3 % de L-arabinose. As células foram 

incubadas por 3 dias a 30 
0
C. No diagrama representativo tem-se: Wt, cepa de XAC selvagem 

transformada com pBRA vazio; M+424,  cepa mutante de homólogo de pilZ transformada com a 

construção pBRA-XAC0424. O gene pilZ deletado encontra-se identificado abaixo de cada placa.  

 

 

 

pBRA-
XAC0424

ΔXAC1971PilZ ΔXAC3402PilZ ΔXAC3518PilZ

ΔrpfF

ΔXAC1971PilZ ΔXAC3402PilZ ΔXAC3518PilZ

Wt

M M

Wt

M+
424

M+
424

B) 

C) 

A) 



146 

 

 

Para confirmar o resultado de ganho de mobilidade da cepa carregando as deleções 

ΔrpfFΔXAC1971, nos realizamos a sua complementação com a construção pUFR047-

XAC1971PilZ e observamos a reversão do seu fenótipo para uma mobilidade reduzida com 

reaparecimento da rugosidade de colônia (características do mutante ΔrpfF) (Figura 78). 

Portanto, a deleção de XAC1971PilZ suprime a perda de mobilidade de ΔrpfF. 

 

 

                                

Figura 78. Complementação da cepa ΔrpfFΔXAC1971 com a construção pUFR047-XAC1971 

retornou com os fenótipos de ΔrpfF. 1, cepa de XAC selvagem; 2, cepa carregando as deleções 

ΔrpfFΔXAC1971; 3, complementação da cepa ΔrpfFΔXAC1971 com a construção pUFR047-

XAC1971. 

 

 

4.3.3 A deleção de XAC1971PilZ no mutante ΔrpfF reduz a agregação celular  
 

Os mutantes Δrpf-F-C-G em XCC formam agregados celulares quando crescidos no 

meio líquido L (Crossman and Dow, 2004a). Esta agregação é promovida pela falta de 

enzimas que são produzidas pela sinalização do quorum-sensing, e secretadas no meio de 

crescimento de Xanthomonas. Enzimas extracelulares como a endo-beta-1,4-mananase podem 

ser essenciais para degradar a matriz de exopolissacarídeo, que envolve as células de 

Xanthomonas, e ativar a dispersão destas células (Dow et al., 2003). Adicionalmente, os 

mutantes ΔrpfF-C-G possuem um aumento da concentração de c-diGMP celular, que pode 

atuar ativando a expressão de genes codificadores de fímbrias adesivas em bactérias, 

propiciando a adesão entre as células e das células na superfície (Pesavento et al., 2008; Ryan 
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et al., 2009). Na Figura 79A podemos observar a formação de agregados celulares nas 

culturas dos mutantes  ΔrpfF e ΔrpfC de XAC. Resultados semelhantes foram obtidos para 

culturas de XAC selvagem com a super-expressão da diguanilato ciclase XAC0424 (Figura 

54, seção 4.2.5).  

De modo interessante a cepa ΔrpfFΔXAC1971 praticamente não mostrou formação de 

agregados celulares em meio líquido (Figura 79B). Entretanto, a complementação da cepa 

ΔrpfFΔXAC1971 somente com a construção pUFR047-XAC1971PilZ retornou ao fenótipo da 

cepa ΔrpfF, apresentando agregados celulares quando crescida no meio líquido XVM2 

(Figura 79B). Estes resultados indicam que XAC1971PilZ responde ao aumento da 

concentração de c-diGMP na célula e sua atividade pode ser regulada pela via do quorum-

sensing em XAC. 

 

 

 

       
 

 

 

Figura 79.  A agregação celular em XAC é regulada pela via Rpf e XAC1971PilZ. A) Os mutantes 

ΔrpfF e ΔrpfC formam agregados celulares no meio XVM2. B) A cepa ΔrpfFΔXAC1971 apresenta  

menor agregação celular que ΔrpfF, contudo a transformação de ΔrpfFΔXAC1971 com a construção  

pUFR047-XAC1971 restaura a formação de agregados celulares. As culturas foram crescidas a 30 
0
C 

por 16 horas. 
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4.3.4. Análise genética mostra que XAC1971 pode interagir com c-diGMP  
 

Os membros da família PilZ com capacidade de ligar ao c-diGMP, apresentam na 

região amino-terminal os motivos RxxxR e D/NxSxxG. A proteína XAC1971PilZ possui 

nestas posições os resíduos RxxxK e HxSxxG, onde a segunda arginina (R) é substituída por 

uma lisina (K) e a glutamina (N) por histidina (H). Deste modo, não é fácil predizer a 

capacidade de XAC1971PilZ interagir com a molécula de c-diGMP.  

Para verificar se os resíduos RxxxK são importantes para XAC1971PilZ responder ao 

aumento de concentração de c-diGMP na célula de XAC, foram produzidas duas mutações 

sítio-dirigidas R73L e K77I (Figura 80A e 80B). O gene XAC1971PilZ contendo as mutações 

foi clonado no vetor de complementação pUFR047. A construção pUFR047-XAC1971PilZ 

contendo as substituições R73L e K77I foi denominada pUFR047-XAC1971PilZ-Mut. Esta 

construção foi usada para complementar a cepa ΔrpfFΔXAC1971. Na Figuras 81 e 82 

observamos o aparecimento de agregados celulares e redução da mobilidade somente em 

ΔrpfFΔXAC1971 transformada com a construção pUFR047-XAC1971PilZ, mas não com 

pUFR047-XAC1971PilZ-Mut. Devido ao recente depósito da estrutura tridimensional do 

homólogo de XAC1971PilZ no banco PDB, considerações detalhadas sobre a interpretação 

destes resultados serão apresentadas na Discussão desta tese.  
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Figura 80. Mutações sítio-dirigidas em XAC1971PilZ. A) Comparação das sequências de nucleotídeos 

de XAC1971PilZ e XAC1971PilZ mutado, isto é, contendo as substituições nas bases G175T e A188T. 

As bases de XAC1971 substituídas estão destacadas em vermelho. B) Comparação dos resíduos de 

aminoácidos entre XAC1971PilZ e XAC1971PilZ mutado, onde R73 foi substituída por L e K77 por I. 

Os resíduos substituídos estão destacados em vermelho. 

 

 

 

                                             
 

 

Figura 81. As substituições R73L e K77I de XAC1971 na construção pUFR047-XAC1971PilZ, 

produziu pUFR047-XAC1971PilZMut. A construção 1) pUFR047-XAC1971PilZMut não restaura a 

formação de agregados celulares na cepa 2) ΔrpfFΔXAC1971PilZ  com o faz 3) pUFR047-

XAC1971PilZ. As culturas foram crescidas no meio XVM2 a 30 
0
C por 16 horas.     

 

 

 

A) 

 

 

B) 

Query  127      AGCGAAGAAACCGGCGAAGACCGCGGCGAACTACCGCTGCTGGTGCAGCTCATGGACGCC  186 

                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||| 

Sbjct  2303185  AGCGAAGAAACCGGCGAAGACCGCGGCGAACTACCGCTGCTGGTGCAGCGCATGGACGCC  2303126 

 

Query  187      ATACTGGATTTGATGCTGGCGCTGATCGGCCGCCTGGTGCGCCAGGGCGACAGCGGGCTG  246 

                | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  2303125  AAACTGGATTTGATGCTGGCGCTGATCGGCCGCCTGGTGCGCCAGGGCGACAGCGGGCTG  2303066 

 

Query  247      AGCCAGGGCATGGTGCATTGGTCGGTACGCGGCATCCGCCTGAGTTGCGCAACCAGCCAC  306 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  2303065  AGCCAGGGCATGGTGCATTGGTCGGTACGCGGCATCCGCCTGAGTTGCGCAACCAGCCAC  2303006 

 

Mutante 

XAC1971 

Mutante 

Mutante 

XAC1971 

XAC1971 

pUFR047-XAC1971PilZ-Mut  - Mutação sítio-dirigida em R73L e K77I  
 

XAC1971PilZ     49   LGQVEDLRSEETGEDRGELPLLVQRMDAKLDLMLALIGRLVRQGDSGLSQGMVHWSVRGI  108 

                      LGQVEDLRSEETGEDRGELPLLVQ MDA LDLMLALIGRLVRQGDSGLSQGMVHWSVRGI 

XAC1971PilZMut  67   LGQVEDLRSEETGEDRGELPLLVQLMDAILDLMLALIGRLVRQGDSGLSQGMVHWSVRGI  246 

B) 

         1             2               3 
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pUFR047-XAC1971PilZMut 
 

2- ΔrpfFΔXAC1971PilZ 
 

3- ΔrpfFΔXAC1971PilZ +  
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Figura 82. A) A cepa 2) ΔrpfFΔXAC1971PilZ não tem sua mobilidade reduzida como em ΔrpfF. No 

entanto, ΔrpfFΔXAC1971PilZ  transformada com 3) pUFR047-XAC1971PilZ apresenta a mobilidade 

diminuída no meio SB. B) A transformação de ΔrpfFΔXAC1971PilZ com a construção 4) pUFR047-

XAC1971PilZMut, que contem as substituições R73L e K77I em XAC1971PilZ, não reduziu sua 

mobilidade. 1) Wt, cepa selvagem de XAC. O ensaio de mobilidade foi realizado no meio SB 0,5% 

ágar e as células incubadas a 30 
0
C por 3 dias.  

 

 

4.3.5. Expressão heteróloga e purificação de XAC1971PilZ 
 

Para verificar a capacidade de XAC1971PilZ interagir com a molécula de c-diGMP, a 

proteína recombinante 6HisSumoXAC1971PilZ induzida na cepa de E. coli BL21(DE3) foi 

purificada em coluna de afinidade (Sepharose-Níquel). Em seguida, as frações eluídas foram 

passadas na coluna de gel filtração (Superdex 200). Alíquotas das frações eluídas da coluna de 

afinidade e purificadas na coluna de gel filtração foram resolvidas em gel SDS-PAGE 15% 

acrilamida (Figura 83). De modo interessante, a migração da proteína 6HisSumoXAC1971PilZ 

no SDS-PAGE não corresponde ao seu peso molecular de 34,16 KDa, mas sim ao peso 

molecular de 29 KDa (Fig. 83). O peso molecular da proteína recombinante 

6HisSumoXAC1971PilZ purificada foi confirmada no espectrômetro de massas MALDI-TOF 

(Amersham Life Science) no laboratório do Prof. Dr. Paolo Di Mascio, IQ-USP. Neste ensaio 

podemos constatar, conforme o esperado, que a proteína 6HisSumoXAC1971PilZ possui uma 

peso molecular de 34,16 KDa (Figura 84). O tratamento da proteína 6HisSumoXAC1971PilZ 

purificada com a protease SUMO não foi muito eficiente e ensaios iniciais de dicroísmo 
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circular para verificar sua interação com c-diGMP não apresentaram mudanças significativas 

na sua estrutura secundária.   

 

               

 

Figura 83. Gel SDS-PAGE acrilamida 15% das frações purificadas de 6HisSumoXAC1971PilZ em 

coluna de afinidade (frações 1-6), e gel filtração (P e P1). M, corresponde ao marcador de peso 

molecular (Sigma). 

 

 

 

Figura 84. Espectro de massas obtido para fração P1 de 6HisSumoXAC1971PilZ  purificada no 

MALDI-TOF (Amersham Life Science). O m/z 34,16 KDa corresponde a [6HisSumoXAC1971PilZ + 

H]
+1

. 
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4.4. Sinalização por c-diGMP e o regulador pós-transcricional CsrA em XAC 

 

4.4.1. O mutante ΔcsrA de XAC forma agregados celulares   

 

O gene csrA de XAC (XAC1743) possui 213 pb e codifica uma proteína com 70 

aminoácidos. CsrAXAC1743 possui 100% de identidade com CsrA de Xanthomonas oryzae pv 

oryzae (XOO) (HM988729) e Xanthomonas campestris pv vesicatoria (XCV) 

(YP_363507.1), 93% com Xanthomonas campestris pv campestris (XCC)  8004 

(YP_243576.1) e 74% com E. coli K12 CsrA (NP_41716.1). 

A deleção de csrA foi realizada em XAC através de recombinação homóloga, 

utilizando o vetor suicida pNPTS138. Foi observada a formação de agregados celulares 

durante o crescimento do mutante ΔcsrA no meio líquido XVM2, similar ao fenótipo 

observado para ΔrpfG (Figura 85A). O fenótipo agregativo aparece quando o processo de 

dispersão e mobilidade celular é reprimido na célula de Xanthomonas (Crossman and Dow, 

2004a). A complementação de ΔcsrA com pUFR047-csrA reverteu o fenótipo do mutante 

reduzindo os agregados celulares durante o seu crescimento no meio XVM2 (Fig. 85B). 

 

 

     

 

 

Figura 85. Formação de agregados celulares no mutante ΔcsrA. A) Comparação dos agregados 

celulares formados pelos mutantes ΔrpfG e ΔcsrA. B) A complementação de ΔcsrA reduziu a 

formação de agregados. Wt, cepa de XAC selvagem; ΔrpfG e ΔcrsA, cepas carregando a deleção de 

rpfG e csrA, respectivamente; ΔcrsA+, cepa ΔcrsA transformada  com a construção pUFR047-csrA. 

As culturas foram crescidas no meio XVM2 a 30 
0
C por 16h.  
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Para determinar se a deleção de csrA pode afetar o crescimento de XAC, analisamos o 

crescimento das cepas ΔcsrA e selvagem no meio XVM2. A comparação do crescimento 

destas cepas mostrou que a deleção de csrA não afeta o crescimento de XAC nessas 

condições testadas (Figura 86). 

 

   

Figura 86. Curva de crescimento das cepas selvagem (Wt) e mutante ΔcsrA de XAC no meio XVM2. 

As culturas celulares foram crescidas a 30 
0
C com agitação 200 rpm. Os valores para cada ponto no 

gráfico correspondem à média de três leituras no espectrofotômetro a 600nm.  

 

 

4.4.2. A deleção de csrA reduz a mobilidade e a produção de exopolissacarídeos em XAC 

A mobilidade de ΔcsrA mostrou-se reduzida no meio SB 0,5% ágar, apresentando a 

colônia um aspecto rugoso e menor diâmetro em relação a cepa de XAC selvagem (Figura 

87). A complementação do mutante ΔcsrA com a construção pUFR047-csrA restaurou a 

mobilidade e confirmou que CsrA desempenha um controle positivo sobre a mobilidade de 

XAC (Fig. 87).  

Demonstramos com os resultados descritos na seção 4.2 (Figura 55) que a mobilidade 

de XAC é atribuída pelo menos em parte pela produção de goma xantana. A complementação 

de ΔcsrA com pUFR047-csrA recuperou a produção de goma xantana (Figura 88). Portanto, 

CsrA também regula de modo positivo a biossíntese de exopolissacarídeos em XAC.  
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Figura 87. Efeito da deleção de csrA sobre a mobilidade de XAC. 1, cepa de XAC selvagem; 2, 

ΔcsrA; 3, cepa ΔcsrA transformada com a construção pUFR047-csrA. As células foram inoculadas no 

meio SB ágar 0,5% e incubadas a 30 
0
C por 3 dias.  

 

 

                   

               

Figura 88. Redução da produção de goma xantana em ΔcsrA. As cepas foram crescidas no meio 

2xTY suplementado com 1% sacarose a 30 
0
C até D0600nm 2. Wt, cepa de XAC selvagem; gumD-, 

ΔgumD; rpfG-, ΔrpfG; csrA-, ΔcsrA; csrA+, cepa ΔcsrA transformada com a construção pUFR047-

csrA. 
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4.4.3. A mobilidade de ΔcsrA é restaurada com a super-expressão de fosfodiesterases  
 

A mobilidade de Xanthomonas é regulada positivamente pelo sistema rpf, que atua 

promovendo a diminuição de c-diGMP intracelular pela atividade de fosfodiesterase do 

domínio HD-GYP de RpfG. Devido a redução da mobilidade em ΔcsrA, testamos se a super-

expressão das fosfodiesterases RpfG e XAC1887 poderia restaurar sua capacidade de 

dispersar na superfície do meio semi-sólido. Ambas RpfG e XAC1887 suprimiram o fenótipo 

da deleção de csrA em XAC, restaurando a sua mobilidade no meio SB (Figura 89).  

A cepa ΔcsrA teve sua mobilidade restaurada tanto transformada com a construção 

pBRA-rpfG, quanto por pUFR047-rpfG (Fig. 89). Na primeira construção a expressão de 

rpfG é controlada pelo promotor BAD induzível por L-arabinose e na segunda pelo seu 

próprio promotor. A transformação de  ΔcsrA com pBRA-clp não suprimiu sua perda de 

mobilidade (Fig. 89). Estes resultados sugerem que a deleção de csrA pode ter ocasionado um 

aumento na concentração de c-diGMP na célula comprometendo a mobilidade de XAC.  

 

       

 

Figura 89. A mobilidade de ΔcsrA é recuperada com a super-expressão de fosfodiesterases. A super-

expressão das fosfodiesterases RpfG e XAC1887 restaurou a mobilidade de ΔcsrA. Contudo a super-

expressão de clp não ativou a mobilidade de ΔcsrA. Wt, cepa de XAC selvagem; M, ΔcsrA: C, cepa 

ΔcsrA transformada com as construções pBRA-rpfG, pBRA-XAC1887, pBRA-clp e pUFR047-rpfG. 

As células foram inoculadas no meio SB 0,5% ágar contendo 0.3% L-arabinose e incubadas por 2 dias 

a 30 
0
C. 
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4.4.4. Determinação da concentração de c-diGMP em  ΔcsrA 

  

Os resultados na Figura 89 mostraram que a mobilidade de ΔcrsA é restaurada com a 

super-expressão de fosfodiesterases. Para verificar se os fenótipos observados em ΔcsrA estão 

relacionados com um aumento da concentração de c-diGMP nas células de XAC, 

quantificamos o c-diGMP das cepas selvagem, ΔcsrA e ΔcsrA complementada (Figura 90). A 

quantificação realizada através do método HPLC-MS/MS confirmou um aumento de 

aproximadamente 2.4 vezes de c-diGMP nas células de ΔcsrA. Adicionalmente, a 

complementação de ΔcsrA reduziu esta concentração para concentração similar na cepa 

selvagem. Neste ensaio o mutante ΔrpfG foi utilizado como controle positivo na quantificação 

de c-diGMP (Fig. 90).  

 

 

        

 

Figura 90. Aumento de c-diGMP nas células de ΔcsrA. As diferentes cepas foram crescidas a 30 
0
C 

em meio 2xTY até fase estacionária, então as células foram coletas para quantificação do segundo 

mensageiro por HPLC-MS/MS. O AMP cíclico foi utilizado como padrão interno para calcular a 

perda durante o processo de extração e fracionamento do c-diGMP. Wt, cepa de XAC selvagem; rpfG-

, ΔrpfG; csrA-, ΔcsrA; csrA+, ΔcsrA transformado com a construção pUFR047-csrA. A quantificação 

de c-diGMP foi realizada em triplicata com diferentes culturas de XAC. 
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4.4.1. CsrA é essencial para a virulência de XAC   

 

Investigamos a função de csrA no crescimento de XAC dentro do seu hospedeiro. 

Folhas de laranja pêra (Citrus sinensis) foram inoculadas com células da cepa de ΔcsrA e 

selvagem. O mutante ΔcsrA mostrou uma diminuição dos sintomas que caracterizam o 

desenvolvimento do cancro cítrico, como redução do encharcamento (water-soaking) e 

ausência de hiperplasia celular no tecido infectado (Figura 91A e 91B). A comparação dos 

fenótipos da cepa carregando a deleção de hrcU com ΔcsrA permite sugerir que CsrA é 

essencial para a virulência de XAC (Figura 91A). HrcU é um componente do sistema de 

secreção tipo III, o qual esta envolvido com a injeção de fatores de virulência dentro da célula 

do hospedeiro (Cappelletti et al., 2011). 

Finalmente a Figura 8 mostra que a cepa ΔcsrA apresenta uma redução no crescimento 

dentro do hospedeiro, sendo que seu crescimento é recuperado quando complementado com a 

construção pUFR047-csrA (Figura 92).  

 

 

                    

 

Figura 91. O mutante ΔcsrA apresenta patogenicidade reduzida em folhas de laranja pêra. A) O 

mutante ΔcsrA apresenta patogenicidade alterada com redução do encharcamento e hiperplasia 

tecidual. Adicionalmente, ΔhrcU além de reduzir o encharcamento e hiperplasia também apresentou 

pouca clorose no sítio de infecção. B) Detalhes da região abaxial da folha onde ΔcsrA foi inoculado.  

WT, cepa de XAC selvagem; csrA, ΔcsrA; hrcU, mutante não polar de hrcU, cedido pela Dra. Paola 

Cappelletti (Cappelletti et al., 2011). As fotos foram tiradas após sete dias da inoculação. 
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Figura 92. A) A deleção de csrA compromete o crescimento de XAC dentro do hospedeiro. Wt, cepa 

de XAC selvagem; csrA-, ΔcsrA; csrA+, ΔcsrA complementado com pUFR047-csrA. Os valores 

obtidos correspondem as médias das inoculações feitas em tripicadas. 

 

 

 

4.4.6. CsrA regula positivamente a produção de endoglucanases  
 

Ensaios para investigar o efeito da deleção csrA sobre a produção de endoglucanases 

foram realizados em placas contendo carboximetilcelulose. Os resultados mostram uma 

menor produção de endoglucanases em ΔcsrA (Figura 93). A complementação de ΔcsrA com 

pUF047-csrA restaurou a atividade de endoglucanases no sobrenadante (Figura 93), 

confirmando o controle positivo de CsrA na produção de fatores de virulência em XAC.  

Os mutantes ΔrpfG e Δclp também mostraram uma redução significante na produção 

de endoglucanases, sendo que a complementação destes mutantes retornou com a atividade de 

endoglucanases similar da cepa selvagem (Fig. 93). De modo interessante a deficiência de 

endoglucanases foi suprimida em ΔcsrA pela expressão em trans das construções pUF047-

rpfG e pUFR047-clp (Fig. 93). Adicionalmente, a análise das atividades de endoglucanases 

recuperadas pelas cepas Δclp e ΔcsrA transformadas com a construção pUFR047-clp revelou 

uma menor produção de endoglucanases na cepa ΔcsrA, enquanto Δclp  apresentou um 
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aumento acentuado (Figuras 93 e 94). Estes resultados sugerem uma possível regulação 

positiva da proteína CsrA sobre a afinidade de Clp pelos promotores de genes que codificam 

endoglucanases  ou componentes do SST2.  

Ensaios para verificar a produção de proteases extracelulares em ΔcsrA também foram 

realizados, contudo a deleção de csrA em XAC, assim como em XCC e XOO, não mostrou 

alteração na atividade de proteases extracelulares (Zhu et al., 2011; Chao et al., 2008) (Figura 

43, seção 4.1).  

 

 

 

           

Figura 93. A deleção de csrA reduz a produção de endoglucanases em XAC. Os mutantes ΔrpfG, 

Δclp e ΔcsrA apresentam uma menor produção de endoglucanases quando comparados com a cepa de 

XAC selvagem (WT). ΔrpfG+, Δclp+ e ΔcsrA+ representam os mutantes complementados com as 

construções pUFR047-rpfG, pUFR047-clp e pUFR047-csrA, respectivamente. A produção de 

endoglucanases também foi restaurada em ΔcsrA com a expressão em trans de pUFR047-rpfG 

(ΔcsrA+rpfG) e pUFR047-clp (ΔcsrA+clp).  
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Figura 94. Diferenças entre as atividades de endoglucanases nos mutantes Δclp e ΔcsrA de XAC 

transformados com a construção pUFR047-clp. A) O fenótipo de ΔcsrA (csrA-) é suprimido quando 

transformado com pUFR047-clp (csrA+clp). B) A complementação de Δclp (clp-) ocasiona um 

aumento significativo na produção de endoglucanases em XAC (clp+). Os halos observados foram 

produzidos pela degradação da carboximetilcelulose (CMC) em placas contendo os sobrenadantes das 

culturas celulares crescidas no meio 2xTY a 30 
0
C até a DO600nm 2. As placas foram incubadas a 37 

0
C 

por 16 horas, coradas com vermelho congo 0.1 % e descoloridas com uma solução 1 M de NaCl. Wt, 

cepa selvagem de XAC; csrA-, ΔcsrA; clp-, Δclp; csrA+clp, ΔcsrA transformado com  a construção 

pUFR047-clp. Clp+, Δclp com a construção pUFR047-clp. 

 

 

4.4.7. Expressão da proteína recombinante 6HisCsrA (XAC1743) em E coli e  sua 

purificação  

 

A orf de csrA (XAC1743) foi amplificada do genoma de XAC usando 

oligonucleotídeos específicos. O fragmento contendo 213 pb foi purificado, clivado com as 

enzimas   NdeI e EcoRI e clonado no vetor de expressão pET28-a (Invitrogen). A construção 

obtida foi utilizada para transformar a cepa BL21(DE3) de E. coli.  

A proteína recombinante 6HisCsrA foi induzida em E. coli BL21 (DE3), e purificada 

por afinidade em coluna de níquel, e posteriormente em gel filtração Superdex-75 (Figuras 

95A e 95B, respectivamente). Na tentativa de buscar RNA mensageiros de XAC que são 

regulados por CsrA, as frações 3 e 4 eluídas da coluna de gel filtração foram testadas em 

ensaio de interação de 6HisCsrA com um extrato de RNA total de XAC. Deste ensaio foram 

isolados fragmentos de RNA, que em seguida foram usados para síntese de cDNAs. Os 

quinze cDNAs obtidos foram seqüenciados e suas identidades confirmadas como 
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codificadores de diferentes regiões do rRNA 16S. Portanto, não conseguimos isolar nenhum 

fragmento da região 5’ de RNA mensageiros neste ensaio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. SDS-PAGE das frações purificadas da proteína recombinante 6HisCsrA. A) Frações 

contendo a proteína recombinante 6HisCsrA eluídas da coluna de afinidade Sepharose-Níquel. B) 

Frações contendo 6HisCsrA eluídas da coluna de gel filtração Superdex-75. 
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4.5. Sobreposição das vias de sinalização por c-diGMP e (p)ppGpp em XAC 

Pouco é conhecido sobre a resposta de Xanthomonas a estresses nutricionais, não 

existindo nenhum trabalho publicado sobre a produção e sinalização do segundo mensageiro 

(p)ppGpp por este grupo de bactérias. Os resultados que se seguem descrevem as 

características dos mutantes ΔrpoZ  (XAC3394), ΔrelA (XAC3113) e ΔXAC1185 (homólogo 

ao domínio fosfohidrolase de SpoT) e a resposta de XAC perante a carência de aminoácidos 

no meio.  

 

4.5.1. Obtenção do mutante rpoZ de XAC 

 

RelA e SpoT são as principais proteínas envolvidas na síntese e degradação de 

(p)ppGpp em bactérias (Dalebroux et al., 2010). No início Trabalhamos para produzir 

nocautes nestes genes (RelAXAC3113 e SpoTXAC3393). Tivemos sucesso na obtenção da cepa 

ΔrelA, entretanto a tentativa de produzir o mutante ΔspoT apresentou resultados inesperados. 

Para gerar o mutante não-polar de spoT (XAC3393) obtivemos uma construção no vetor 

pNPTS138 conforme descrito em Materiais e Métodos. A construção foi usada para 

eletroporar células de XAC. Em seguida realizamos a seleção de cepas Kan
Res

 e Sac
Sen

 para a 

primeira recombinação, e seleção Kan
Sen

 e Sac
Res

 para a segunda recombinação. Após realizar 

as seleções, a deleção de spoT foi analisada por PCR das colônias que perderam a resistência 

a canamicina e foram capazes de crescer em 5% sacarose. Interessantemente todas as colônias 

analisadas apresentaram spoT intacto no seu cromossomo, mas algumas colônias eram 

rugosas parecidas com os mutantes ΔrpfF-C-G (descritos na seção 4.2). 

Os fragmentos de 1000 pb upstream e downstream do gene spoT (XAC3393) foram 

amplificados das colônias rugosas, clonados no vetor TOPO-TA (Invitrogen) e sequenciados. 

O sequenciamento dos fragmentos upstream de spoT de todas as colônias rugosas revelou a 

presença de dois códons de parada de tradução no meio do gene rpoZ (XAC3394) que 

codifica a subunidade ômega () da RNA polimerase (Figuras 96 e 97). A orf de rpoZ 
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(XAC3394) possui 300 pb codificando um proteína de 99 aminoácidos. A deleção de uma 

base de citosina na posição 128 e a substituição T/C na posição 154, ocasionaram o 

surgimento de dois códons de parada nas posições 144 e 190 do quadro de leitura, formando 

um peptídeo de 48 aminoácidos na região amino-terminal com os últimos 5 resíduos 

substituídos (Figuras 96 e 97). De modo similar, na literatura foi descrito e caracterizado o 

mutante de rpoZ em Streptomyces kasugaensis, que devido a deleção de duas bases no gene e 

consequente frameshift a orf de 90 aminoácidos foi reduzida aos 47 aminoácidos da sua 

extremidade amina (Kojima et al., 2002). A mutação de rpoZ em S. kasugaensis também 

apresentou no efeito pleiotrópico com alteração de múltiplos fenótipos (Kojima et al., 2002). 

Outras tentativas de produzir a cepa ΔspoT não tiveram sucesso. 

 

 

 

Figura 96. Comparação das sequências de rpoZ (XAC3394) com rpoZ mutado. Na sequência de rpoZ 

mutado destacam-se em vermelho a deleção da citosina na posição 128 e a substituição T/C na posição 

154.   

 

 

Query  1        ATGGCCCGCATTACCGTAGAAGATTGCCTGGAAGTCGTGAACAACCGTTTTGAGCTGGTC  60 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4002411  ATGGCCCGCATTACCGTAGAAGATTGCCTGGAAGTCGTGAACAACCGTTTTGAGCTGGTC  4002352 

 

Query  61       ATGATGGCCTCCAAGCGCGCCCGTCAGCTCGCCAACGGCGTGCAGCCGCTGATCGAGAAT  120 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4002351  ATGATGGCCTCCAAGCGCGCCCGTCAGCTCGCCAACGGCGTGCAGCCGCTGATCGAGAAT  4002292 

 

Query  121      GCCGACGC-AGCGACAAGCCCACCGTGATGGCACCGCGCGAGATCGCCGCACGCCGGATC  179 

                |||||||| ||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4002291  GCCGACGCCAGCGACAAGCCCACCGTGATGGCACTGCGCGAGATCGCCGCACGCCGGATC  4002232 

 

Query  180      GACAACGCGCTGATCGATGAAGTCGAGAAGGCCGAACGCGAGCGTGCCGAACGCGAAGCG  239 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4002231  GACAACGCGCTGATCGATGAAGTCGAGAAGGCCGAACGCGAGCGTGCCGAACGCGAAGCG  4002172 

 

Query  240      CTGGAATGGGCCGCCGCCGAAGTGGTCGCCGACGAAGACATGTCCAAGAACGACGATTGA  299 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4002171  CTGGAATGGGCCGCCGCCGAAGTGGTCGCCGACGAAGACATGTCCAAGAACGACGATTGA  4002112 
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Figura 97. Sequência de aminoácidos codificados pelo quadro de leitura de rpoZ mutado. Dois 

códons de parada presentes na sequência mutada de rpoZ estão destacados em vermelho. As setas 

indicam a posição onde ocorreram a deleção da citosina 128 e a substituição de T/C na posição 154.  

 

 

  

 

4.5.2. rpoZ ativa a mobilidade e produção de exopolissacarídeos, e reprime a agregação 

celular em XAC  
 

Para investigar se a mutação em rpoZ afeta o crescimento de XAC, o crescimento das 

cepas ΔrpoZ e XAC selvagem foram analisados no meio XVM2, conforme mostrado na 

Figura 98. A análise de ambos os crescimentos indicam que rpoZ não é requerido para o 

crescimento de XAC no meio XVM2.  

 

 

           

Figura 98. Curva de crescimento das cepas selvagem e ΔrpoZ indicam que as mutações em rpoZ não 

afetam o crescimento de XAC no meio XVM2. Os valores no gráfico correspondem a média de 3 

experimentos independentes.  
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A mobilidade de ΔrpoZ foi verificada no meio SB 0,5% ágar.  Conforme mostrado na 

Figura 99, a mobilidade de XAC foi reduzida de modo significativo no mutante ΔrpoZ. A 

complementação de ΔrpoZ com as construções pUFR041-rpoZ e pUFR041-rpoZ+spoT 

restauraram a mobilidade do mutante (Figuras 99A e 99B). Portanto a construção contendo 

somente rpoZ pUFR041-rpoZ (Fig. 99B) reverteu o fenótipo do mutante rpoZ. Esses 

resultados confirmam que as mutações identificadas em rpoZ de XAC não comprometeram 

spoT, apesar de ambos os genes estarem no mesmo operon (XAC3394-XAC3393).  

 

 

 

                                        

                                       
Figura 99. A complementação do mutante ΔrpoZ restaura a mobilidade. A) e B) Mobilidade de XAC 

em meio SB 0.5 % ágar das cepas 1, selvagem; 2, ΔrpoZ; e 3, ΔrpoZ complementado com A) 

pUFR047-rpoZ+spoT e B) pUFR047-rpoZ.  

 

 

A redução da mobilidade de ΔrpoZ pode estar relacionada ao aumento da agregação 

celular durante o crescimento bacteriano. Para testar esta hipótese as cepas de XAC selvagem 

e mutante ΔrpoZ foram crescidas no meio 2xTY até início da fase estacionária, e em seguida 

um mesmo volume de cada uma destas culturas celulares foi centrifugado e observamos o 

aparecimento do fenótipo denominado gum-like descrito para cepa XC1 de XCC, que se 

relaciona com o aumento de pequenos agregados celulares no meio (He et al., 2006c) (Figura 

100A). A complementação de ΔrpoZ com a construção pUFR041-rpoZ reduziu o fenótipo 

gum-like observado (Fig. 100A). Estas culturas celulares foram analisadas ao microscópio 
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óptico onde também se observou o mutante ΔrpfG. Neste ensaio confirmamos a presença de 

agregados celulares em ΔrpoZ e ΔrpfG, mas não na cepa selvagem (Figuras 100B e C). 

Portanto a mutação em rpoZ promove o aparecimento do fenótipo gum-like e a agregação 

celular em XAC.  

 

 

               

 

Figura 100. O mutante ΔrpoZ apresenta os fenótipos gum-like e agregação celular. A) Células de 

XAC crescidas no meio 2xTY até DO600 nm 2 foram centrifugas a 7000 rpm para verificar a agregação 

celular através do fenótipo gum-like. B) Culturas de XAC coloridas com cristal violeta e observadas 

com os aumentos de B) 100X e C) 400X no microscópio óptico Nikon-E200. Wt, selvagem; ΔrpfG e 

ΔrpoZ, cepas mutantes e C, ΔrpoZ complementado com pUFR047-rpoZ. 

 

 

 

A produção de exopolissacarídeos em ΔrpoZ também foi analisada, sendo observada 

uma redução de aproximadamente 90% de exopolissacarídeos no seu sobrenadante 

comparado com a produção na cepa de XAC selvagem (Figura 101). Finalmente A 

complementação de ΔrpoZ  com a construção pUFR047-rpoZ restaurou a produção de goma 

xantana.  
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Figura 101. Análise da produção de exopolissacarídeos em ΔrpoZ. As bactérias foram crescidas em 

meio 2xTY com 1% glicose até o início da fase estacionária, então as células foram centrifugadas e os 

sobrenadantes coletados. Os sobrenadantes foram filtrados, e os exopolissacarídeos foram precipitados 

com etanol. Os valores representam as médias de 3 experimentos realizados de maneira independente. 

Wt, selvagem; rpfG, ΔrpfG; gumD, ΔgumD; rpoZ, ΔrpoZ; rpoZ+, ΔrpoZ complementado com 

pUFR047-rpoZ. 

 

 

 

 

4.5.3. Os fenótipos de mobilidade e agregação celular de ΔrpoZ são suprimidos pela 

super-expressão de rpfG 

 

A super expressão da fosfodiesterase RpfG no mutante ΔrpoZ, usando a construção 

pBRA-rpfG com rpfG fusionado ao promotor BAD, restaurou a mobilidade no meio SBA, 

que corresponde ao meio SB suplementado de 0.3% L-arabinose (Figuras 102A e 102B).  No 

entanto, a construção pUFR047-rpfG, que contém a região codificadora e o próprio promotor 

de rpfG, apesar de ter revertido o fenótipo de ΔrpfG e suprimido a perda de mobilidade na 

deleção de csrA (ver Figura 89, seção 4.4), não foi capaz de suprimir o fenótipo do mutante 

rpoZ (Figura 102B). Esses resultados sugerem que rpoZ pode controlar de modo direto ou 

indiretamente a expressão de rpfG. Corroborando com nossa hipótese a expressão constitutiva 

de rpfG com a construção pMR20lac::rpfG restaurou a mobilidade nos mutantes ΔrpfG e  

ΔrpoZ (Figuras 102C e 102D, respectivamente).  
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Figura 102. Super-expressão de rpfG suprime o fenótipo do nocaute rpoZ restaurando a mobilidade. 

A) Supressão do fenótipo de ΔrpoZ com a indução da expressão de rpfG no meio SB 0,5% ágar e 

0.3% L-arabinose (SBA). Wt, selvagem; M, ΔrpoZ; BAD::G, ΔrpoZ transformado com a construção 

pBRA-rpfG. B) A mobilidade de ΔrpoZ é restaurada com a construção pBRA-rpfG, mas não com a 

construção pUFR047-rpfG, onde rpfG esta sobre o controle do seu próprio promotor.Wt, selvagem; 

BAD::G, ΔrpoZ transformado com a construção pBRA-rpfG. rpfG, ΔrpoZ transformado com 

pUFR047-rpfG. C) Complementação de ΔrpfG com a construção pMR20lac::rpfG. A expressão de 

rpfG esta sobre o controle do promotor lac que é constitutivo em Xanthomonas.Wt, selvagem; M, 

ΔrpfG; Lac::G, ΔrpfG transformado com a construção pMR20lac::rpfG. D) Supressão do fenótipo de  

ΔrpoZ com a expressão constitutiva de rpfG. Wt, selvagem; M, ΔrpoZ; Lac::G, ΔrpoZ transformado 

com a construção pMR20lac::rpfG. As células foram inoculadas no meio SB ou SB suplementado 

com 0.3% L-arabinose (SBA), e incubadas por 3 dias a 30 
0
C. 

 

 

 

Para investigar se a expressão constitutiva de rpfG em ΔrpoZ reduz a agregação 

celular, desfazendo o fenótipo gum-like as cepas de XAC selvagem, ΔrpoZ e ΔrpoZ 

transformada com as construções pUFR047-rpoZ e pMR20-lac::rpfG foram crescidas no 

meio 2xTY suplementado com 1% glicose até início da fase estacionária. As culturas 
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celulares foram coletadas e centrifugadas. Após as centrifugações observou-se maior 

formação do fenótipo gum-like nos mutantes ΔrpfG e ΔrpoZ (Figura 103). As 

complementações de ΔrpfG e ΔrpoZ inibiu o aparecimento do fenótipo gum-like (Fig. 103). 

Assim como a expressão constitutiva de rpfG em ΔrpoZ, usando a construção pMR20-

lac::rpfG, também suprimiu o fenótipo gum-like (Fig. 103).  

 

        

 

Figura 103. Supressão do fenótipo gum-like em ΔrpoZ pela expressão constitutiva de rpfG. Wt, cepa 

de XAC selvagem; rpfG, ΔrpfG; rpoZ, ΔrpoZ; rpfG+, cepa ΔrpfG complementada com a construção 

pMR20-lac::rpfG; rpoZ+, ΔrpoZ complementada com pUFR047-rpoZ; rpoZ+G, ΔrpoZ transformada 

com a construção pMR20-lac::rpfG.  

 

 

4.5.4. A deleção de rpoZ promove o aumento de c-diGMP na célula de XAC 

 

Demonstramos na seção 4.2 para o mutante ΔrpfG que o aumento da concentração 

global de c-diGMP na célula de XAC reprime a mobilidade e ativa a agregação celular. 

Adicionalmente, a super-expressão de rpfG suprimiu os fenótipos de ΔrpoZ, sugerindo que 

rpoZ também regule o metabolismo de c-diGMP em XAC. Para testarmos esta hipótese, 

culturas de XAC selvagem, ΔrpoZ e ΔrpoZ complementada foram crescidas no meio 2xTY 

até início da fase estacionária (DO600nm 1.5). As células foram centrifugadas e utilizadas para 

a extração de nucleotídeos totais, que em seguida foram separados em coluna C18 no HPLC 

para a quantificação de c-diGMP no espectrômetro de massas ESI-MS/MS. No início da 

extração, foi adicionada nas amostras uma concentração conhecida de AMP cíclico, o qual 

1- Wt
2- rpfG
3- rpoZ
4- rpfG+
5- rpoZ+
6- rpoZ+G
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serviu como padrão interno para calcular as taxas de perda durante o processo de extração. O 

mutante ΔrpfG foi usado como controle neste ensaio.  

As análises dos extratos celulares por HPLC-ESI-MS/MS confirmaram um aumento 

da concentração de c-diGMP nas células de ΔrpoZ (Figura 104). De fato, o mutante ΔrpoZ 

apresentou um aumento de aproximadamente 2 vezes, enquanto ΔrpfG mostrou um aumento 

de 4.5 vezes da concentração de c-diGMP encontrada nas células de XAC selvagem (Fig. 

104).  

A complementação de ΔrpoZ reduziu a concentração de c-diGMP, retornando para a 

concentração similar a encontrada na cepa selvagem (Fig. 104). Deste modo, podemos 

atribuir, pelo menos em parte os fenótipos de redução da mobilidade e agregação celular de 

ΔrpoZ  ao aumento da concentração de c-diGMP em XAC.   

 

 

 

                     

 

Figura 104. rpoZ regula a concentração de c-diGMP na célula de XAC. Wt, selvagem; rpfG-, ΔrpfG; 

rpfG+, complementação ΔrpfG com a construção pUFR047-rpfG; rpoZ-, ΔrpoZ; rpoZ+, ΔrpoZ 

complementado com pUFR047-rpoZ. Os valores correspondem as médias de três experimentos 

independentes. 
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4.5.5. rpoZ é essencial para o crescimento de XAC no hospedeiro 

 

A inoculação do mutante ΔrpoZ em folhas de laranja pêra (Citrus sinensis) revelou 

uma perda significativa da patogenicidade por este mutante com ausência de encharcamento, 

hiperplasia tecidual e clorose no local da infecção (Figura 105A). A complementação de 

ΔrpoZ com pUFR047-rpoZ restaurou a patogenicidade confirmando que rpoZ é essencial 

para XAC desenvolver os sintomas do cancro cítrico (Fig. 105A). A comparação das curvas 

de crescimento das cepas de XAC selvagem, ΔrpoZ e ΔrpoZ complementada demonstrou que 

rpoZ é requerido para a sobrevivência de XAC dentro do hospedeiro (Fig. 105B ).  

 

 

 

           

          

Figura 105. rpoZ é essencial para o crescimento de XAC dentro do hospedeiro. A) Inoculação de 

ΔrpoZ em folha de laranja pêra mostrando a perda da patogenicidade. Wt, selvagem; rpoZ, ΔrpoZ; 

rpoZ+, ΔrpoZ complementada com pUFR047-rpoZ. B) Curvas de crescimento em folhas de laranja 

pêra das cepas de XAC selvagem (WT), ΔrpoZ (rpoZ) e ΔrpoZ complementada (rpoZ+).   

 

 

A construção pRM20-lac::rpfG restaurou a mobilidade e inibiu a formação do 

fenótipo gum-like no mutante ΔrpoZ. Contudo a cepa ΔrpoZ transformada com pRM20-

lac::rpfG não teve a patogenicidade recuperada (Figura 106). Este resultado levanta a hipótese 

que o controle da patogenicidade por rpoZ pode ser realizado sobre a expressão de genes que 

rpoZ WT

rpoZ+rpoZ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 2 4 6 8 10

lo
g1

0
(C

FU
/c

m
2 )

dias após inoculação

WT

rpoZ

rpoZ+

A) 
B) 

10 dias após a inoculação 



172 

 

codificam o aparato de secreção III (SST3) ou ainda por promover o crescimento de XAC no 

tecido do hospedeiro, regulando, por exemplo, operons envolvidos na biossíntese de 

aminoácidos.  

 

                                            

 

Figura 106. A expressão constitutiva de rpfG em ΔrpoZ não restaura a patogenicidade. Wt, XAC 

selvagem; rpoZ, ΔrpoZ; rpoZ+, ΔrpoZ complementada com pUFR047-rpoZ; Lac::G, ΔrpoZ 

transformada com a construção pMR20-lac::rpfG. A foto foi obtida 10 dias após a inoculação das 

cepas em folhas de laranja pêra.  

 

 

4.5.6. rpoZ regula positivamente a produção de enzimas extracelulares em XAC 

 

Para verificar se a perda da patogenicidade em ΔrpoZ está relacionada com a redução 

na produção de enzimas extracelulares, determinou-se a atividade de endoglucanases e 

proteases presentes no sobrenadante das cepas selvagem e ΔrpoZ. A análise dos resultados 

mostrou uma diminuição significante da atividade de endoglucanases e proteases 

extracelulares em  ΔrpoZ (Figuras 107A e 107B). A complementação do mutante ΔrpoZ com 

a construção pUFR047-rpoZ restaurou a produção de endoglucanases e proteases 

extracelulares, confirmando a regulação positiva de rpoZ sobre a produção de fatores de 

virulência (Figuras 107A e 107B). Adicionalmente, a expressão constitutiva de rpfG na cepa 
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ΔrpoZ, transformada com a construção pRM20-lac::rpfG, suprimiu o fenótipo do mutante 

restaurando a produção de enzimas extracelulares (Figuras 108A e 108B).  

A redução da mobilidade e produção enzimas extracelulares em  ΔrpoZ  sugerem que 

a subunidade  da RNA polimerase pode atuar, juntamente com a via de quorum-sensing 

(rpf), regulando a expressão ou ativação de fatores envolvidos no metabolismo de c-diGMP, 

biossíntese de goma xantana e produção de fatores de virulência nas células XAC.  

 

 

 

            

 

 

Figura 107. rpoZ regula positivamente a produção de enzimas extracelulares em XAC A) 

endoglucanases e B) proteases extracelulares. As células foram crescidas em meio 2xTY a 30 
0
C até 

início da fase estacionária. Para o ensaio de endoglucanases os sobrenadantes foram separados das 

células por centrifugação, em seguida foram filtrados em filtro 0.45 m (Millipore). O halo em A 

mostra a degradação da carboximetilcelulose (CMC) por endoglucanases do sobrenadante. Para o 

ensaio de proteases a mesma quantidade de células foi inoculada no meio LB 1,5% ágar contendo 1% 

leite em pó. O halo em B representa a degradação da caseína por proteases extracelulares de XAC. Wt, 

cepa de XAC selvagem; rpoZ, ΔrpoZ; rpoZ+, ΔrpoZ complementada com pUFR047-rpoZ.  
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Figura 108. Supressão do fenótipo de ΔrpoZ com a expressão constitutiva de rpfG. A cepa 

ΔrpoZ transformada com a construção pRM20-lac::rpfG teve restauradas as produções de A) 

endoglucanases e B) proteases extracelulares. As culturas foram crescidas em meio 2xTY a 

temperatura de 30 
0
C. Os sobrenadantes das culturas crescidas até o início da fase estacionária 

foram filtrados e usados nos ensaios de endoglucanases. O halo em A mostra a degradação do 

substrato carboximetilcelulose (CMC). A mesma quantidade de células foi inoculada no meio 

LB 1.5% ágar suplementado com 1% leite em pó. O halo de degradação em B indica a 

degradação da caseína por proteases extracelulares de XAC. Wt, cepa de XAC selvagem; rpoZ, 

ΔrpoZ; rpfG, ΔrpoZ transformada com pRM20-lac::rpfG.  

 

 

4.5.7. Acúmulo reduzido de (p)ppGpp no mutante ΔrpoZ em condições de resposta 

severa  

 

A subunidade  estabiliza o complexo multiprotéico que forma o cerne da RNA 

polimerase aumenta a afinidade do cerne por (p)ppGpp e também regula indiretamente a 

produção de (p)ppGpp por ativar a expressão de relA (Chatterji et al., 2007; Mathew et al., 

2005; Cheng et al., 2010; Vrentas et al., 2005a).  RelA é a principal enzima envolvida na 

produção de (p)ppGpp durante a resposta estringente em bactérias Gram-negativas (Potrykus 

and Cashel, 2008)). Para investigar se o mutante ΔrpoZ apresenta alteração no acúmulo de 

(p)ppGpp perante a carência de aminoácidos, foram realizados ensaios de CCD 

(cromatografia de camada delgada) com os extratos de células crescidas em meio mínimo 

suplementado com 
32

P e serina hidroxamato (SHM). SHM interrompe a síntese de proteínas 

por liga-se de forma estável a seril-tRNA sintetase mimetizando a ativação do sinal de 
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carência de aminoácidos na célula e inibindo o crescimento bacteriano (Haddadin et al., 

2009). Adicionalmente, para verificar se RelA é a principal enzima produtora de (p)ppGpp 

durante a resposta estringente em XAC, produzimos o mutante ΔrelA. O acúmulo de 

(p)ppGpp também foi analisado no mutante ΔrpfG de XAC.  

Os resultados dos ensaios em CCD mostram que rpoZ regula de modo positivo o 

acúmulo de (p)ppGpp na célula de XAC, visto que o mutante rpoZ acumulou menores 

quantidades de (p)ppGpp perante a resposta de carência a aminoácidos (Figura 109). O 

mutante ΔrelA  também acumulou menos (p)ppGpp que a cepa selvagem (Fig. 109). 

Adicionalmente, quase não se detectou a presença de (p)ppGpp na cepa carregando as 

deleções ΔrpoZΔrelA. Estes resultados indicam que RelA é a principal enzima envolvida na 

síntese de (p)ppGpp em resposta a carência de aminoácidos em XAC. A pequena quantidade 

de (p)ppGpp acumulada no mutante relA, sugere que SpoT também pode contribuir para a 

síntese de (p)ppGpp durante o estresse por carência nutricional em XAC. 

A Figura 109 também mostra que ΔrpfG acumulou menores quantidades de (p)ppGpp 

que a cepa selvagem, sugerindo que a via do quorum-sensing exerça um controle positivo 

sobre os fatores que atuam na resposta estringente em XAC. Por exemplo, a via rpf pode 

ativar a expressão dos genes envolvidos no metabolismo de (p)ppGpp, ou ainda, como ΔrpfG 

apresenta concentrações de c-diGMP aumentadas na célula, o c-diGMP pode inibir a 

expressão ou a atividade de RelA.  

O baixo acúmulo de (p)ppGpp em ΔrpoZ transformado com pUFR047-rpoZ+spoT 

(Fig. 109) pode ter sido ocasionado pelo excesso da atividade de fosfohidrolase de SpoTHD. 

Esta cepa possui pelo menos duas cópias de spoT (XAC3393), uma no seu cromossomo e 

outra na construção pUFR047-rpoZ+spoT. Infelizmente este ensaio não foi realizado com a 

cepa ΔrpoZ transformada com a construção pUFR047-rpoZ, que contém apenas o gene rpoZ 

clonado no vetor pUFR047. 
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Figura 109. Análise da produção de (p)ppGpp durante o estresse  por carência de aminoácidos em 

XAC. Cepas de XAC foram crescidas por 16h em meio 2xTY foram centrifugadas, e as células 

lavadas com meio mínimo pH 7 (15 mM MOPS, 0.3% glicose 250 M Fosfato, aminoácidos, 10 mM 

MgSO4, 1 mM CaCl2, 1mM NH4Cl, 5 mM FeSO4) e diluídas para DO600nm 0.3 no mesmo meio 

mínimo suplementado com 200 M de P
32 

e antibióticos adequados. Em seguida, as células foram 

crescidas por 4 horas, alíquotas de 20 L de cada cultura foram coletadas e misturadas com 11 M 

ácido fórmico, e mantidas no gelo. A seguir para promover o estresse de carência de aminoácidos 

adicionou-se 1 mg/mL de serina hidroxamato em cada cultura. Após induzir o estresse por 25 minutos, 

alíquotas de 20 L de cada cultura foram coletadas, misturadas com ácido fórmico e mantidas no gelo.  

Um volume de 10 L de cada amostra foram aplicados e resolvidos na placa de CCD com o tampão 

1.5 M K2PO4 pH 3,5. A placa de CCD foi seca e exposta ao filme fotográfico (Kodak). O filme 

sensibilizado foi revelado depois de 12 horas. (WT) cepa de XAC selvagem, (rpoZ-) ΔrpoZ;  (rpoZ+) 

ΔrpoZ transformada com a construção pUFR047-rpoZ+spoT; (relA), ΔrelA; (rpoZ-relA-), cepa 

carregando as deleções de rpoZ e relA; (rpfG-), ΔrpfG. 

 

 

4.5.8. A síntese de histidina é regulada positivamente por rpoZ em XAC 

 

O operon que codifica enzimas envolvidas na biossíntese histidina é regulado de modo 

positivo pelo aumento da concentração de (p)ppGpp nas células de enterobactérias (Rudd et 

al., 1985). Para verificar se rpoZ controla a biossíntese de histidina em XAC, inoculamos um 

mesmo número de células da cepa selvagem e mutantes em placas contendo o meio mínimo 

M9 1.5% ágar suplementado com concentrações crescentes de 3-amino triazol (3-AT) (Figura 

110). O 3-AT é um inibidor competitivo do produto do gene his3, imidazolglicerol-fosfato 
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desidrogenase que catalisa o sexto passo na biossíntese de histidina na célula bacteriana. 

Neste ensaio, observamos uma redução do crescimento dos mutantes ΔrpoZ e ΔrpoZΔrelA 

(Fig. 110). A complementação do mutante rpoZ com a construção pUFR047-rpoZ+spoT  

restaurou o crescimento do mutante em presença do inibidor 3-AT (Fig. 110).  

O acúmulo de (p)ppGpp parece não estar diretamente relacionado com o crescimento 

de XAC na presença do inibidor da via de biossíntese de histidina. De fato, as cepas que 

apresentaram um menor acúmulo de (p)ppGpp nos ensaios de CCD (ΔrelA,  ΔrpfG e a 

complementação de ΔrpoZ) também conseguiram crescem normalmente com o aumento da 

concentração de 3-AT no meio. Por outro lado, a presença de rpoZ na célula parece ser 

essencial para XAC conseguir crescer em presença de 3-AT.  

 

 

 
Figura 110. Controle positivo de rpoZ sobre a biossíntese de histidina em XAC. As cepas de XAC 

foram crescidas no meio mínimo (MM) 1.5% ágar suplementado com diferentes concentrações de 3-

amino triazol (0, 200mM, 300 mM e 400 mM). Wt, cepa selvagem; rpfG, ΔrpfG, rpoZ-, ΔrpoZ; relA-, 

ΔrelA; rpoZ-relA-, mutante com as deleções de rpoZ e relA; e rpoZ+, ΔrpoZ transformada com 

pUFR047-rpoZ+spoT. 

 

 

4.5.9. A atividade de fosfohidrolase de XAC1185, um parálogo do domínio HD de SpoT, 

é  inibida por rpoZ em XAC 

 

A análise do genoma de Xanthomonas nos permitiu identificar uma orf (XAC1185) 

que possui o domínio de fosfohidrolase conservado, homólogo ao domínio HD de SpoT. A 

Figura 111 apresenta uma análise comparativa entre XAC1185, o domínio SpoTHD64-165 de 

XAC, e os homólogos de XAC1185 em outras bactérias. O alinhamento das sequências de 

aminoácidos dos homólogos de XAC1185 mostra que o motivo HDxxED envolvido na 
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atividade de fosfohidrolase do domínio SpoTHD64-165 é também conservado em XAC1185. 

Portanto, o domínio HD de XAC1185 pode apresentar atividade de fosfohidrolase específica 

para (p)ppGpp, semelhante a SpoT. Interessantemente em E. coli, o modelo mais bem 

estudado para sinalização de (p)ppGpp, não foi encontrado um homólogo de XAC1185 além 

do domínio HD de SpoT.  

A orf de XAC1185 foi clonada nos sítios de NcoI e XhoI do vetor de expressão 

heteróloga pROEX-B (Invitrogen). A proteína 6hisXAC1185 foi expressa na cepa de E. coli 

BL21(DE3), e purificada em coluna de afinidade (Figura 112). Contudo não conseguimos 

ainda confirmar a atividade de fosfohidrolase in vitro utilizando 6hisXAC1185 purificada.  

 

 

           

 

Figura 111. Análise comparativa das sequências homólogas de XAC1185 com o domínio SpoTHD64-165 

(XAC3393) usando ClustalW. O motivo conservados HDxxED está indicado por um traço acima dos 

resíduos. Homólogos de XAC1185 em outras bactérias: VCHO, Vibrio cholerae; RSOL, Ralstonia 

solanacearum; PAO1, Pseudomonas aeruginosa; XAC, Xanthomonas axonopodis pv citri; XCC, 

Xanthomonas campestris pv campestris; STYPH,  Salmonella typhimurium.  

 

VCHO            -----MCKQVGQMMN--WNPDDYLAAWYFAARAHAGQTFKGQRPDEHLPYCVHLGAVAME 53 

RSOL            -----MTKHASIATGPAIHPDAWIKAWKFAADAHREQKVKGS----DLPYLFHVGAVMME 51 

PAO1            -------MSAPTMST--HLADHYNQAWLFAARAHRNQTLSGS----PLPYLVHLGMVANE 47 

XAC-SpoTHD      ------------------------------------------------PYITHPVAVAGV 12 

STYPHI          MYLFESLNQLIQTYLPEDQIKRLRQAYLVARDAHEGQTRS-SG----EPYITHPVAVACI 55 

XAC1185         ---------------MTALTERYALAVDYARIAHAGQVRKGTQ----VPYLSHLLGVSTL 41 

XCC             ---------------MTALTERYAQAVDYARIAHAGQLRKGTQ----IPYLSHLLGVSTL 41 

                                                                **  *   *    

 

VCHO            VMHALKSRPDLDGRLALQVALLHDVIEDTS-TRYQQVEEAFGEQVAQGVLA------LSK 106 

RSOL            LLAAHNALPIEDIDLAVTCAALHDCMEDQG-VPIEVLQREFGLHVAAGVEA------LTK 104 

PAO1            LLAADRDGAIERLGETLQIAVLHDTLEDTA-TSPEELRQQFGEFVCAGVQA------LSK 100 

XAC-SpoTHD      LAELGLDME------SLIAAILHDTIEDTP-LTREELASEFGEAVAELVDG---VTKLDK 62 

STYPHI          LAEMKLDYE------TLMAALLHDVIEDTP-ATYQDMEQLFGKSVAELVEG---VSKLDK 105 

XAC1185         VLECGGDEE------QAIAGLLHDVVEDCGGGHEASIRAQFGNAVADIVMACTDATAEDK 95 

XCC             VLECGGDED------QAIAGLLHDVVEDCGGGHEGSIRAQFGDAVADIVMACTDATAEDK 95 

                :                  . *** :**        :   **  *.  * .        * 

 

VCHO            NKQVGDKAAQMADSQARIQQQPDEIW-------LVKLCDRITNLS--------------- 144 

RSOL            RAALS-KQEAMIDSLDRIRQQPKAIG-------CVKLADRIVNLA--------------- 141 

PAO1            RVGDG-PKRSLDDYLQALAEGPAQYA-------LVKLCDRITNLQ--------------- 137 

XAC-SpoTHD      LKFRDRQEAAAESFRKMLLAMSRDLR-----VIMIKLADRLHNM---------------- 101 

STYPHI          LKFRDKKEAQAENFRKMIMAMVQDIR-----VILIKLADRTHNMRTLGSLRPDKRRRIAR 160 

XAC1185         AEVDNNQRARKRDWRERKQAYLAHLRKTPERALLVSGCDKLYNAR--SIVQDLENPAVGQ 153 

XCC             ADVDNTASARKRDWRERKQSYLAHLRKTPERALLVSGCDKLYNAR--TIVQDLENPDVGQ 153 

                    .       .                     :. .*:  *                  

 

VCHO            --PPPHHWIREKIAAYRDEAQRILDALRRADAGAAQRLSARIADYAAFCSPQAE----- 196 

RSOL            --PSPAHWSAAKITAYREEARLILAALGHAHEGLAARLEQKIRLYPAAA---------- 188 

PAO1            --PPPQTWNQDKIANYHQESQLILARLGHAHAATARRLREKIEHYRQYY---------- 184 

XAC-SpoTHD      ----------------------------------------------------------- 

STYPHI          ETLEIYSPLAHRLGIHHIKTELEELGFEALYPNRYRVIKEVVRAARGNRKEMIPKNPL- 218 

XAC1185         DIFNVFTAGREGTLWYYAALEEVFRTRNAATARLFSGMVMRMHALAATGEQVTPAHALG 212 

XCC             EIFNVFTAGRDGTLWYYAALEEIFRTRKAATARLFSGVVARMQALADSSIDTVPAHAVA 212 
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Figura 112. Purificação da proteína recombinante 6HisXAC1185 por cromatografia de afinidade em 

coluna de Sepharose (HisTrap™-Amersham) carregada com níquel. M, Marcador de peso molecular 

(Sigma); E extrato solúvel de E. coli (BL21DE3) aplicado na coluna de afinidade. 

 

 

Para investigar a atividade de XAC1185 in vivo, obtivemos a construção pBRA-

XAC1185HD, onde a orf XAC1185 foi fusionada ao promotor BAD. Adicionalmente, 

produzimos por mutação sítio dirigida uma versão mutada de XAC1185, na qual o resíduo 

catalítico aspartato 58, do motivo H57D58xxE61D62, foi substituído por uma alanina, sendo esta 

construção denominada pBRA-XAC1185HD58A. As cepas selvagem e mutante ΔrpoZ foram 

transformadas com ambas as construções, crescidas em meio mínimo M9 e submetidas ao 

estresse por carência de aminoácidos com SHM. A análise dos extratos dessas células em 

CCD revelou que XAC1185 apresenta atividade de fosfohidrolase detectável somente no 

mutante ΔrpoZ transformado com pBRA-XAC1185HD, mas não com pBRA-

XAC1185HD58A (Figura 113A). Interessantemente, estes resultados indicam que a presença 

de rpoZ na célula de XAC pode inibir a atividade de fosfohidrolase de XAC1185. O mesmo 

ensaio também foi realizado substituindo a L-arabinose do meio por D-glicose. Na ausência 

do indutor L-arabinose não se observou redução de (p)ppGpp no extrato celular do mutante 

ΔrpoZ transformado com pBRA-XAC1185HD (Figura 113B). Adicionalmente, a 

complementação de ΔrpoZ com a construção pUFR047-rpoZ resultou no acúmulo de 

(p)ppGpp similar a cepa de XAC selvagem (Fig. 113).  
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Figura 113. A super-expressão de XAC1185 reduz o acúmulo de (p)ppGpp somente em  ΔrpoZ 

durante o estresse por carência de aminoácidos. A) Indução de pBRA-XAC1185 com L-arabinose. As 

cepas de XAC crescidas por 16h em meio 2xTY foram centrifugadas, e as células lavadas com meio 

mínimo pH 7 (15 mM MOPS, 0.3% glicose 250 M Fosfato, aminoácidos, 10 mM MgSO4, 1 mM 

CaCl2, 1mM NH4Cl, 5 mM FeSO4) e diluídas para DO600nm 0.3 no mesmo meio mínimo suplementado 

com 0.3% L-arabinose 200 M  de P
32 

e antibióticos adequados. As células foram crescidas por 4 

horas, e alíquotas de 20 L de cada cultura foram coletadas e misturadas com 11 M ácido fórmico e 

mantidas no gelo. A seguir para promover o estresse de carência de aminoácidos adicionou-se 1 

mg/mL de serina hidroxamato (SHM) em cada cultura. Após induzir o estresse por 25 minutos, 

alíquotas de 20 L de cada cultura foram coletadas, misturadas com ácido fórmico e mantidas no gelo.  

Para o ensaio de CCD, 10 L de cada amostra foram aplicados na placa de CCD. As amostras foram 

resolvidas no tampão 1.5M K2PO4 pH 3,5. A placa de CCD foi seca e exposta ao filme fotográfico 

(Kodak). O filme sensibilizado foi revelado após 12 horas. B) Neste ensaio realizaram-se os mesmos 

procedimentos descritos acima, contudo ao invés de 0.3% de L-arabinose adicionou-se 0.3% de D-

glicose ao meio mínimo. (WT), cepa selvagem; (WT+pBRA-XAC1185HD) cepa selvagem 

transformada com a construção pBRA- XAC1185HD; (WT+pBRA-XAC1185HA) cepa selvagem 

transformada com pBRA-XAC1185HD58A; ΔrpoZ, mutante rpoZ; (ΔrpoZ+XAC1185HD) ΔrpoZ 

transformada com pBRA-XAC1185HD; (ΔrpoZ+XAC1185HA) ΔrpoZ transformada com pBRA- 

XAC1185HD58A; e (ΔrpoZ+pUFR047-rpoZ) complementação de ΔrpoZ com a construção 

pUFR047-rpoZ. 
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Produzimos uma cepa de XAC carregando a deleção de XAC1185 por recombinação 

homóloga utilizando o vetor suicida pNPTS138. O mutante ΔXAC1185 não mostrou nenhuma 

alteração dos fenótipos de mobilidade produção de enzimas extracelulares e patogenicidade 

nas condições testadas (Figuras 114A, B e C). 
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Figura 114. Fenótipos observados para a deleção de XAC1185. 

A) Mobilidade em meio SB 0,5% ágar. B) Produção de enzimas 

extracelulares, endoglucanases proteases extracelulares. C) 

Patogenicidade das cepas de XAC na folha de laranja pêra. Wt, 

XAC selvagem; rpoZ, ΔrpoZ; XAC1185, cepa carregando a 

deleção de XAC1185.  

10 dias após inoculação 
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5. Discussão 

5.1. Identificação de novos reguladores da mobilidade e virulência em Xanthomonas 

axonopodis pv citri  

 

Em geral, os sinais externos que promovem a mobilidade bacteriana atuam na redução 

da concentração do segundo mensageiro c-diGMP por ativar as enzimas fosfodiesterases, 

denominadas HD-GYP e EAL (Pesavento et al., 2008; Kim and McCarter, 2007; Lee et al., 

2010). A redução do c-diGMP intracelular regula de forma positiva a expressão de genes do 

flagelo e pilus tipo IV em várias espécies de bactérias (Fang and Gomelsky, 2010; Hickman 

and Harwood, 2008; Jonas et al., 2009) e ainda abole a inibição funcional exercida por 

proteínas receptoras PilZ sobre o aparato flagelar em enterobactérias (Ryjenkov et al., 2006; 

Paul et al., 2010). Adicionalmente, a redução da concentração de c-diGMP na célula 

bacteriana parece ser importante também para ativar a expressão de genes de virulência como 

fímbrias adesivas, componentes do SST2, SST3 e efetores de virulência que atuam 

diretamente nas células do hospedeiro durante a infecção (Mikkelsen et al., 2009; Ryan et al., 

2006a; Yi et al., 2010).  

Além do c-diGMP, outro segundo mensageiro, o (p)ppGpp, conhecido como fator de 

resposta a resposta severa, que atua principalmente durante o estresse nutricional inibindo o 

crescimento bacteriano, exerce um papel importante na ativação da virulência em bactérias 

(Dalebroux et al., 2010; Klinkenberg et al., 2010). Recentes achados demonstram a co-

regulação por c-diGMP e (p)ppGpp sobre a produção de exopolissacarídeos, fímbrias 

adesivas e formação de biofilme em E. coli (Aberg et al., 2006; Boehm et al., 2009).  

No início deste projeto havia sido caracterizado para Xanthomonas apenas o sistema 

de sinalização do quorum-sensing RpfC-RpfG como regulador da concentração de c-diGMP 

na célula. O sistema de dois compomentes RpfC-RpfG era até recentemente o único sistema 

ativador da mobilidade e produção de fatores de virulência caracterizado neste grupo de 

bactérias (Fouhy et al., 2006). Deste modo, além de verificar a função do sistema Rpf em 
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XAC, propusemos neste projeto identificar e caracterizar novos reguladores do metabolismo 

de c-diGMP e (p)ppGpp e consequentemente dos processos de mobilidade e virulência em 

XAC. Para isso, foram produzidos 54 mutantes por recombinação homóloga em XAC. Vários 

genes deletados possuem homólogos envolvidos na regulação da mobilidade e virulência em 

outras espécies bacterianas. Também foram deletadas algumas orfs hipotéticas tidas como 

potenciais reguladores do processo de quorum-sensing em XAC. Os fenótipos dos mutantes 

gerados foram então estudados em diferentes ensaios para verificar a mobilidade em meio 

semi-sólido, produção de fatores de virulência e patogenicidade.  

 

5.1.1.  Mutantes com fenótipos de mobilidade alterados em meio semi-sólido  

 

A mobilidade dos mutantes de XAC foi analisada nos meios semi-sólidos Eiken e SB. 

No meio Eiken 0.6% ágar, o qual foi usado por Ryan et al (2006, 2007) para demonstrar a 

mobilidade de XCC dependente de T4P, verificamos uma redução da mobilidade nos 

mutantes ΔrpfF-C-G de XAC. Adicionalmente, observamos uma redução da mobilidade dos 

mutantes ΔcsrA (XAC1743), Δhfq (XAC1735), ΔrpoZ (XAC3394), ΔXAC2975, 

ΔXAC3402PilZ, ΔXAC1040 (ppk) e ΔgumD. Em contrapartida, observamos um aumento da 

mobilidade nos mutantes com deleções nos genes que codificam proteínas com os domínios 

GGDEF+EAL como XAC2398 (fimX), XAC2382GGDEF-EAL e XAC0495GGDEF-EAL, proteínas 

quinases XAC3098 (pilL) e XAC3683, PilB (XAC3239) e flagelina XAC1975 (fliC).  

O ensaio no meio SB mostrou uma redução da mobilidade para os mutantes ΔrpfF-C-

G, Δclp, ΔcsrA, Δhfq, ΔrpoZ e também conferiu um aumento do comportamento móvel para 

os mutantes ΔXAC3098 (pilL), carregando a deleção de genes codificadores das proteínas 

com domínio GGDEF+EAL (ΔXAC2382, ΔXAC0495 e ΔXAC2398). Contudo as deleções dos 

genes fliC, XAC1040, XAC3683 e XAC3402PilZ não mostraram alteração de mobilidade neste 

meio. Por outro lado, observamos apenas no meio SB o aumento da mobilidade de ΔpilT 
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(XAC2924) e a redução da mobilidade dos nocautes ΔXAC0208 (um homólogo de NtrC) e 

ΔXAC4103 (cujo homólogo em XCC esta envolvido na síntese de um fator difusível (DF) – 

uma segunda molécula sinalizadora de Xanthomonas que ativa a produção do pigmento 

xantomonadina e goma xantana (Poplawsky et al., 2005). Recentemente a identidade de DF 

foi determinada por ressonância magnética nuclear como sendo o ácido 3-hidroxibenzóico 

(He et al., 2011). 

Observamos que a mobilidade de XAC nas condições testadas, diferentemente de 

XCC, é realmente inibida pelo PT4 no meio SB e por PT4 e flagelo em Eiken, sendo 

dependente da produção de goma xantana em ambos os meios. O aumento acentuado da 

mobilidade dos mutantes ΔpilB, ΔpilT e ΔpilL no meio SB é similar ao observado para a 

deleção do gene XAC1815 que codifica uma fímbria adesiva homóloga a hemaglutinina FhaB 

(Gottig et al., 2009).  

Os genes XAC0495GGDEF-EAL e XAC2382GGDEF-EAL, cujas deleções mostraram 

aumento da mobilidade podem atuar de modo similar a XAC2398GGDEF-EAL regulando a 

biogênese do PT4 (Guzzo et al., 2009) ou de maneira diferente ativando a expressão de 

fímbrias adesivas.   

Adicionalmente, os mutantes ΔrpfFCG, ΔcsrA, ΔrpoZ, Δhfq, ΔXAC0208, ΔXAC2975 

e ΔXAC4103, que apresentaram redução da mobilidade no meio SB,  podem atuar na 

regulação positiva da síntese de goma xantana e/ou regular negativamente a biogênese do PT4 

e fímbrias adesivas em XAC. 

Tanto a complementação quanto a super-expressão de rpfG nos mutantes Δhfq e 

ΔXAC2975 restauraram a mobilidade no meio SB. Em conjunto estes resultados sugerem que 

Hfq em complexo com RNAs não-codificadores pode estabilizar RNA mensageiros 

específicos (Bhatt et al., 2011). Onde o complexo Hfq-RNAnc pode funcionar como um 

regulador positivo da tradução de genes envolvidos na síntese de goma xantana ou também 
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um repressor da expressão de componentes do PT4, ativando a mobilidade de XAC. Da 

mesma forma, XAC2975, que codifica uma proteína HPr quinase/fosforilase envolvida no 

transporte de açúcares para dentro da célula (Deutscher et al., 2005), pode exercer um 

controle positivo no transporte de monossacarídeos e dissacarídeos, os quais aumentam a 

biossíntese da goma xantana. De fato, a ausência de sacarose no meio e o aumento da 

concentração de ágar fazem com que as células de XAC percam o fenótipo de mobilidade 

observado no meio SB 0.6% ágar. A supressão do fenótipo dos mutantes Δhfq e ΔXAC2975, 

com a super-expressão de rpfG, sugere também que os produtos destes genes podem atuar 

regulando a concentração de c-diGMP dentro das células de XAC.  

O mutante ΔXAC0208NtrC (um ativador do sigma 54) mostrou redução da mobilidade 

no meio SB. Nosso grupo mostrou que XAC0208 interage com o RpfG e NtrB (XAC0207), 

uma proteína quinase envolvida no metabolismo de nitrogênio (Andrade et al., 2006). Em 

condições com limitações de nitrogênio o sistema de dois componentes formado por NtrB-

NtrC ativa a expressão de glnA (XAC0204), que codifica a enzima glutamina sintetase em 

bactérias (Krajewska-Grynkiewicz and Kustu, 1984; Schwab et al., 2007). Contudo nossos 

achados indicam que os homólogos de NtrB-NtrC em XAC podem desempenhar outras 

funções, além de regular a expressão de glnA, como por exemplo, ativar a expressão de genes 

do operon gum no meio SB.  

Os fenótipos dos mutantes ΔrpfF-C-G, Δ1971PilZ, ΔcsrA e ΔrpoZ serão discutidos nas 

seções 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, respectivamente.  

 

5.1.2. Alteração da produção de fatores de virulência: Endoglucanases  

 

As endoglucanases são importantes para a virulência de Xanthomonas por atuar na 

degradação da parede celular do hospedeiro, facilitando a introdução de outros fatores de 

virulência dentro da célula vegetal através do SST3. Por isso, as endoglucanases são 



186 

 

essenciais para subjugar os mecanismos de defesa do hospedeiro e promover a progressão da 

doença (Jha et al., 2007; Buttner and Bonas, 2009). 

A produção de endoglucanases em XCC aumenta em resposta ao processo de quorum-

sensing (Slater et al., 2000a; Fouhy et al., 2006). A atividade de fosfodiesterase do domínio 

HD-GYP de RpfG regula positivamente a proteína Clp, que ativa diretamente a transcrição 

dos genes codificadores de endoglucanases em XCC (He et al., 2007). O modo pelo qual Clp 

identifica a diminuição de c-diGMP na célula de Xanthomonas foi descrito recentemente com 

a descoberta que Clp ligado a molécula de c-diGMP sofre mudanças estruturais, o que impede 

a sua ligação a vários promotores de XCC (Tao et al., 2010; Chin et al., 2010). 

Determinamos a atividade de endoglucanases nos sobrenadantes de culturas dos 

mutantes de XAC e mostramos uma redução da produção dessas enzimas em ΔrpfF, ΔrpfC, 

ΔrpfG, Δclp e ΔcsrA, assim como observado para os nocautes dos seus homólogos em XCC 

(Ryan et al., 2006; He et al., 2007; Chao et al., 2008). Nestes ensaios também identificamos 

novos reguladores da produção de endoglucanases em XAC: hfq, XAC3683, XAC2975, 

XAC0258, rpoZ  e XAC1883. 

A atuação destes novos reguladores sobre a produção de endoglucanases em XAC 

ainda não é conhecida. No entanto, é possível levantar as seguintes hipóteses: 1) A regulação 

pós-transcricional do complexo Hfq-RNAnc estabiliza RNA mensageiros codificadores de 

endoglucanases, componentes do SST2 ou um fator transcricional ativador da expressão de 

endoglucanases em XAC. Alguns RNAncs foram descritos para Xanthomonas oryzae pv 

oryzae contudo ainda não foi demonstrado a interação direta do complexo Hfq-RNAnc com  

RNA mensageiros de XOO (Liang et al., 2011). 2) As proteínas quinases XAC3683 e 

XAC2975 podem ativar, através da fosforilação, reguladores de resposta (RR) que atuam 

como fatores de transcrição e levam  ao aumento da expressão dos genes das endoglucanases 

em XAC. Por exemplo, XAC3683 interagiu com HrpG, um RR fusionado a um domínio de 
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ligação a DNA que regula positivamente a expressão de componentes do SST3 e SST2 em 

XAC (Alegria et al., 2004; Guo et al., 2011). 3) Finalmente XAC1883, cuja  orf se encontra 

dentro do cluster rpf, possui um domínio de ligação a DNA e pode ligar-se a sítios promotores 

e ativar a expressão de genes envolvidos com a produção de endoglucanases em XAC.  

 

5.1.3. Alteração da produção dos fatores de virulência: Proteases extracelulares 

 

A análise da produção de proteases extracelulares nos mutantes de XAC confirmou, 

assim como em XCC, o controle positivo dos genes rpfFCG e clp sobre a produção destes 

fatores de virulência em XAC. Também foram identificados novos reguladores da produção 

de proteases extracelulares em XAC: hfq, XAC3683 e rpoZ. A deleção de csrA não alterou a 

produção de proteases extracelulares em XAC, assim como também observado para XCC e 

XOO (Zhu et al., 2011; Chao et al., 2008).  

Como mencionando na seção 5.1.2, a proteína histidina quinase XAC3683 interage 

com o regulador de resposta HrpG (Alegria et al., 2004), o qual ativa a transcrição de 

componentes dos SST2 e SST3 em XAC (Guo et al., 2011). Se a atividade de HrpG é 

regulada por XAC3683, isto explica  porque a deleção de XAC3683 reduz a produção tanto de 

endoglucanases como de proteases extracelulares em XAC .  

 

5.1.4. Alteração da patogenicidade 

 

Os mutantes produzidos foram inoculados em folhas de laranja-pêra (Citrus sinensis) e 

o desenvolvimento do cancro cítrico foi monitorado até 12 dias após as inoculações. Neste 

ensaio identificamos alteração da patogenicidade dos mutantes ΔrpfG, Δclp, ΔcsrA e ΔrpoZ. 

Outros trabalhos publicados já relataram a importância de rpfG, clp e csrA na regulação 

positiva da virulência em Xanthomonas campestris pv campestris e Xanthomonas oryzae pv 

oryzae (Chao et al., 2008; Zhu et al., 2011). A descoberta que rpoZ também contribui para a 
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virulência em XAC é um resultado inédito e pode indicar que rpoZ está envolvido na ativação 

de genes de virulência em Xanthomonas.   

Os sintomas característicos dos estágios de desenvolvimento do cancro cítrico, que são 

o encharcamento do tecido infectado, hiperplasia tecidual, hipertrofia celular e conseqüente 

necrose do tecido e dispersão do patógeno, foram bastante comprometidos nos mutantes 

ΔcsrA e ΔrpoZ. No entanto, os mutantes ΔrpfG e Δclp, apesar de apresentarem a 

sobrevivência reduzida dentro do hospedeiro, desenvolveram os sintomas do cancro em 

laranja-pêra.  

Os outros mutantes inoculados mostraram uma patogenicidade igual à cepa selvagem. 

Isto sugere que os genes deletados podem estar envolvidos com os estágios iniciais da doença, 

os quais não foram analisados neste ensaio (por exemplo a entrada da bactéria através dos 

estômatos do hospedeiro).  

A complementação e caracterização das curvas de crescimento dos mutantes ΔrpfG, 

Δclp, ΔcsrA e ΔrpoZ  no hospedeiro serão discutidas nas seções seguintes.  

 

5.2. Fatores envolvidos na comunicação celular que regulam a concentração de c-diGMP, 

a mobilidade e a virulência em XAC 

 

5.2.1. Interação do domínio HD-GYP de RpfG com proteínas GGDEF: Uma nova 

função regulatória para HD-GYP independente da sua atividade de fosfodiesterase  

 

O domínio HD-GYP pertence à superfamília HD de proteínas que promovem a 

hidrólise de ligações fosfoéster na célula, sendo denominadas fosfohidrolases dependentes de 

metal, geralmente Mg
2+

 ou Mn
2+

. O domínio HD pode estar fusionado a outros domínios 

como o de interação a RNA (KH), nucleotidiltransferase (NT), helicase tipo II (SFII-Hel), 

regulador de resposta (RR) e o novo domínio de sinalização ativado durante a carência 

nutricional denominado TGS. Este último esta presente na proteína SpoT que regula a 

concentração de (p)ppGpp na célula bacteriana (Aravind and Koonin, 1998).  
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Os ensaios de dois híbridos mostraram que o motivo GYP do domínio HD-GYP é 

essencial para sua interação com algumas proteínas GGDEF de XAC. Contudo as mutações 

nos resíduos HD, que são importantes para desempenhar a função de fosfodiesterase (Ryan et 

al., 2006b), não alteraram a capacidade de interação entre HD-GYP e as proteínas diguanilato 

ciclases.  

No trabalho Ryan et al. (2010) demonstramos que a interação do domínio HD-GYP 

com proteínas GGDEF é regulada positivamente na célula de XCC pelo sinal de quorum-

sensing DSF. Os complexos formados in vivo por RpfGHD-GYP e as proteínas homólogas de 

XAC0258GGDEF e XAC0424GGDEF são essenciais para ativar a mobilidade dependente de pilus 

tipo IV em XCC. No entanto, mutações nos resíduos GYP, diferentemente de HD, não 

alteraram a produção endoglucanases e proteases em XCC. Utilizando como molde a estrutura 

de uma fosfohidrolase HD-dependente de metal (código PDB 2ogiB), a qual possui uma 

identidade de 18,7% com o domínio RpfG-HDGYP200-320, construímos um modelo 

tridimensional hipotético para RpfG-HDGYP200-320 com o programa SwissModel 

(http://swissmodel.expasy.org).  O modelo gerado revelou que os motivos HD e GYP 

apresentam-se distantes na estrutura tridimensional, o que corrobora para a independência 

funcional destes motivos em  RpfG-HDGYP200-320  (Figura 115).  
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Figura 115. Modelo tridimensional hipotético do domínio RpfG-HDGYP200-320. O motivo HD 

destaca-se em vermelho e o motivo GYP é representado em verde. O modelo foi gerado com o 

programa Swiss-Model (http://swissmodel.expasy.org) baseando-se na estrutura 20giB (PDB) de uma 

fosfohidrolase HD-dependente de metal de Streptococcus agalactiae que possui uma identidade de 

18,5% dos resíduos com RpfG-HDGYP200-320.  

 

 

 

A sinalização durante o processo de quorum-sensing em Xanthomonas é composta por 

vários níveis regulatórios onde os fatores atuantes são (Ryan et al., 2010b; Andrade et al., 

2006; Chin et al., 2010): A molécula sinal (DSF), a proteína quinase (RpfC), o regulador de 

resposta com atividade de fosfodiesterase (RpfG), o segundo mensageiro (c-diGMP) e o fator 

de transcrição Clp. Durante o quorum-sensing a diminuição da concentração de c-diGMP na 

célula promove a liberação de Clp, que pode se ligar a sítios de diferentes promotores 

ativando a expressão de fatores de virulência. Nosso grupo adicionou neste modelo uma rede 

de interações entre o domínio RpfGHD-GYP e seus vários alvos celulares, as proteínas 

diguanilato ciclases (GGDEF). Esta teia de interações regula a mobilidade de Xanthomonas 

de modo ainda desconhecido. A complexidade deste sistema torna-se maior quando 

constatamos que os domínios GGDEF estão fusionados a outros diferentes domínios, os quais 

podem estar no citoplasma ou ancorados na membrana plasmática. Portanto, os diferentes 

sinais intra e extracelulares são captados por domínios sensores e controlam a atividade das 

proteínas GGDEF que podem regular o comportamento de Xanthomonas (Figura 116). 
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Figura 116. Sinalização do quorum-sensing em XCC adaptado de Ryan and Dow (2011). O sinal do 

quorum-sensing promove a fosforilação do domínio REC (regulador de resposta) de RpfG por RpfC. 

RpfG fosforilada atua através do seu motivo HD reduzindo a concentração de c-diGMP na célula de 

XCC e de forma dependente do seu motivo GYP também interage com diguanilato ciclases (GGDEF). 

A diminuição de c-diGMP libera Clp, que pode se ligar a promotores específicos ativando a expressão 

de fatores de virulência. Já a interação do motivo GYP com os domínios GGDEF regula positivamente 

a mobilidade em XCC de modo ainda desconhecido. Finalmente o c-diGMP pode controlar a 

formação de biofilme através de alvos ainda não caracterizados em Xanthomonas, adaptado. M, 

membrana citoplasmática; P, grupo fosforil (Ryan and Dow, 2011).  

 

 

 

5.2.2. Mutantes ΔrpfFCG apresentam fenótipos de rugosidade da colônia e agregação 

celular  

 

A deleção dos genes rpfF, rpfC e rpfG, que codificam os fatores envolvidos na 

comunicação celular em Xanthomonas, ocasionou o aparecimento de colônias rugosas em 

XAC e aumentou a formação de agregados celulares no meio L. A formação de agregados 

celulares também foi descrita para mutantes ΔrpfFCG em XCC, confirmando a atuação do 

sistema de comunicação celular de Xanthomonas na ativação do fenótipo de dispersão celular 

(Dow et al., 2003). O sistema rpf em XCC além de ativar a expressão dos aparatos de 

mobilidade (flagelo e PT4) e reprimir a expressão de fímbrias adesivas, também ativa a 
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expressão e secreção de enzimas que hidrolisam a matriz de exopolissacarídeos que envolve 

as células de Xanthomonas. Uma enzima denominada de ―enzima da dispersão‖ já foi 

caracterizada como endo-beta-1,4-mananase (Dow et al., 2003; He et al., 2007). Entretanto, 

experimentos demonstraram que somente a secreção da endo-beta-1,4-mananase não é 

suficiente para promover a hidrólise completa da goma xantana, ou seja, outras enzimas, que 

ainda não foram identificadas, parecem ser necessárias no processo de dispersão em 

Xanthomonas (Dow et al., 2003). 

A super expressão da diguanilato ciclase XAC0424 na cepa de XAC selvagem, 

promoveu o aparecimento dos fenótipos de rugosidade nas colônias e agregação celular no 

meio 2xTY suplementado com L-arabinose 0.3%, similares aos fenótipos descritos para 

mutantes ΔrpfFCG de XAC. Adicionalmente, confirmamos que a proteína 6HisXAC0424 é 

capaz de produzir c-diGMP in vitro, tendo portanto o seu domínio GGDEF ativo. Ensaios de 

dois híbridos com XAC0424 mostraram que ela pode interagir com ela mesma a partir dos 

resíduos iniciais da sua extremidade amina, indicando que esta interação homotrópica é 

importante para síntese de c-diGMP. A interação a partir da extremidade amina pode 

aproximar os domínios GGDEF na extremidade carboxílica de XAC0424, os quais devem ser 

ativos na forma de dímeros como ocorre com PleD em Caulobacter (Paul et al., 2007). A 

região amino-terminal de XAC0424 não possui alta homologia com nenhum domínio descrito 

na literatura, embora tenhamos identificado alguns resíduos que podem formar uma estrutura 

tipo coiled-coil e deste modo, aproximar os seus domínios GGDEF.   

Os resultados observados, aparecimento da rugosidade de colônia e aumento da 

agregação celular, nos mutantes ΔrpfFCG e com a  super-expressão da proteína GGDEF 

XAC0424 em XAC, levantaram a hipótese que estes fenótipos estariam sendo ativados pelo 

aumento de c-diGMP nas células. Em ambos os casos, mutantes que perderam a atividade da 
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fosfodiesterase RpfG e a super expressão da diguanilato ciclase XAC0424, pode-se ocasionar 

um aumento global da concentração de c-diGMP nas células de XAC.  

 

5.2.3. A mobilidade de XAC em meio SB semi-sólido é regulada por uma rede complexa 

de sinais envolvendo o sistema Rpf, Clp, diguanilato ciclases e fosfodiesterases  

 

Os ensaios de mobilidade em meio SB 0.6% ágar dos mutantes ΔrpfFCG e Δclp, 

confirmaram a atuação positiva da via do quorum-sensing na regulação da mobilidade de 

XAC, semelhante como ocorre com os nocautes dos homólogos destes genes em XCC (Ryan 

et al., 2006a; He et al., 2007). A complementação dos mutantes ΔrpfG e Δclp restaurou a 

mobilidade destes nocautes, confirmando a atuação positiva destes fatores  na regulação da 

mobilidade de XAC. Adicionalmente, o fenótipo do mutante ΔrpfG foi restaurado com as 

construções contendo apenas seu domínio HD-GYP e XAC1887. Nos dois casos, a 

restauração do fenótipo do nocaute de rpfG ocorreu com a expressão em trans de 

fosfodiesterases, indicando que a redução da sua mobilidade pode ser resultado do aumento 

global da concentração de c-diGMP na célula de XAC.   

O estudo da mobilidade dos mutantes que carregam deleções dos genes codificadores 

das proteínas GGDEF, as quais interagem com RpfG, mostraram uma pequena redução da 

mobilidade para os mutantes ΔXAC0258, ΔXAC0424, ΔXAC1486, ΔXAC1939 e ΔXAC1940, 

enquanto os nocautes ΔXAC1420 e ΔXAC0593 apresentaram uma modesta dispersão das 

células da colônia. Estes resultados podem ser explicados pela sobreposição de funções 

regulatórias destas proteínas GGDEF sobre fatores que controlam a mobilidade de XAC. De 

fato, a deleção de dois genes codificadores de proteínas com domínio GGDEF na mesma 

célula resultou em alterações mais acentuadas da mobilidade de XAC. Demonstramos isto 

para as cepas ΔXAC0258ΔXAC1940 e ΔXAC0258ΔXAC1420, as quais mostraram um 

aumento e redução da mobilidade, respectivamente. Entretanto, a cepa ΔXAC0258ΔXAC0424 
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não mostrou alteração na mobilidade, embora a deleção dos seus homólogos numa mesma 

célula em XCC tenha resultado no aumento da mobilidade (Ryan et al., 2010b).  

Diferente das deleções dos outros genes que codificam proteínas GGDEF que 

interagem com RpfG, a deleção de XAC2382 ocasionou um aumento significativo da 

mobilidade de XAC. O gene XAC2382 codifica uma proteína de membrana com os domínios 

GGDEF e EAL. A análise das estruturas primárias de ambos os domínios indica que 

XAC2382 pode funcionar tanto como diguanilato ciclase quanto como fosfodiesterase. 

Contudo, seus domínios GGDEF e EAL devem estar sobre a regulação de sinais que chegam 

ao seu domínio de membrana, evitando a ocorrência de um ciclo fútil com produção e 

hidrólise de c-diGMP. A deleção de XAC2382 aumentou significativamente a mobilidade de 

XAC e a expressão em trans de apenas seu domínio 2382EAL foi capaz de reverter o fenótipo, 

reduzindo a mobilidade no meio SB. Estes resultados indicam que, diferentemente da 

expressão das outras fosfodiesterases (RpfG e XAC1887), as quais aumentaram a mobilidade 

de XAC, o domínio XAC2382EAL promoveu a sua redução, sugerindo outra forma de 

regulação como interação proteína-proteína na via de sinalização regulada por 

XAC2382GGDEF+EAL. Encontrar parceiros de interação do domínio XAC2382EAL pode mostrar 

como a sinalização é transduzida, passando por XAC2382 e chegando até o aparato de 

mobilidade de XAC. Num modelo hipotético, pode-se imaginar a interação do domínio 

XAC2382EAL com um domínio PilZ, receptor de c-diGMP. Esta interação não foi 

demonstrada ainda, mas o complexo XAC2382EAL-PilZ poderia regular a expressão de 

componentes do PT4, adesinas ou goma xantana. Esta hipótese está embasada no fato que 

domínios EAL podem interagir com domínios PilZ, como mostrado para XAC1938EAL-

XAC3402PilZ (seção 4.3) e XAC2398EAL-XAC1133PilZ (Guzzo et al., 2009).   

A super-expressão em XAC dos genes codificadores de diguanilato ciclases 

(XAC0258 e XAC0424) e fosfodiesterase (XAC1887) apresentou um resultado contrário. 
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Enquanto XAC0258GGDEF e XAC0424GGDEF reduziram a mobilidade de XAC, a super-

expressão induzida da fosfodiesterase XAC1887 aumentou sua capacidade de dispersão pela 

superfície semi-sólida.   

Os nocautes de genes codificadores do PT4, ΔpilT-ΔpilB-ΔpilL, do flagelo ΔfliC e da 

via de biossíntese da goma xantana ΔgumD, serviram como controles no estudo da 

mobilidade dos mutantes de XAC. A deleção de fliC não resultou em alteração da mobilidade 

de XAC no meio SB 0,5% ágar. Um aumento significativo da mobilidade foi verificado em 

todos os nocautes dos genes codificadores do PT4, mostrando um controle negativo do pilus 

sobre a mobilidade de XAC neste meio. A deleção de fliC e pilT na mesma cepa de XAC 

resultou no aumento da mobilidade igual ao observado para a deleção de apenas pilT. Por 

outro lado, o nocaute de gumD reduziu a mobilidade, indicando que a goma é um fator 

importante para a dispersão de XAC sobre a superfície semi-sólida.  

Análises por microscopia eletrônica de transmissão confirmaram a presença apenas de 

flagelo nas superfícies celulares dos mutantes que apresentaram aumento da mobilidade 

(ΔXAC2382, ΔpilL e ΔXAC0258Δ1940), podendo o PT4 estar ausente nestes mutantes. As 

cepas selvagem e super-expressando rpfG apresentaram flagelo e pilus, enquanto o mutante 

ΔrpfG mostrou apenas flagelo. Em resumo, estes resultados são consistentes com a hipótese 

que a mobilidade observada em XAC é reduzida quando o PT4 está presente na superfície da 

célula.  

Ensaios para identificar diferenças entre a mobilidade de XAC e de XCC foram 

realizados nos meios Eiken e SB 0,5% ágar. O nocaute de pilB em XCC apresentou redução 

da sua mobilidade somente no meio Eiken. Confirmando a mobilidade dependente de PT4 

descrita previamente para o mutante ΔpilA de XCC (Ryan et al., 2007; Ryan et al., 2006a). 

Entretanto, a deleção de pilB em XAC aumentou a sua mobilidade nos meio Eiken e SB 0,5% 

ágar. Adicionalmente, a deleção de gumD e pilB numa mesma célula de XAC aboliu o 
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aumento de mobilidade do mutante ΔpilB. Portanto, a mobilidade desenvolvida por XAC e 

XCC nos meios Eiken e SB é dependente da atuação de diferentes fatores na superfície da 

célula bacteriana, sendo a produção da goma xantana essencial para aumentar a mobilidade do 

mutante ΔpilB de XAC.  

O modo de infecção de XAC é outro fator importante para ser considerado nos estudos 

de mobilidade. Diferentemente de XCC, as células de XAC apresentam uma infecção local 

(sem movimentação pelo tecido do hospedeiro), embora a mobilidade de XAC possa ser 

essencial na entrada do patógeno através dos estômatos até o parênquima foliar. A 

identificação dos sinais que ativam a mobilidade de XAC dependente dos aparatos PT4 e 

flagelo pode ajudar a responder em qual estágio da infecção a bactéria apresenta um 

comportamento móvel. 

 

5.2.4.  O papel da goma xantana na mobilidade dos mutantes no meio SB 

 

Nossos resultados sobre a mobilidade de XAC no meio SB revelaram que a produção 

de goma xantana é essencial para ocasionar a dispersão das células da colônia. 

Adicionalmente, alguns mutantes como ΔpilT e ΔpilB apresentaram um aumento da 

mobilidade e a deleção dos genes pilB e gumD na mesma célula aboliu o aumento 

significativo da mobilidade adquirida com a deleção de pilB. Gottig et al. (2009) mostraram 

que a deleção do gene homólogo a fhaB em XAC, que codifica uma adesina, promoveu um 

aumento da dispersão celular no meio SB e aumentou a produção de goma xantana neste 

mutante .  

Seguindo este raciocínio, realizamos a quantificação da goma xantana nos mutantes 

que tiveram a mobilidade alterada e confirmamos um aumento de aproximadamente 26% da 

produção de goma xantana no mutante ΔpilT. Por outro lado, observamos uma menor 

quantidade de goma xantana nos sobrenadantes dos nocautes rpfG e gumD. Para verificar se a 

maior produção de goma xantana em ΔpilT foi promovida pelo aumento da expressão do 
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operon gum, produzimos uma construção contendo a fusão transcricional do promotor gum 

com o gene repórter gus. Utilizando esta construção verificamos um aumento da atividade da 

atividade da β-glucuronidase no mutante ΔpilT. Portanto, assim com demonstrado para a cepa 

com a deleção de fhaB, o mutante ΔpilT apresenta uma expressão aumentada de cerca de 2.5 

vezes do operon gum (Gottig et al., 2009).  

Os mutantes ΔrpfG e Δclp apresentaram uma redução de aproximadamente 40% da 

produção de goma e também uma menor expressão do promotor gum, corroborando com os 

dados obtidos para a deleção dos seus homólogos em XCC (Ryan et al., 2006a; Ryan et al., 

2007; He et al., 2007). Deste modo, podemos afirmar que a via Rpf exerce um controle 

positivo sobre a mobilidade e produção de goma xantana em XAC.  

Estes resultados levantam o seguinte questionamento: Como a deleção de genes que 

codificam componentes do PT4 promove um aumento da expressão do operon gum e ativa 

uma maior dispersão das células de XAC? Podemos propor que a não funcionalidade do PT4 

reduz a adesão entre as células de XAC e a superfície e também entre as próprias células. 

Deste modo, as células com menor aderência podem se dispersar mais facilmente pelo meio 

SB. Adicionalmente, a ausência de componentes do PT4 pode impedir a formação de 

complexos protéicos dentro da célula que regem os sinais intra e extracelulares, regulando por 

meio de interações proteína-proteína não somente a mobilidade mas também a produção de 

goma. A formação do complexo regulatório FimX-PilZ-PilB descrito em XAC é um exemplo 

para este tipo de regulação, onde a localização celular de determinada proteína pode controlar 

sua atividade (Guzzo et al., 2009). A descoberta do fator que ativa diretamente a expressão do 

operon gum nas cepas ΔpilT e ΔpilB pode nos mostrar qual é o sinal promotor do aumento da 

produção de goma xantana e consequentemente da mobilidade de XAC.   

 

 

5.2.5.  A via de sinalização Rpf é essencial para produção de endoglucanases e proteases 

extracelulares em XAC  
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A análise da produção dos fatores de virulência nos mutantes ΔrpfFCG e Δclp 

mostrou que a via de quorum-sensing ativa a produção de endoglucanases e proteases 

extracelulares em XAC. A perda da sinalização do sistema Rpf quase aboliu a atividade de 

endoglucanases e proteases no sobrenadante destes mutantes. A complementação dos 

mutantes ΔrpfG e Δclp restaurou a produção de endoglucanases e proteases extracelulares. A 

expressão em trans de clp na complementação de Δclp promoveu um aumento significativo da 

atividade destes fatores de virulência no sobrenadante de XAC. Isso indica que a regulação da 

expressão dos genes que codificam as endoglucanases e proteases extracelulares é realizada 

diretamente por Clp de maneira dependente da sua concentração na célula.  

O mutante ΔrpfG também teve seu fenótipo revertido parcialmente com a expressão 

em trans do seu domínio HD-GYP e completamente com a super-expressão de outra 

fosfodiesterase XAC1887. De modo interessante a super expressão de XAC1887 na cepa Δclp 

não reverteu seu fenótipo. Estes resultados confirmam que o sinal transduzido pela via Rpf 

para dentro da célula de XAC promove a ativação de Clp, permitindo sua ligação nos 

promotores dos genes que codificam endoglucanases e proteases extracelulares e elevando a 

produção desses fatores de virulência pelas células.  

A reversão parcial do fenótipo do mutante ΔrpfG por seu domínio HD-GYP também 

ocorre em XCC (Ryan et al., 2006a), sugerindo que a atividade de fosfodiesterase deste 

domínio é maior quando o mesmo encontra-se fusionado ao domínio regulador de resposta na 

RpfG inteira. A estrutura de RpfG ainda não foi resolvida, mas os resultados indicam que 

interações entre os seus domínios regulador de resposta (RR) e HD-GYP regulam a sua 

atividade de fosfodiesterase (Ryan et al., 2010b). De fato, RpfG encontra-se ativa quando é 

fosforilada pela proteína quinase RpfC (Ryan et al., 2010b; Ryan and Dow, 2011). A 

fosforilação de RpfG a direciona para interagir com proteínas GGDEF na célula de 
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Xanthomonas (Ryan et al., 2010b), portanto, a modificação pós-traducional seguida da 

localização de RpfG coordenam a funcionalidade de RpfG.  

Adicionalmente a deleção dos genes codificadores de proteínas GGDEF, que 

interagem com RpfG, revelou que XAC0258 também regula positivamente a produção de 

endoglucanases. O nocaute de XAC0258 reduziu de aproximadamente 40% a atividade de 

endoglucanases no sobrenadante de XAC. A proteína homóloga a XAC0258 em XCC 

interage com RpfG in vivo após a ativação da via Rpf por DSF (Ryan et al., 2010b). No 

entanto, não é conhecido o sinal que regula a atividade dos homólogos de XAC0258 em 

Xanthomonas e seu controle positivo na mobilidade e síntese dos fatores de virulência ainda 

não pode ser explicado.  

Outra observação importante foi que além da super expressão da diguanilato ciclase 

XAC0424 comprometer a mobilidade de XAC, também promoveu uma menor produção de 

endoglucanases e proteases extracelulares. Estes fenótipos são similares aos apresentados pelo 

mutante ΔrpfG, sugerindo que a redução da produção dos fatores de virulência seja 

ocasionada pelo aumento da concentração de c-diGMP na célula de XAC.   

 

5.2.6. A deleção de rpfG promove um aumento da concentração de c-diGMP nas células 

de XAC 

 

O segundo mensageiro c-diGMP regula uma variedade de processos celulares em 

bactérias incluindo resistência a antibióticos, formação de biofilme produção de 

exopolissacarídeos, síntese de adesinas, mobilidade e ciclo celular (Hoffman et al., 2005; 

Christen et al., 2010). Um grande número de proteínas diguanilato ciclases (GGDEF) e 

fosfodiesterases (EAL e HD-GYP) sintetiza e hidrolisa, respectivamente, o c-diGMP. Apesar 

de o genoma bacteriano codificar múltiplas proteínas GGDEF e EAL, a regulação da 

atividade destes domínios é realizada geralmente por um segundo domínio que se encontra 

fusionado ao domínio catalítico. Desta forma o metabolismo do c-diGMP é regulado por 
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sinais externos que atingem a célula bacteriana e ativa um determinado domínio sensor das 

proteínas GGDEF e/ou EAL/HD-GYP.    

A função biológica do c-diGMP é desempenhada por seus diversos receptores que 

incluem proteínas com domínio PilZ, GGDEF e EAL inativos, fatores de transcrição e 

―riboswitches‖. O controle de c-diGMP sobre o ciclo celular e suas múltiplas funções na 

célula bacteriana, somado a presença de inúmeros parálogos de proteínas diguanilato ciclases, 

fosfodiesterases e PilZ indicam uma regulação espacial e temporal onde a concentração de c-

diGMP apresenta uma distribuição assimétrica na célula bacteriana (Christen et al., 2010). 

Seguindo este raciocínio, pode-se esperar que a super-expressão de diguanilato ciclases ou 

fosfodiesterases abole esta distribuição assimétrica de c-diGMP na célula. Assim, o aumento 

ou diminuição global de c-diGMP pode revelar fenótipos que na verdade são regulados 

estritamente por uma determinada diguanilato ciclase ou fosfodiesterase ou por um 

subconjunto destes parálogos (Solano et al., 2009; Christen et al., 2010).  

Os mutantes ΔrpfFCG de XAC mostraram fenótipos de agregação celular, rugosidade 

de colônia, redução da mobilidade e comprometimento na produção de exopolissacarídeos e 

fatores de virulência. De mesmo modo, detectamos esses mesmos fenótipos com a super 

expressão da proteína XAC0424GGDEF. A atividade de diguanilato ciclase de XAC0424GGDEF 

recombinante foi demonstrada in vitro. Esses resultados sugeriram que a deleção de rpfFCG 

assim como a super expressão de XAC0424 promoveram um aumento da concentração de c-

diGMP na célula de XAC.   

A quantificação com base na curva padrão para c-diGMP e o cálculo das taxas de 

perda adicionando cAMP na extração permitiram concluir que a deleção de rpfG aumentou 

em 4,5 vezes a concentração de c-diGMP nas células de XAC. A proteína RpfG interage com 

um subconjunto de proteínas GGDEF podendo regular a produção de c-diGMP local por essas 

diferentes sintetases na célula. Esta observação explica pelo menos em parte o fato de a 
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deleção de rpfG promover o aumento global de c-diGMP nas células XAC, diferente do que 

ocorreu com os nocautes de outras fosfodiesterases, como por exemplo XAC2868 e 

XAC1887. 

 

5.2.7. A via de sinalização Rpf aumenta a afinidade de Clp pelo promotor do operon xcs 

de XAC 

 

Vários sítios de ligação para o fator de transcrição Clp foram caracterizados em XCC, 

como por exemplo, promotores da endoglucanase engXCA e do operon que codifica o 

sistema de secreção tipo II xps (Ge and He, 2008; Hsiao et al., 2005). Na tentativa de 

identificar possíveis promotores regulados por Clp em XAC, realizamos uma análise in silico 

com o programa RSTA (http://rsat.ulb.ac.be/rsat), utilizando sequências previamente descritas 

para XCC (Hsiao et al., 2005; He et al., 2007; Ge and He, 2008; Lee et al., 2003). A análise 

in silico possibilitou encontrar um possível sítio de ligação localizado no promotor do operon 

xcs (codifica um SST2) em XAC. Interessantemente esta sequência identificada no promotor 

de xcsC de XAC foi previamente caracterizada no operon xps parálogo de xcs em XCC (Ge 

and He, 2008). Não identificamos nenhum sitio de ligação para Clp no promotor do operon 

xps de XAC.   

A ligação de Clp no promotor de xcsC de XAC foi confirmada por EMSA. 

Adicionalmente, também foi demonstrado que c-diGMP e não cAMP  inibe a ligação de Clp 

no promotor de xcsC de XAC. Estes resultados confirmam que Clp responde aos aumentos de 

concentração do c-diGMP em XAC. Portanto, a ativação da via Rpf promove uma redução da 

concentração do c-diGMP aumentando a afinidade de Clp por seus promotores. Resultados 

similares foram descritos para Clp de XCC, onde se demonstrou que a ligação de Clp ao 

promotor de engXCA é inibida por c-diGMP. A inibição ocorre quando c-diGMP encontra-se 

ligado ao domínio de ligação a nucleotídeo cíclico (NBS) de Clp, que ocasiona mudanças em 

sua estrutura tridimensional (Chou, 2011; Tao et al., 2010; Chin et al., 2010). 

http://rsat.ulb.ac.be/rsat
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De fato é interessante a presença do sítio de ligação de Clp no promotor de xcs de 

XAC, diferente do que ocorre em XCC, onde Clp liga-se ao operon xps. O sistema xps é 

considerado o principal sistema de secreção tipo II envolvido na secreção de endoglucanases e 

proteases extracelulares em Xanthomonas, estando presente em todos os genomas 

sequenciados de Xanthomonas. De maneira diferente o sistema xcs esta presente apenas em 

algumas espécies de Xanthomonas (Ryan et al., 2011; Szczesny et al., 2010).  

Nocautes dos genes xpsE e xcsC de XAC foram obtidos para analisar a produção de 

fatores de virulência e patogenicidade. Observou-se uma diminuição da produção de 

endoglucanases e exoproteases em ambos mutantes. Entretanto a mutação em xpsE 

apresentou uma redução maior da atividade de endoglucanases e proteases extracelulares. 

Adicionalmente, o nocaute de xpsE mostrou uma menor formação de pontos de necrose no 

tecido do hospedeiro. 

Nossos resultados confirmam que o operon xps de XAC, assim como em outras 

espécies de Xanthomonas, é o principal sistema de secreção tipo II, atuando na secreção de 

endoglucanases e proteases importantes no desenvolvimento da doença. Deste modo, podem-

se propor as seguintes regulações em XAC (Fig. 117): 1) A expressão dos genes que 

codificam os fatores de virulência é ativada através da ligação de Clp nos seus promotores. 2) 

A  regulação da expressão do operon xps pode ser realizada de modo indireto pelo sistema 

Rpf e Clp, através da atuação de outro fator de transcrição, ainda não identificado, cuja 

expressão é ativada por Clp. Isto explicaria porque a redução significativa da produção de 

fatores de virulência in vitro nas cepas mutantes ΔrpfG e Δclp não ocasionou uma perda 

drástica da patogenicidade destes mutantes no hospedeiro. 3) Finalmente uma segunda via de 

sinalização pode funcionar em paralelo ao sistema Rpf durante o processo de infecção, 

reduzindo a concentração de c-diGMP nas células de XAC e consequentemente ativar a 

expressão dos fatores de virulência e do operon xps. 
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As três hipóteses envolvendo o controle da expressão e produção dos fatores de 

virulência em XAC não são exclusivas e podem atuar simultaneamente na regulação da 

patogenicidade de XAC. Adicionalmente, as vias regulatórias propostas podem ser ativadas 

em condições específicas por diferentes sinais do meio que chegam às células de XAC, como 

por exemplo, sinal proveniente do tecido do hospedeiro durante a infecção.     

 

     

Figura 117. O sistema Rpf e a sinalização por c-diGMP regulam a mobilidade a biossíntese de 

goma xantana, o operon xcs e a produção de fatores de virulência em XAC. A molécula DSF é 

produzida por RpfF e seu acúmulo no meio ocasiona a autofosforilação da proteína quinase RpfC. 

RpfC transfere o grupo fosforil para o domínio regulador de resposta (RR) de RpfG, ativando a 

atividade de fosfodiesterase do seu domínio HD-GYP. O domínio HD-GYP hidrolisa o segundo 

mensageiro c-diGMP, reduzindo a sua concentração na célula de XAC. Deste modo, RpfG libera Clp 

da inibição por c-diGMP. Clp não complexada com c-diGMP pode se ligar a promotores específicos e 

aumentar a expressão de genes envolvidos com a mobilidade biossíntese de goma xantana, SST2 do 

operon xcs e produção de fatores de virulência em XAC. Clp pode também realizar seu controle de 

modo indireto, ativando a expressão de outro fator de transcrição (FT), que atuará regulando a 

expressão de genes induzidos pelo sistema Rpf. Adicionalmente, outros sistemas de sinalização podem 

funcionar em paralelo ao sistema Rpf controlando a concentração de c-diGMP em XAC. Estes 

sistemas podem ser formados por um componente (ativado diretamente por sinais externos) ou 

sistemas de dois componentes (onde o sinal externo é transduzido para o citoplasma através da 

modificação pós-traducional, fosforilação, p. ex.). HisK, domínio de histidina quinase; RR, domínio 

regulador de resposta; Hpt, domínio histidinafosfotrasnferase; NBS, domínio de ligação a nucleotídeo; 

HTH, domínio de ligação ao DNA hélice-volta-hélice. FT, fator de transcrição; EAL e HD-GYP, 

fosfodiesterases; GGDEF, diguanilato ciclase; Sensor, domínio sensor; DSF, Fator de sinalização 

difusível durante a comunicação celular em Xanthomonas. MI, membrana interna. 
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5.2.8. RpfG e Clp aumentam a sobrevivência de XAC dentro do hospedeiro 

 

Os mutantes ΔrpfG e Δclp mostraram uma pequena alteração no desenvolvimento do 

cancro cítrico, podendo ser observado uma redução dos pontos de necrose na folha após 10 

dias da inoculação em laranja doce. Para confirmar a importância da via Rpf na 

patogenicidade de XAC comparamos as curvas de crescimentos de ΔrpfG e Δclp com as 

cepas selvagem e complementadas. Nestes ensaios observamos uma redução do crescimento 

dos mutantes ΔrpfG e Δclp no tecido do hospedeiro, confirmando a importância de RpfG e 

Clp na sobrevivência de XAC durante o processo de infecção. 

A capacidade de desenvolver o cancro cítrico dos mutantes ΔrpfG e Δclp sugere a 

existência de outras vias de sinalização, além do sistema Rpf, que são importantes para 

regular a produção de fatores de virulência em XAC. Recentemente foi caracterizado em 

XCC-B100 o sistema de dois componentes RavR/S que atua em paralelo a via Rpf, reduzindo 

a concentração de c-diGMP e ativando a produção de fatores de virulência através de Clp (He 

et al., 2009). RavS é uma proteína quinase com domínio sensor PAS ativo em condições de 

baixas taxas de O2 e RavR é um regulador de resposta fusionado a um domínio de 

fosfodiesterase (EAL) (He et al., 2009). Contudo, faltam evidências experimentais para 

afirmar que os homólogos de RavS/RavR em XAC (XAC1991 e XAC1992, respectivamente) 

controlam a virulência. 

Os diferentes modos de infecção de Xanthomonas, deste o estágio inicial da entrada da 

bactéria no tecido do hospedeiro, passando pelo bloqueio das respostas de defesa da planta até 

a formação de biofilme (infecção local) ou ganho de mobilidade (infecção sistêmica), podem 

ter promovido uma adaptação das vias de sinalização na célula, aumentado a importância de 

umas em detrimento a outras no controle da patogenicidade (Ryan et al., 2011). Portanto, 

caracterizar os homólogos de RavS/R e identificar novas vias que regulam a produção dos 
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fatores de virulência em XAC são pontos essenciais para entender como a via Rpf  responde 

aos diferentes hospedeiros e modos de infecção de Xanthomonas.  

 

5.3. XAC1971PilZ responde ao aumento da concentração de c-diGMP e promove a 

redução da mobilidade e o aumento da agregação celular em XAC 

 

 O segundo mensageiro bacteriano c-diGMP é produzido por enzimas diguanilato 

ciclases e hidrolisado por fosfodiesterases, cujas atividades são reguladas por sinais externos 

ou mudanças fisiológicas na célula (Jenal and Malone, 2006; Hengge, 2009). O c-diGMP 

governa a passagem do comportamento móvel de uma célula bacteriana para o estágio 

multicelular de biofilme regulando, a biossíntese de exopolissacarídeo, adesinas, pilus e 

flagelo (Gomelsky, 2011). Adicionalmente, a molécula c-diGMP também esta envolvida na 

resposta a estresses do meio e no controle da produção de fatores de virulência (Pitzer et al., 

2011; Hengge, 2009; Cotter and Stibitz, 2007). Para realizar essas múltiplas regulações, o c-

diGMP utiliza vários tipos de receptores incluindo PilZ, PelD, sítio-I de domínios GGDEF 

não catalíticos, domínios EAL não catalíticos, ―riboswitches‖, FleQ e Clp (Hengge, 2009; 

Hickman and Harwood, 2008; Leduc and Roberts, 2009; Schirmer and Jenal, 2009). Embora 

os mecanismos de atuação dos seus receptores precisam ainda ser melhores elucidados, 

estudos indicam que c-diGMP pode atuar nos níveis de transcrição, tradução, regulação pós-

traducional da atividade enzimática, secreção e estabilidade de proteínas (Boehm et al., 2009; 

Duerig et al., 2009; Fang and Gomelsky, 2010; Pitzer et al., 2011; Hickman and Harwood, 

2008; Lee et al., 2007; Lory et al., 2009).   

Estudos da mobilidade produção de fatores de virulência e patogenicidade dos 

mutantes carregando deleções dos homólogos de PilZ em XCC  mostraram que XC_0965, 

XC_2249 e XC_3221 estão envolvidos com a patogenicidade sendo que XC_0965 e 

XC_2249 também atuam regulando a produção de endoglucanases e proteínas extracelulares 

em XCC (McCarthy et al., 2008).   
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Os nocautes das quatro proteínas com domínio PilZ em XAC não mostraram alteração 

na patogenicidade, apesar da deleção de XAC1971PilZ resultar num decréscimo de 

aproximadamente 25% da atividade de endoglucanases. Contudo nos ensaios de mobilidade 

no meio Eiken com os estes mutantes observamos um aumento da mobilidade de 

ΔXAC1971PilZ e uma pequena redução no mutante ΔXAC3402PilZ.  

O nosso grupo caracterizou a proteína XAC1133PilZ, a qual não apresenta sítio de 

ligação para c-diGMP, mostrando que a deleção de XAC1133PilZ resulta no aumento 

acentuado da mobilidade de XAC no meio SB. Adicionalmente, foi sugerido que 

XAC1133PilZ pode regular a biogênese do PT4 através de sua interação com PilB e com o 

domínio EAL da proteína XAC2398 (FimX) (Guzzo et al., 2009). No entanto, neste projeto 

observamos que a deleção dos outros parálogos receptores PilZ, que diferentemente de 

XAC1133PilZ possuem um possível sítio de ligação a c-diGMP, não mostrou alteração da 

mobilidade de XAC no meio SB.  

Observamos um aumento da mobilidade do mutante ΔrpfF quando deletamos 

XAC1971PilZ nesta cepa, produzindo então o mutante ΔrpfFΔXAC1971PilZ. Corroborando com 

estes dados, também não observamos uma redução da mobilidade do nocaute ΔXAC1971 

quando transformado com a construção pBRA-XAC0424, onde promovemos a super-

expressão da diguanilato ciclase XAC0424. Portanto, apesar do aumento da concentração de 

c-diGMP nas células de ΔrpfFΔXAC1971PilZ e ΔXAC1971PilZ+pBRA-XAC0424, não houve 

uma redução da mobilidade de XAC, como era o esperado para estas condições. 

Adicionalmente, a cepa ΔrpfFΔXAC1971PilZ não apresentou agregação celular, em contraste 

do que foi observado para o nocaute ΔrpfF. O papel exercido pelo receptor XAC1971PilZ  

perante estes resultados foi confirmado com a expressão em trans de XAC1971PilZ na cepa 

mutante ΔrpfFΔXAC1971, o que a reduziu a mobilidade e aumentou a agregação celular. 

Resultados similares foram descritos em E. coli para ycgR e yhjH, que codificam 
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respectivamente um receptor PilZ e uma fosfodiesterase com domínio EAL. O receptor 

YcgRPilZ em resposta ao aumento de c-diGMP na célula, devido a deleção da fosfodiesterase 

yhjH, interage com as proteínas FliM, FliG e MotA reduzindo a mobilidade. Diferente de 

ΔyhjHA, a cepa ΔyhjHΔycgR não mostrou redução da sua mobilidade (Ryjenkov et al., 2006; 

Paul et al., 2010). Infelizmente os alvos de interação dos homólogos de XAC1971PilZ em 

Xanthomonas ainda não são conhecidos.  

Deste modo, a proteína XAC1971PilZ contrapõe-se a regulação do sistema Rpf, onde 

XAC1971PilZ, em resposta ao aumento de c-diGMP na célula, inibe a mobilidade e ativa a 

agregação celular em XAC. O complexo formado XAC1971PilZ-cdiGMP, por exemplo, pode 

atuar no controle positivo da expressão e montagem de fímbrias adesivas na superfície da 

célula, ativar a polimerização do PT4 e/ou inibir a produção de goma xantana em XAC. De 

acordo com nossos resultados, todas essas regulações, comprometeriam a mobilidade de XAC 

(Guzzo et al., 2009; Gottig et al., 2009) (Figura 118).   
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Figura 118. Modelo de regulação da mobilidade pela proteína XAC1971PilZ. O mutante ΔrpfF 

apresenta a mobilidade reduzida enquanto a cepa ΔrpfFΔXAC1971PilZ exibe uma mobilidade similar a 

da cepa de XAC selvagem no meio SB. No modelo, o aumento de c-diGMP na célula de XAC, seja no 

background do mutante ΔrpfF ou com a super-expressão da diguanilato ciclase XAC0424, o receptor 

XAC1971PilZ torna-se ativo e pode inibir a produção de goma xantana e promover a biogênese do PT4 

ou fímbrias adesivas, como por exemplo FhaB (Gottig et al., 2009). O PT4 e FhaB são reguladores 

negativos da mobilidade enquanto a goma xantana contribui para a dispersão das células de XAC no 

meio semi-sólido.  

 

 

 

A análise da estrutura primária dos homólogos de XAC1971PilZ em diferentes espécies 

de Xanthomonas revelou uma elevada homologia. Contudo os resíduos essenciais para a 

interação do receptor PilZ com c-diGMP são modificados em XAC1971PilZ e seus homólogos, 

ao invés de RxxxR e DxSxxG tem-se RxxxK e HxSxxG (Figura 119).  
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Figura 119. Alinhamento das sequências de aminoácidos dos homólogos da proteína PilZ XAC1971 

em diferentes espécies de Xanthomonas. XAC, Xanthomonas axonopodis pv citri; XCCb100, 

Xanthomonas campestris pv campestris B100; XOO, Xanthomonas oryzae pv oryzae; XCV, 

Xanthomonas campestris pv vesicatoria; XC8004, Xanthomonas campestris pv campestris 8004. Em 

vermelho destacam-se os resíduos R73, K77, H102, S104 e G107 que supostamente estariam 

envolvidos com a interação de XAC1971 com c-diGMP. Em verde destacam-se os resíduos RxxxR e 

DxSxxG importantes para formar interações entre proteínas da família PilZ e a molécula de c-diGMP. 

 

 

A substituição dos resíduos R73L e K77I, do motivo RxxxK de XAC1971PilZ, 

comprometeu a reversão do fenótipo do mutante ΔrpfFΔXAC1971PilZ e não foi observado a  

redução da mobilidade e formação de agregados celulares que são fenótipos característicos de 

ΔrpfF. Inicialmente, estes resultados tinham sugerido que os resíduos R73 e K77 poderiam 

estar envolvidos com a ligação de XAC1971PilZ a c-diGMP. No entanto, recentemente a 

estrutura de um dos homólogos de XAC1971PilZ (XCCb100_2234) foi obtida por 

cristalografia e depositada no banco PDB (http://www.pdb.org/pdb/) com o código de acesso 

3PH1. A estrutura de XCCb100_2234 revelou a formação de um tetrâmero, onde a região 

entre os resíduos 68 a 93 forma uma estrutura α-hélice que permite a interação entre suas 

subunidades. Diferentemente do esperado, os resíduos R73xxxK77 encontram-se numa mesma 

α-hélice entre as subunidades que constituem o tetrâmero, sendo que R73 da cadeia A 

interage através de interações iônicas com os resíduos E53 e D54 da cadeia B, desta mesma 

XAC1971           MSALGTLAPSADAELFADTLSCQLQLPAGFRAGSDAGAQSAAETLLRSLGQVEDLRSEET 

XCC_2234          MSTLGTLAPAADTELFADTLSCELRLPAGFHVTADPGSHATAETLLRSLGQVEDLRSEDS 

XOO_2585          MSTLGTLAPSADAELFADTLSCELQLPASFRAGSDAGTHSAAETLLRSLGQVEDLRSEET 

XCV2018           MSALGTLAPSADAELFADTLSCQLQLPAGFRAGSDAGAHSAAETLLRSLGQVEDLRSEET 

XC8004_2249       MSTLGTLAPAADTELFADTLSCELRLPAGFHVTADPGSHATAETLLRSLGQVEDLRSEDS 

 

                              RXXXR                        DXSXXG 

XAC1971           GEDRGELPLLVQRMDAKLDLMLALIGRLVRQGDSGLSQGMVHWSVRGIRLSCATSHPPGT 

XCC_2234          SEERGELPLLVQRMDAKLDLILALIGRLVRQSDTRLALGTVHWSVRGIRLASPHAHPPGT 

XOO_2585          SEDRGELPLLVQRMDAKLDLMLALIGRLVRHGDSGLSQGLVRWSVRGIRLSCASSHAPGT 

XCV2018           SEDRGELPLLVQRMDAKLDLMLALIGRLVRQGDSGLSQGMVHWSVRGIRLSCATSHPPGT 

XC8004_2249       SEERGELPLLVQRMDAKLDLILALIGRLVRQSDTRLALGTVHWSVRGIRLASPHAHPPGT 

 

 

XAC1971           TGSVCLQPSDWLPELVQLPATVLANASDGHDVWLWLRFAPLAPGLQDALERHLFRLHRRQ 

XCCb100_2234      TGSVLLQPSDWLPELLQLPADVLASASDGQQHWLWLRFAPLGTGLQDALERHLFRLHRRQ 

XOO_2585          TGSVCLQPSDWLPELVQLPATVLASASDGHDVWLWLRFAPLAPGLQDALERHLFRLHRRQ 

XCV2018           TGAVCLQPSDWLPELVQLPATVLANASDGHDVWLWLRFAPLAPGLQDALERHLFRLHRRQ 

XC8004_2249       TGSVLLQPSDWLPELLQLPADVLASASDGQQHWLWLRFAPLGTGLQDALERHLFRLHRRQ 

 

 

XAC1971           IADARRQR 

XCCb100_2234      IADARRQR 

XOO_2585          VADARRQR 

XCV2018           IADARRQR 

XC8004_2249       IADARRQR 

http://www.pdb.org/pdb/homehome%20.do
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maneira o resíduo K77 através de interações iônicas interage com os resíduos D75 e D79 da 

cadeia B. Estas interações estabelecem contatos e estabilizam a estrutura quaternária do 

homólogo de XAC1971. As substituições geradas em nossos estudos para os resíduos R73L e 

K77I podem ter desestabilizado estas interações entre as subunidades. Entretanto, não 

podemos descartar a hipótese que XAC1971 e seus homólogos possam interagir com c-

diGMP de uma maneira diferente do observado até agora para outros domínios PilZ. A Figura 

120 mostra que as cadeias laterais dos resíduos R106 e R109 na estrutura de XCCb100_2234 

estão próximos aos resíduos do motivo H102xG104xxS10. Deste modo, é possível que ainda 

exista um sítio de ligação a c-diGMP nesta família de proteínas. Contudo, esta hipótese deve 

ser testada experimentalmente.  
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Figura 120. Posição dos motivos RxxxR e DxSxxG em diferentes estruturas de receptores PilZ. A) 

Estrutura da proteína PA4608PilZ de Pseudomonas aeruginosa que se liga à molécula de c-diGMP 

através dos resíduos R10, R13, D35, S37 e G40. B) Estrutura do receptor PA4397PilZ de Pseudomonas 

aeruginosa complexado com duas moléculas de c-diGMP através dos resíduos R123, R127, D157, 

S159 e G162. C) Localização dos resíduos R73, K77, H102, S104 e G107 na estrutura de 

XCCb100_2234PilZ, homólogo de XAC1971PilZ. D) Os resíduos R73xxxK77 da subunidade A de 

XCCb100_2234 formam interações iônicas, respectivamente com os resíduos D75 e D79 e D54 da 

subunidade B. E) e F) Identificação na estrutura de XCCb100_2234 dos resíduos H102, S104, R106, 

G106 e R109 que podem interagir com a molécula de c-diGMP. As estruturas tridimensionais estão 

depositadas no banco de dados PDB (http://www.pdb.org/pdb/): PA4397 (3KYF); PA4608 (2L74); 

XCCb100_2234 (3PH1). 
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5.4. O regulador pós-transcricional CsrA atua em paralelo ao sistema Rpf  controlando 

a concentração de c-diGMP, mobilidade e virulência em XAC  

 

Nossos resultados mostraram que a deleção de rpfG elevou a concentração de c-

diGMP na célula, promovendo uma redução da mobilidade, produção de exopolissacarídeos, 

fatores de virulência e também aumentando a agregação celular em XAC. O mutante ΔcsrA 

apresentou fenótipos similares, exceto redução da atividade de proteases extracelulares e  

maior comprometimento da patogenicidade que foi demonstrada através da curva de 

sobrevivência dentro do hospedeiro.  

A complementação de ΔcsrA restaurou a mobilidade produção de exopolissacarídeos, 

atividade de endoglucanases e a patogenicidade no hospedeiro. Adicionalmente, a super-

expressão das fosfodiesterases RpfG e XAC1887 suprimiram os fenótipos do nocaute ΔcsrA 

restaurando a mobilidade, produção de exopolissacarídeo e a atividade de endoglucanases em 

XAC.  

A expressão em trans do fator de transcrição Clp restaurou completamente a atividade 

de endoglucanases do mutante ΔcsrA, mas não a mobilidade. Contudo a atividade de 

endoglucanases em ΔcsrA suprimido por clp foi de aproximadamente 30% menos que a 

observada na complementação de Δclp transformada com a mesma construção. Esta 

observação sugere uma regulação do tipo ―dose-dependente‖ onde um aumento da 

concentração do fator de transcrição na célula eleva sua ligação a promotores específicos, o 

que gera também um aumento da expressão gênica. Portanto, estes dados sugerem a 

existência de algum fator nas células de ΔcsrA que inibe em parte a afinidade de Clp por seus 

promotores.  

A quantificação de c-diGMP nas células de XAC selvagem, ΔcsrA e ΔcsrA 

complementado com pUFR047-csrA, confirmou um aumento da concentração de c-diGMP 

nas células com a deleção para csrA. Este resultado explica porque os fenótipos descritos para 

os mutantes ΔrpfG e ΔcsrA são similares em vários aspectos.  
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Nas enterobactérias E. coli e Salmonella Typhimurium foi demonstrado que CsrA liga-

se a sequência Shine-Delgarno de cinco RNA mensageiros que codificam proteínas GGDEF. 

O bloqueio de CsrA sobre a tradução destes RNA mensageiros inibe o aumento da 

concentração de c-diGMP na célula (Jonas et al., 2010; Jonas et al., 2008). Este mecanismo 

regulatório pode explicar em parte os fenótipos observados com a deleção de csrA em XAC 

(Figura 121). 

CsrA também pode regular a tradução de outros RNA mensageiros, como por 

exemplo, codificadores do SST3 e fatores de transcrição ativadores da virulência, o que 

elucidaria o seu controle sobre a patogenicidade de XAC. Entretanto, nenhum RNA 

mensageiro alvo direto de CsrA em Xanthomonas foi confirmado, apesar de existirem alguns 

resultados publicados para mutantes dos homólogos de csrA em outras espécies de 

Xanthomonas como XCC e XOO (Chao et al., 2008; Zhu et al., 2011).  
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Figura 121. Modelo do controle de CsrA sobre a concentração de c-diGMP e virulência em 

XAC. A comunicação celular promovida por DSF ativa a via Rpf, que através de RpfG reduz a 

concentração de c-diGMP na célula. A redução de c-diGMP libera Clp para ligar nos promotores de 

genes ativadores da mobilidade e fatores de virulência. Por outro lado, a deleção de csrA aumenta a 

concentração de c-diGMP em XAC, o que reduz a mobilidade inibe a ligação de Clp no promotor de 

xps (SST2) e diminui a  produção de endoglucanases. Adicionalmente, em ΔcsrA tem-se um aumento 

da agregação celular. O efeito de CsrA sobre a concentração de c-diGMP em XAC pode estar 

relacionado com sua função no controle pós-transcricional, onde se liga ao sítio Shine-Delgarno de 

RNA mensageiros codificadores de diguanilato ciclases. Deste modo, CsrA bloqueia a tradução destes 

RNA mensageiros. No mutante ΔcsrA, a ausência do bloqueio na tradução de RNA mensageiros 

codificadores de diguanilato ciclases específicas, promove o aumento de c-diGMP na célula de XAC. 

CsrA também ativa a virulência de XAC aumentando sua sobrevivência dentro do hospedeiro. A 

concentração de c-diGMP também pode ser regulada por sinais que chegam as células de XAC e ativa 

proteínas diguanilato ciclases (GGDEF) e fosfodiesterases (EAL). Sensor, domínio sensor; HisK, 

domínio de histidina quinase; RR, domínio regulador de resposta; Hpt, domínio 

histidinafosfotrasnferase; NBS, domínio de ligação a nucleotídeo; HTH, domínio de ligação ao DNA 

hélice-volta-hélice; GGDEF, diguanilato ciclase; EAL e HD-GYP, fosfodiesterases; DSF, Fator de 

sinalização difusível durante a comunicação celular em Xanthomonas. MI, membrana interna.  
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5.5. Investigando uma possível sobreposição das vias de sinalização por c-diGMP e 

(p)ppGpp em XAC  

 

Observamos no mutante ΔrpoZ uma redução nos fenótipos de mobilidade, produção 

de goma xantana e fatores de virulência. Além disso, mostrou uma menor capacidade de 

sobrevivência dentro do hospedeiro. As complementações de ΔrpoZ com as construções 

contendo seu operon (constituído por rpoZ e spoT) e somente pelo gene rpoZ restauraram 

todos estes fenótipos. A deleção do homólogo de rpoZ em Mycobacterium smegmatis e um 

mutante de Streptomyces kasugaensis com frameshift em rpoZ, similar ao mutante rpoZ que 

caracterizamos em XAC, apresentaram um efeito pleiotrópico com redução da mobilidade 

tipo sliding e virulência (Mathew et al., 2006; Kojima et al., 2002).  

A expressão induzida de rpfG, sob o controle do promotor BAD, ou constitutiva sob o 

controle do promotor lac, suprimem os efeitos da  mutação em rpoZ, restaurando a 

mobilidade e a produção de fatores de virulência em XAC. Contudo a construção usada na 

complementação de ΔrpfG, na qual o gene rpfG está clonado no vetor pUFR047 sob o 

controle do seu próprio promotor, não foi capaz de suprimir a mutação em rpoZ. Estes dados 

sugerem que a presença da subunidade ômega (ω), codificada por rpoZ, no cerne da RNA 

polimerase pode ser essencial para ativar a expressão de rpfG em XAC.  

A quantificação de c-diGMP nas células de ΔrpoZ revelou um aumento da 

concentração de c-diGMP de aproximadamente 2.5 vezes em relação a cepa selvagem de 

XAC. A complementação de  ΔrpoZ retornou com os níveis normais de c-diGMP na célula. 

Portanto, estes resultados indicam que rpoZ é importante para regular a concentração de c-

diGMP em XAC, podendo ser realizado de modo indireto através do seu controle sobre a 

expressão de rpfG.  

Em XCC a subunidade ω foi necessária para a estabilidade e o aumento da atividade 

do cerne da RNA polimerase in vitro (Cheng et al., 2010). Contudo, não existe na literatura 

uma descrição sobre a deleção de rpoZ de XCC, confirmando estes resultados in vivo. 
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Podemos propor que a mutação em rpoZ de XAC também reduz  a atividade da sua RNA 

polimerase devido a desestabilização da interação entre as subunidades do cerne. 

Consequentemente tem-se um comprometimento da interação do cerne da RNA polimerase 

com fator(es) sigmas específicos reguladores dos fenótipos de mobilidade produção de goma 

xantana e patogenicidade em XAC. É importante ressaltar, que este efeito seria mais drástico 

para alguns promotores, como o próprio promotor de rpfG, em relação a outros, como os 

promotores BAD e lac, cuja expressão de rpfG não mostrou ser afetada e foram capazes de 

suprimir a mutação em ΔrpoZ.  

O comprometimento na mobilidade e a redução da produção de goma xantana e 

fatores de virulência em ΔrpoZ podem ser explicados pelo aumento da concentração de c-

diGMP na célula. No entanto, a expressão constitutiva de rpfG no mutante rpoZ não restaurou 

a sua patogenicidade. Desta forma, rpoZ pode regular outros fatores importantes para a 

sobrevivência e virulência de XAC, como por exemplo, componentes do SST3, que é 

essencial para bloquear respostas de defesa do hospedeiro e promover a infecção.  

O acúmulo de (p)ppGpp também foi analisado nos mutantes ΔrpoZ, ΔrelA e 

ΔrpozΔrelA de XAC. Estes mutantes foram submetidos ao estresse por carência de 

aminoácidos e foi observada a redução no acúmulo de (p)ppGpp em ΔrpoZ e ΔrelA e 

nenhuma produção de (p)ppGpp no cepa ΔrpozΔrelA. Estes dados sugerem que RelA é a 

principal (p)ppGpp sintetase em XAC e ainda rpoZ pode aumentar o acúmulo de (p)ppGpp 

em XAC regulando a expressão de relA, como demonstrado para  E. coli (Chatterji et al., 

2007).  

O pequeno acúmulo de (p)ppGpp observado na cepa ΔrelA pode ser resultado da 

atividade do domínio (p)ppGpp sintetase de SpoT, que somente nestas condições, em 

presença de rpoZ, mostrou ser ativo. Portanto, esses resultados sugerem uma função 

regulatória adicional para rpoZ no controle da expressão de spoT e/ou de fatores, ainda 
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desconhecidos, que controlam a atividade dos domínios de fosfohidrolase e (p)ppGpp 

sintetase de SpoT em XAC.  

A cepa ΔrpfG mostrou um menor acúmulo de (p)ppGpp  em resposta a carência de 

aminoácidos, indicando que o aumento da concentração de c-diGMP pode inibir o acúmulo de 

(p)ppGpp em XAC. Em E. coli inibidores do processo de tradução promove o aumento de c-

diGMP e a redução de (p)ppGpp, ativando a expressão de fatores envolvidos com a formação 

de biofilme e virulência (Boehm et al., 2009).  

O crescimento das cepas ΔrpoZ e ΔrpoZΔrelA foi reduzido em presença de 3-AT, um 

inibidor da biossíntese de histidina, indicando que rpoZ atua no aumento da expressão do 

operon his em XAC. Em Salmonella typhimurium o operon his é ativado em decorrência ao 

acúmulo de (p)ppGpp na célula (Stephens et al., 1975). No entanto, as cepas ΔrpoZ e 

ΔrpoZΔrelA apresentaram um menor acúmulo de (p)ppGpp. Por outro lado, a cepa ΔrpoZ 

complementada com pUF047-rpoZ-spoT não teve seu crescimento afetado com 3-AT e 

mostrou um menor acúmulo de (p)ppGpp. Portanto, nossos resultados sugerem que outros 

fatores ainda não identificados, além do acúmulo de (p)ppGpp , sejam importantes para 

regular a expressão do operon his em XAC. 

Nestes estudos, onde iniciamos a caracterização dos fatores que controlam o 

metabolismo de (p)ppGpp em XAC, também identificamos a orf XAC1185, a qual possui 

homologia (54% de identidade) com o domínio de fosfohidrolase de SpoTHD. Nossos 

resultados mostram que a expressão induzida de XAC1185, sob controle do promotor BAD, 

foi capaz de reduzir o acúmulo de (p)ppGpp somente na cepa ΔrpoZ, mas não na cepa 

selvagem de XAC. Portanto, a presença de rpoZ na célula de XAC inibe a atividade de 

fosfohidrolase de XAC1185. Isto explica em parte a redução de (p)ppGpp observada em 

ΔrpoZ  e ΔrpoZΔrelA. 
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Nossa hipótese da existência de sobreposição entre as vias reguladas por (p)ppGpp e 

c-diGMP em XAC se apóia nos seguintes resultados: 1) A cepa ΔrpoZ apresenta um aumento 

da concentração de c-diGMP na célula e fenótipos similares aos mutantes ΔrpfF-C-G. A 

mutação em rpoZ é suprimida com a expressão induzida ou constitutiva de rpfG, exceto a 

patogenicidade. 2) A deleção de rpfG reduziu o acúmulo de (p)ppGpp nas células de XAC. A 

expressão de rpfG pode ser ativada por rpoZ (Figura 122). 
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Figura 122. Modelo de sobreposição das vias reguladas por c-diGMP e (p)ppGpp em XAC. 

Durante o quorum-sensing RpfF produz DSF que acumulada no meio se liga ao domínio sensor de 

RpfC. RpfC se autofosforila e transfere o grupo fosforil para o domínio regulador de resposta (RR) de 

RpfG. RpfG fosforilada atua através do seu domínio HD-GYP reduzindo a concentração de c-diGMP 

na célula. A redução de c-diGMP libera Clp para ligar a promotores específicos, ativando a mobilidade 

e produção de fatores de virulência. A expressão de rpfG é regulada de forma positiva pelo produto de 

rpoZ, a subunidade ômega (ω) da RNA polimerase. A deleção de rpoZ pode reduzir a expressão de 

rpfG e consequentemente tem-se um aumento de c-diGMP na célula. A síntese de (p)ppGpp por RelA 

é inibida em parte por c-diGMP produzido por proteínas GGDEF. Adicionalmente, a subunidade ω 

também pode ativar a expressão de spoT e relA e genes de virulência e reprimir a expressão de 

XAC1185SPOT-HD. A concentração de (p)ppGpp é regulada por diferentes sinais que chegam até as 

proteínas SpoT e RelA. A interação de (p)ppGpp com o cerne da RNA polimerase é potencializada 

pela subunidade ω. A subunidade ω pode regular a expressão de vários genes por aumentar a 

estabilidade do cerne da RNA polimerase e regular a interação do cerne com fatores sigmas (σ70, σ54 

e σ32). As setas em vermelho indicam os pontos que identificamos com possível sobreposição das vias 

reguladas por (p)ppGpp e c-diGMP em XAC. HisK, domínio de histidina quinase; RR, domínio 

regulador de resposta; Hpt, domínio histidinafosfotrasnferase; NBS, domínio de ligação a nucleotídeo; 

HTH, domínio de ligação ao DNA hélice-volta-hélice; HD-GYP, fosfodiesterase; GGDEF, diguanilato 

ciclase; Sensor, domínio sensor; DSF, Fator de sinalização difusível durante a comunicação celular em 

Xanthomonas. MI, membrana interna.  
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6. Conclusões 

A caracterização de 54 mutantes não-polares permitiu a identificação de genes 

envolvidos com a regulação da mobilidade biossíntese de goma xantana, produção de fatores 

de virulência e patogenicidade em XAC.  

A deleção dos genes rpfF-C-G, os quais participam da via do quorum-sensing, 

comprometeu a mobilidade biossíntese de goma xantana, produção de fatores de virulência e 

também a sobrevivência de XAC dentro do hospedeiro. Este efeito pleiotrópico foi 

ocasionado principalmente pelo aumento da concentração do segundo mensageiro c-diGMP 

na célula, o qual inibe a ligação do fator de transcrição Clp a promotores específicos. Esse 

efeito foi demonstrado in vitro pela técnica EMSA onde observamos a inibição de c-diGMP 

sobre a interação de Clp com o promotor do operon xcs (SST2). Além disso, resultados de 

interação proteína-proteína sugerem uma regulação um tanto mais elaborada entre o domínio 

HD-GYP de RpfG com proteínas diguanilato ciclases em Xanthomonas. Ao contrário do 

ocorre com XCC, a mobilidade de XAC em meio semi-sólido e a produção de goma xantana 

são aumentados com a deleção de genes codificadores do pilus tipo 4.  

Contrapondo-se à regulação positiva do quorum-sensing, o receptor XAC1971PilZ 

responde ao aumento de c-diGMP na célula promovendo a agregação celular e inibindo a 

mobilidade de XAC. XAC1971PilZ possivelmente exerce sua função através de controle pós-

traducional interagindo com outros fatores que regulam a biogênese do pilus tipo 4, 

biossíntese de goma xantana e/ou expressão de fímbrias adesivas.  

O aumento de c-diGMP também foi verificado nos mutantes ΔcsrA e ΔrpoZ, cuja 

expressão em trans de rpfG suprimiu a diminuição da mobilidade agregação, redução de goma 

xantana e produção de fatores de virulência, mas não a perda acentuada da patogenicidade  

destes mutantes.  
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O fator de regulação pós-transcricional CsrA pode atuar no controle da síntese de c-

diGMP através do bloqueio da tradução de RNA mensageiros codificadores de diguanilato 

ciclases específicas e também de  fatores que ativam a patogenicidade e consequentemente a 

sobrevivência de XAC dentro do hospedeiro.  

O gene rpoZ, que codifica a subunidade ω da RNA polimerase é essencial para a 

formação e estabilidade do cerne podendo regular a sua interação com diferentes fatores 

sigmas, controlando a expressão de genes envolvidos no metabolismos de c-diGMP e 

(p)ppGpp, como por exemplo: rpfG, spoT, relA e XAC1185. O fenótipo pleiotrópico de 

ΔrpoZ sugere uma sobreposição das vias do quorum-sensing, que regula a concentração de c-

diGMP em Xanthomonas e a sinalização por (p)ppGpp cuja interação com o cerne da RNA 

polimerase é potencializado pela subunidade ω. Além disso, os resultados sugerem que a 

completa perda da patogenicidade na ausência da subunidade ω é acarretada pela deficiência 

no controle transcricional e/ou alteração de (p)ppGpp e não por um aumento de c-diGMP nas 

células de XAC.   

Finalmente identificamos reguladores inéditos que podem atuar no controle 

transcricional, pós-transcricional e pós-traducional, envolvidos com o quorum-sensing e 

metabolismo de c-diGMP e (p)ppGpp em Xanthomonas. Através da sinalização celular estes 

reguladores promovem a adaptação de XAC à diferentes ambientes, inclusive na sua 

sobrevivência dentro do hospedeiro. Alguns destes fatores parecem atuar de modo particular 

em XAC, o que é coerente com os mecanismos distintos de infecção e os diferentes tecidos e 

hospedeiros que as espécies de Xanthomonas podem colonizar.  
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