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ABREVIATURAS 

ATP: adenosina trifosfato; 

dATP, dCTP, dGTP, dTTP: 2'desoxinucleosídeos 5'trifosfato de adenina, citosina, guanina e timina 

respectivamente; 

ddNTP: didesoxinucleosídeos 5' trifosfato de quaisquer bases nitrogenadas; 

dNTP: 2' desoxinucleosídeos 5 'trifosfato de quaisquer bases nitrogenadas; 

EDT A: ácido etilenodiaminotetracético; 

EPS: Polissacarídeos extracelulares, "extracelular polisaccharide"; 

IPTG: isopropil-tio-f3-galactopiranosídeo; 

kDa: quilodaltons; 

kb: quilobases; 

kV: quilovolts; 

L: litro 

M : molar; 

mM: milimolar; 

mL: mililitro; 

mg: miligrama; 

ng: nanograma; 

nm: nanômetro; 

nt: nucleotídeo; 

pb: pares de bases; 

PCR: reação de polimerização em cadeia; 

PD: "Pierce' s disease"; 

p. : página; 

RNAse: ribonuclease A; 

rpm: rotações por minuto; 

V: volts; 

µL: microlitro; 

µg: micrograma; 

X-gal: 5-bromo-4-cloro-3-indolil-B-D-galactopironisídeo; 

n: ohms 
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RESUMO 

Agente da clorose variegada dos Citrus (CVC) ou amarelinho, Xylella fastidiosa, uma bactéria 

gram-negativa limitada ao xilema, tem grande importância na agricultura do Estado de São Paulo. 

Identificada em 1987, na região de Bebedouro, a CVC já está presente em quase todas as áreas 

citrícolas do país, afetando a produção de frutos e seus derivados. 

O projeto genoma, criado pela FAPESP em 1997 com o apoio do FUNDECITRUS, habilitou 

laboratórios da capital e interior paulistas a seqüenciar o genoma deste fitopatógeno, contribuindo 

internacionalmente para a elucidação de sua completa informação genética. 

Nosso laboratório (QR) obteve aproximadamente 1.900 leituras de bibliotecas aleatórias de 

"shotgun". Seqüenciamos 13 cosmídeos perfazendo um total linear de 533.571 pares de bases. 

Anotamos 125 genes prováveis de cinco cosmídeos e realizamos a análise de uma categoria dos genes 

anotados, referente à biossíntese de pequenas moléculas, onde incluem-se a biossíntese de 

aminoácidos, purinas e pirimidinas, ácidos graxos, poliaminas, cofatores, grupos prostéticos e 

transportadores de elétrons. 

X fastidiosa possui, mesmo que incompletas, as vias metabólicas para a produção de todos os 

aminoácidos, sendo provavelmente a glutamina, o principal meio para a obtenção de nitrogênio. Estão 

presentes as vias para a biossíntese de ribonucleotídeos de purina e pirimidina. X fastidiosa parece 

conseguir elongar ácidos graxos a partir de acetil-CoA e é capaz de sintetizar uma grande variedade de 

cofatores e grupos prostéticos, entretanto, estão ausentes os genes envolvidos na biossíntese de biotina, 

cobalamina e enterobactina. 
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1. INTRODUÇÃO 

O seqüenciamento de DNA é a determinação de toda ou parte da seqüência nucleotídica de sua 

molécula. Nos últimos 20 anos, desde que os métodos de seqüenciamento foram primeiramente 

introduzidos, o seqüenciamento de DNA e conseqüentemente de genomas inteiros revolucionaram as 

bases da Biologia Molecular. 

Técnicas para o seqüenciamento foram desenvolvidas recentemente. A introdução do 

seqüenciamento automático com marcadores fluorescentes em 1986 (SMITH et al., 1986) possibilitou 

a expansão da ciência dos genomas. O primeiro artigo que descreve o seqüenciamento completo de um 

microrganismo foi publicado em 1977 com o seqüenciamento do Bacteriófago phi-Xl 74 (5.386 nt) 

realizado por Sanger (SANGER et al., 1977a). O genoma da varíola (poxvírus) com 186.000 pares de 

bases foi o primeiro a ser completamente seqüenciado pela tecnologia de seqüenciamento automático 

(MASSUNG et al., 1993). Deste modo, o seqüenciamento genômico de vários organismos como 

bactérias, arqueobactérias e eucariotos tem crescido exponencialmente a uma extensão tal, que o 

seqüenciamento completo do genoma humano já está praticamente concluído. Recentemente foram 

publicadas a seqüências dos cromossomos 22 e 21 (DUNHAM et al., 1999 e HATTORI et ai., 2000), 

há dois anos as seqüências dos cromossomos II e III de Plasmodium falciparum (GARDNER et al. , 

1998 e BOWMAN et al., 1999) e há um ano a seqüência do cromossomo I de Leishmania major. 

Atualmente, por volta de vinte e oito genomas bacterianos já se encontram totalmente seqüenciados 

(tabela 1); os genomas eucarióticos de Saccharomyces cerevisiae (GOFFEAU et al.,1996 e 1997), 

Caenorhabditis elegans (Sequencing Consortium, 1998) e Drosophila melanogaster (MYERS et al., 

2000) foram completados e o genoma de Arabdopsis thaliana (LIN & Genome Consortium, 1999) com 

dois cromossomos já seqüenciados deve estar finalizado em poucos meses, assim como a seqüência de 

outros organismos de importância médica, econômica ou científica (atualizações constam no endereço 

eletrônico: www.ncbi.nlm.nih.gov/EntrezJGenome/main _genomes.html) . 

As razões fundamentais para o conhecimento da seqüência nucleotídica de uma molécula de 

DNA são as predições a respeito de sua função. No curso do seqüenciamento de diversos genomas 

demonstrou-se que muitos genes são descobertos somente quando suas seqüências totais tornam-se 

conhecidas. Entretanto, o conhecimento da estrutura de um gene é somente parte da resposta que 

precisamos; a necessidade vai mais além: está na elucidação da função desses genes através de uma 

nova abordagem em biologia freqüentemente chamada de genoma funcional - a interpretação da 

função dos genes (JORDAN & PASSOS, 2000). 
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Como todos os organismos pertencem a uma árvore evolutiva comum, o estudo do genoma de 

um organismo pode propiciar informações a respeito de organismos filogeneticamente relacionados. 

Assim, comparações entre genomas distantemente relacionados propiciam previsões da universalidade 

de mecanismos biológicos e identificam modelos experimentais para se estudar processos complexos. 

Comparações entre genomas fortemente relacionados podem proporcionar previsões detalhadas da 

estrutura de um gene e sua função (COLLINS et al., 1998). 

Tabela 1: Genomas seqüenciados. Fonte: COG Database. Julho 2000. http://www.ncbi.nih.nlm.gov/COG (exceto X fastidiosa, 

Celegans, D. melanogaster, P. aeruginosa e Buchnera sp, fonte Entrez). 

ses) 

1.830.138 

580.074 
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3.573.470 

1.519.856 
1 1.551.335 --------------7 1991 

1.667.867 1997 

1.751.377 1997 

2 178.400 
==-=""'-""-"'"-""-""· ====~ie-=====~~======~I o 

=3 1997 4. 100 

1997 
·-----

2.407 
----

1998 1.715 

1998 1.03 1 

1998 894 

rococcus horikoshii OT3 1998 2.064 

Mycobacterium tuberculosis H37 R-v-- 9 1998 3.918 

Escherichia coli K-12 MG1655 1998 4.289 
Q 998 ____ 7 1 834 1 

2.731.573 

6.3 milhões 

648.467 

Os seqüenciamentos de genomas completos levam à identificação de genes inerentes a 

determinados organismos que conferem a diversidade taxonômica existente em nosso meio ambiente. 

A anotação dos genes tem um importante papel inicial na identificação de processos metabólicos e sua 

importância para o organismo. Pressupondo que para cada patógeno existe uma ou mais vias 

metabólicas envolvidas com mecanismos específicos de patogenicidade, fica clara a importância da 
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identificação de genes dessas vias. Em combinação com experimentos para a detenninação de sua 

função, estratégias baseadas em genoma devem favorecer estudos relacionados à patogenicidade 

bacteriana. 

O projeto de seqüenciamento do genoma da bactéria Xylella fastidiosa foi desenvolvido pela 

FAPESP em 1997 conjuntamente com o FUNDECITRUS (Fundo Paulista de Defesa da Citricultura) 

com o intuito de criar-se um consórcio de laboratórios que, juntos, fariam parte de uma organização 

para seqüenciamento: a rede ONSA ("Organization for Nucleotide Sequencing and Analysis"). 

1.1. ORGANIZAÇÃO GERAL DO PROJETO 

A supervisão geral do projeto foi realizada por um Comitê, denominado "Steering Committee", 

nomeado pela F APESP e composto por pesquisadores experientes em seqüenciamento. A estratégia de 

seqüenciamento do genoma foi definida por um Laboratório Coordenador de DNA responsável pela 

geração e distribuição de fragmentos do genoma para seqüenciamento com a colaboração de mais 35 

laboratórios, dois dos quais, considerados centrais de seqüenciamento e de apoio técnico aos demais. 

Um Centro de Bioinformática na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) 

responsabilizou-se pelo estabelecimento de ferramentas para a coleta e centralização dos dados das 

seqüências geradas pelos laboratórios de seqüenciamento, assim como a determinação e controle de 

sua qualidade. Também esteve envolvido na análise da seqüência completa do genoma e sua anotação. 

O clone de Xylella fastidiosa (conhecido como 8.1.b clone 9.a.5.c) utilizado para 

seqüenciamento foi fornecido pelo Laboratório de Biologia Celular e Molecular dirigido pelo Prof. 

J.M. Bové e Dr. M. Gamier no Centro de Pesquisas de Bordeaux no Institut National de la Recherche 

Agronomique, França. Esse clone derivou-se da cultura original de X fastidiosa ( conhecido como 

8.1.b) o qual foi submetido ao postulado de Koch (CHANG et ai., 1993a). 

As estratégias para seqüenciamento envolveram a construção de bibliotecas de plasmídeos, 

contendo fragmentos do genoma gerados de forma aleatória por nebulização ("shotgun") ou por 

enzimas de restrição, e de bibliotecas de cosmídeos, contendo fragmentos de aproximadamente 40kb, 

que cobriam o genoma total de forma redundante. A elaboração de sub-bibliotecas destes cosmídeos, 

bem como as técnicas utilizadas para seu seqüenciamento foi decidida individualmente pelos 

laboratórios envolvidos no projeto. 
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1.2. ESTRATÉGIAS DE CLONAGEM E MONTAGEM DE GENOMAS BACTERIANOS 

A primeira precaução a ser tomada antes do início da construção de uma biblioteca genômica é 

certificar-se de que o DNA do organismo é estável nas condições de cultura. Em bactérias com tempo 

de geração muito curtos as regiões flanqueadoras a origem de replicação podem estar super

representadas de 4 a 8 vezes quando comparadas a região de término da replicação, o que pode ser 

minimizado com a adição de cloranfenicol à cultura bacteriana. É aconselhável a extração do DNA no 

estágio inicial da fase estacionária, embora um argumento contra a sua utilização seja a dificil lise da 

célula nesta etapa quando comparada à fase exponencial (FRANGEUL et ai. , 1999). Adicionalmente, 

regiões com seqüências repetidas são dificeis de ter seu seqüenciamento montado e podem ocasionar a 

perda de um segmento. 

Muitos projetos de seqüenciamento genômico de organismos modelos como S. cerervisiae 

(GOFFEAU et ai., 1996 e 1997), E. coli (BLATTNER et ai., 1997) e B. subtilis (KUNST et ai. , 

1997), foram completados com base numa gama de infomações preliminares, incluindo o mapa fisico 

desses organismos, assim como uma biblioteca ordenada de cosmídeos, Lambda, Y ACs ("yeast 

artificial chromosome") ou BACs ("bacterial artificial chromosome"). Contudo, numa nova abordagem 

de seqüenciamento, a qual envolve a fragmentação aleatória do genoma total ou "shotgun", esses 

dados preliminares não são mais indispensáveis para o início do projeto. Todavia, para obter-se 

sucesso, características como o tamanho do genoma, o conteúdo G+C e a presença de plasmídeos 

devem ser levadas em consideração. Mesmo não sendo indispensável, é recomendável a obtenção de 

um mapa fisico do genoma pois, dessa maneira, obtem-se uma maior confiabilidade no 

seqüenciamento. Em particular, a escolha das estratégias de clonagem tomou-se crucial, uma vez que a 

construção de bancos genômicos de baixa qualidade pode levar em estágios posteriores à dificuldades 

na montagem. 

Duas estratégias de seqüenciamento são freqüentemente utilizadas. A primeira apóia-se numa 

biblioteca contendo grandes fragmentos de inserto para a construção de um mapa fisico, com clones 

que se sobrepõem, cobrindo a totalidade do genoma. A segunda utiliza o seqüenciamento direto de 

clones obtidos por "shotgun". Outras técnicas como a utilização de transposons e "primer walking" são 

menos freqüentemente utilizadas como estratégia de seqüenciamento completo. 

Muitos métodos têm sido usados para ordenar clones, incluindo análise de restrição de 

fragmentos por "fingerprinting" e mapas de hibridizações. Este último, identifica segmentos de DNA 

homólogos onde um grande número de clones podem ser analisados e ordenados simultaneamente. 
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Atualmente, a estratégia de seqüenciamento mais utilizada é a abordagem por seqüenciamento 

de bibliotecas geradas aleatoriamente. Este método foi inicialmente aplicado no seqüenciamento de 

genomas de alguns vírus e da bactéria H. injluenzae (FLEICHMANN et ai., 1995), até que em março 

de 2000, anunciou-se o seqüenciamento do primeiro eucarioto , Drosophila melanogaster (MYERS et 

al., 2000), pela empresa americana CELERA. Por esse método, um grande número de clones gerados 

por nebulização aleatória do genoma total do organismo é seqüenciado. Estatisticamente, exige-se uma 

alta redundância na cobertura das regiões, sendo necessário seqüenciar-se até 10 vezes o tamanho do 

genoma para cobrir completamente a molécula de DNA. Isso se deve ao fato de que algumas regiões 

do genoma possuem baixa taxa de eficiência de clonagem, uma vez que podem tratar-se de segmentos 

que contém genes cujos produtos são tóxicos à célula hospedeira, o que pode ser resolvido com a 

clonagem de insertos grandes e pequenos de DNA. Deste modo, ganha-se na qualidade final do 

seqüenciamento mas ainda assim, apesar da redundância, algumas regiões são representadas por uma 

única ou nenhuma seqüência. 

O seqüenciamento orientado pela a técnica de "primer walking" foi primeiramente utilizado na 

montagem do genoma de Saccharomyces cerevisiae (WIEMAN et a!., 1993). Uma biblioteca deve ser 

gerada, freqüentemente de clones grandes com sobreposição, para os quais são desenhados iniciadores 

com base nas suas extremidades; esses clones servirão, posteriormente, de molde para o 

seqüenciamento de uma nova região a sua juzante. Neste caso, a redundância pode ser menor que 2,4 

vezes o genoma completo (BAPTISTA, 2000) mas perde-se muito tempo na construção de novos 

iniciadores, além de, no caso de regiões repetitivas, ocorrer alinhamento duplo dos iniciadores na fita 

de DNA gerando seqüências duplicadas. 

Outra metodologia inclui a abordagem por transposons ( elementos genéticos móveis capazes de 

se inserir em outra região do genoma). Por esses método (BAPTISTA, 2000), insertos de 3 a 5 kb são 

clonados e transposons são inseridos, sobre os quais, são desenhados iniciadores. A vantagem está 

justamente no fato de que somente um par de iniciadores é utilizado, contudo, nenhum genoma foi 

completamente seqüenciado desta maneira. Comumentemente, mais de uma estratégia citada é usada 

para o fechamento de um genoma completo, incluindo também outras metodologias. 

Durante a montagem e fechamento de um genoma, é de grande importância a qualidade das 

seqüências geradas. Muitos programas podem ser utilizados, mas deve-se ter em mente que a escolha 

da ferramenta correta deve ser feita no início do projeto. A fase de montagem é composta de três etapas 

principais: a primeira quando é feita a conversão dos dados gerados pelos seqüenciadores automáticos 

em seqüências nucleotídicas, a segunda, quando essas seqüências são usadas na montagem de 
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contíguos genômicos e por último, o acesso contínuo desses dados para a montagem de uma única 

seqüencia consenso, pois a montagem de mais de 10.000 clones em poucos contíguos, requer 

tipicamente, programas baseados em algorítmos complexos. 

As primeiras ferramentas computacionais utilizadas na montagem de seqüências foram 

desenvolvidas por STADEN (1979, 1982) e vêm se modernizando nos últimos anos. Os algorítmos 

mais recentes permitem a decisão automática se duas seqüências se sobrepõem ou não para formar 

agrupamentos e constroem seqüências consenso. Os programas mais utilizados nesta etapa são o 

"TIGR Assembler" (SUTTON et ai., 1995), CAP2 (HUANG, 1996) e Phrap (P. GREEN, 

Universidade de Washington, Seattle, EUA). Outras ferramentas como o programa Consed (GORDON 

et ai. , 1998) dedicam-se a edição das montagens, mostrando sua estrutura graficamente. 

Após a montagem dos contíguos, isto é, de clones que se sobrepõem para formar uma fita 

consenso contínua, algumas regiões não cobertas ("gaps") podem ainda permanecer remanescentes. 

Contudo, a ordem dos contíguos pode ser deduzida através da comparação de regiões codificantes 

(CDs) com proteínas de um banco de dados; se o final de um contíguo codifica parte de uma proteína 

e a extremidade de outro contíguo codifica o restante da mesma, provavelmente, esses contíguos são 

vizinhos. Ainda, a ordem dos genes em operons pode ser conservada entre o genoma que está sendo 

seqüenciado com outro genoma de um organismo correlato, referido como genoma controle. Neste 

caso, o genoma controle poderia servir de base na organização dos contíguos do genoma em 

andamento. Para tanto, é fundamental a identificação de ORFs ("Open Reading Frame"ou fase aberta 

de leitura) no genoma. Uma ORF corresponde a uma seqüência de DNA com um códon iniciador na 

extremidade 5' seguida da região codificadora do gene e de uma região de término ("stop codon"). 

Todas as regiões codificadoras de proteínas se localizam dentro de uma ORF mas nem todas as ORFs 

representam um gene. Entretanto, a detecção de ORFs hipotéticas é uma etapa inicial para a busca de 

genes na ausência de outras informações. 

Como citado anteriormente, no caso de Xylella fastidiosa, a coordenação do projeto optou por 

duas estratégias de seqüenciamento: bibliotecas aleatórias geradas por nebulização do genoma total ou 

por digestão com enzimas de restrição e uma biblioteca de cosmídeos. Para o fechamento do genoma 

clones de sub-bibliotecas de cosmídeos foram re-seqüenciados. Utilizou-se também o método de 

"primer walking" além do seqüenciamento de uma biblioteca de Fago Lambda, gerada pelo 

Laboratório do Prof Dr. Paulo Arruda na UNICAMP . 
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1.3. A CLOROSE VARIEGADA DOS CITRUS 

A clorose variegada dos Citrus (CVC) foi primeiramente observada em 1987, em plantações de 

laranjas localizadas na região de Bebedouro, centro-oeste do Estado de São Paulo. Inicialmente, foi 

chamada de "amarelinho", em decorrência dos sintomas foliares apresentados. 

A distribuição da Xylella fastidiosa no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Em uma década 

a maioria dos estados cultivadores de Citrus relataram a ocorrência de CVC (LARANJEIRA et al. , 

1996). No cinturão de São Paulo a doença é endêmica mas sua ocorrência e severidade não são 

uniformes entre as regiões (SALVA et ai., 1995). 

Em cinco anos (de 1987 a 1993), a doença tomou-se presente em 134 municípios do Estado de 

São Paulo, 6 em Minas Gerais, 4 no Rio de Janeiro, 3 no Paraná e em outros Estados do país. Uma 

amostragem feita em Barretos, São Paulo, nessa ocasião mostrou que 12% das árvores estavam 

infectadas (GONZALES, 1992). 

Atualmente, é a doença mais severa da citricultura brasileira, afetando toda a região produtora 

de citrus. Levantamentos realizados pelo FUNDECITRUS em 1994 e 1996 mostram o crescimento 

progressivo da doença nos pomares paulistas. Em 1994, 16,6% das plantas apresentavam os sintomas 

da doença e dois anos depois, 23,7% das plantas inspecionadas estavam contaminadas. Com base 

nesses dados, a projeção indica que 66 milhões de árvores tinham a doença, independentemente do 

grau de seus sintomas (Boletim 

FUNDECITRUS, 1998). 

A clorose variegada dos 

Citrus afeta todos os cultivos 

comerciais de laranjas doces 

(Pêra, Hamlin, Natal, Valência, 
Figura 1: Folhas apresentando os sintomas da CVC. À esquerda, face 

Valência Folha Murcha, superior com pontuações circulares de cor amarela, à direita, face inferior 

Baianinha, Barão e outras). 
com pontos de necrose. Fonte: Boletim FUNDECITRUS, 1998, 2ª edição. 

Tangerinas, limões e alguns híbridos comerciais são considerados tolerantes (MACHADO, 1987). 

Os principais sintomas da doença são o aparecimento de pontos de clorose espalhados pelas 

folhas e caule normalmente nos espaços inter vasos que se mostram como pontos marrons em ambos 

os lados do limbo (figura 1 ). Esses pontos podem coalescer até as margens das folhas podendo 

aparecer nos ramos ou em todo o dossel. Novos brotos podem ser afetados causando uma diminuição 

do tamanho da planta. As folhas mostram sinais de desordem nutricional, principalmente devido a 

11 



deficiência de zinco e boro e ausência de potássio. Todavia, o principal sintoma é a ocorrência de 

pequenos frutos (figura 2), até três vezes menores que o normal, de constituição dura, com sabor ácido, 

coloração amarela intensa com manchas marrons e amadurecimento precoce, que se tomam rejeitados 

para consumo, inclusive pela indústria de processamento de sucos (MENEGUCCI et ai., 1995). Em 

estágios avançados da doença, nota-se a presença de ramos secos, desfolhados e com pencas de frutos 

(figura 3). A produção é reduzida de 70 quilos em uma planta normal para apenas 17 quilos de frutos 

por árvore afetada. 

Figura 2: Aspecto de um fruto normal (à esquerda) e de 
um fruto proveniente de uma laranjeira infectada com 
CVC (à direita). Observar a redução no tamanho do fruto. 
Fonte: Boletim FUNDECITRUS, 1998, 2ª edição. Foto: 
Henrique Santos 

Figura 3: Presença de pencas de frutos em plantas 
severamente afetadas. Fonte: Boletim 
FUNDECITRUS, 1998, 2ª edição. Foto: Henrique 
Santos 

No último século, muitos pomares têm sido atingidos pela bactéria Xylella fastidiosa e muitas 

perdas foram relatadas. Sendo o Estado de São Paulo, o segundo produtor mundial de suco 

concentrado- juntamente com o Estado da Flórida nos Estados Unidos são responsáveis por 90% da 

produção mundial- a CVC tomou-se, sem dúvida, a doença de maior impacto na economia citrícola da 

região. Nos primeiros estudos, os prejuízos foram endereçados a qualquer microrganismo que pudesse 

ser viável durante a fase de propagação vegetativa da planta (HEWITT, 1939). 

Vírus (COCHRAN et ai., 1976) e bactérias da família das Rickettsiaceae (GOHEEN et ai., 

1973) eram considerados os possíveis candidatos a agentes causadores da doença. 

Além dos Citrus a bactéria já foi encontrada em diferentes espécies vegetais como videiras 

(doença de Pierce), pessegueiros, alfafa, amoreiras, carvalhos e café (PARADELA et ai. , 1995). 

Durante a década de 80, alguns estudos mostraram que a bactéria não fazia parte da família das 

Rickettsiaceae e inicialmente propuseram o nome de Xylemella fastidiosum como agente causal da 

doença de Pierce. No final do ano de 1980 foi relatado o isolamento de uma bactéria limitada ao 

xilema de videiras ( Vi tis vinifera L.) afetadas pela doença. Logo depois, o nome Xylella fastidiosa foi 
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usado num estudo comparativo e uma revisão sobre este novo gênero foi relatada (PURCELL & 

HOPKINS, 1996). 

Desde o início, algumas hipóteses para a causa da CVC foram investigadas por cientistas 

brasileiros. Em 1987-88, alguns experimentos investigaram uma possível infecção por vírus mas 

nenhum resultado foi considerado conclusivo pois as plantas não estavam devidamente protegidas 

contra insetos. Em 1989, VITTI e colaboradores publicaram um dos primeiros experimentos 
Figura 4: X fastidiosa infectando folhas de 
laranjeira. Primeira observação. Fonte: Citrus 
Variegated Clorosis, 1998. Foto: M. Garnier 

considerando efeitos nutricionais como causa da CVC. 

Estas desordens nutricionais poderiam cnar condições 

favoráveis ao estabelecimento de um patógeno 

oportunista. Muitos sintomas mostravam também aspectos 

fisiológicos como por exemplo a toxicidade produzida por 

excesso de herbicidas (CASTRO, 1992). 

Em dezembro de 1989, laboratórios do INRA 

(lnstitut National de Recherches Agronomiques) em 

Bordeaux, França, mostraram por microscopia eletrônica 

vasos xilemáticos entupidos com uma bactéria similar à Xylella em tecidos de plantas afetadas com 

CVC (figura 4). 

Com a colaboração do Instituto Biológico de São Paulo, o INRA publicou seu sucesso na 

inoculação e isolamento da bactéria no hospedeiro, completando assim, o postulado de Koch. Ainda 

em 1993, informações da Universidade da Flórida diziam que a bactéria havia sido re-isolada de 

plantas inoculadas (BERETTA et ai., 1993). Foi então demostrado que as desordens nutricionais 

observadas na sintomatologia da CVC eram uma conseqüência e não a causa da doença (CHANG et 

ai. , 1993b). 

1.4. A BACTÉRIA Xylella fastidiosa Wells 

O termo "xylem-limited bactéria" (bactérias-limitadas ao xilema; XLM) define bactérias 

endoparasitas que vivem exclusivamente limitadas ao xilema de vegetais. Entretanto, são fastidiosas 

aquelas que crescem lentamente e exigem um meio complexo de crescimento "in vitro". Três espécies 

são consideradas fastidiosas: X fastidiosa, Pseudomonas syzygii, ambas transmitidas por insetos e 
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Clavibacter xyli (PURCELL & HOPKINS, 1996). Todas colonizam um nicho especial: o sistema de 

condução de água de uma variedade de hospedeiros vegetais. 

Xylella fastidiosa Wells é uma bactéria gram-negativa, possui forma de bastão não flagelado, 

medindo de 0.3 a 0.5 µm de diâmetro e de 1 a 5 µm de comprimento (figura 5). Não forma esporos. 

Em temperaturas em tomo de 20 a 25 ºC, pH de 6.7 a 7.0 exibe crescimento "in vitro" somente após 5 

a 7 dias de incubação. Figura 5: Microscopia eletrônica mostrando 
estrutura engruvinhada da parede de X 

Estudos m1c1ais (KAMPER et ai., 1985) fastidiosa. Fonte: Citrus Variegated Clorosis, 

indicaram que o conteúdo de guanina + citosina das XLM 

varia de 50.1 a 54.0 mols¾. Atualmente sabemos que é de 

52.4 mols¾ na linhagem seqüenciada, enquanto que, em 

Rochalimaea quintana (Rickettsiae) este valor é de 38.5 

mols¾ (DA VIS et ai., 1980). Da mesma maneira, os 

genomas estão em tomo de 1.4 ± 0.2, ou 1.92 a 2.42 Mb, 

12,98._Fo_to: C.M. Chagas ..... 

~ ·· .. ·.·. z:4*&· 

com a cepa seqüenciada apresentando 2,679,305 pares de bases mais dois plasmídeos: um de 51,158 

pb (mega plasmídeo) e outro de 1,285 pb (mini plasmídeo), totalizando 2.731.573 pares de bases. 

Estudos de bioquímica, sorologia, enzimas extra-celulares, ácidos graxos, DNA e RNA de 25 

isolados de bactérias limitadas ao xilema, de videira, pessegueiro, amendoeira, olmo, ameixeira, 

plátano, carvalho e amoreira concluíram que o grupo era homogêneo e diferenças foram observadas na 

razão de crescimento "in vitro" (WELLS et ai., 1987). As hibridizações de DNA e as seqüências dos 

16S RNAs foram usadas para confirmar que as bactérias eram de fato uma única espécie associada ao 

subgrupo gamma das Eubacteria e à Xanthomonas. Ainda, foi proposta a criação de um novo gênero, 

Xylella, com somente uma espécie, Xylella fastidiosa (WELLS et ai., 1987). Atualmente, X fastidiosa 

é considerada membro da subdivisão gamma, ordem Lysobacteriales, família Lysobacteriaceae, grupo 

Xanthomonas, gêneroXylella com somente uma espécie (DONADIO & MOREIRA, 1998). 

Embora toda bactéria gram negativa com crescimento limitado ao xilema de diversas plantas 

hospedeiras esteja incluída na espécie X fastidiosa, existe variabilidade suficiente para a separação 

taxonômica em subespécies ou patovares (MACHADO, 1987). Diferentes cepas de X fastidiosa 

requerem um meio de cultura complexo para crescimento e podem ser separadas em dois grupos 

distintos (HOPKINS, 1989) com base nas exigências nutricionais: o grupo da cepa causadora da 

doença de Pierce que cresce nos meios PD3-Pierce's disease agar (DA VIS et ai., 1978), PW

Perywincle Wilt Medium (CHANG et al.,1993), BCYE e CS-20 e o grupo da cepa causadora da má 

formação em pêssegos que cresce em todos os meios citados, exceto PD3. Cepas de videira, 
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amendoeira, olmo e amoreira têm crescimento mais rápido em meio PW (em torno de 0.5 a 1.6 dias), 

enquanto que, cepas que ocorrem em pessegueiros e ameixeiras têm crescimento mais lento ( em torno 

de 2 dias). A análise do DNA usando a técnica de RAPD ("Randomly Amplified Polymorphic DNA") 

sugere a existência de cinco grupos de X fastidiosa: o grupo dos Citrus, o grupo ameixa-olmo, o grupo 

videira-Ambrosia sp, o grupo das amendoeiras e o grupo das amoreiras (POOLER & HARTUNG, 

1995). 

1.5. TRANSMISSÃO E CONTROLE 

A transmissão de X fastidiosa depende necessariamente de insetos vetores para sua propagação 

natural e penetração nos tecidos vegetais susceptíveis. 

Estudos comparativos utilizando laranjeiras protegidas e não protegidas contra insetos e 

térmitas demonstraram que as plantas não protegidas foram afetadas pela CVC. Em 1993 mostrou-se 

que havia um envolvimento de insetos como possíveis vetores na transmissão da doença (ROSSETI et 

ai., 1993). Como a bactéria permanece nos elementos traqueais, ·\'j, 

traqueídes, vasos (figura 6) e nos espaços intercelulares do xilema 

de seus hospedeiros, insetos que se alimentavam da seiva bruta 

foram identificados. 

Muitas espécies de insetos sugadores são potenciais vetores 

na propagação da CVC, uma vez que se alimentam nos vasos 

xilemáticos. Alguns desses vetores vivem em plantas cítricas 

enquanto que outros, hospedam-se em arbustos utilizados para a 

Figura 6: Observação de X 
fastidiosa infectando um pecíolo de 
folhas de laranjeira. Fonte: Citrus 
Variegated Clorosis, 1998. Foto: 
.T.KO. 1,ima 

proteção dos pomares. Estudos realizados pela ESALQ (Escola Superior de Agricultura Luíz de 

Queiroz) e pelo FUNDECITRUS identificaram cigarrinhas da família Ciccadellidae como os 

principais vetores na disseminação da doença (figura 7). Mais de 19 espécies da subfamília 

Ciccadellidae foram observadas sendo algumas consideradas os mais importantes vetores da 

propagação da CVC como Dilobopterus costalimai, Oncometopia facialis e Acrogonia termina/is 

(LOPES & BERETTA, 1996). 

Estes insetos podem transmitir a bactéria durante todos os estágios de sua vida, entretanto, os 

adultos são mais importantes. As ninfas transmitem a bactéria, mas perdem essa capacidade após a 
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ecdise, contudo, a infectividade do adulto dura 60 dias e pode perdurar até a sua morte (PURCELL & 

HOPKINS, 1996). 

Figura 7: Principais vetores de X fastidiosa. Da esquerda para direita: D. costalimai,O. fascialis, A. 
terminalis. Fonte: http://www.lbi.dcc.unicamp.br/services 

A coloração amarela das plantas afetadas atraem as cigarrinhas que se alimentam da seiva 

bruta. É possível que os mecanismos de transmissão das XLB sejam similares entre as cepas, 

entretanto, existem variações no tempo requerido de aquisição e inoculação do patógeno pelo vetor, o 

período de latência, eficiência na transmissão, persistência da bactéria no vetor e período de incubação 

na planta após a inoculação. Por exemplo, o principal vetor de X fastidiosa em videiras, 

Graphocephala atropunctata, pode adquirir a bactéria em uma hora de alimentação em uma planta 

infectada e transmití-la imediatamente após a sua aquisição (PURCELL & FINLAY, 1979). 

Como as ninfas perdem a capacidade de transmissão da bactéria, foi observado por microscopia 

eletrônica o alojamento da bactéria na parte anterior do tubo digestivo do vetor. Em G. atropunctata, a 

bactéria foi encontrada aderida à cutícula que cobre a câmara sugadora ( cibário) e na parte anterior do 

esôfago. Há evidências de que a bactéria colonize o canal alimentar formado. pela junção do estilete 

maxilar e que se multiplique no esôfago mantendo a capacidade infectiva do vetor ao longo de sua vida 

(PURCELL & FINLA Y, 1979). 

O mecanismo de inoculação da bactéria depende do deslocamento das células no hospedeiro, 

que pode ocorrer por tensão negativa do xilema acarretando no movimento em direção ao vegetal. 

Alternativamente, a inoculação pode ocorrer devido ao processo de degustação da planta: líquidos que 

não são aceitos pelo inseto podem ser expelidos de volta à planta, transportando consigo células da 

bactéria descoladas do esôfago (LOPES, 1996). 

Métodos para a identificação da doença foram desenvolvidos pelo FUNDECITRUS. Um 

método rápido é a verificação por microscopia ótica da presença da bactéria em extratos de pecíolos 

afetados. O método de ELISA ("Enzyme-Linked Immunosorbent Assay'') está sendo utilizado com 
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anticorpos produzidos pelo INRA. Outros métodos como "Dot-Immunobinding Assay" e "Western 

Blotting" também estão sendo usados (DONADIO & MOREIRA, 1998). 

Propõe-se que a cada três meses por ano, as árvores de Citrus deverão ser submetidas a um 

diagnóstico de CVC e quando plantas infectadas forem diagnosticadas, a poda deve ser feita na 

forquilha do galho contaminado ou 30 cm abaixo da posição de observação dos sintomas. A prática da 

poda é realizada pelo citricultor durante sete meses do ano, de janeiro a julho, quando os sintomas são 

mais evidentes (Boletim FUNDECITRUS, 1998). 

1.6. COLONIZAÇÃO 

Os elementos traqueários das plantas hospedeiras proporcionam um ambiente físico e 

nutricional único para crescimento da bactéria X fastidiosa. Os vasos xilemáticos propiciam um 

ambiente nutricional diluído; entretanto, estes contém uma vasta gama de nutrientes essenciais, que 

variam de acordo com a espécie vegetal, sua saúde, sua idade, localização, e com os ciclos circadiano e 

sazonal (HOPKINS, 1989). 

Dados sobre a seiva bruta de Vitis rotundifolia, espécie hospedeira de XLB, indicam que o 

xilema contém uma variedade de aminoácidos, ácidos orgânicos e íons inorgânicos, 

predominantemente em suas formas monoméricas, e concentrações muito baixas de reguladores de 

crescimento como citocininas e giberilinas. As concentrações totais de aminoácidos e ácidos orgânicos 

determinadas foram praticamente iguais (2 a 7 mmol/L) e os açúcares somaram a fração menor do 

perfil total (menos de 0,2 mmol/L). Glutamina representava cerca de 80% do nitrogênio orgânico e 

70% do nitrogênio total transportado pelo xilema, dado este que é consistente com o requerimento 

deste composto em grandes quantidades para o crescimento da bactéria em meio de cultura. 

Todos os micro e macro nutrientes essenciais analisados (NH/, NO3-, PO/3
, K+, Ca++, Mg++, 

Mn ++, Fe +3
, Cu++, Zn ++, Na+, e Cr) foram detectados, sendo cálcio e potássio os macroelementos mais 

concentrados e cobre, o microelemento menos concentrado. Todos os aminoácidos, exceto triptofano 

foram encontrados, sendo a glutamina (2.3 a 5.0 mmol/L) cerca de 80% do total. Histidina, tirosina, 

cisteína, metionina e lisina ocorreram em níveis muito baixos. As concentrações de poliamina e de 

proteínas foram consideradas desprezíveis. Foram identificados sete outros ácidos orgânicos, entre os 

quais, os de maior concentração foram o ácido cítrico (0.3 a 2.0 mmol/L), tartárico (0.6 a 1.7 mmol/L) 

e málico (0.4 a 2.8 mmol/L). Na pequena fração referente aos açúcares foram detectados glicose, 
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frutose e sorbitol, ou manitol ( o método de análise não distinguia entre ambos), sendo glicose e frutose 

em maior parte (FERREIRA, 2000). 

Existem diversas considerações a respeito dos mecanismos de patogenicidade da bactéria. Os 

principais são a disfunção na condução do sistema de água ou produção de fitotoxinas. Evidências 

apoiam a hipótese de que o mecanismo de patogenicidade seja a oclusão dos vasos xilemáticos 

causando estresse hídrico à planta, caracterizado pela presença de agregados de bactérias presos às 

paredes vasculares. 

Estudos de ultraestrutura demostraram que a bactéria forma freqüentemente agregados nos 

vasos xilemáticos de pecíolos, nervuras foliares e tronco que aparentemente se mantém unidos através 

de fibras produzidas pela bactéria. Estas fibras polissacarídicas e extracelulares foram identificadas 

como microfibrilas, fibras elétron-densas e fimbrias, e são mais abundantes nas extremidades do 

bastonete (HOPKINS, 1989). Também se parecem à massa entrelaçada de fibras de polissacarídeos 

que se estende da superficie de diversas bactérias, denominada, glicocálix. Esta matriz é composta por 

polissacarídeos extracelulares (EPSs) sintetizados por enzimas semelhantes às de Xanthomonas 

campestris pv campestris, que produzem a goma xantana. Vinte e seis genes que codificam para a 

biossíntese de fimbrias Tipo-4 foram identificados. Estas fimbrias são também encontradas nos pólos 

de uma gama de bactérias patogênicas onde atuam na adesão da superficie epitelial e na interação 

bactéria-bactéria para a formação de agregados celulares. 

Estes agregados de fibras polissacarídicas que estão carregadas negativamente podem funcionar 

como uma resina de troca iônica, num ambiente diluído, servindo como um reservatório nutricional, 

ligando íons ao agregado e disponibilizando-os às células. Também podem funcionar contra defesas do 

hospedeiro. Evidências indiretas mostram que cepas de PD que possuem glicocálix formam agregados 

em meio de cultura. Estas cepas, são altamente virulentas, mas a partir de várias subculturas, perdem a 

capacidade de agregação e sua característica de virulência "in vivo" (HOPKINS, 1989). 

Um aspecto importante na colonização de hospedeiros por X fastidiosa está no movimento 

sistemático da bactéria dentro dos vasos xilemáticos. A taxa de dispersão do patógeno no xilema é 

limitada pelo comprimento do vaso e o tempo requerido para que sejam rompidas as membranas 

pontuadas que delimitam os mesmos e que impedem as células bacterianas de migrarem de um vaso ao 

outro. O movimento da bactéria se dá, portanto, através do rompimento dessas membranas, sugerindo 

que a bactéria possa degradá-las através da produção de enzimas digestivas concentradas pelo 

glicocálix. Tais membranas são constituídas em princípio de parede celular contendo celulose, 

hemicelulose, pectinas, ligninas e algumas proteínas. Das enzimas pectolíticas capazes dessa função, 

18 



foram encontradas no genoma seqüenciado um precursor de poligalacturonase e uma celulase. Outra 

possibilidade é a de que o hospedeiro possa produzir enzimas degradativas que seriam induzidas em 

resposta à presença de patógenos e despejá-las nos vasos xilemáticos. Alternativamente, a 

multiplicação da bactéria nos vasos poderia produzir pressão suficiente para romper as membranas 

pontuadas fisicamente (HOPKINS, 1989). 

As relações entre a população bacteriana e os sintomas da doença como as desordens 

nutricionais devido ao baixo conteúdo de zinco e potássio sugerem que a produção de toxinas pela 

bactéria não está envolvida nos sintomas da doença. Sintomas de estresse hídrico em videiras com 

Doença de Pierce, como engruvinhamento marginal da folha, parecem estar co-relacionados ao 

bloqueio do sistema de transporte hídrico pela oclusão dos elementos traqueários devido à produção de 

tiloses, produzidas pelo hospedeiro, gomas ou grupamentos de bactérias (HOPKINS, 1989). 

Com exceção a poucos hospedeiros como videiras e pessegueiros, X fastidiosa pode ser 
-

considerada um patógeno oportunista. Cepas de X fastidiosa podem residir em vasos do xilema de 

muitos hospedeiros sem causar a doença, mas acumulam-se e desencadeiam os sintomas se o 

hospedeiro sofrer algum tipo de estresse. Fatores estressantes que podem interagir sinergeticamente à 

bactéria incluem seca, outras doenças, poda, superprodução de frutos, maturação normal de frutos e 

senescência do vegetal (HOPKINS, 1989). 
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Il. OBJETIVOS 

Este projeto teve como objetivos: 

1- Seqüenciar em maior número possível clones de bibliotecas de "shotgun" e restrição e apoiar 

tecnicamente os demais Laboratórios envolvidos no projeto; 

2- Dar continuidade à elaboração de bibliotecas de cosmídeos bem como seu completo 

seqüenciamento durante o andamento do Projeto Genoma; 

3- Realizar posterior análise, através da anotação dos genes de cinco cosmídeos, predizendo a respeito 

da estrutura e função biológica dos genes anotados e classificando-os em categorias, utilizando como 

ferramentas, bancos de dados disponíveis na Internet; 

4- Verificar as ORFs anotadas na categoria de Biossíntese de Pequenas Moléculas, organizando-as nas 

vias metabólicas referente aos seus produtos e comparar essas vias com as presentes em outros 

microrganismos. 
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ID. MATERIAL E MÉTODOS 

III.1. SEQÜENCIAMENTO DO GENOMA DE Xylella fastidiosa 

A estratégia da coordenação do projeto foi elaborada para se ter o máximo de flexibilidade na 

conclusão do fechamento do genoma, incorporando extensiva redundância de dados provenientes dos 

Laboratórios de seqüenciamento. 

O DNA utilizado foi isolado do clone 9.a.5.c (CHANG et ai., 1993a) a partir do qual foram 

feitas: uma biblioteca de cosmídeos; algumas bibliotecas de plasmídeos, obtidas através da 

fragmentação aleatória do DNA genômico por enzimas de restrição ou nebulização ("shotgun"); e uma 

biblioteca de fago Lambda. 

A biblioteca de cosmídeos foi construída pela Dra. Anete Pereira Souza no laboratório do Dr. 

Hoheizel em Heidelberg, Alemanha, cobrindo o genoma total. Cada cosmídeo possuia em tomo de 40 

kb. A clonagem do DNA foi feita em vetor Lawrist4 através da digestão parcial do mesmo com a 

enzima Mbol e ligação ao sítio BamHI do vetor segundo o protocolo de Jens Hanke & Jõrg D. 

Hoheisel, 1998 (Figura 8). 
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A validação da biblioteca realizou-se através de hibridização de sondas de cosmídeos ao DNA 

total da bactéria X fastidiosa, através de "random primers", utilizando a técnica de "Southern Blot". 

Um cosmídeo era considerado terminado ("finished"), se a montagem estivesse de acordo com 

normas estabelecidas pelo Laboratório de Bioinformática. No caso de haver muitas ou poucas 

discrepâncias, de acordo com os critérios de qualidade, o cosmídeo era considerado fechado ("one 

contig") ou quase fechado ("close to finished"), respectivamente. 

Dois tipos de bibliotecas de plasmídeos foram construídas pelo Laboratório Coordenador de 

DNA e distribuídas aos demais laboratórios de seqüenciamento; as primeiras, foram construídas 

através da digestão do DNA total com enzimas de restrição como EcoRJ/Munl e Nsil/Pstl, as demais, 

foram construídas com DNA total nebulizado ou sonicado ("shotgun") e clonado nos vetores m 13 

mp19, pUC 18, pUC19 ou Janus (Tabela 1. Resultados). 

A biblioteca de fago Lambda foi construída e seqüenciada pelo Laboratório do Prof Dr. Paulo 

Arruda, em Campinas, com o intuíto de preencher regiões do genoma que não haviam sido clonadas 

em cosmídeos. Os "gaps" foram resolvidos com o seqüenciamento de clones das bibliotecas de 

nebulização ou restrição cujas extremidades se voltavam "para fora" das extremidades de contíguos de 

cosmídeos. Estes clones foram seqüenciados inteiramente através de diferentes técnicas como "primer

walking", nebulização ou sonicação e digestão por enzimas de restrição. Estas seqüências foram 

denominadas de GFSs ("Gap-filling Sequences"). 

ID.2. SEQÜENCIAMENTO DE COSMÍDEOS PELO LABORATÓRIO QR 

1- Meios de cultura 

1.1 2xTY 

16 g/L triptona; 10 g/L extrato de levedura; 5 g/L NaCl; pH 7,4. 

1.2 Terrific Broth 

12 g/L triptona; 24 g/L extrato de levedura; 4,8 g/L glicerol. 

A seguinte solução de sais é colocada na proporção de 1: 10 no momento de uso: 

2,89 g/100 mL KH2PO4; 15,68 g/lO0mL K2HPO4 

1.3 SOB 

20 g/L triptona; 5 g/L extrato de levedura; 0,58 g/L NaCl; 0,2 g/L KCl; pH 7,5. 
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1.4 Placas TYE 

1 O g/L triptona; 5 g/L extrato de levedura; 8 g/L NaCl; 15 g/L agar bacteriológico. 

2- Antibióticos 

2.1 Ampicilina sódica ou carbenicilina 

Solução estoque 200 mg/mL (Royton), esterilizada por filtração e estocada a - 20ºC. 

Solução de uso: 100 µg/mL. 

2.2 Kanamicina 

Solução estoque 200 mg/mL, esterilizada por filtração e estocada a - 20ºC. 

Solução de uso: 50 µg/mL. 

3-Enzimas 

New England Biolabs 

Hind III (20.000 U/mL), T4 DNA polimerase (3.000 U/mL), T4 DNA ligase (400.000 U/mL), 

T4 polinucleotídeo quinase (10.000 U/mL), Fragmento Klenow da DNA polimerase I (5.000 U/mL) 

4- Cepas de Escherichia coli utilizadas nas bibliotecas 

DHlOB: endAl recAl re!Al deoR thi-l supE44 ÂgyrA96 merA F fl(mrr-hsdRMS-mcrBC) 

$80dlacZM1l5 i1.(lacZYA-argF)Ul69; 

JM109: endAl recAI thi-l gyrA96 hsdR17(rK-mK+) e14-(McrA-) fl(lac-proAB)[F 

traD36proABlaclqZM115]. 

5- Vetores utilizados nas bibliotecas 

pUC18 Smal/CIP 

Amersham Pharmacia Biotech 

Cat 27-4860-01 

6- Obtenção de Cosmídeos em larga escala 

pUC19 Smal/CIP 

O Laboratório Coordenador de DNA distribuiu placas de Petri com um repique de bactérias 

contendo o cosmídeo em meio sólido TYE (kanamicina 50 µg/mL ). Desta cultura, eram repicadas 

cinco colônias isoladas em meio líquido 2x YT com o antibiótico para a verificação da ocorrência de 
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contaminação entre cosmídeos; o DNA do cosmídeo era extraído através de lise alcalina 

(SAMBROOK et al., 1989) e digerido com a enzima de restrição Hindlll (5 µg DNA, 0.5 µL enzima, 

1 µL tampão Neb2 lOx concentrado, 10 µL água MilliQ q.s.p, incubação a 37°C por 3 horas). Todos os 

cosmídeos foram digeridos com Hindlll para posterior verificação do padrão de digestão com o 

cosmídeo já seqüenciado (digestão eletrônica). Na ausência de contaminação, uma das culturas era 

escolhida para se proceder ao repique em larga escala ( 500mL de 2x YT) para posterior procedimento 

de isolamento do cosmídeo. Uma alíquota de cada cultura foi mantida estocada em glicerol ( 40% v/v) 

a-70ºC. 

A obtenção dos cosmídeos purificados em larga escala se deu através da lise alcalina de uma 

cultura de bactérias contendo o cosmídeo e posterior ultracentrifugação da amostra em Cloreto de césio 

(lg/mL) e Brometo de etídio (0,5 mg/mL) (SAMBROOK et al. , 1989), quando o bandeamento 

referente à massa de cosmídeos pôde ser identificado na amostra de DNA centrifugado. Para a retirada 

do Brometo de etídio foram feitas extrações com Butanol saturado com IM NaCl e para a posterior 

retirada do sal, procedeu-se a uma diálise em tampão TE (10 mM TRIS; 1 mM EDTA) segundo os 

protocolos modificados descritos no item anexos (página 86). 

7- Biblioteca 

Optamos pela nebulização dos cosmídeos obtidos em larga escala. Para tal, utilizamos um 

nebulizador de inalação onde a amostra era forçada a passar por um pequeno orificio. Posteriormente a 

quebra do DNA dos cosmídeos, este foi tratado com as enzimas T4 DNA polimerase, Klenow e 

Polinucleotídeo kinase para o reparo das pontas ("blunt end") e para que fosse possível a ligação com o 

vetor (vide anexos, página 88). 

Após este procedimento isolamos fragmentos de DNA com tamanho em tomo de 1.500 a 3.000 

pares de bases através de um gel de agarose (0,8%) e procedemos à ligação com o vetor. Para a 

construção das bibliotecas utilizamos os vetores pUC 18 ou pUC 19, abertos no sítio de Smal, e 

tratados com fosfatase alcalina por 15 minutos (http://circuit.neb.com/cgi

bin/onlineorder.pl/neb/products/nucleic/304-1 .html). Após a ligação dos insertos com os vetores, 

bactérias da linhagem de E. coli DHl0B foram transformadas por eletroporação e plaqueadas em meio 

de cultura sólido TYE contendo 100 µg/mL de carbenicilina, X-gal (0,032 mg/mL) e IPTG (0,032 

mg/mL ). As colônias foram selecionadas através da expressão de lacZ; bactérias contendo o 

plasmídeo, ou seja, vetor ligado a inserto, produziram colônias brancas ao serem plaqueadas. 
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8- Obtenção de plasmídeos para seqüenciamento ("Minipreps") 

No início do projeto obtivemos material a partir de mini preparações de DNA plasrnidial 

baseado no método de lise alcalina (BIRBOIN & DOLY, 1979) com modificações realizadas pelo Dr. 

Marcelo Bento Soares (Universidade de Iowa, EUA). Outro método, conhecido como "boiling prep" 

ou "micro wave protocol" foi introduzido para a obtenção simultânea de 96 clones em placas, adaptado 

do método de Holmes e Quigley (1981). Através desse método, 96 colônias brancas são repicadas em 

meio Terrific Broth com adição de carbenicilina e incubadas em agitador, 300 rpm, a 37 ºC por 24 

horas. O meio é descartado após centrifugação e a cultura é ressuspendida em tampão MW-TWEEN 

20 e fervida por dois minutos em forno de microondas. Após nova centrifugação, é coletada a fase 

superior que contém os plasmídeos ( consultar anexos à página 89). 

No caso de seqüências de fechamento de cosmídeos ("gap-filling sequences") os clones das 

placas contendo colônias transfectadas com fragmentos de DNA tiveram seus plasmídeos isolados para 

seqüenciamento através de lise alcalina descrita em Sambrook et a!., 1989. 

9- Següenciamento 

A reação de seqüenciamento do DNA baseou-se numa adaptação do método Dideoxi de Sanger 

(SANGER et ai., 1977) com a utilização de um kit de seqüenciamento fornecido pela Perkin Elmer 

Biosystems (item anexos, p.90). O método utiliza uma polimerase termo estável (Ampli Taq 

polimerase) com "primers" de iniciação universal (Ml3-21) ou reverso (M13 Reverse) específicos para 

os vetores utilizados. Os ddNTPs não radioativos são ligados covalentemente à substâncias 

fluorescentes específicas para cada ddNTP, que após excitação pelo feixe de laser do seqüenciador 

(ABI PRISM 377 -PE), emitem fluorescência em comprimentos de onda diferentes identificando cada 

uma das quatro bases (A, T, C, G). 

Após a precipitação das amostras (vide p.90), estas são aplicadas no seqüenciador onde 

separam-se por eletroforese em gel de poliacrilamida e uréia utilizando placas de gel de 48 cm em 

módulo de programação "Seq Run 48E-1200" por sete horas. A reação de seqüenciamento cíclico é 

linear e foi adaptada do protocolo original da Perkin Elmer para otimização do processo. As seqüências 

são armazenadas em um microcomputador Power Macintosh através de um programa de coleta de 

dados ( ABI Prism Data Collection) onde os dados brutos são convertidos em cromatogramas através 

do programa Sequencing Analysis versão 3.3. Os dados obtidos foram enviados ao Laboratório de 

Bioinformática e para um computador, plataforma UNIX, no Laboratório QR. 
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O cosmídeo 07H04 apresentou uma região onde se formava uma alça ("hairpin") bloqueando a 

passagem da TaqDNA polimerase proveniente do kit de seqüenciamento da Perkin Elmer. O problema 

foi resolvido com seqüenciamento manual, utilizando o kit da Perkin Elmer "AmpliCycle Sequencing 

Kit" com isótopos radioativos a uma temperatura de amplificação de 68 ºC . 

1 O- Montagem ("finishing") dos cosmídeos 

A montagem de um cosmídeo consiste na comparação e junção entre seqüências de vários 

insertos que, unidas umas as outras, formam uma seqüência consenso para gerar apenas um contíguo 

("contig") de seqüências. 

Os cosmídeos foram montados, utilizando as leituras das bibliotecas de "shotgun", através do 

programa phred+Phrap+crossmatch e consed (http://bozeman.mbt.washington.edu). Para cada 

cromatograma considerado de boa qualidade e enviado à Campinas, o programa phred atribuía valores 

de qualidade ("quality values ou QV") para cada base seqüenciada. Este valor de qualidade das bases 

seqüenciadas, também denominado de "phred values" está relacionado com a probabilidade de uma 

base (A, T, C ou G) estar errada. É calculado pela seguinte fórmula: 

QV= -10 log (PE) onde, 

QV= valor de qualidade, 

PE= probabilidade da base seqüenciada estar errada. 

Somente valores ("phred-value") maiores que 20 foram considerados satisfatórios, ou seja, o 

erro aceitável no seqúenciamento de cada base deveria ser menor que 1 base em cada 100 

seqüenciadas. O programa Phrap realizava, então, a comparação e montagem de contíguos das 

seqüências analisadas pelo programa phred. O programa consed é responsável pela visualização 

gráfica dos arquivos de montagem dos contíguos e determinação de regiões de baixa qualidade, 

( atribuindo uma escala de cores para cada base), seqüenciamento em uma fita única ou discrepâncias 

de alta qualidade. 

Após o fechamento virtual dos cosmídeos, as respectivas seqüências foram enviadas pela rede 

(Internet) ao Laboratório de Bioinformática na Unicamp. Um relatório final mandado pela Unicamp 

diagnosticava problemas de qualidade na montagem final ("assembly") do cosmídeo para que fossem 

feitos os refinamentos necessários na seqüência gerada. Os critérios estabelecidos para que um 

cosmídeo fosse considerado terminado ("finished") foram: 

1) todos os cromatogramas utilizados na montagem do cosmídeo deveriam estar depositados no 

banco de dados em Campinas; 
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2) a montagem do cosmídeo deveria ser realizada utilizando somente as seqüências depositadas no 

Laboratório de Bioinformática; 

3) a montagem dos cosmídeos poderia ser realizada com ou sem "screening" contra Lawrist4. 

Quando realizada sem "screening" contra Lawrist4, as seqüências contendo as regiões do vetor 

deveriam estar presentes nas extremidades da montagem. 

4) a taxa de erro aceitável na montagem deveria ser igual ou menor que 1 em cada 1 O. 000 bases 

(0.01%); 

5) cada base do consenso deveria ser confirmada por ambas as fitas de DNA, pelo menos uma 

vez; 

6) a qualidade de cada base da seqüência consenso não deveria ser menor que "phred value" 20 

nem poderiam ocorrer bases, em leituras, com qualidade igual ou superior a "phred value" 40 

que discordassem da seqüência consenso, de acordo com o programa phred. 

11- Construção de "primers" 

Com o intuito de se atingir a taxa de erro de 1 a cada 1 O. 000 pares de bases seqüenciados, 

"primers" foram desenhados para cobrir regiões dos cosmídeos onde as seqüências não apresentavam a 

qualidade desejada. Para a construção desses "primers" utilizamos o programa "Gene Runner" e a 

síntese dos mesmos foi realizada em sua maioria pela empresa Bio Synthesis. Os "primers" possuiam 

em tomo de 18 pares de bases. As reações de seqüenciamento com os "primers" desenhados foram 

feitas utilizando como "template" (molde) o próprio DNA do cosmídeo não nebulizado ou a leitura 

("read") correspondente. 

12- Procura e anotação de ORFs 

Após serem considerados "finished" as seqüências dos cosmídeos tomaram-se disponíveis para 

a anotação dos genes. A determinação das ORFs (fases abertas de leitura ou "open reading frames") 

realizou-se através do programa GLIMMER (SALSBERG et ai., 1998), que faz uma busca das 

possíveis regiões de DNA que codificariam uma dada proteína. Esta busca, realizada pelo Laboratório 

de bioinformática, baseia-se num treinamento prévio do programa por códons de iniciação e término 

de síntese de proteínas com alta probabilidade de flanquearem uma região codificante. O treinamento 

do programa foi realizado com seqüências da própria Xylella fastidiosa para a obtenção do padrão 

estatístico de utilização de códons em regiões codificantes. Os códons com maior ocorrência foram 

ATG, GTG, TTG e CTG para iniciação e TAA, TAG e TGA para término. A utilização do 
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GLIMMER, exige que a seqüência do cosmídeo esteja em formato FASTA. Este programa pode ser 

instalado em máquinas UNIX/ LINUX. 

A análise das ORFs pelo programa GLIMMER tomou-se disponível ao programa Seguin 

(BENSON et ai., 1999), que contém arquivos com as posições relativas de cada ORF ao cosmídeo e 

sua tradução. O Seguin gera uma lista de ORFs, representadas por setas que indicam a fita codificante 

de DNA (C ou U). O laboratório de bioinformática adotou como U a fita não complementar 

("uncomplemented strand") onde a seqüência é igual ao mRNA e está representada na seqüência do 

formato FASTA. Já, C significa fita complementar ("complemented strand") e a seqüência igual a do 

mRNA está representada na fita complementar a da seqüência do F AST A 

O programa faz o reconhecimento do codon de iniciação, por exemplo, o ATG é procurado na 

seqüência F ASTA da seguinte maneira: 

5'-ATG-3' e 3'-TAC-5' nesse caso a transcrição ocorre no sentido da seqüência FASTA (U ou+) 

5'-CAT-3' e 3 ' -GTA-5 ' nesse caso a transcrição ocorre no sentido inverso (C ou-). 

13- Busca de tRNAs 

Foi utilizado o programa tRNA scan-SE, versão 1.1 (LOWE & EDDY,1997), disponível na 

página http://www.genetics.wustl.edu/eddy/. Para executar o programa é necessário apresentar a 

seqüência F ASTA do cosmídeo, utilizando como parâmetro de busca organismos procariontes. No 

caso da similaridade ser encontrada, o programa verifica se é formada a estrutura secundária típica dos 

tRNAs. 

14- Anotação dos cosmídeos 

Utilizamos o programa BLAST ("Basic Local Alignment Search Tool") do NCBI ("National 

Center for Biotechnology Information") através do programa Seguin. O Laboratório de Bioinformática 

providenciou que as ORFs geradas pelo GLIMMER fossem uma a uma comparadas às seqüências 

depositadas nos bancos de dados, utilizando o programa BLASTp versão 2.0 (ALTSCHUL & GISH, 

1996), para a verificação de similaridades. Entretanto, cada laboratório ficou responsável por conferir 

este processo e anotar os comentários específicos às proteínas encontradas, classificando-as em 

categorias de acordo com uma tabela de classificação de Escherichia coli (RILEY, 1993). 

Para a conferência de similaridades duvidosas ou fracas, programas como o PSI-BLAST 

("Position Specific Interated BLAST"; ALTSCHUL et ai. , 1997) e P-FAM ("Protein families database 

of alignments and HMMs"; http://www.sanger.ac.uk/Software/Pfam) foram adotados. Utilizamos 
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como parâmetro de busca de similaridade, a matriz Blosum 62, com filtro e não redundância ("non 

redundant protein database, nr"). Após a seqüência de aminoácidos FASTA da ORF ser submetida ao 

programa BLASTp, uma janela lista todas as possíveis proteínas com as quais a ORF tem similaridade. 

Nessa janela, verificamos o valor de E ("expected value") que indica a chance do alinhamento ter 

ocorrido ao acaso fortuito (ALTSCHUL & KOONIN, 1998). Um E=0 indica o valor máximo de 

confiança na similaridade entre a ORF e a proteína indicada. Outras informações como o tamanho da 

proteína e função foram indicadas. 

Uma ORF poderia ser descrita com base na sua similaridade ou não com proteínas dos bancos 

de dados da seguinte maneira: 

1. "Putative protein", quando as seqüências das ORFs eram similares a proteínas ou 

genes de função conhecida, depositados nos bancos de dados, com "E-value" menor 

a 10 -5-
' 

2. "Conserved Hypothetical Protein" (kDa), quando as seqüências das ORFs eram 

similares à proteínas com função desconhecida (também determinadas por programas 

e consideradas hipotéticas), com "E-value" menor a 10 -5
; 

3. "Hypothetical Protein" (kDa), quando as seqüências da ORF não eram similares à 

proteínas ou genes presentes nos Bancos de Dados, com "E-value" maior ou igual a 

10 -3_ 

4. Quando 10-5<"E-value"<l0-3
, então a seqüência da ORF era analisada pelos 

programas PSI-BLAST, para a verificação de similaridades fracas, P-FAM e HMM

PROSITE; estes dois últimos com referência aos domínios protéicos. 

Assim, as ORFs poderiam ser classificadas da seguinte maneira: 

a. se a busca no PSI-BLAST convergisse para uma determinada proteína ou gene até a 

quinta interação, então a ORF era anotada como "Putative Protein" mas com "E

value" da submissão ao BLASTp e menção a busca no PSI-BLAST; 

b. se após cinco interações do programa PSI-BLAST não houvesse a convergência a 

nenhuma proteína ou gene mas a busca no P-FAM ou HMM-PROSITE identificasse 

um domínio de uma família de proteínas, então a ORF era identificada como 

"Putative Protein" pertencente à família identificada; 

c. se não houvesse convergência nem simiraridade a alguma família protéica, a ORF 

era considerada como "Hypothetical Protein" (kDa). 
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Para todas as ORFs anotadas havia um campo de descrições a respeito da função do gene ou 

proteína, reação catalisada, classificação em uma categoria funcional, acesso aos bancos de dados do 

Gene Bank ou Swiss Prot e "E-value". As categorias podem ser encontradas no "site" 

http://onsona.lbi.ic.unicamp.br/xf/ [outubro, 2000]. Como parte do projeto, o Laboratório QR ficou 

responsável pela verificação de cada ORF classificada na categoria de biossíntese de pequenas 

moléculas ( categoria II). As principais categorias são identificadas como: I-metabolismo intermediário, 

II-biossíntese de pequenas moléculas, III-metabolismo de macromoléculas, IV-estrutura celular, V

processos celulares, VI-elementos genéticos móveis, VII-patogenicidade, virulência e adaptação, VIII

proteínas hipotéticas, IX-ORFs com categoria indefinida. 

15- Revisão da categoria II 

Pesquisamos as possíveis funções dos genes relacionados a essa categoria em uma série de 

páginas da Internet que possibilitaram a busca de referências bibliográficas acerca desses genes. As 

páginas mais utilizadas foram [atualização em setembro, 2000]: 

http://ncbi. nlm. nih. gov/PubMed/ 

http://www.kegg.com/ 

http://ecocyc.pangeasystems.com 

Esta última foi de importância fundamental na compreensão das vias de biossíntese de 

pequenas moléculas em E. coli e sua comparação às proteínas encontradas em Xylella. Assim, com 

base nas vias de E. coli, pudemos decidir quais proteínas necessárias para a biossíntese de determinada 

molécula estavam presentes em Xylella e qual sua importância na via biossintética (se a proteína é 

essencial ou se existe uma rota alternativa na produção de determinada molécula). 

Como muitas regiões do genoma não haviam sido anotadas por estarem cobertas somente com 

leituras de "shotgun" e fago Lambda estas ainda não estavam disponíveis nos arquivos do Sequin. Por 

conseqüência, muitos genes pertencentes às vias não foram identificados e perderam-se nestas 

seqüências. Para suprir essa falha procedeu-se a dois caminhos: um realizado pelo Laboratório de 

Bioinformática onde a medida que as regiões eram cobertas o programa GLIMMER identificava as 

ORFs dessas regiões quando era feito uma busca por similaridade no BLASTp; e outro caminho 

inverso, no qual a procura de cada gene das vias que não havia sido anotado era feito através da 

comparação das seqüências das proteínas ausentes em Xylella mas presentes em outros organismos 

contra o genoma da Xylella utilizando para isto o programa tBLASTn. 
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Quando os genes não eram encontrados em Xylella fastidiosa, procedeu-se à busca dos mesmos 

em diferentes microrganismos obedecendo ao critério de busca em genomas seqüenciados de 

microrganismos Gram-positivos ou negativos com tamanhos de genoma maiores ou menores que o 

genoma de Xylella. Assim, pudemos obter os genes conservados numa determinada via biossintética 

para diferentes microrganismos. 

Utilizamos também para essa análise o banco de dados do COG ("Cluster of Orthologues 

Groups") do NCBI (TATSOV et ai. , 2000), o qual consiste numa tentativa de classificar 

filogeneticamente as proteínas codificadas em 21 genomas de bactérias, arqueobactérias e eucariotos. 

Os COGs são identificados com base na comparação de seqüências protéicas entre genomas 

completados utilizando o programa BLAST após mascarar regiões "coiled-coil" e de baixa 

complexicidade. A construção do banco de dados do COG é baseada na noção de que qualquer grupo 

com mais de 3 proteínas, provenientes de genomas distantes, que sejam mais similares umas às outras 

do que à outras proteínas do mesmo genoma, são preferencialmente classificadas como pertencentes ao 

mesmo grupamento ortólogo. Esta predição é também verdadeira nos casos em que as similaridades 

entre proteínas é relativamente baixa. Sendo assim, as proteínas ortólogas têm tipicamente o mesmo 

domínio conformacional e provavelmente as mesmas funções. 
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IV. RESULTADOS OBTIDOS 

IV.1 BIBLIOTECAS DE NEBULIZAÇÃO E RESTRIÇÃO 

As bibliotecas de nebulização e restrição foram geradas pelo Laboratório Coordenador de DNA 

e distribuídas aos laboratórios de seqüenciamento. O Laboratório QR seqüenciou apenas bibliotecas do 

isolado zero de X fastidiosa provenientes do clone do INRA. Foram seqüenciados aproximadamente 

1.900 leituras ("reads") com 1.435.823 pares de bases. Deste total, não foi estimada a quantidade de 

pares de bases com "phred value" menor que 20 (Tabela 1 ). 

Bibliot;~a .JI-Des~riçio .. da-bibliÕteca - ·--- ---]! T?ial d~·-""--·lrr Õí~-d~ p~~~-s--r'fot~ld~ ~~tÕ~ J 
L ! ,_,,,.,===,.,;:_! leituras __jí de bases 1 ! 

E:- -~o~Ap~~~al, ~=~~~~~lL _____ JE~~---]~:_--= __ J! 
E oo2·--· 1 ~o~A;s~~al, digerido--com Nsil em. pBS(+) digerido ·11. 163---·-· --· Jr· 127.431 ... - ---]!" 22.262 -··----· ·--· Ji 

ixo:0003 --,1 DNA ~;tal, digeridocomNsiI em pBS(+) digerido li' 143= -· -]1 117.500 -""-- ·= -]1 22.469 ---.->-1YJi 
L _! com Pstl -==""""=======.._,,,___li _: 1 i 
t º·0301 ____ ]1~Ne~d~~1:~~do .. com - Munl -em .. . pBS(+) ll 142 ... - ]l 115.M8 ____ Jr6.6W----: 
r:0302 1:!m:º:! ;~:;do ;;.,m Muni em pBS(+)jfi09-~J[::~~6Ãi9____ 1 

E 3·----·ir-~Ne~d~º:~~1:~~do com Mun( ·em pBS(+5"ii 61- --- .. · --- 1·47.246·--------J "18.980----··------·11 

XO-Õ304--~ ~d~º:! J~~~do 0 com 0

Munl - em. pB:1.: -~-h]J5_723--~1·18.640 -=] 
0-1Ô03 ___ ,.. -· descrita -· ·-----· ----·- --- -- ----- ·-- ---·-r11s ·-- -------J n .2so··--------·'];' 6.331·----·---· -· "]1 

------·-·-·--·-] 45 _______J 34.889-- --- 11 2.841 -----· ~I 
------ ------- ........J! 113 ____ -·--J[~o._229 · -· ![ 2.s4s _ _ ---~J1 

l~==~!,,,-_.,_,,;;,,, __ ;,,.,, ___ ,,,,_,., __ ;,,;,,,, __ ,,,;,; ..... e= ....... =----=-·-"""'-=· .. .. . .. ... .. ................ .. .... . ........ 1! .. ..... . .. ........... 11·-------.. -·---.. ---··-·- -·-··----·--·-......... _ ........ ·1! 
__li 99 •. __ ,.i 62.185 4.660 1: .. ... · ·· · ~:--·J! si· ... ·--=r42 ... ss9 2.91s·-------J1 

---· _, .... --·---·===_=_ = ·--.- .. __j/76-----=-='-_ ·11 60.226 _____ J l fu ... _:_J 
· f Não descrita .............. _ . ______ .. ·· · ···--·--iÍ 95 ·· .. ··· --]í 78.706-·- ... =.JL7.201 ·- .. -·---J 
Í Não descrita-----··----------------- ---- ----------==-1j1i 105 · --- ] ~ --·~L 6~~ - --·- f 
f""Não des~~ita - .. . ... . ... ... .... -· =:J~ .,.. -·· .. l: 1oiss7 . ·-1·7.367---... -··-- I 

- ~ ~scrit; · · · · ... · -·... ·=:Jrsi""--===cs7Í2 8.387=-]LJ_.712 
-- ! Não descrita=---=-~ - .. · -- · · ----·-j[t"Ü6~~-·-- __ j ~ -·=J.6.49""'4·=··-""'--""'-""-=···=J"'1!' 

Í ~:~. ;~::~:~ºusli~:d1~so~e!ºI.o~~~ª~~~~, b=~~~l :_=_Ji 49.085 __ .. ... _]r -013 .. ____ _]! 
li"===== NA .. total -·nebulizado, - vetor . m13 --mp19,---sítio . :· 96------·-·-1r·64.846 . . ·1,972 . .. ...... JI 

mal. Fragmentos de 1.500 a 3.000 pares de bases L_ i 1i ! 

~'=<s=.= ....... d b ................ ..... ====~ .... ....... ==--™·····-=:]J __ l_',?~º . -·- ··· ~ Jf}.435.823 __ ] [225.414·---·-"'""J! 
Tabela 1: Estimativa de seqüências geradas a partir de placas de bibliotecas de nebulização e restrição. 
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IV.2. SEQÜENCIAMENTO DE COSMÍDEOS 

Foram totalmente seqüenciados 13 cosmídeos utilizando-se sempre a estratégia de 

subclonagem por nebulização. A tabela 2 indica o total de leituras obtidas para cada cosmídeo e o total 

de clones obtidos pelo laboratório QR para um cosmídeo ser considerado fechado. Observamos que, 

como os cosmídeos sobrepunham-se, a quantidade de leituras que cobre um cosmídeo inteiro é sempre 

muito maior que o total necessário para seu fechamento. A taxa de erro indicada refere-se ao total de 

leituras com sobreposição. 

Os primeiros cosmídeos a serem seqüenciados foram o 07H04 e 07H03. Todos os clones para o 

seqüenciamento destes cosmídeos foram obtidos através de minipreps por lise alcalina. Os demais 

clones dos outros cosmídeos foram obtidos através do protocolo de "boiling prep". 

O mapa das regiões de sobreposição entre os cosmídeos encontra-se disponível no item anexos, 

página 94. 

i04A04 1.915 -- 1847 -- li 46.88i - .. 1!0.00 / lõOOObp - 1 

l~f"=:=: =:-: ... -- =_=..il!t=7 19 _=220=7 =_= ___ = __ ==llr=:=;:=_=_ -=: =_== _____ = ___ =---=]~1~Í"=:=;=·:=: =-=:=----~---==-= ___ = __ ==: __ = __ -_ ~~. :=::=-:-; .. = .. :=;:=--~=: =-: =:_=_ =_ ... ____ -=""""'! ' 

c07HOJ - . 48.325 .. . - - O.ÕO / JÚOOO hii ·- 1 640 540 

... 39.395 -- - .... - l-o.oó i iõooó bp ·- . . ..... 1 ·- · . . . . r-· 
1.058 1689 

... ... 
i?Õ5 

·-· ...• 

11 978 

l~~: !(510 
L.,_ 

---- · -1F - o.oó 1 10õoo_ b~-~ -·-- ---- . ] 

1136.829 -· 0.00 / l OOOObp J 
]~º7_ L .. 

1833- 733 
1 

-Jr-377 

'"=.=]144.492 - ..... -- - 10""'.0"""0""'1"'-1""o""'o=o=o =bp=-==··'"-"·'-"-"·- =Jí 
,....,..,. ____ ... ...__.,.........,..,.,....,...,,.,.,, _ _ __ r_~A-=8=3-=== ==---·=- =-· =--= · --- ...!!o:º=··º=º=1=1=º º=º....,,·º =b=p=--= -=='--~11 

---- ,37.-916 --- -
1 

O.O~/ lOOOô bp - _ -- 1] 849 

Tabela 2: Següenciamento dos cosmídeos. O total de leituras indica a quantidade de leituras que cobrem o cosmídeo, 
uma vez que ocorre sobreposição entre os mesmos. O total de leituras obtidas pelo laboratório QR indica a 
quantidade necessária de leituras para o fechamento dos cosmídeos. 
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IV.3. ANOTAÇÃO 

Através da anotação dos cosmídeos, observamos que a maioria das ORFs encontradas pelo 

GLIMMER foram classificadas na categoria de proteínas hipotéticas ( 44,30%), sendo estas com baixa 

similaridade com qualquer proteína conhecida nos bancos de dados. As proteínas hipotéticas porém 

conservadas, totalizaram 10,4% das proteínas anotadas. Entretanto, observamos que a maioria das 

classes de categorias foi coberta, encontramos na categoria I de metabolismo intermediário proteínas 

referentes ao transporte de elétrons, proteínas participantes do ciclo do ácido tricarboxílico, degradação 

de pequenas moléculas e funções regulatórias globais, num total de aproximadamente 7,7%. 

Observamos ainda, proteínas envolvidas no processo de patogenicidade, adaptação e produção de 

toxinas totalizando 6,5% das proteínas encontradas. E mais, 8,45% das ORFs encontradas pertencem à 

classe de transportadores celulares e 13,9% pertencem à categoria de metabolismo de macromoléculas 

e biossíntese de pequenas moléculas. 

Em alguns cosmídeos constatamos várias pequenas ORFs seguidas, em regiões intergênicas, 

com pouca ou nenhuma homologia às proteínas dos bancos de dados. Estas ORFs foram descartadas e 

colocadas em observação pelo Laboratório de Bioinformática. Dois problemas poderíam estar 

ocorrendo nestes casos: ou essas pequenas ORFs são reais, mas ainda não têm similaridade a nenhuma 

proteína dos bancos de dados, ou são artefatos aleatórios (BAPTISTA, 2000). Atualmente, algumas 

dessas ORFs podem ter se juntado às ORFs vizinhas formando uma ORF maior. Além disso, 

encontramos algumas ORFs que se sobrepunham às outras de maior tamanho com similaridade nos 

bancos de dados. Essas ORFs também foram expurgadas. 

3.1 Anotação do cosmídeo 02Al 1 

A anotação do cosmídeo 02Al 1 se deu apenas parcialmente (da posição 18.718 à 38.616) 

devido à sobreposição ao cosmídeo 09A12, anotado anteriormente por outro laboratório. 

Neste cosmídeo não foi possível identificar a presença de tRNAs através do programa tRNA 

scan. As ORFs anotadas encontram-se na figura 1 e sua classificação na tabela 3. 

Pertencem à categoria II, de biossíntese de pequenas moléculas, a ORF 26, envolvida na 

biossíntese de alanina e a ORF 22, com função na biossíntese de ribonucleotídeos de pirimidina. 
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Figura 1: ORFs anotadas em nosso laboratório do cosmídeo 02All. As ORFs hipotéticas anotadas na 
Tabela não foram representadas. As setas em preto indicam o nome da ORF e sua posição relativa ao cosmídeo (por 
exemplo, XF(1)-02A11(2)-gt<3)38(4)u(S) quer dizer: (1) Xfastidiosa, (2) cosmídeo 02All, (3) ORF encontrada pelo 
programa GLIMMER e (4) seu número correspondente à posição no cosmídeo, (5) c= complemented e u= 
uncomplemented). As setas rosas indicam a proteína ou gene anotado. 
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XF-0~1-gl24u Proteina con1ervada hipotetica > 

Proteina con .. rvada hipotetica >-0,All-gl32c 

XF-02.11-gl23u Proteína h- etíca 62 .88 kDa 

Proteína hi~otetica 11 . 98 kDa-O~-gl31c 

XF-02~.11-gl22c Putative tr- ortador de acuca> 

Putatíve c~ idilato quinaseF-0~1-gl3Dc 

XF-O,All-gl 20c Putative per. ase , transportado > 

Putative prj teina ribosomal 30S-024'1-gl29c 

Putatíve pro.ijiina de membrana i > 

Tabela 3: Anotação do cosmídeo 02All. A seqüência examinada possui 19.898 pb. As ORFs são indicadas 
pelo nome do cosmídeo seguido da posição encontrada pelo GLIMMER As colunas "de" e "até" indicam a posição 
relativa da ORF ao cosmídeo. A coluna denominada de "fita" indica a direção relativa da ORF à seqüência FASTA 
do cosmídeo; (-) = transcrição ocorrendo no sentido da seqüência FASTA, (+)= transcrição ocorrendo no sentido 
inverso. A coluna "acesso" indica o código do banco de dados em que se encontra a proteína mais similar, onde Sp= 
Swiss Prot e Gi= GenBank. Algumas ORFs encontradas pelo GLIMMER já não são mais descritas na nova versão 
de ORFs do genoma de Xylella fastidiosa sendo substituídas manualmente por terem tamanho muito pequeno 
(menor que 100 aminoácidos). Estas ORFs (indicadas em vermelho) podem ter se juntado às ORFs vizinhas ou 
quando situadas seguidamente, podem ter formado uma nova ORF com maior tamanho. 

lu~ ··--·····--·--··-····-··· 
L!.!!. otética 9.54 kDa 

----------- -
Citidilato quinase 

III.B .2 
III.C. l 

VIII.E 1 

Gil2313129 

H. ,ylori 
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Transportador de 
açúcar ABC 

Hipotética 62.88 kDa 

Hipotética 9.33 kDa 

3.2 Anotação do cosmídeo 05B03 

----
irlC53309 nterobacter faecalis 

VIII.B 

le-41 
--·-·--·- ~ ---- -----------· 

V.A.3 Gil6137042 Strptomyces 
IV.A. l coelicolor 

VIII.B 

VIII.B 

8e-=-s--r VIII.A- SplP29943 

L--. ___ _ 

VIII.B 

SplP35154 

E.coli 

A anotação do cosmídeo 05B03 também se fez apenas parcialmente (da posição 503 à 25.588) 

pois este cosmídeo fazia sobreposição aos cosmídeos 07All e 09A12, anotados totalmente. A 

seqüência anotada possui 25.085 pares de bases onde foram identificadas originalmente 30 ORFs pelo 

programa GLIMMER (Figura 2). Observamos ORFs anotadas na categoria de patogenicidade, 

virulência e adaptação (categoria VII), sendo estas ORFs pertencentes a um grupo de toxinas (ORFs 

01, 15, 16 e 29) encontradas em E. coli e em um eucarioto. Observamos também, uma grande 

quantidade de ORFs hipotéticas (ORFs 17 à 28) com função totalmente desconhecida e que possuem 

baixa similaridade com outras proteínas existentes atualmente nos bancos de dados. 
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Figura 2: ORFs anotadas em nosso laboratório do cosmídeo 05B03. As ORFs hipotéticas anotadas na 
Tabela não foram representadas. As setas em preto indicam o nome da ORF e sua posição relativa ao cosmídeo; c= 
complemented e u= uncomplemented. As setas rosas indicam a proteína ou gene anotado. 
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Tabela 4: Anotação do cosmídeo 05B03. As ORFs são indicadas pelo nome do cosmídeo seguido da pos1çao 
encontrada pelo GLIMMER. As colunas "de" e "até" indicam a posição relativa da ORF ao cosmídeo. A coluna 
denominada de "fita" indica a direção relativa da ORF à seqüência FASTA do cosmídeo; (-) = transcrição 
ocorrendo no sentido da seqüência FASTA, (+)= transcrição ocorrendo no sentido inverso. A coluna "acesso" indica 
em qual banco de dados se encontra a proteína mais similar, onde Sp= Swiss Prot e Gi= Gene Bank. Proteínas 
conservadas hipotéticas significam que são similares à proteínas hipotéticas descritas em outros organismos e 
proteínas descritas apenas como hipotéticas são possíveis proteínas existentes apenas em Xylella pois possuem muito 
baixa similaridade com qualquer proteína do banco de dados. 

ORF d~~~í Fita Proteína E-value L Categ~~==ir _Acesso . J Org~ smo •• ==:J 
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4497 3805-- l:__] Hipotética 25 .76 kDa ·-1-------·rvm_B _______ :--·----- ------ 1 ------------------
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Acetil-xileno esterase 

Aminotransferase 

Hi otética 5.42 kDa 

Secretora de toxina, 
trans ortador ABC 

Secretora de hemolisina, 
proteína D 

-,--------
! Hi otética 3.53 kDa 

3.3 Anotação do cosmídeo 02D09 

VIII.B 

VIII.B -·--- 1-----7 

------- [---------] 
-- 1 1 

--- r-------I. ---------7 -- 7L ____ _ 
l.__ [-----J 

1VIII.B 

VIII.B 
------
VIII.B 

Este cosmídeo foi totalmente anotado (41.845 pb) e originalmente possuía 53 ORFs. Note que 

embora existam nomenclaturas de ORFs seguidas até o número 53, as ORFs 21 e 29 foram 

desconsideradas pois estavam contidas dentro das ORFs 20 e 28. As demais ORFs ( em vermelho) já 

não existem mais na versão nova de ORFs de Xylella fastidiosa . Notamos que no início deste cosmídeo 

ocorre grande concentração deste tipo de ORF, assim como entre as posições 11.794 à 13.881. As 
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ORFs 14 e 15 pertencem a um sistema de regulação de dois componentes e as ORFs 28 e 30 pertencem 

à categoria de transportadores; ambos os pares possuem a mesma orientação. As ORFs 36, 37 e 38 

também com mesma orientação, podem fazer parte de um operon e são constituíntes de subunidades 

ribossomais. Em seguida (ORFs 39 e 40), encontramos duas ORFs que fazem parte do processo de 

divisão celular (Tabela 5). 

Encontramos através do programa tRNA scan um tRNA para arginina na posição 3155 à 3232 

(-). Este tRNA possui 78 pb com anticódon AGC localizado nas posições (relativas ao tRNA) 36-38. 

Figura 3: ORFs encontradas pelo programa GLIMMER no cosmídeo 02D09. As ORFs hipotéticas anotadas na 
tabela 5 não foram representadas. As setas em preto indicam o nome da ORF e sua posição relativa ao cosmídeo; c= 
complemented e u= uncomplemented. As setas rosas indicam a proteína ou gene anotado. 
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Tabela 5: Anotação do cosmídeo 02D09. As ORFs são indicadas pelo nome do cosmídeo seguido da pos1çao 
encontrada pelo GLIMMER As colunas "de" e "até" indicam a posição relativa da ORF ao cosmídeo. A coluna 
denominada de "fita" indica a direção relativa da ORF à seqüência FASTA do cosmídeo; (-) = transcrição 
ocorrendo no sentido da seqüência FASTA, (+)= transcrição ocorrendo no sentido inverso. A coluna "acesso" indica 
em qual banco de dados se encontra a proteína mais similar, onde Sp= Swiss Prot e Gi= Gene Bank. Em vermelho, 
ORFs que atualmente não se encontram na versão nova de ORFs da Xylella. Estas, podem ter se juntado à ORFs 
vizinhas ou formado novas ORFs de maior tamanho. Neste último caso, a nomenclatura mudou. 
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S.melioti 

M tuberculosis 

H.pylori 

Pseudomonas sp 

Yersinia 
enterocolitica 
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Asparaginil-tRNA 
sintetase 

Categoria 

O.O 

1···-·- . ··--·-] 
Acesso I Orgamsmo _ 

SplQ56902 Y. 
enterocolitica 

SplP17242 E.coli 

o:or 17662] @ 519 ]r=--· Hipotética 5.62_kD_ a__ -=:Jrvin.-B-]L _____ [ ---=, 
11
EJ"""3""~=-!!r~""'í""77""4""'9""'-eo!!=l=8=08=7= __ ~~í""+=-=-=""l:=;""f""'.~""'~e""to""'·--a=~=a=-hi=p..-_o..,te.,,,,_'t""ic=i ""-:i=,,,=_=24""'··-- ~ ~r-SplP36539 [ Ecoli ------, 

36 j 18327 18758 + Sub~--d-ackribosomal -33 ! III.B.~ ] fspfoo"7813 I Neisseria 
30S, proteína S6 1 __ J__ ·- gonorrhoeae 

37 18770 19000 r + 

19607 r·-
23328 + 

40 + 

4 58 33781 + 

36525 + 

Subunidade ribosomal Jlll III.B.2 ]! SplP02374 E.coli 
30S, proteína Sl8 _ _ 

-~~-~-~-;_!-~~
1
-~-n~_l -_º;-om- ~l ! III.B.2 -_-]lSplP02418 · _]Fºli -~---

1 V.B Gil2633966 ÍB.subtilis Proteína segregadora do 
cromossomo, SMC 

Proteína de divisão 

Hipotética 3.93 kDa 

----- "-------
le-14 I V.B 

-------]11 _____ _ 
Hipotética 3.96 kDa li VIII.B 

Fator iniciador de 
tradução, subunidade 
IF-2B alfa 

2e-86 

plP77173 coli 

~---

aeruginosa 

íi°C.7 _____ j SplP07460 ]_E.coli __ _ 
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3.4 Anotação do cosmídeo 09A12 

A região anotada vai da posição 251 à 36.028 totalizando 36 ORFs. Note que as ORFs 13, 15 e 

16 não estão presentes devido ao fato de estarem sobrepostas à outras ORFs vizinhas de maior 

tamanho. Neste caso, foram removidas manualmente. 

No início do cosmídeo observamos a ocorrência de várias proteínas hipotéticas ( em vermelho) 

não encontradas na nova versão de ORFs do genoma. As ORFs 20, 23 e 24 fazem parte de subunidades 

ribossomais. A ORF 22 ("GTP binding protein") foi classificada como categoria VII.A (conservadas) 

pois sua função não foi estabelecida. 

Utilizando o programa tRNA scan encontramos na posição 9910 à 9835 um tRNA para 

treonina (num total de 76 pb) com anticodon CGT (posição 34-36). 

lcl I ogÃ 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 ' 1 1 1 ' 1 1 ' ' 1 1 1 ' ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 

O 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 

XF-09~2-gllBc XF-09\12-gl39c 

XF-09*'"2-gl03c Putatíve ríb,i lavína quínase/ FA~2-gl29cPutatíve fat~r de íntegracao 

Proteína con;irvada hípotetic.W.-gll7c Proteína hí~ tetíca 40 . 94 kDa~2-gl37c 

XF-09A12-gl01u Putative i 1oleucíl-tRNA sinteta>9,M-2-gl27c Proteina con.,jirvada hipotetica 

Proteina conser~ada hipotetica >.12-gl14c Proteina hi~ tetíca 35.21 kDaD9 .. 2-gl36c 

Putatíve lip~ rotein signal pe~gl26u Putative lípiiolysaccharíde cor > 

XF-09 .. 2-gl12c Putative ABC excinuclease, subu>fA12-gl35c 

Putatíve~ roteina lytBF-09~12-gl24c Putative ep1merase/ dehydratase > 

XF-0fA12-glllc Putative SOS ( ibosoaal subunít >~2-gl33c 

Proteína h= etíca 67. 88 kDaJ~2-gl22c Putative metijenotetrahidrofola > 

XF---gl07c Putatíve G~ binding proteín0~-gl32c 

Proteina coyservada hipotetica >-0.w.2-gll9c Putative de~ ogenase ínosina- > 

Putative fa .. de virulencia MV~2-gl30c 

XF-09,12-gl23ctatívw MP síntase 

Putative sub1nidade ribosoaal 

XF-09.12-gl20u 

Puta tive sub'fidade ribosmtal 3 > 

5> 

Figura 4: ORFs encontradas pelo programa GLIMMER no cosmídeo 09A12. As ORFs hipotéticas anotadas na 
Tabela não foram representadas. As setas em preto indicam o nome da ORF e sua posição relativa ao cosmídeo; c= 
complemented e u= uncomplemented. As setas rosas indicam a proteína ou gene anotado. 
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Tabela 6: Anotação do cosmídeo 09Al2. As ORFs são indicadas pelo nome do cosmídeo seguido da posição 
encontrada pelo GLIMMER As colunas "de" e "até" indicam a posição relativa da ORF ao cosmídeo. A coluna 
denominada de "fita" indica a direção relativa da ORF à seqüência FASTA do cosmídeo; (-) = transcrição 
ocorrendo no sentido da seqüência FASTA, (+)= transcrição ocorrendo no sentido inverso. A coluna "acesso" indica 
em qual banco de dados se encontra a proteína mais similar, onde Sp= Swiss Prot e Gi= Gene Bank. Em vermelho, 
ORFs que atualmente não se encontram na versão nova de ORFs da Xylella. Estas ORFs podem ter se juntado às 
ORFs vizinhas ou formado novas ORFs de maior tamanho. Neste último caso, a nomenclatura mudou. 

ORF 

01 

-
02 

03 

8 

20 

3789 3962 

4514 1 3783 -

14882 

15826 

17597 

17637 

19639 j 20244 

20267]'2 3164 

24238 · r 23288··-

+ 

servada hipotética 
130.75 kDa 

--·-------------
Hipotética 6.19 kDa 

1 Conservada hipotética 
26.80 kDa 

-------· 
Hi otética 3.42 kDa 

Subunidade ribosomal 
SOS, roteína L2 l 

otética 40. 94 kDa 

J 

Categoria Organismo 

VIII.A .coli 

----· ------·-- ---·---·--
VIII.B 
---l 7e-23 VIII.A PirlS36438 Podocoryne 

carnea 
-----

VIII.B 

JI ·--- ---------
3e-06 Gij2314298 .pylori 

------~ -----
VIII.B 

VIII.B ,---J..-==-
------_] 

VIII.B 

le-108 1 ~-C J Gil5915671 Ácinetobacter 

O.O I III.B.4 
1

SplP00956 ~ .coli 7 
1 ILÜ.9 I SplP08391:l E.coh j 

Ill.BT 'SpJP02378 E.coli ---

O.O SplP44335 H. injluenzae 
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3.5 Anotação do cosmídeo 07H03 

Este cosmídeo foi anotado totalmente da região 2355 à 47470 totalizando 53 ORFs. As ORFs 

17 e 18 fazem parte de um sistema de dois componentes de regulação de fosfato, que juntamente com 

as proteínas 15 e 16 podem fazer parte de um operon. 

Neste cosmídeo, encontramos ORFs categorizadas nas diversas classes como metabolismo 

intermediário, biossíntese de pequenas moléculas, metabolismo de macromoléculas e adaptação. 

Nenhum tRNA foi encontrado através do programa tRNA scan. 

44 



Figura 5: ORFs encontradas pelo programa GLIMMER no cosmídeo 07H03. As ORFs hipotéticas anotadas na 
Tabela não foram representadas. As setas em preto indicam o nome da ORF e sua posição relativa ao cosmídeo; c= 
complemented eu= uncomplemented. As setas rosas indicam a proteína ou gene anotado. 

lcl I O ?H 
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, l , 1 1 1 1 , , , , , • 1 , 1 , , 
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, , 1 l , , , , , 
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1 1 , , • , , , , 
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1 , , , • , , , 1 
1 

, , , , 1 , 1 , , 
1 

, , • , , , , , , 
1 

1 , , 1 , , 1 , 1 
1 

, , , , , , , r 1 
1 

, , , • , , 

O 5(00 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 

XF-07,3-gl23u XF-07H03fql39u XF-0~3-gl59c 

XF-07~03-gl13utative iso~ trato desidrogena> ~ onuclease E-O--gl49c'utative fat~ de elongacao 

Proteina hi~otetica 10 .69 kDa XF-0713-gl37c Putative . sportador ABC07~03-gl58u 

XF-07J03-gl20u'utative pse_;ourídílato síntas>'J03-gl48u Proteína hirotetica 5. 52 kDa 

XF-07,03-glllu Putative }lutaredoxina 3'-07J03-gl36u Proteína hir tetíca 14. 98 kDa07~03-gl57c 

Proteina h~ otetica 8 .17 kD--gll 9c Puta tive f roteina tonB XF-07,3-g14 7u Proteina hifotetica 4. 05 kDa 

XF-07\03-glO?c Proteína c~ vada hípotetíca >l03-gl35u Putative ri;inuclease guanil-eJ3-gl56c 

Proteína hi~otetica 10.55 kD~3-gll7c Putatíve pte) ina-4-alpha-carbin>~03-gl45cPutatíve pro~ ína de choque ter> 

Putative sís~ ma de 2 component >l&3-gl33c Proteína hí lj°tetica 5.51 kDaHOf-gl55u 

XF-OfH03-gl16c Putative mu. a de intestino de >~03-gl42d'utative dí- ílato ciclase/ f> 

Pu:ative ~ fosfato quinasáF-07f03-gl32u Proteína hírotetica 3. 77 kDÍ03-gl54c 

XF-07,3-gllBcPutatív) ferredoxína XF-07,03-gl40c Proteina hífotetíca 3. 77 kDa 

Putatíve sis~ ma de 2 component > Putative reg~ ador de transcric>.03-gl52c 

XF-0~3-gllSc XF-07,03-gl34c Putative pro\eina B de aclimata > 

Puta·.íve jiipolifosfatase Proteína conf rvada hipotetica > XF-07~03-glSlu 

XF-07f3-gll2c XF-0~3-gl29u Proteína hípatetica 4 79 kDa 

Proteína coni rvada hipotetíca >íve prec~ sor de fosfodies > XF-0~3-gl50c 

XF-0~3-gl09u XF-07J03-gl28u Proteína cow vada hípotetíca > 

Putatíve ou- melilbrane exporte>itíve metw lated-DNA-protein> XF-07,03-gl46c 

XF-07f3-gl08u XF-07,03-gl25c Putatíve supf oxído dísmutase MN 

Putatíve L-í, aspartato o-metíl>iteina hii otetica 23 .97 kDa XF-07~03-gl44c 

Proteína hif otetíca 9.46 kDa 

XF-07,3-gl41c 

Proteina conj rvada hipotetíca > 

Tabela 7: Anotação do cosmídeo 07H03. As ORFs são indicadas pelo nome do cosmídeo seguido da pos1çao 
encontrada pelo GLIMMER As colunas "de" e "até" indicam a posição relativa da ORF ao cosmídeo. A coluna 
denominada de "fita" indica a direção relativa da ORF à seqüência FASTA do cosmídeo; (-) = transcrição 
ocorrendo no sentido da seqüência FASTA, (+)= transcrição ocorrendo no sentido inverso. A coluna "acesso" indica 
o código do banco de dados em que se encontra a proteína mais similar, onde Sp= Swiss Prot e Gi= Gene Bank. Em 
vermelho, ORFs que atualmente não se encontram na versão nova de ORFs da Xylella. Estas ORFs podem ter se 
juntado às ORFs vizinhas ou formado novas ORFs de maior tamanho. Neste último caso, a nomenclatura mudou. 

_ ______ <_M ____ 

até fita Proteína alue cesso Or anismo 

r 2355 
---------

Hipotética 10.55 k.Da VIII.B 
·--·-- r - -3625 + L-isoaspartato O- 7e-15 III.C. l 

metiltransferase 
SpJP24206 
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Continuação da tabela 7 

ORF de ~ ][ fita )[Proteína ![E-value J Categoria 

09 3648 j5Ô06 ~ "Outer membrane - 3e-57 VII.e 
L_J ex orter factor" V.A.6 

[=:JI Hipoté~ica 3.45 kD:::a=J_ VIII.B 

+ 1 Hipotética 8.17 kDa ) VIII.B 

Conservada hipotética 3e-48 VIII.A 
27.5 kDa 

--- ---- r--------
6749 + Hi otética 10.69 kDa VIII.B 

le-1 

Polifosfato uinase O.O 
17 12266 le-48 I.E 

Acesso 

SplP02930 

SplP43341 

.. 
SplP45608 

Organismo 

E.coli 

E.coli 

Klebsiella 
pneumoniae 

10926 -011:, Proteína sensora, 
reguladora de fosfato, 

1 

sistema de dois 
com onentes 

li"='l8=~:,,0=13=0=8=4 ""'1j,:=12""'2""'s=4~Í'=-- =-l~R=e=gu~l=-ad=o""r""d""'e""""'===~~7=e=-7=0='-""'l)=I=.E==-=-=---=-=-~-,:=s=p=IP=0=8=4=02=~:,,,,,E=.=co=/=i =====li 

transcrição, regulador 
de fosfato, sistema de 
dois com onentes 

19 14678 

22 

23 

24 17137 17024 

25 17756 J 11100 -

26 17699 j 17809 7 + --
27 18091 18294 + 
28 18391 18912 + Proteína-cisteína 

metiltransferase 
-

D 
---------

29 18941 + Precursor de 
fosfodiesterase-
nucleotídeo 

irofosfatase 

[20"234 ] - Hipotética 3.59 kDa 
- [+::-JI Hipotética 3. 93-kDa ] 20339 

21 120 + 1Ferrid~xin~=7 

66 Mucina de intestino 
de inseto 

-·-----------·--· 
Conservada hipotética 
21.09 kDa 

35 23423 23815 + Pterina-4-alpha-
carbinolamina 
desidratase 

VIII.A 

I.C.7 

VIII.B 

VIII.E 

VIII.E 

VIII.B 

4e-29 ill.A.4 

3e-56 II.B.4 

VIII.B 
---

VIII.E 

2e-43 I.C.3 

3e-05 IX 

9e-3 VIII.A 

6e-13 1 II.D .16 

Gill788840 

-
SplPl 1742 B.subtilis 

Gil3925755 S.pombe 

SplPÓOii.3-]lr PseudomÕna--;
! tida 

Gil2224921 f Trichoplu~ia ni 

46847 / E.co/i 

SplP43335 P.aeruginosa 
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r,:----·----·------------ .---------------------------------- --. -· ----· - ---.,-------·------ . ----- 1 
1 Continua ão da tabela 7 

scrição, GacA 
-·-·- ----~-

onservada hipotética 1 4e-34 
2.90 kDa 1 

Fator de elongação 
EF-Tu 

l VII.G 

i 
1 

' VIH.B 

1 VIII.E 

Sp!P42481 

IV.4. ANÁLISE DA CATEGORIA DE BIOSSÍNTESE DE PEQUENAS MOLÉCULAS 

Tivemos como objetivos a busca pelas enzimas envolvidas nas principais rotas biossintéticas de 

pequenas moléculas. A organização e reclassificação das diversas ORFs anotadas nesta categoria 

baseou-se na descrição das vias de biossíntese de Escherichia coli por ser o microrganismo mais 
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estudado nessas condições e por pertencer ao mesmo grupo de classificação taxonômica de Xylella 

fastidiosa (Grupo Gama das Eubactérias). 

Tendo como base a similaridade entre proteínas encontradas no banco de dados do BLAST, 

verificamos que, em X fastidiosa, muitas vias biossintéticas estão incompletas. Entretanto, em 

princípio, considerando-se somente a similaridade de seqüências entre enzimas nos diferentes 

microrganismos não podemos inferir se uma rota está ou não ausente. São conhecidos vários 

microrganismos cujas seqüências de enzimas diferem das mais conservadas, mas que fornecem o 

ambiente necessário para que ocorra a reação catalisada. 

Os primeiros complexos enzimáticos envolvidos na degradação da glicose em compostos 

alifáticos de carbono foram classificados na categoria I, de Metabolismo Intermediário. Os processos 

são exergônicos, isto é, produzem energia e suprem com esqueletos carbônicos as reações de síntese de 

pequenas moléculas, que são os os componentes básicos na biossíntese de macromoléculas. Muitos 

destes intermediários (aminoácidos e nucleotídeos) contém nitrogênio derivado do NH/ . Outros 

tantos possuem enxofre, proveniente de íons sot. Ao mesmo tempo, outras moléculas pertencentes à 

categoria de pequenas moléculas, como vitaminas e cofatores, são requeridas no funcionamento de 

muitas enzimas. 

IV. 4 .1. Aminoácidos 

A lista completa das vias de biossíntese de aminoácidos e dos genes ausentes e anotados em 

Xylella fastidiosa, encontra-se presente no item anexos a partir da página 99. 

A oxidação da glicose e outros açúcares pela glicólise e ciclo do ácido tricarboxílico libera 

energia à célula bacteriana mas também provê unidades de seis à dois carbonos para a biossíntese de 

aminoácidos. A relação entre essas unidades e a formação dos aminoácidos, os blocos constitutivos das 

proteínas, está ilustrada na figura 6. 

Xylella fastidiosa possui as vias metabólicas para a biossíntese de todos os aminoácidos. 

Algumas enzimas são hipoteticamente bifuncionais e outras não foram encontradas. Não foi possível 

identificar a enzima nitrato redutase para a assimilação direta de nitrogênio, contudo, sabemos que 

Xylella fastidiosa possui transportadores para amônia e para alguns aminoácidos dentre os quais, o 

glutamato e a glutamina, esta última apresentando-se em grande concentração na seiva bruta e sendo 

testada em meio de cultura mínimo como fonte única de nitrogênio, quando observou-se o crescimento 

da bactéria (Profa. Dra. Eliana Lemos- UNESP- Jaboticabal, comunicação pessoal). 
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Figura 6 : Esquema das reações de síntese dos aminoácidos. A fonte de carbono é fornecida pela glicose, o nitrogênio 
por NH/ e o enxofre por so/-. DAP= diaminopimelato. CnN, onde n indica a quantidade de átomos de carbono e 
nitrogênio presente na molécula. S= enxofre, C=carbono, N=nitrogênio. Fonte: Madelstam et ai., 1982. 

1 (C6N3) Histidina • 
Pentose (Cs) 

Glicose (C6) 

kc6N2) Lisina b.., 

Acetil (C2) 

C4 

C4 

C6 

lutamina C5N2 

4.1. Família do glutamato 

4.1.1. Arginina 

A biossíntese de arginina prossegue em oito passos a partir do ácido glutâmico, de acordo com 

o esquema representado no item anexos (página 100). Os primeiros quatro compostos intermediários 

são acetilados. Esta N-acetilação previne a ciclização que na biossíntese de prolina leva o glutamato-y

semialdeído à ~ 1-pirrolina-carboxilato. Nas Enterobacteriaceae e no gênero Bacillus a N-a-aceto-
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omitina é deacetilada por uma acetilomitina deacetilase codificada pelo gene argE presente em X 

fastidiosa, E. coli, B. subtilis, M tuberculosis e H. injluenzae. Entretanto, em outras bactérias e fungos, 

o grupo acetil é reciclado em glutamato por uma omitina acetiltransferase, igualmente presente em B. 

subtilis, sendo codificada neste microrganismo pelo gene argJ, o qual exerce também função de N

acetilglutamato sintase. 

O controle da biossíntese de arginina foi estudado mais intensamente em E. coli. Os genes que 

controlam a biossíntese não constituem um operon neste microrganismo (MANDELSTAM et ai., 

1982). Entretanto, todos estão sob controle regulatório do gene argR, não encontrado em X fastidiosa . 

Em E. coli, quatro deles formam um grupamento ( argECBH) e outros quatro ocorrem separadamente 

em pontos do genoma (MILLER, 1992). Todavia, em X fastidiosa, o "cluster" é formado pelos genes 

argFGEBCH. 

Uma peculiaridade encontrada no genoma da cepa K-12 de E. coli é o fato de existirem duas 

cópias do gene que codifica para as isozimas de omitina carbamoiltransferase (argF e argl). O gene 

argl é o único encontrado em outras cepas de E. coli ou outras Enterobacteriaceae. Contudo, em X 

fastidiosa observamos que somente uma cópia está presente, mas anotada como sendo o gene argF. 

Entretanto, quando comparamos sua seqüência ao genoma de E. coli, observamos que sua semelhança 

é maior com o gene argl (BLASTp, E-value= 2e-22). 

Xylella fastidiosa não possui a primeira enzima (N-acetilglutamato sintase) para a biossíntese 

de arginina. Contudo, esta enzima está também ausente ém H. injluenzae e B. subtillis, este último, 

apresentando um gene (argJ) com função dupla de N-acetilglutamato sintase e acetilomitina 

deacetilase. Uma consideração a ser feita aqui, é o fato da enzima N-acetilglutamato quinase (argB), 

encontrada em X fastidiosa e em Xanthomonas axonopodis pv citri (Prof. Ronaldo Bento Quaggio, 

IQ-USP, comunicação pessoal) apresentar um domínio na região carboxiterminal (E-value= 0,082, P

fam), ainda que fraco, de N-acetilglutamato sintase (argA), fato não observado para a mesma enzima 

encontrada em B.subtilis (vide item anexos, página 155). 

A via de biossíntese de arginina encontra-se também incompleta em M tuberculosis e H. 

influenzae, estando totalmente ausente em B. burgdorferi e C. pneumoniae. 

4.1.2. Glutamato 

Todo nitrogênio para a síntese de macromoléculas nas bactérias é derivado do aminogrupo da 

glutamina e glutamato ou diretamente da incorporação de amônia. 
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O glutamato proporciona nitrogênio para a síntese da maioria dos aminoácidos, enquanto que a 

glutamina doa nitrogênio para a síntese de purinas, pirimidinas, histidina, triptofano, asparagina, NAD 

e p-aminobenzoato (NEIDHARDT et ai., 1987). 

Quando a concentração de íons amônio no meio é suficientemente alta, amônia é incorporada 

diretamente em glutamato, glutamina e asparagina. Entretanto, quando sua concentração é baixa 

(menos de 0,1 mM) a amônia é incorporada somente em glutamina. 

As reações responsáveis pela assimilação da amônia e síntese de glutamato e glutamina estão 

esquematizadas abaixo: 

(1) NH3 + glutamato + ATP - glutamina + ADP + Pi 

(2) Glutamina + a-cetoglutarato + NADPH - 2 glutamato + NADP+ 

(3) NH3 + a-cetoglutarato + NADPH - glutamato + NADP+ 

Estas três reações são catalisadas pela glutamina sintetase (g/nA), glutamato sintase (gltB e gltD) e 

glutamato desidrogenase (gdhA), respectivamente. A reação catalisada pela glutamina sintetase é a 

única via biossintética para a síntese de glutamina. Quando cepas de E. coli, Klebsiella sp e S. 

typhimurium crescem num ambiente limitado em amônia, a glutamato desidrogenase não se envolve na 

sua assimilação e formação de glutamato. É papel da glutamina sintetase a assimilação de amônia e 

formação de glutamina e da glutamato sintase, a formação de glutamato. 

Observamos que Xylella fastidiosa possiu somente a via de conversão de glutamina em 

glutamato (genes gltB e gltD). Associado ao fato de que a glutamina está em grande concentração na 

seiva bruta e que a bactéria possui receptores para este composto, intui-se que esta via já é suficiente na 

obtenção de nitrogênio. 

4.1 .3. Glutamina 

A glutamina sintetase (g/nA) é essencial na formação de glutamina para a síntese de proteínas, 

purinas, pirimidinas e assimilação de amônia quando as células crescem num ambiente limitado em 

nitrogênio. Por ter um papel importante no metabolismo, sua regulação tanto em nível de síntese como 

de atividade catalítica é altamente controlada. 

Como observado por Cássio Baptista em sua dissertação de mestrado (2000), X fastidiosa 

possui um grupamento de genes no cosmídeo 07F02 potencialmente envolvidos na regulação da 

glutamina sintetase. Neste cosmídeo, a ORF gl28 (XF1842), que codifica para a glutamina sintetase 

(glnA) é regulada pela proteína codificada pela ORF gl29 (XF1843), proteína reguladora de nitrogênio, 
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Pll (glnB) . Ainda neste cosmídeo, a ORF g130 (XF1844) está envolvida no transporte de amônia para o 

meio intracelular. 

Altos níveis intracelulares de a-cetoglutarato induzem a formação de PII-UMP (vide anexo, 

página 104). PII-UMP interage com uma adenililtransferase (glnE) que catalisa a deadenilação da 

glutamina sintetase, ativando a enzima. Um alto nível intracelular de glutamina ativa a remoção de 

UMP de PII. PII interage com a adenililtransferase que catalisa a adenilação da glutamina sintetase, 

inibindo a síntese de glutamina. 

PII também previne a conversão de NRI (ORF g136 ou XF1848) a NRI-P catalisada pela 

proteína NRII (ORF gl37 ouXF1849). NRI-P é o ativador transcricional de glnA. Em níveis baixos de 

nitrogênio, NRII ativa a fosforilação de NRI a NRI-P que interage com sigma 54 ativando a transcrição 

deglnA. 

4.1.4. Prolina 

A biossíntese de prolina requer 3 enzimas codificadas pelos genes proA, proB e proC, 

presentes em E. coli, B. subtilis, M tuberculosis, N meningitidis, H influenzae e X fastidiosa. Outros 

microrganismos como Pseudomonas aeruginosa, S. typhimurium e Brevibacterium flavum também 

possuem a via de biossíntese completa (NEIDHARDT et al., 1987). 

Em E. coli os genes proBA formam um grupamento e proC tem localização pontual no 

genoma. O mesmo ocorre em X fastidiosa. Contudo, não se sabe se em E. coli estes genes formam um 

operon transcrito por um mesmo promotor. Em S. typhimirium, proBA organizam-se em um operon 

transcrito na direção de proB para proA. 

Estudos "in vitro"da enzima y-glutamil quinase sugeriram que a atividade desta enzima é 

modulada por prolina e ADP (NEIDHARDT et al. , 1987). 

4.2. Família do aspartato/ piruvato 

4.2.1. Alanina 

A L-alanina é formada a partir do piruvato por transaminação com glutamato catalisada pela 

alanina aminotransferase (ilvE), presente em X fastidiosa, ou pela glutamato-piruvato transaminase 

(gpt). Em algumas bactérias a alanina pode ser formada diretamente pela aminação, dependente de 

NADH, do piruvato pela alanina desidrogenase. O piruvato também é o precursor de valina e leucina. 
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Em E.coli, observamos uma via alternativa na formação de alanina através da enzima valina 

piruvato aminotransferase (avtA), a qual é responsável pela transformaçaão de L-valina e piruvato em 

L-alanina e a-cetoglutarato. Em X fastidiosa esta enzima está ausente. 

A única via para a síntese de D-alanina, um constituinte da parede celular, é a mudança de 

configuração de L-alanina. A alanina racemase catabólica de E. coli e S. typhimurium é induzida por L

alanina e por glicose. Em X fastidiosa somente a alanina racemase biossintética está presente (gene 

alr). Mutações em ambos os genes (alr e dadX) são necessárias para torná-la D-alanina auxotrófica. 

4.2.2. Asparagina 

O aspartato dá ongem a cmco aminoácidos, os constituíntes das proteínas e ao 

diaminopimelato, que é encontrado em peptídeoglicanos da parede celular. 

Em E. coli ocorre a presença de duas enzimas que transformam aspartato em asparagina: (i) 

asnA caracteriza-se por ser uma asparagina sintetase dependente de amônia e (ii) asnB utiliza a 

glutamina como doadora de nitrogênio. X fastidiosa apresenta somente asnB, assim como B. subtilis 

(página 107, item anexos). 

A presença de asparagina repnme tanto asnA como asnB em E. coli. Recentemente, o 

mecanismo de repressão por asparagina de asnA em E. coli, foi elucidado (MANDELSTAM et a!., 

1982). Um gene designado de asnC (regulador de asnA) foi encontrado. Seu produto ativa a 

transcrição de asnA. Este gene também não está presente em X fastidiosa, o que enfatizaria a ausência 

de uma proteína semelhante à asnA neste microrganismo. 

Observamos ausência da via de biossíntese de asparagina em B. burgdorferi, C. pneumoniae e 

N. meningitidis. 

4.2.3. Aspartato 

O aspartato é sintetizado a partir do oxaloacetato por transaminação, com o glutamato sendo o 

doador do aminogrupo. As transaminases foram primeiramente estudadas por Rudman e Meister 

(NEIDHARDT et a!., 1987). Eles classificaram-nas em três grupos distintos pela variedade do 

aminoácido que doaria o aminogrupo ao a-cetoglutarato para formar glutamato ( esta é a reação reversa 

das indicadas nos esquemas do item anexos). As transaminases A, têm atividade com aspartato, 

triptofano, tirosina e fenilalanina; as transaminases B (gene ilvE) atuam com leucina, isoleucina e 

valina e a transaminase C com a seguinte reação: L-valina + piruvato- 2-cetoisovalerato + L-alanina. 
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Somente em B. burgdorferi, observamos a ausência desta rota de biossíntese. X fastidiosa 

apresenta uma ORF classificada nesta via, ainda que não fazendo parte da mesma, localizada no 

cosmídeo 06Cl0. Trata-se de uma aspartil/asparaginil beta hidrolase (XF2100) semelhante à mesma 

proteína em Bos taurus cuja função é a adição de um grupo hidróxido ao aspartato ou asparagina em 

domínios epidermais de alguns fatores de crescimento (informação retirada do "site" 

http://www.dcc.ic. unicamp. br/xfO. 

4.2.4. Isoleucina, Valina 

As vias de síntese de isoleucina e valina são, até certo ponto, paralelas. Ambas envolvem a 

condensação de um a-cetoácido com um grupo acetaldeído derivado do piruvato. Na via que leva à 

obtenção de valina, o aceptor do a-cetoácido é o próprio piruvato formando assim, acetolactato. Na via 

de isoleucina, o aceptor é o a-cetobutirato (2-oxobutanoato ). 

Deste maneira, na biossíntese de valina, o passo da condensação desloca um metabólito central 

especificamente para esta via. No caso de isoleucina, outro passo específico é necessário desde que o 

a-cetobutirato não é um intermediário das vias metabólicas centrais. Para esta função, E. coli e S. 

typhimurium utilizam uma treonina deaminase, produto do gene ilvA, que catalisa a formação do a

cetobutirato a partir de L-treonina. Este gene está ausente em X fastidiosa. Contudo, observamos a 

presença de uma treonina deaminase catabólica (gene tdcB) que pertence ao mesmo COG da treonina 

deaminase biossintética, podendo servir como opção à ausência de ilv A. 

As acetohidroxiácido sintases que catalisam a formação de a-acetolactato e 

acetohidroxibutirato estão na forma de três isozimas diferentes em E. coli e S. typhimurium. Nestes 

microrganismos, acetohidroxiácido sintase I e III são inibidas por valina. A atividade da 

acetohidroxiácido sintase II não é sensível a esta composto, provavelmente levando em conta o fato de 

que muitas bactérias excretam valina no meio extracelular. Em X fastidiosa somente a subunidade 

maior da acetolactato sintase II foi detectada (ilvG). B. burgdorferi e C. pneumoniae não possuem 

nenhuma das enzimas atuantes nesta via. 

O próximo passo em cada uma das rotas que levam à valina e isoleucina é a isomerização e a 

redução dependente de NADPH dos acetohidroxiácidos por uma isômero redutase (ilvC) e a 

subseqüente desidratação (ilvD) do intermediário formado para a obtenção dos precursores de 

isoleucina e valina. O último passo é a transaminação entre os 2 a-cetoácidos formados e o glutamato a 
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partir do produto de ilvE. Em E. coli, os genes ilvGMEDA YC formam um "cluster" e curiosamente, X 

fastidiosa possui um grupamento das enzimas ilvGC mas ilvD e ilvE são pontuais. 

4.2.5. Leucina 

Os genes leuABCD, em E. coli, organizam-se num operon. Observamos, em X fastidiosa, que 

o gene leuB (posição XF2372 no mapa das ORFs, item anexos) é seguido de uma ORF hipotética e de 

leuD e leuC (anotado erroneamente no mapa como leuA, posição XF2375). A localização de leuA é 

pontual. 

Nesta via biossintética, o a-cetoisovalerato, precursor imediato de valina, condensa-se com 

acetil-CoA sofrendo subseqüentes isomerização e descarboxilação oxidativa para formar a

cetoisocaproato. Este último, é o precursor imediato de leucina o qual é convertido tanto pela 

transaminase aromática (ryrB) quanto pela transarninase B (ilvE) em leucina. X fastidiosa possui 

ambas as enzimas. 

4.2.6. Lisina 

Bactérias sintetizam lisina por urna via na qual o último passo é a descarboxilação do 

diarninopirnelato. Este composto, assim corno lisina em alguns organismos, faz parte do 

peptídeoglicano da parede celular. 

Em X fastidiosa, a ORF XF 1116 codifica para uma possível enzima bifuncional com função de 

diaminopimelato descarboxilase e aspartoquinase III. Estas enzimas são codificadas pelos genes lysA e 

lysC em E. coli, que situam-se em regiões pontuais no genoma. 

4.2.7. Metionina 

Em E. coli, diaminopirnelato, lisina, rnetionina, treonina e isoleucina, derivam parte ou todo seu 

esqueleto carbônico do aspartato (figura 6, p. 49). A primeira reação dessa via comum é catalisada, em 

E. coli, por três aspartato quinases, presentes em todas as Enterobacteriaceae, as quais diferem na 

maneira como são sintetizadas e reguladas. 

X fastidiosa não possui o gene metL ( aspartoquinase II/ homoserina desidrogenase II), que em 

E. coli leva à produção de homoserina a partir do aspartato. Entretanto, é capaz de obter este composto 

através do produto do gene thrA (asparto quinase V homoserina desidrogenase I), o qual em E. coli 
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tem sua atividade regulada por treonina ( asparto quinase II/ homoserina desidrogenase II não são 

reguladas por metionina). 

O primeiro passo específico na biossíntese de metionina é catalisado pela homoserina succinil 

transferase, produto do gene metA, ausente em X fastidiosa, o qual transforma homoserina em 0-

succinil homoserina. Todavia, foi verificado que X fastidiosa e M tuberculosis possuem uma 0-

acetiltransferase (metA em M tuberculosis). 

X fastidiosa também não possui metC que leva à produção de homocisteína e nem metZ, que 

em Pseudomonas aeruginosa, faz o papel de enzima bifuncional (metB e metC) na conversão de 

homoserina à obtenção de homocisteína. Entretanto, S. typhimurium possui a enzima cistationina-y

sintase que catalisa diretamente a reação de 0-succinil-homoserina e sulfeto à homocisteína, pulando o 

intermediário cistationina ( vide anexos, páginas 117 e 118). 

X fastidiosa possm a enzima que transforma homocisteína em L- metionina, 

independentemente de vitamina B12 (cobalamina), entretanto, não possui a forma dependente de 

cobalamina mas possui a enzima (metF) que transforma 5,10 metileno THF em 5-metil-THF, que 

juntamente com homocisteína e através da catálise da transmetilase dependente de cobalamina, 

transformam-se em L-metionina. 

4.2.8. Treonina 

X fastidiosa, B. subtilis, M tuberculosis, H. injluenzae e N. meningitidis possuem as mesmas 

enzimas de E. coli para a biossíntese de treonina, a partir de homoserina. ThrA, thrB e thrC, 

constituem um operon em E. coli e em Xfastidiosa estão localizadas em um "cluster" formando, 

provavelmente, um operon. 

4.3. Família glicina/ serina 

4.3.1. Cisteína 

A biossíntese de cisteína em S. typhimurium e E. coli fornece um aminoácido necessário à 

síntese de proteínas, glutatião (GSH), metionina e outros metabólitos que contém enxofre. Também 

representa o meio pelo qual o enxofre é reduzido e fixado em moléculas orgânicas, um processo 

análogo à redução do nitrato e fixação de amônia. A redução de sulfato, nesses dois microganismos é 

"assimilatória", isto é, reduz somente a quantidade necessária para a biossíntese de aminoácidos que 
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contém enxofre e difere da redução de sulfato, realizada por orgamsmos anaeróbios, na cadeia 

respiratória, como aceptor final de elétrons. 

Em um ambiente contendo sulfeto, a biossíntese de cisteína é relativamente simples e requer a 

conversão de serina à O-acetilserina que então reage com sulfeto para formar cisteína. O crescimento 

bacteriano em formas oxidadas de enxôfre inorgânico, como o sulfato, requer um grupo mais 

complicado de reações que envolve sua mobilização e redução à sulfeto (esquema anexos, p. 120). 

Outra via de incorporação direta do sulfeto em cisteína foi descrita em S. typhimurium. O 

tiossulfato pode reagir com O-acetilserina para produzir S-sulfocisteína, subseqüentemente reduzida à 

cisteína pela ação da O-acetilserina sulfidrilase, anotada em X fastidiosa. 

X fastidiosa, não possui a enzima serina acetil transferase requerida no primeiro passo da 

conversão de L-serina à O-acetilserina. Nenhuma das enzimas para a incorporação direta de sulfato 

extracelular foi anotada. 

4.3.2. e 4.3.3. Glicina/Serina 

A biossíntese de serina, glicina e unidades de um Carbono (Cl) constitui uma das vias 

metabólicas mais importantes aos microrganismos. Serina é usada na síntese de cisteína e triptofano e 

3-fosfoserina, um intermediário na biossíntese de serina, é um precursor de piridoxina. A glicina é 

incorporada em purinas e compostos contendo o grupo heme. Unidades de Cl participam da síntese de 

purinas, timina, histidina e metionina. 

Existem variações nas vias pelas quais a serina é formada a partir do 3-fosfoglicerato, um 

intermediário na degradação da glicose. Em alguns microrganismos (MANDELSTAM et ai., 1982), 

uma via não fosforilativa ( que envolve glicerato e hidroxipiruvato) pode predominar, enquanto que, em 

outros microrganismos como E. coli e S. typhimurium, a via fosforilativa predomina (vide anexos, p. 

121 ). A síntese de serina, nesses microrganismos, exige a presença de três enzimas: 3-fosfoglicerato 

desidrogenase (serA), 3-fosfoserinaminotransferase (serC) e 3-fosfoserina fosfatase (serB) . Em X 

fastidiosa não foi encontrada a ORF que codifica para a última enzima mas observou-se que esta 

também está ausente em B. subtilis. 

A interconversão de serina em glicina ocorre pela ação da serina hidroximetiltransferase (glyA), 

presente em todos os microrganismos analisados. Esta última reação ainda produz 5,10-

metilenotetrahidrofolato (5,10-mTHF), um importante contribuinte em unidades de Cl para o 

metabolismo celular. 
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4.4. Família dos aminoácidos aromáticos 

4 .4 .1. Corismato 

As vias de biossíntese dos aminoácidos aromáticos, fenilalanina, triptofano e tirosina possuem 

uma rota em comum, a partir do fosfoenolpiruvato e eritrose 4-fosfato, que leva à formação de 

corismato a partir do qual, as vias se ramificam. Essa via comum, anteriormente chamada de via do 

shiquimato, ainda possui quatro braços adicionais, que levam à formação de folato, ubiquinona, 

menaquinona e enterobactina, em E. coli, a partir do corismato. 

O composto corismato, foi classificado nesta categoria, por ser o precursor dos aminoácidos 

citados. 

Em E. coli e S. typhimurium, a conversão do fosfoenolpiruvato e de eritrose 4-fosfato em 3-

deoxi-D-arabino-heptolosonato 7-fosfato é catalisada por três 3-deoxi-D-arabino-heptolosonato 7-

fosfato sintases, isofuncionais separadas. Uma é inibida por tirosina, outra por fenilalanina e a terceira 

por triptofano (MANDELSTAM, et ai., 1982). Em B. subtilis, os produtos finais inibem as primeiras 

enzimas do ramo terminal de cada via. X fastidiosa possui somente a sintase que é sensível à 

triptofano, no ramo comum que leva à biossíntese de corismato. 

4.4.2. Fenilalanina e 4.4.4. Tirosina 

A primeira reação, tanto para fenilalanina quanto para a biossíntese de tirosina, envolve a 

conversão do corismato ao prefenato. Os genes que codificam para (tyrA) a enzima bifuncional 

corismato mutase (COG 1605)/ prefenato desidrogenase (COG 0287) e (pheA) corismato mutase 

(COG 1605)/ prefenato desidratase (COG 0077) são inibidos por tirosina e fenilalanina, 

respectivamente. X fastidiosa possui o gene pheA mas a ORF 08A04-gl33 (XF2338), que codifica 

para tyrA, está somente anotada como corismato mutase; entretanto, quando analisada pelo P-fam, 

verificamos que possui um domínio para prefenato desidrogenase (E-value= 2e-12). 

A última reação das vias de síntese de fenilalanina e tirosina envolvem a transaminação dos a

cetoácidos respectivos, fenilpiruvato e P-hidroxifenilpiruvato, tendo o glutamato como doador do 

amino-grupo. Em E. coli e S. typhimurium essa reação pode ocorrer por conta de três enzimas em 

diferentes situações; a aminoácido aminotransferase (ilvE), a aminoácido aromático transaminase 

(tyrB), ou a aspartato aminotransferase (aspC) . X fastidiosa possui as três enzimas. 
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4.4.3. Triptofano 

Corno mostrado nas páginas 123 e 124 do item anexos, a primeira reação, a partir do corisrnato, 

na via de síntese do triptofano é catalisada pela antranilato sintase. A enzima ativa é composta por um 

agregado de duas moléculas; os peptídeos especificados pelos genes trpE e trpD e referidos corno 

componentes I e II respectivamente. O componente I contém o sítio de ligação ao corisrnato. Na 

ausência do componente II, a enzima não catalisa a formação de antranilato com a glutarnina sendo a 

fornecedora de nitrogênio ( atividade de arnidotransferase ). Entretanto, essa reação pode ocorrer com 

eficiência reduzida na presença de amônia. 

O componente II ainda está envolvido numa segunda atividade: a conversão do antranilato a 

antranilato 5-fosforibosil pirofosfato, atividade denominada de antranilato fosforibosil transferase. 

Estudos mostraram (NEIDHARDT et al.,1987) que em S. typhimurium, o sítio de ligação à 

glutarnina pelo componente II se dá na região arnino-terminal da molécula. Em Serratia marcescens as 

enzimas com função de arnidotransferase e fosforibosiltransferase são codificadas por genes separados, 

trpG e trpD, respectivamente. Observamos, que X fastidiosa possui também os dois genes com 

funções distintas. Os demais genes da via encontram-se presentes, contudo, o gene trpR, regulador da 

via em E. coli, não foi anotado. 

4.5. Histidina 

X fastidiosa, H influenzae, M tuberculosis, N meningitidis e B. subtilis possuem as mesmas 

enzimas para a biossíntese de histidina a partir de 5-fosforibosil-1-pirofosfato e adenosina tri-fosfato. 

As dez etapas desta via incluem reações complexas e não usuais. As oito enzimas que catalisam as 

reações são codificadas por genes que constituem um possível operon his em X fastidiosa (ORFs 

XF2213 à 2222, genes hisIF AHBCDG _ S). Duas proteínas, produtos dos genes hisB e hisl são 

bifuncionais e catalisam dois passos separados. Os substratos iniciais, fosforibosilpirofosfato (PRPP) e 

ATP, são centrais ao metabolismo intermediário e ligam a via de biossíntese de histidina à outras vias 

divergentes corno a biossíntese de nucleotídeos de pirirnidina, purina e piridina. 

Em E.coli e S. typhimurium os produtos dos genes hisR, hisS, hisT, hisU e hisW estão 

relacionados ao controle do operon his. Nestes microrganismos estes genes são pontuais e os demais 

fazem parte do operon. Em X fastidiosa estes genes reguladores não foram encontrados ( exceto hisS, 

que encontra-se ao lado do possível operon. Vide mapa das ORFs no item anexos, página 98). 
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IV.4.2. Nucleotídeos 

4.2.1. Ribonucleotídeos de purina 

Nucleotídeos de purina podem ser derivados de fontes exógenas pela chamada via de 

salvamento ou podem ser sintetizados de novo a partir de precursores simples. Em ambos os casos o 

motivo de ribose5'-fosfato é derivado do 5-fosforibosil-a-1-pirofosfato (PRPP). 

O PRPP é requerido para a biossíntese , de novo e salvamento de purmas, pirimidinas, 

nucleotídeos de nicotinamida e para a biossíntese de histidina e triptofano. Sua síntese é catalisada pela 

fosforibosilpirofosfato sintetase. 

A síntese de IMP (Inosina 5' -monofosfato) de novo contém 11 passos a partir de PRPP. São as 

enzimas codificadas pelos genes purF, purD, purN, purT, purL, purM, purE, purC, purB, purH, purH. 

Todos foram anotados em Xylella exceto o gene purT, glicinamida ribonucleotídeo transformilase 2, 

não requerente de folato, que pode ter sua atividade compensada pelo produto do gene purN 

(NEIDHARDT et ai, 1996). 

A partir de IMP os genes guaB , guaA e purA, purB são responsáveis pela conversão à GMP e 

AMP respectivamente. Todos esses genes estão presentes em X fastidiosa. Nucleotídeos de adenina e 

guanina podem ser interconvertidos pelo precursor IMP desde que as reações de síntese de novo são 

reversíveis. Todavia, outra via de interconversão entre esses compostos existe, onde são responsáveis 

os genes add, amn, apt, deoD, gpt, gsk, guaA, guaB, guaC, hpt e purB. Destes, somente guaA, guaB, 

hpt e purB estão presentes em X fastidiosa. Ainda, AMP e GMP podem ser convertidos em ATP e 

GTP pelos genes adk e gmk, anotados em nossa categoria (NEIDHARDT et ai., 1996). Outros genes 

da tabela de conversão, foram retirados do "site" http://ecocyc.pangeasystems.com e estão ausentes em 

X fastidiosa. 

4.2.2. Ribonucleotídeos de pirimidina 

Compostos intracelulares de pirimidina são quase que exclusivamente encontrados como 

nucleotídeos. Mais de 95% dos nucleotídeos são encontrados na fração ácida insolúvel das células 

como ácidos nucléicos. Esta fração consiste de nucleosídeos mono-, di-, e trifosfatos (NMPs, NDPs, e 

NTPs) e algumas coenzimas. As coenzimas que contém nucleotídeos juntamente com mRNAs levam à 

uma reciclagem de NMPs e NDPs (NEIDHARDT et ai., 1996). A via de biossíntese de novo de 
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pirimidinas (NTPs) é uma seqüência de reações na qual dTTP é o produto final e UTP, CTP e dCTP 

são compostos intermediários. O produto da primeira reação, carbamoilfosfato, é também um 

composto da biossíntese de arginina e constitui o único ramo desta via. 

A síntese de UTP e CTP envolvem as enzimas carAB, pyrBl, pyrC, pyrD, pyrE, pyrF, pyrH, 

ndk, pyrG e cmk. X fastidiosa não possui a subunidade regulatória da aspartato carbamoiltransferase 

(pyrl) mas a subunidade catalítica está presente. Os genes pyrG e pyrH foram classificados na 

categoria I, de metabolismo intermediário mas participam dessa via de síntese. A enzima que converte 

dCTP a dTTP não foi citada. 

4.2.3. 2'-Desoxirribonucleotídeos 

Deoxirribonucleosídeos são sintetizados a partir de seus ribonucleosídeos correspondentes por 

enzimas denominadas redutases. Nestas reações, a hidroxila C-2 da D-ribose é substituída por um 

hidrogênio. 

Esta via está completa em X fastidiosa, exceto pelo gene nrdD, presente em E. coli e H. 

influenzae, ativado sob condições de anaerobiose com papel substituível pela atividade da enzima 

ribonucleosídeo difosfato redutase (nrdB). 

4.2.4. Salvamento de nucleosídeos e nucleotídeos 

A via de salvamento de pirimidina em E. coli serve a três funções fisiológicas. A primeira é a 

assimilação de bases exógenas e nucleosídeos. A segunda é a disponibilização das pentoses 

provenientes de nucleosídeos exógenos como fonte de carbono e energia e os amino-grupos de 

compostos que contém citosina como fonte de nitrogênio. A terceira função é de reutilização de bases 

livres e nucleosídeos produzidos intracelularmente a partir da reciclagem destes últimos 

(NEIDHARDT et al., 1996). 

Dos genes envolvidos no salvamento de pirimidinas (cdd, codAB, tsx, nupCG, tdk, deoA, upp, 

uraA, udk e udp ), nenhum encontra-se anotado em X fastidiosa. Somente B. subtilis possui esta via 

completa, com exceção do gene tsx, o qual não pertence ao "Cluster ofürtholog Groups". X fastidiosa 

também não possui os demais genes envolvidos no salvamento de purinas. 
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N.4.3. Nucleotídeos e nucleotídeos de açúcares 

Antiga classificação em E. coli para a síntese de nucleotídeos de açúcares; inexiste atualmente. 

Duas ORFs foram classificadas nesta categoria; um precursor de glucolactonase e uma manosil 

transferase. 

N.4.4.Cofatores, grupos prostéticos e transportadores 

4.4.1. Biotina 

O precursor na via de síntese de biotina é o ácido 7-ceto-8-aminopelargônico (7-K.AP). Em E. 

coli pimeloil coenzima A (CoA) condensa-se com L-alanina para formar 7-KAP. 

A seqüência de reações para a síntese de pimeloil CoA, ainda não foi totalmente elucidada mas 

suspeita-se que os genes bioC e bioH participem da etapa anterior a síntese de 7-K.AP. Esta 

aminocetona sofre transaminação para dar origem ao ácido 7,8 diaminopelargônico (DAPA), o qual 

incorpora C02 para formar detiobiotina. A introdução de enxofre com a formação do anel de 

tetrahidrotiopeno é o último passo na seqüência de reações. 

Dos microrganismos estudados, somente X fastidiosa, H injluenzae e N meningitidis possuem 

ORFs com possível função de bioC e bioH. Nesses e nos demais microrganismos (com exceção de B. 

burgdorferi) a síntese de biotina, a partir do ácido 7-ceto-8-aminopelargônico, parece estar completa. 

4.4.2. Ácido fólico 

Em contraste com humanos, que necessitam de folato na dieta, muitos microrganismos e 

plantas possuem a habilidade de síntese de ácido fólico. O produto final da biossíntese do ácido fólico 

é o dihidrofolato. Este derivado do ácido fólico não é ativo nas reações de transferência de 1 Carbono e 

deve ser reduzido à tetrahidrofolato. Todos os derivados do ácido fólico que atuam como reservatórios 

de unidades de 1 Carbono derivam-se do tetrahidrofolato, o qual é formado a partir do dihidrofolato 

por uma redução dependente de NADPH e catalisada pela dihidrofolato redutase. 

A via de biossíntese do ácido fólico pode ser dividida em duas partes: 
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Primeiro, o corismato (precursor aromático) é convertido ao ácido p-aminobenzóico (P ABA) 

pela ação de três enzimas (produtos dos genes pabA, pabB e pabe), ausentes em X fastidiosa, C. 

pneumoniae e H. influenzae. Verificou-se que o gene pabB possui 26% de similaridade ao componente 

Ida antranilato sintase, gene trpE (mesmos eOGs 0147), contudo, apesar da similaridade, a atividade 

de pabB não é substituída por trpE e vice-versa (NEIDHARDT et ai, 1996). 

Segundo, o motivo de pteridina do folato é derivado do GTP numa série de reações que 

compreende cinco enzimas. A enzima GTP ciclohidrolase (fo/E), converte GTP em H2-neopterina 

trifosfato numa reação composta de quatro passos. A conversão de dihidroneopterina trifosfato à 

dihidroneopterina ocorre pela ação de duas enzimas distintas. A primeira etapa é catalisada pela 

dihidroneopterina trifosfato pirofosfatase e a remoção do terceiro grupo fosfato é catalisada por uma 

fosfomonoesterase não específica (representada pela dihidroneopterina monofosfato desfosforilase, no 

esquema, página 134 ). 

A dihidroneopterina aldolase (fo/B) catalisa a formação de 2-amino-4-hidroxi-6-hidroximetil-

7,8-dihudropterina (H2-neopterina) a partir de dihidroneopterina e a 6-hidroximetil-7,8-dihidropterina 

pirofosfoquinase (fo/K) converte H2-neopterina em 2-amino-4-hidroxi-6-hidroximetil-7,8-

dihidropterina difosfato (H2-pteroato). Fo/E, fo/B e fo/K, estão presentes em B. subtilis, M 

tuberculosis, H. influenzae e X fastidiosa. As duas enzimas que levam à conversão de H2-neopterina

trifosfato à dihidropterina não foram anotadas em X fastidiosa e não foram analisadas para os demais 

microganismos. 

Após esta série de reações, o PABA e a 6-hidroximetil-7,8-dihidropterina pirofosfato são 

unidos para formar dihidropteroato pela dihidropteroato sintase. A enzima bifuncional fole adiciona 

então uma molécula de glutamato para formar dihidrofolato ( dihidropteroilmonoglutamato ). Este 

último é reduzido à tetrahidrofolato pela dihidrofolato redutase (fo/A) e a enzima bifuncional fole 

(função de folipoliglutamato sintase) adiciona 2 resíduos de glutamato para formar 

tetrahidropteroiltriglutamato. Este ramo da síntese de ácido fólico está completo em X fastidiosa e 

demais microrganismos analisados ( com exceção de B. burgdorferi). 

4.4.3.Lipoato 

O ácido lipóico é derivado do ácido octanóico, obtido diretamente da via de biossíntese de 

ácidos graxos. Desta maneira, a via de ácido lipóico consiste de dois passos nos quais átomos de 
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enxofre são introduzidos no esqueleto carbônico do ácido octanóico nas posições C-8 e C-6. WHITE 

(1986) mostrou que o enxofre do ácido lipóico é derivado da cisteína. 

Dois genes estão envolvidos na síntese do ácido lipóico em E. coli: lipA e lipB, ambos 

presentes em X fastidiosa, M tuberculosis, N meningitidis e H injluenzae. Mutantes lipff retém a 

habilidade parcial em sintetizar ácido lipóico mas produzem baixos níveis de atividade da piruvato 

desidrogenase e a-cetoglutarato desidrogenase (REED & CRONAN, 1993). Dados sugerem que o 

produto de lipA é necessário para a inserção do primeiro enxofre no esqueleto do ácido octanóico. A 

função exata de lipB ainda não foi estabelecida. 

4.4.4. Molibdopterina 

Estudos do cofator molibdênio na sulfito oxidase do fígado, levaram à caracterização estrutural 

da pterina denominada molibdopterina (MPT). MPT é um dos componentes de uma família de 

cofatores encontrados em todas as enzimas que contém molibdênio, com única exceção da nitrogenase. 

Dentre os microrganismos analisados, possuem via de síntese de molibdopterina somente E. 

coli, B. subtilis, M tuberculosis e H injluenzae. X fastidiosa não possui capacidade de síntese de 

molibdopterina pela via em questão (como pode ser verificado na tabela da página 136, anexos). Duas 

proteínas, que aqui deveriam estar classificadas (XF0 193 e XF2604 ), foram acomodadas numa nova 

categoria (4.4.16). 

4.4.5. Pantotenato e coenzima A 

O ácido pantotênico, uma das vitaminas B, é fornecido pela condensação dependente de ATP 

do ácido pantóico e ácido 2-aminopropiônico CP-alanina). O pantotenato é usado principalmente na 

biossíntese de coenzima A e proteína carregadora de acila. A biossíntese de CoA pode ser dividida em 

três partes: a formação de pantoato e P-alanina; a síntese de pantotenato; e a conversão deste último à 

coenzima A As reações estão sumarizadas na página 137 do item anexos. 

Em E. coli, a via principal de síntese de P-alanina se dá por a-descarboxilação do ácido 

aspártico (gene panD, também presente em X fastidiosa). Baseados na observação de que mutantes 

panD- cresciam com suplementação de dihidrouracil ou P-ureidopropionato, SLOTNICK e 

WEINFELD (1957) propuseram que a P-alanina para a biossíntese de pantotenato podia ser derivada 

do catabolismo de uracila, fato corrobado posteriormente. Finalmente, também parece possível que a 

~-alanina pode ser derivada por transaminação do semialdeído malônico. 
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O precursor do ácido pantóico é o u-cetoisovalerato, um intermediário na biossíntese de valina. 

Duas enzimas participam deste ramo na síntese de pantotenato: cetopantoato hidroximetiltransferase 

(panB) e 2-dehidropantoato redutase, Somente panB foi anotada em X fastidiosa. 

X fastidiosa possui também a enzima pantotenato sintase (pantoato-~-alanina ligase, produto 

do gene panC) e é capaz de catalisar a síntese de pantotenato dependente de ATP. Entretanto, não 

possui coaA, primeira enzima na via de síntese de coenzima A Outros microrganismos como B. 

subtilis e N. meningitidis também carecem desta e das demais enzimas que participam da síntese de 

CoA baseada na via presente em E. coli; levando a hipótese de que esta via não é conservada entre os 

microganismos analisados. 

4.4.6. Piridoxina (vitamina B6) 

Em E. coli e outros microrganismos, duas vias de obtenção de piridoxina podem ser definidas. 

A primeira é a via de biossíntese e a segunda, é a via de recuperação. A via de recuperação serve à 

conversão de outras formas de piridoxina, transportadas para o meio intracelular, em formas 

coenzimaticamente ativas. Piridoxina fosfato oxidase (pdxH) e piridoxal quinase participam desta via. 

Na sua biossíntese, 1-Deoxy-D-xilulose serve como precursora de unidades de 5 carbonos, C-

2', 2, 3, 4, 4', do piridoxol e 4-hidroxi-L-treonina, gerada pela condensação de glicina com 

glicoaldeído, é precursora de C-6, 5, 5', N-1 (NEIDHARDT, 1996). 

Em X fastidiosa foram anotados somente os genes pdxA, dxs, pdxJ e pdxH (vide anexos, p. 

140). Contudo, o gene serC (EC 2.6.1.52), anotado na via de biossíntese de serina também pode estar 

envolvido na conversão de 3-hidroxi-4-fosfo-hidroxi-a-cetobutirato em fosfo-hidroxi-treonina. Mesmo 

assim, este ramo da via de síntese de piridoxal 5' -fosfato, ainda encontra-se incompleto pela ausência 

de genes similares aos gapA, epd e pdxB de E. coli. 

4.4.7. Nucleotídeos de piridina 

O NAD+ pode ser sintetizado a partir do aspartato através de uma série de cinco reações e é 

reciclado por vias conhecidas como ciclo dos nucleotídeos de piridina (PNCs ). 

A primeira enzima na via de biossíntese do NAD+, L-aspartato oxidase (produto de nadB), 

produz ácido iminoaspártico a partir do L-aspartato. Este intermediário é muito instável e se decompõe 

em oxaloacetato e amônia se a quinolinato sintase (produto do gene nadA) estiver ausente. Esta enzima 
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catalisa a condensação do iminoaspartato e dihidroxiacetona fosfato em quinolinato. A transcrição de 

nadAB é estritamente regulada pelo repressor nadR ( ausente em X fastidiosa). 

O quinolinato é descarboxilado e convertido em um nucleotídeo pela QA 

fosforibosiltransferase (nadC). O produto deta reação, NAMN, é o ponto de convergência das vias de 

síntese e de reciclagem de NAD+. 

O NAMN, produzido por reciclagem ou síntese de novo, é adenilado por nadD produzindo 

deamino-NAD, o qual sofre amidação por nadE (NAD sintase) para produzir NAD+. A principal 

diferença entre NAD sintases de bactérias e fungos é o doador do grupo amida. Bactérias utilizam 

NH3, enquanto fungos utilizam NH3 ou glutamina. 

X fastidiosa possui esta via de síntese completa. 

4.4.8. Tiamina 

A tiamina, ou vitamina B1, é formada pela condensação de motivos de pirimidina e tiazol, os 

quais são sintetisados independentemente para convergir ao ramo de síntese de tiamina. A forma ativa 

da vitamina é a tiarnina pirofosfato. Dessa maneira, a biossíntese de tiamina pode ser dividida em três 

partes: as vias individuais que levam à obtenção de pirimidina ( 4-amino-5- hidroximetil-2-

metilpirimidina) e tiazol (5-(2-hidroxietil)-4-metiltiazol), e a conversão desses compostos na forma 

ativa da coenzima. 

A via de síntese de tiamina, caracteriza-se pela sua diversidade bioquímica (NEIDHARDT, 

1996). Diferenças entre microrganismos existem, não somente nas rotas que levam aos precursores de 

cada um dos motivos, mas também nos estágios finais dos processos de biossíntese. 

Em E. coli, foi clonado um grupamento de 5 genes (thiCEFGH) envolvidos nas vias de síntese 

dos motivos individuais (MILLER, 1992). Em X fastidiosa, os genes thiC, thiEIB, thiF e thiG, são 

pontuais no genoma. Este microrganismo carece dos genes thiJIN, thiM e thiH ( o qual pode ter sua 

atividade substituída pelas proteínas thiG e thiF). 

4.4.9. Riboflavina (vitamina B2) 

Verificou-se que a via de biossíntese de riboflavina é conservada em todos os microganismos 

analisados ( exceto B. burgdorferi, onde encontra-se ausente). Todavia, existem algumas diferenças 
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entre as enzimas analisadas: as proteínas GTP ciclohidrolase II e 3,4-dihidro-2-butanona-4-fosfato 

sintase são, em E. coli, codificadas pelos genes ribA (COG 0807) e pelo gene ribB (COG 0108), 

respectivamente, e localizam-se pontualmente no genoma. Entretanto, em B. subtilis, M tuberculosis e 

C. pneumoniae, esse gene é bifuncional. X fastidiosa possui as ORFs XF0953 e XF1992, anotadas 

como GTP ciclohidrolase W 3,4-dihidro-2-butanona-4-fosfato sintase e proteína de biossíntese de 

riboflaviana. Quando procuramos verificar suas similaridades ao banco de dados do "COG" 

verificamos que a primeira ORF citada é semelhante à 3,4-dihidro-2-butanona-4-fosfato sintase e que a 

última é semelhante somente à GTP ciclohidrolase II. 

Além disso, X fastidiosa possui duas ORFs: XF0950 e XFl 748 estão anotadas como 

riboflavina deaminase e 5-fosforibosilamino uracil redutase, respectivamente. Em E. coli, o gene ribD 

tem papel bifuncional equivalente à atividade dessas duas proteínas. 

4.4.10. Tiorredoxina, glutarredoxina, glutatião 

A biossíntese de glutatião (GSH), a partir de L-glutamato e L-cisteína, está completa em X 

fastidiosa. Genes que codificam as proteínas tiorredoxina (trxA) e glutarredoxina (grxC) estão 

presentes. 

4.4.11. Menaquinona (vitamina K2) e ubiquinona (coenzimaQ) 

Bactérias Gram-negativas, anaeróbias facultativas, incluindo E. coli e S. typhimurium possuem 

geralmente isopreno-quinonas da série benzênica e naftalênica. As benzoquinonas são chamadas de 

ubiquinonas (Q-n) e as naftoquinonas são chamadas menaquinonas (MK-n) ou demetilmenaquinonas 

(DMK-n). Onde n refere-se ao número de unidades isoprenil presentes na cadeia lateral 

(LEHNINGER, 1976). 

Apesar do fato de que ambas as quinonas originam-se da via do shiquimato, existem diferenças 

importantes entre elas. Uma delas é a formação do núcleo quinonóide onde as vias divergem a partir do 

corismato. Na via de biossíntese de ubiquinona, o corismato perde um grupo piruvóil pela ação da 

corismato liase (ubiC), ausente em X fastidiosa e demais microrganismos analisados~ para formar 4-

hidroxibenzoato. A enzima necessária ao passo seguinte (ubiA) está presente em X fastidiosa e leva à 

formação de 3-octaprenil-4-hidroxi benzoato. 
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Mutantes de E. coli, ubiD-, conseguem sintetizar 20% do total de 2-octaprenilfenol produzido 

por uma cepa selvagem, provavelmente por uma via alternativa de descarboxilação do 4-

hidroxibenzoato (NEIDHARDT et ai., 1987). X fastidiosa também não possui essa enzima. 

As reações de hidroxilação subseqüentes, levam a conversão do 2-octaprenilfenol à 2-

octaprenil-3-metil-5-hidroxi-6-metoxi-l, 4-benzoquinona. Observou-se que mutantes de E. coli nas 

monoxigenases aeróbicas; ubiff, ubiH- e ubiF, crescidos em condições de anaerobiose, levavam à 

síntese de ubiquinona levantando a hipótese de que outras enzimas de hidroxilação alternativas devem 

estar presentes nestas condições (NEIDHARDT et ai., 1987). Destes, somente o gene ubiH foi 

identificado em Xylella e nos demais microrganismos analisados. 

UbiG e ubiE, enzimas responsáveis pelas reações de metilação alternadas às reações de 

hidroxilação, também estão presentes em X fastidiosa e N. meningitidis. 

Nenhuma das enzimas participantes da via de biossíntese de menaquinona está presente em X 

fastidiosa com exceção de ubiE, que participa de ambas as vias em reações de metilação. 

4.4.12. Proto e siroheme 

Remes são membros da família de tetrapirróis, que incluem também as clorofilas, bilinas e 

corrinas. Eles têm participação no metabolismo energético, processos oxidativos; são componentes do 

aparato de transferência de elétrons e atuam como grupos prostéticos em várias situações. 

Os passos na biossíntese de hemes, a partir de precursores comuns, constituem o ramo 

conservado da via e suas ramificações levam à grupos específicos de produtos como proto e siroheme. 

Eucariotos não vegetais e a-proteobactérias têm como precursores de uroporfirinogênio III, a glicina e 

succinil CoA. E. coli e outros microganismos utilizam o glutamato (vide p. 143). Nos microrganismos 

analisados, verificamos que todos, exceto B. burgdorferi e H. injluenzae possuem conservadas as 

enzimas participantes dessa etapa. 

A partir daí, a via ramifica-se para dar origem à siroheme, o qual é um grupo prostético de 

muitas nitrito e sulfito redutases, e protoheme. 

O siroheme é derivado do uroporfirinogênio III por metilação, oxidação e quelação catalisadas 

por uma enzima com tripla função em E. coli. CysG ou siroheme sintase, está também presente em X 

fastidiosa, N. meningitidis, B. subtil is e M tuberculosis. 
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X fastidiosa também é capaz de sintetizar protoheme pela mesma via de E. coli. A função do 

gene hemG (protoporfirina oxidase, ausente em X fastidiosa) pode ser substituída pelo produto do 

gene hemK. 

4.4.13. Proteína transportadora de carboxil biotina (BCCP) 

A conversão de acetil-CoA em malonil-CoA na biossíntese de ácidos graxos, é catalisada pela 

enzima acetil-CoA carboxilase, uma enzima polimérica constituída de filamentos longos de 

monômeros enzimáticos. Cada unidade monomérica contém quatro subunidades diferentes. Uma 

dessas subunidades é denominada de proteína-biotina-carboxil-transportadora (BCCP). As ORFs 

incluídas nesta categoria tanto em E. coli como em X fastidiosa estão atualmente classificada~ na 

Biossíntese de ácidos graxos (II.E). 

4.4.14. Cobalamina (vitamina Bn) 

Adenosil-cobalamina (Ado-CBL) é uma das moléculas biologicamente ativas mais importantes 

das encontradas na natureza. Pertence à classe dos tetrapirróis cíclicos e é sintetizada somente em 

procariotos, incluindo aeróbios e anaeróbios estritos e anaeróbios facultativos tanto em bactéria como 

em arqueobactérias. 

X fastidiosa não possui capacidade de síntese de vitamina B12, entretanto, possui receptores 

para este composto (XF1604). 

4 .4 .15. Enterobactina 

Enteroquelina é um sideróforo que capacita E. coli à recrutar ferro do ambiente. É um 

composto de três unidades de 2,3-dihidroxibenzoilserina unidos numa estrutura cíclica por pontes de 

lactona. 

Enterobactina é sintetizada sob condições de baixas concentrações de ferro e excretada ao meio 

ambiente onde liga-se a Fe(III) com alta afinidade e especificidade. Os complexos de ferrissideróforos 

formados são aceitos pela célula por transportadores específicos. 
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X fastidiosa não possui nenhum dos genes presentes nesta via, contudo, genes para receptores 

de enterobactina (ORFs XF2134 e 2137) e transportadores de ferro (ORFs XF 0932 e 0933) foram 

identificados. 

4.4.16. Biopterina 

Esta categoria está ausente na classificação de E. coli, entretanto, foi criada para acomodar as 

ORFs 05G02-GL31 (XF0193), que corresponde à proteína 6-piruvoil tetrahidrobiopterina sintase 

(ptpS) e 07H03-GL35 (XF2604), que corresponde à proteína pterina-4-alpha-carbinolamina 

desidratase. Contudo, estas proteínas estão envolvidas na síntese de tetrahidropterina, que em E. coli 

fazem parte da via de síntese do cofator molibtopterina. 

IV.4.5. Biossíntese de ácidos graxos e fosfatídicos 

A glicose nos microrganismos é convertida, pela glicólise, a piruvato e acetil-CoA, a partir da 

qual são sintetizados os ácidos graxos. Na reação global de síntese que é catalisada por um conjunto de 

sete proteínas: o complexo da ácido graxo-sintetase; a acetil-CoA é a precursora da cadeia de ácido 

graxo e a malonil-CoA contribui com outras unidades de carbono. Dessa maneira, um resíduo acetílico 

e outros malonílicos sofrem sucessivas etapas de condensação para formar a molécula de ácido graxo. 

Os genes anotados nesta via de síntese encontram-se na tabela (item anexos, página 152). Além 

das enzimas necessárias a síntese: acetil-CoA carboxilase, ACP acetiltransferase, ACP malonil

transferase, 3-oxoacil-ACP sintase, 3-oxoacil-ACP redutase, uma família de 3-hidroxiacil ACP 

desidratases e enoil-AP redutase; outras enzimas foram anotadas em X fastidioasa . 

IV.4.6. Poliaminas 

A biossíntese de putrescina, espermidina e cadaverina é bem conhecida em E. coli ( anexos, p. 

154 ). Em pHs baixos, estes compostos são sintetizados e provavelmente constituem um mecanismo de 

defesa contra a acidez, dado às suas características básicas. Mutantes onde a primeira enzima da via de 

síntese de putrescina está ausente não são capazes de crescer em pHs ácidos. As poliaminas ligam-se 

fortemente aos ácidos nucléicos e são abundantes em células em rápida proliferação. 
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A diamina putrescina pode ser feita diretamente por descarboxilação da omitina (gene speC) ou 

indiretamente pela descarboxilação da arginina em agmatina (speA) seguida de sua hidrólise para 

formar putrescina (speB). Destas enzimas, somente speA está presente em X fastidiosa. 

Putrescina e S-adenosilmetionina descarboxilada geram espermidina pela catálise dos genes 

speD e speE, presentes em X fastidiosa. A cadaverina é produto da descarboxilação da lisina pela 

lisina descarboxilase (cadA) que está ausente em X fastidiosa . 

V. DISCUSSÃO 

V.I. Estratégias de seqüenciamento 

A introdução de métodos de seqüenciamento de DNA automatizados, juntamente com os 

avanços no campo da bioinformática, introduziram a biologia e a medicina em uma nova era; a era da 

ciência genômica. 

O desenvolvimento de métodos para a montagem e seqüenciamento de grandes segmentos de 

DNA é um ponto crítico nos projetos de seqüenciamento genômico. Um assunto muito abordado num 

projeto de seqüenciamento é a decisão de quais as estratégias que serão utilizadas para que este tenha 

um andamento rápido, mas preciso, de uma maneira fácil para chegar-se ao resultado final. 

A estratégia de seqüenciamento utilizando "shotgun" é, atualmente, a mais difundida. Até 

1995, o maior genoma seqüenciado por uma estratégia de fragmentação aleatória foi o do bacteriófago 

Lambda com um tamanho genômico de 48.502 pb (SANGER et ai., 1982), até que o microrganismo 

Haernophilus injluenzae (FLEICHMANN et ai., 1995) de 1.9 Mpb teve seu genoma seqüenciado por 

este método, quando sua eficiência foi comprovada. Esta aproximação provou, até o momento, ser a de 

menor custo dentre as outras estratégias como bibliotecas cosmídeos e fago Lambda pois não requer 

um "set" de grandes segmentos ordenados ou outros subclones, enquanto proporciona alta redundância 

e exatidão minimizando o esforço requerido para o fechamento do genoma. 

A questão mais crítica na utilização desta estratégia é a disponibilidade de programas e 

algorítimos capazes de interpretar e juntar o grande número de dados gerados. Como o número de 

regiões não amostradas cresce com o tamanho do genoma, isto é, quanto maior o genoma, mais "gaps" 

podem ocorrer e como o tamanho dessas regiões não é determinado, utilizam-se, comumentemente, 

cosmídeos-alvos que representam a região não amostrada no seqüenciamento pela abordagem de 

"shotgun". 
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Outro ponto negativo da estratégia de "shotgun" é que pequenas seqüências repetitivas 

entremeadas, tendem a confundir a montagem. Contudo, um fator importante na escolha dessa 

estratégia é o fato de que sendo os plasmídeos pequenos, genes que codificam proteínas nocivas às 

bactérias hospedeiras devido à clonagem poderão ter sua expressão interrompida pelo fato de estarem 

incompletos. Tais regiões clonadas em um cosmídeo normalmente levariam à perda do clone, uma vez 

que a proteína tóxica poderia inviabilizar o crescimento da bactéria hospedeira. O seqüenciamento 

automático, com rendimento de 500 a 700 pb, reduz os problemas associados aos elementos repetitivos 

na montagem final e tem sido utilizado para minimizar rearranjos e outros artefatos de clonagem 

(FRASER & FLEICHMANN, 1997). 

A utilização de cosmídeos teve como objetivo o aprendizado da técnica, uma vez que o projeto 

genoma de Xylella fastidiosa foi o pioneiro no país e seu intuíto era além de determinar sua seqüência 

genômica treinar os laboratórios nas diversas técnicas de seqüenciamento Um ponto favorável na 

utilização de cosmídeos foi o estabelecimento de uma base para um banco de dados de anotação do 

genoma uma vez que a anotação foi iniciada com base em cada cosmídeo. O tamanho dos cosmídeos 

também foi importante para a montagem correta de regiões que continham repetições de grande 

número de nucleotídeos. Entretanto, esta metodologia sofre com a clonagem de insertos quiméricos, 

formados por fragmentos do genoma de diferentes regiões que se ligam mas que não são vizinhas no 

genoma original. 

O laboratório de seqüenciamento coordenado pelo Prof. Dr. Paulo Arruda, na Unicamp, 

apontou como principal problema na confecção das bibliotecas de Fago Lambda a dificuldade na 

preparação de DNA em larga escala para seqüenciamento e a presença de quimeras. 

Assim, a melhor opção para se seqüenciar um microrganismo seria primeiramente a obtenção 

de grande quantidade de leituras obtidas a partir de bibliotecas de "shotgun"associada a utilização 

complementar de métodos que permitam a inserção de grandes regiões do genoma alvo, como 

bibliotecas de cosmídeo e de Fago Lambda. 

V.II Análise da categoria de biossíntese de pequenas moléculas 

Xylella fastidiosa cresce lentamente no xilema de seus hospedeiros, ambiente considerado 

hostil quando comparado ao habitat de outros microganismos, alimentando-se da seiva bruta e 

formando agregados celulares. 
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Analisamos a biossíntese de pequenas moléculas fazendo uma comparação entre as vias 

centrais em Escherichia coli e de alguns outros organismos cujos genomas foram seqüenciados e 

anotados. Para isto, utilizamos o serviço de busca de vias funcionais do banco de dados do COG onde 

também procurava-se saber se enzimas com seqüências diferentes nos diversos microrganismos 

poderiam desempenhar o mesmo papel das proteínas consideradas ausentes em Xylella fastidiosa. 

Genes ortólogos são relacionados por descendência vertical e são responsáveis pelas mesmas funções 

em organismos diferentes, em contraste aos genes parálogos, os quais são homólogos relacionados por 

duplicação e têm funções similares mas não idênticas (MUSHEGIAN & KOONIN, 1996). 

Procuramos comparar organismos com tamanhos de genoma diferentes como os menores 

Borre/ia burgdorferi e Chlamydia pneumoniae e maiores como Escherichia coli, Mycobacterium 

tuberculosis e Bacillus subtilis. Entretanto, a análise das vias nesses microganismos mostra-nos que 

seus habitats naturais suprem a ausência completa de muitas vias biossintéticas. Por exemplo podemos 

citar a ausência total das vias de biossíntese de aminoácidos em Borre/ia burgdorferi, bactéria 

causadora de artrite reumatóide e doença de Lyme e da ausência completa de vias de biossíntese de 

arginina, glutamato, glutamina, prolina, asparagina, isoleucina, valina, lisina, cisteína, serina, 

triptofano e histidina em C. pneumoniae. Da mesma maneira, podemos inferir que pelo fato do xilema 

ser um meio pobre em nutrientes em comparação à outros habitats de patógenos animais, X fastidiosa 

necessita de vias metabólicas completas para sintetizar a maioria das moléculas enquadradas nesta 

categoria. 

X fastidiosa possui mecanismos especiais para concentrar e absorver nutrientes do ambiente. 

De fato, foram identificados um total de 140 genes que codificam proteínas relacionadas ao transporte, 

representando um total de 4.8% de todas as ORFs anotadas. Existe um grande número de 

transportadores de íons, carboidratos, aminoácidos, peptídeos, sulfato, fosfato e vitamina B12. Cinco 

receptores externos de membrana foram encontrados, incluindo sideróforos, ferro-cromo e heme

receptores envolvidos no transporte de ferro que levam à hipótese de que devido a mobilização deste e 

outros íons, como o manganês, por parte da bactéria, ocorra uma redução nos micronutrientes 

essenciais à planta, levando aos sintomas típicos de clorose observados nas folhas. 

Dentre os transportadores identificados em Xylella fastidiosa, alguns são específicos para o 

transporte de glutamato e uma série de outros são membros da família dos transportadores ABC. Estes 

transportadores são sistemas que utilizam energia da hidrólise do A TP para importar nutrientes 

celulares como por exemplo aminoácidos, dentre os quais a glutamina, cuja concentração na seiva 
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bruta é a maior dentre os compostos orgânicos, sugerindo servir como fonte de nitrogênio e precursora 

dos demais aminoácidos cujas vias foram identificadas. 

Observamos que embora o gene gdhA da biossíntese de glutamato não esteja presente como em 

E. coli, Xylella é capaz de produzir glutamato através do genes gltB e gltD que codificam para 

glutamato sintase que tem também como função, além da biossíntese de glutamato, a remoção de 

glutamina, o primeiro produto de assimilação de amônia. Primeiramente a amônia é incorporada pela 

glutamina sintetase (glnA) em glutamina e então, a amida da glutamina é transferida ao 2-cetoglutarato 

para formar duas moléculas de glutamato. O glutamato proporciona nitrogênio para a síntese da 

maioria dos aminoácidos. Estas enzimas proporcionam uma rota de incorporação do nitrogênio em 

compostos orgânicos e formam um elo de ligação entre o metabolismo de carboidratos e aminoácidos. 

Fato interessante é a disposição de alguns genes no cosmídeo 07F02, seqüenciado e anotado no 

Laboratório IC por Cássio Baptista. As proteínas XF1842, 1843, 1844, 1848 e 184949 formam um 

grupamento de genes, interrompido por ORFs hipotéticas, potencialmente envolvidos no metabolismo 

de nitrogênio. 

Observamos que as vias de biossíntese de aminoácidos como argmma, isoleucina, valina, 

metionina, cisteína e serina estão aparentemente incompletas em X fastidiosa. As demais possuem 

suas rotas completas, mesmo que em determinados passos não catalisem as mesmas reações que E. 

coli. 

Em princípio considerando-se somente a similaridade de seqüências entre enzimas de uma via 

metabólica não se pode descartar a presença de uma rota. A inspeção do conjunto de genes ortólogos 

identificou um número razoável de enzimas ausentes em vias essenciais. Entretanto, há casos em que 

as enzimas evoluíram de uma maneira diferente mas acabam por catalisar uma mesma reação. Como 

exemplo, podemos citar a enzima aminoácido acetiltransferase (gene argJ) de B. subtilis que catalisa o 

primeiro e quinto passos da via de biossíntese de arginina. 

Na família do glutamato, a via que leva à síntese de arginina encontra-se incompleta quando 

comparada à rota utilizada por E. coli. A estrutura da enzima N-acetilglutamato quinase (argB) em 

Xylellafastidiosa (E-value=4.4e-22, P-fam) mostrou-nos que esta possui um domínio carboxi-terminal 

da enzima acetilglutamato sintase (E-value=0.082, P-fam), primeira enzima da via de biossíntese de 

arginina, e única ausente para esta via em Xylella fastidiosa. Em Escherichia coli observa-se que argA 

(E-value=l. le-09) divide também um domínio teórico, ainda mais forte, com argB (E-value=l.8e-22). 

Neste caso porém, não sabemos se esse domínio de argB é funcional, embora a proteína esteja anotada 

somente como acetilglutamato sintase. Para a função de quinase, um outro gene em E. coli (argB) 
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exerce esse papel e esse gene não possui o domínio de acetiltransferase. Entretanto, observamos que 

em B. Subtilis a sintase também está ausente quando comparada à sintase de E. coli, mas que neste 

microrganismo, existe uma enzima bifuncional ( argJ), citada anteriormente, que faz além desse papel, 

a função do gene argE. Esta enzima, não tem nenhuma semelhança no genoma de X fastidiosa 

levando-nos a crer que neste microrganismo, N-acetilglutamato quinase pode ter um papel bifuncional, 

com função de argB e argA, pois o mesmo ocorre em Xanthomonas citri, outro fitopatógeno com 

genoma sendo seqüenciado atualmente. Se este fato for comprovado, podemos inferir uma duplicação 

parcial do gene original bifuncional, em E. coli, com a posterior perda da função do domínio de argA 

(vide item anexos, páginas 155 e 156). 

Duas enzimas, em E. coli são capazes de catalisar o primeiro passo da via de biossíntese de 

isoleucina: a treonina desidratase biossintética, e a treonina desidratase catabólica; opção 

aparentemente utilizada por X fastidiosa para compensar a ausência da primeira enzima. Somente a 

subunidade maior de uma das isozimas de acetolactato sintase II foi detectada em X fastidiosa (ilvG). 

Esta última enzima, foi purificada de S. typhimurium e consiste em 2 subunidades; uma maior e outra 

menor. O gene que codifica para a subunidade maior está a montante do gene que codifica para a 

subunidade menor (i/vM). Na ausência de ilvM nenhuma atividade "in vitro"da proteína pôde ser 

quantificada mesmo quando um plasmídeo "high-copy" contendo ilvG era inserido na bactéria mutante 

ilvM· (NEIDHARDT et ai., 1987). Deste modo, a via que leva à biossíntese de valina encontra-se 

incompleta quando comparada à via de E. coli. 

A biossíntese de leucina e lisina encontram-se completas em X fastidiosa. O composto 

diaminopimelato é o precursor da síntese de lisina e de compostos da parede celular. Uma conexão 

metabólica liga a síntese de lisina à síntese do material da parede celular. As sínteses de lisina, 

metionina e treonina dividem duas reações no começo de cada via biossintética; as reações 

correspondentes à síntese de L-aspartato semialdeído a partir do L-aspartato. A primeira reação é 

catalisada pela aspartato quinase na forma de três isozimas, cada uma participando num dos três 

produtos finais. Cada uma dessas isozimas de aspartato quinase são reguladas pelo produto final 

correspondente. Observamos a presença de uma enzima bifuncional em X fastidiosa que supre a 

função dos genes lysA e lysC, últimos passos na biossíntese de lisina. X fastidiosa também possui o 

gene regulador dessa via (lysR). 

A via de cisteína está aparentemente incompleta em X fastidiosa e N meningitidis. Cisteína é 

usada na síntese de metionina, ambos contendo enxofre. Esta via, encontra-se totalmente ausente em B. 

burgdorferi e C. pneumoniae. 
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X fastidiosa não possui o gene que em E. coli leva ao primeiro e terceiro passo da via de 

biossíntese de metionina (gene metL). X fastidiosa e M tuberculosis, também não possuem a enzima 

homoserina 0-succiniltransferase, quarto passo na biossíntese de metionina. Entretanto, foi verificado 

que ambos microganismos possuem uma homoserina 0-acetiltransferase (metA em M tuberculosis). 

X fastidiosa também não possui metC que leva à produção de homocisteína e nem metZ, que em 

Pseudomonas aeruginosa, faz o papel de enzima bifuncional (metB e metC) na conversão de 

homoserina à obtenção de homocisteína. X fastidiosa possui a enzima que transforma homocisteína 

em L- metionina, independentemente de vitamina B12 (cobalamina), entretanto não possui a forma 

dependente de cobalamina mas possui a enzima (metF) que transforma 5,10 metileno THF em 5-metil

THF, que juntamente com homocisteína e através da catálise da transmetilase dependente de 

cobalamina, transformam-se em L-metionina. A cobalamina é levada à célula através de 

transportadores, pois X fastidiosa não possui a via de síntese usual para esse composto. 

X fastidiosa não é capaz de transformar 3-fosfoserina em L-serina mas possui capacidade de 

transformar 3-fosfoglicerato em 3-fosfoserina através das enzimas produtos dos genes serA e ser C. 

Como também possui o gene gly A , responsável pela biossíntese de glicina a partir de L-serina, este 

aminoácido deve ser produzido por alguma enzima desconhecida que substitui a atividade de serB. 

O corismato é um intermediário na síntese de três aminoácidos: tirosina, fenilalanina e 

triptofano. A primeira reação na síntese de corismato é catalisada por três enzimas separadas em E. 

coli, cada uma sujeita à regulação do conteúdo celular dos três aminoácidos citados; X fastidiosa 

possui somente a isozima responsiva ao triptofano. As vias de biossíntese de triptofano, fenilalanina e 

tirosina, a partir do corismato, estão completas. 

Todos os genes para biossíntese de ribonucleotídeos de purina e pirimidina estão presentes com 

exceção de purT para purinas, que codifica a glicinamida ribonucleotídeo transformilase 2, não 

requerente de folato mas que pode ter sua atividade compensada pelo produto do gene purN. Os genes 

nrdA e nrdD também estão ausentes no metabolismo de deoxiribonucleotídeos. 

Xylella fastidiosa parece conseguir sintetisar e elongar ácidos graxos a partir de acetato, embora 

alguns genes não tenham sido encontrados como é o caso de acpD e acpS, este último, também não 

sendo encontrado em Synechocystis sp, Haemophilus sp e Mycoplasma genitalium. Na etapa seguinte, 

existem duas ORFs parafabF e nenhuma parafabB. Estes genes, são similares e pertencem ao mesmo 

grupo comparativo ortólogo (COG). 

Xylella fastidiosa é capaz de sintetizar uma grande variedade de cofatores e grupos prostéticos. 

Estão incompletas as vias de biossíntese de ácido fólico, pantotenato e coenzima A, além de 
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piridoxina, tiamina e ubiquinona. Contudo, este microrganismo não é capaz de sintetizar cobalamina, 

molibdopterina, menaquinona e enterobactina. 

V. m. Conclusão 

Nos últimos anos, o seqüenciamento genômico proporcionou a oportunidade de comparações 

entre organismos diferentes em nível molecular. 

Pela primeira vez, tomou-se possível comparar o conjunto completo de proteínas presentes na 

célula de um determinado organismo e identificar as proteínas responsáveis para cada função celular. 

Nos casos em que nenhuma proteína conhecida é encontrada para a realização de uma função 

particular, os seus substitutos podem ser previstos a partir da carga de genes com função ainda não 

estabelecida. 

A análise computacional de genomas procarióticos completos mostrou, até o momento, que as 

proteínas microbianas são, em geral, bem conservadas - 70% delas contém regiões conservadas 

(KOONIN et ai, 1998). Este fato permitiu delinear famílias de ortólogos entre uma ampla extensão 

filogenética, e em muitos casos predizer funções com considerável precisão. 

O conhecimento de genes conservados responsáveis pela manutenção das funções celulares 

levou-nos à informação a respeito da carga mínima de genes necessária para a sobrevivência da célula. 

MUSHIGIAN & KOONING (1996) compararam os genomas de H. influenzae e M genitalium e 

catalogaram os genes conservados em ambos os organismos. Em seu trabalho, adicionaram genes com 

função anteriormente desconhecida para completar as etapas críticas das vias metabólicas cruciais para 

a manutenção da vida celular. Esta lista, pode representar o genoma mínimo necessário para que se 

procedam essas reações celulares. 

Deste modo, subtraindo-se o total de genes encontrados num dado microrganismo do total de 

genes do genoma mínimo, fatores que especificam as características fenotípicas que fazem de um 

organismo ser uma espécie distinta talvez estejam sendo revelados. Se esse exercício é realizado em 

uma espécie patogênica, os genes resultantes podem incluir traços necessários à sua virulência. Muitos 

genes de virulência são encontrados como ilhas de patogenicidade. Três genes de hemolisinas foram 

encontrados em X fastidiosa sendo dois deles vizinhos e anotados no cosmídeo 05B03 (ORFs XF2397 

e 2398). Juntamente com os genes de hemaglutininas, fazem parte de uma categoria de genes que até 

então não havia sido identificada em nenhum fitopatógeno. As hemolisinas não dividem em Xylella, 

extensivas homologias, exceto no domínio C-terminal onde as repetições ricas em glicina se localizam 
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(Prof. Márcio Lambais, comunicação pessoal). Essas repetições são caracteristicamente distribuídas 

entre patógenos Gram-negativos indicando que em X fastidiosa possa ter ocorrido um mecanismo de 

transferência lateral de genes. 

O principal objetivo da realização do seqüenciamento de Xylella fastidiosa foi a obtenção de 

dados a respeito dos possíveis mecanismos de patogenicidade da mesma e suas relações bioquímicas 

com o hospedeiro e vetor. Outra meta ainda a ser atingida é saber qual a diversidade genética entre as 

diferentes cepas dos diferentes patovares que compõe a espécie Xylella fastidiosa, (MACHADO, 

1987) como vem sendo feito através da realização do novo projeto genoma de Xylella, causadora da 

doença de Pierce, em videiras. 

Questões relacionadas ao tamanho real do genoma da cepa seqüenciada, a ocorrência de 

plasmídeos relacionados à patogenicidade em citros, e a presença de genes de virulência ou 

avirulência, que estariam relacionados aos sintomas da CVC ou aos vetores, puderam ser respondidas. 

A comparação gênica entre microrganismos tem se tomado importante na busca de novas 

tecnologias para o combate à doenças dado o grande número de microrganismos seqüenciados. Assim, 

através da anotação dos genes de Xylella fastidiosa (SIMPSON et ai., 2000), foram identificadas uma 

variedade de mecanismos associados à virulência e patogenicidade da mesma como, por exemplo, os 

genes responsáveis pela produção de uma goma polissacarídica (EPS), provável causadora do 

agrupamento da bactéria no xilema que leva ao bloqueio dos vasos xilemáticos e conseqüentemente ao 

estresse hídrico e a produção de fímbrias, já anteriormente observadas por micrografia eletrônica, 

responsáveis pela adesão da bactéria ao aparelho bucal do hospedeiro (genes pi!S, p ilR, pi!G, pilH, pill, 

pi!J e chpA). 

Concluímos que embora alguns genes não foram identificados em Xylella, estes podem não ser 

essenciais à via de síntese em questão ou podem ter sua função substituída por proteínas que ainda não 

foram identificadas, inerentes à Xylella fastidiosa. Enquanto que a obtenção de seqüências genômicas 

já caíram na rotina de muitos laboratórios, a análise funcional dos genes preditos aparece como um 

desafio. Através do projeto do genoma funcional de X fastidiosa e a comparação com o genoma da 

cepa causadora da doença de Pierce, esperamos que genes atualmente considerados "putativos" e 

determinantes de patogenicidade tenham suas funções estabelecidas. 

78 



V.I. BIBLIOGRAFIA 

ALSBERG, S., DELSHER, A, KASIF, S., WHITE, O. Microbial gene identification using 
interpolated Markov Models. Nucleic Acids Research, v.26, p.544-548, 1998. 

ALTSCHUL, F.S., KOONIN, E.V. Interative profile searches with PSI-BLST: a tool for discovery 
in protein databases. TIBS, v.23, p.444-447, 1998. 

ALTSCHUL, F.S., GISH, W. Local alignment statistics. Methods of Enzymology, v.266, p.460-
480, 1996. 

ALTSCHUL, F.S., MADDEN.T.L.,SCHÁFFER, A.A, ZHANG, J., ZHANG, Z., MILLER, W., 
LIPMAN, D.J. Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation ofprotein database search 
programs. Nucleic Acids Res., v.25, p.3389-3402, 1997. Apud: NCBI [Online]. Available: 
http://www/ncbi.nlm.nih.gov/blast/psiblst.cgi [September, 2000]. 

BAPTISTA, C. Seqüenciamento e anotação de quatro regiões (136.635 pb) do genoma deXylella 
fastidiosa. São Paulo, 2000. 95p.(Dissertação de Mestrado- Instituto de Ciências Biomédicas II
Universidade de São Paulo). 

BENSON, D.A, BOGUSKI, M.S., LIPMAN, D.J., OSTELL, J., OULLETTE, B.F., RAPP, B., 
WHEELER, D.L. GenBank. NucleicAcids Research, v.27, p.12-17, 1999. 

BERETTA, MJG., GARCIAJR, A, LEE, E.F., DERRICK, K.S., BARTLE, G., TOMÉ NETO, J. 
Observation on citrus variegated chlorosis in Brazil. Proc. Ofthe 12th ln: CONFERENCE OF 
THE INTERNATIONAL. IOCV. 12, 1993, India. Proocedings ... p.291-293. Apud: DONADIO, 
L.C., MOREIRA, C.S., coord. Citrus Variegated Chlorosis. Bebedouro: 
FAPESP/FUNDECITRUS, 1998. 166p. 

BIRBOIN, H.C., DOL Y, J. A rapid alkaline extration procedure for screening recombinant plasmid 
DNA. Nucleic Acids Research, v.7, p.1513-1523, 1979. 

BLATTENER, F.R., et ai. Toe complete genome sequence ofEscherichia coli K-12. Science, 
v.277, p.1453-1474, 1997. 

BOLETIM FUNDECITRUS. Manual de convivência com a CVC. 2.ed. Araraquara, 1998. n.p. 

BOWMAN, S., et al. Toe complete nucleotide sequence of chromosome 3 of Plasmodium 
falciparum. Nature, v.400, p.532-538, 1999. 

CASTRO, P.R. de C. e C. Aspectos fisiológicos do amarelinho. ln: ENCONTRO TÉCNICO 
SOBRE AMARELINHO DOS CITROS, 1992, Piracicaba. P.24-26. Apud: DONADIO, L.C., 
MOREIRA, C.S., coord. Citrus Variegated Chlorosis. Bebedouro: FAPESP/FUNDECITRUS, 
1998. 166p. 

CHANG, C.J., et ai. Culture and serological detection of the xylem limited bacterium causing 
citrus variegated chlorosis and its identification as a strain of Xylella fastidiosa. Current 
Microbiology, v.27, p.137-142, 1993a. 

79 



CHANG, C.J., et ai. Citrus variegated clorosis: cultivation of the causal bacterium and 
experimental reproduction of the disease. Conference of the International IOCV.12, India, 
Proocedings, p.294-300, 1993b. Apud: DONADIO, L.C., MOREIRA, C.S., coord. Citrus 
Variegated Chlorosis. Bebedouro: FAPESP/FUNDECITRUS, 1998. 166p. 

COCHRAN, L.C., HUTCHINS, L.M. Virus disease of stone fruit. Handbook, v.437, p.96-102, 
1976. Apud: DONATIO, L.C., MOREIRA, C.S., coord. Citrus Variegated Chlorosis. 
Bebedouro:FAPESP/FUNDECITRUS, 1998. 166p. 

COLLINS, F.S., PATRINOS, A., JORDAN, E., CHAKRAVARTI, A., GESTELAND, R. , 
W ALTERS, L. et ai. New Goals for the U.S. Human Genome Project: 1998-2003. Science, 
v.282, p.682-689, 1998. 

DAVIS, M.J., WHITECOMB, R.F., GILLASPIE, A.G.Jr. Fastidious bacteria of plant vascular 
tissue and invertebrates (including so-called rickettsia-like bacteria). ln: The Prokariotes: A 
handbook on habitats, Isolation, and ldentification of Bacteria, ed. M.P. Starr, H.O. Stolp, 
H. G. Truper, A. Balows, A. Schlegel. pp.2172-88. New York/ Heidelberg/ Berlin: Springer
Verlag. Apud: HOPKINS, D.L. Xylellafastidiosa: Xylem-limited bacterial pathogen ofplants. 
Ann. Rev. Phytopathol., v.27, p.271-90, 1989. 

DONADIO, L.C., MOREIRA, C.S., coord. Citrus Variegated Chlorosis. Bebedouro: 
FAPESP/FUNDECITRUS, 1998. cap.The bacteriumXylellafastidiosa, p.22-35. 

DUNHAM, I., et ai. Toe DNA sequence of chromosome 22. Nature, v.402, p.489-495, 1999. 

FERREIRA, A.J.S. Seqüenciamento de parte do genoma de Xylella fastidiosa e análise do 
metabolismo de carboidratos no genoma anotado. São Paulo, 2000. 116p. (Dissertação de 
Mestrado- Instituto de Química- Universidade de São Paulo). 

FLEICHMANN, R.D., et ai. Whole-genome random sequencing and assembly of Haemophilus 
injluenzae Rd. Science, v.269, p.496-512, 1995. 

FRANGEUL, L., NELSON, K.E., BUCHRIESER, C., DANCHIN, A. , GLASER, P., KUNST, F. 
Cloning and assembly strategies in microbial genome projects. Microbiology, v.145, p.2625-
2634, 1999. 

FRASER, C.M., FLEISCHMANN, R.D. Strategies for whole microbial genome sequencing and 
analysis. Electrophoresis, v.18, n.8, p.1207-1216, 1997. 

GARDNER, M.J., et ai. Chromosome 2 sequence ofthe human malaria parasite Plasmodium 
falciparum. Science, v.282, p.1126-32, 1998. 

GENOME CONSORTIUM. Arabdopsis thaliana chromosome IV complete sequence. Nature, 
v.402, p.769-777, 1999. 

GOFFEAU, A. et ai. Life with 6.000 genes. Science, v.274, p.563-567, 1996. 
GOFFEAU, A. et ai. Toe yeast genome directory. Nature, v.387, suppl., p. 5-105, 1997. 

GONZALES, M.A.Os cinco anos de convivência com a clorose variegada dos citros. 
Datilografado, 1992. Apud: DONADIO, L.C., MOREIRA, C.S., coord. Citrus Variegated 
Chlorosis. Bebedouro: FAPESP/FUNDECITRUS, 1998. 166p. 

80 



GOHEEN, AC., NYLAND, G., LOWE, S. K. Association ofRickettsia-like organism with 
Pierce' s disease for grapevine and alfalfa dwarf and heat terapy of the disease in grapevines. 
Phytopathology, v.63, p.341-345, 1973. 

HANKE, J., HOHEISEL, D. Construction and Screening ofCosmid Libraries. 1998. Não 
publicado. 

HATIORI, et ai. Toe DNA sequence ofhwnan chromosome 21. Nature, v.405, p.311-319, 2000. 

HEWITI, W.B. A transmissible disease ofgrapevines. Phytopathology, v.29, p.10, 1939. Apud: 
DONADIO, L.C., MOREIRA, C.S., coord. Citrus Variegated Chlorosis. Bebedouro: 
FAPESP/FUNDECITRUS, 1998. 166p. 

HOLMES, D.S., QUIGLEY, M. A rapid boiling method for the preparation of bacterial plasmids. 
Annal. Biochemistry, v.114, p.193-197, 1981. 

HOPKINS, D.L. Xylellafastidiosa: xylem-limited bacterial pathogen ofplants. Annu. Rev. 
Phytopsthology, v.27, p.271-290, 1989. 

HUANG, X. An improved sequence assembly program. Genomics, v.33, p.21-31, 1996. 

JORDAN, C.N.B., PASSOS, G.A.S. Projeto transcriptoma. Biotecnologia, v.12, p.34-37, 2000. 

KAMPER, S.M., FRENCH, W.J., DEKLOET, S.R. Genetic Relationships of some fastidious 
xylem-limited bacteria. lnternational Journal Systematic Bacteriology, v.35, p.185-188, 1985. 

KOONIN, E.V., TATUSOV, R.L., GALPERIN, M.Y. Beyond complete genomes: from sequence 
to structure and function. Current Opinion in Structural Biology, v.8, p.355-363, 1998. 

KUNST, F., et ai. Toe complete genome sequence ofthe Gram-positive bacteriwn Baci/lus 
subtilis. Nature, v.390, p.249-256, 1997. 

LARANJEIRA, F.F. et ai. Avaliação serológica e sintomatologia da ocorrência deXylella 
fastidiosa e clorose variegada dos citros (CVC) no banco do germoplasma ativo do IAC. 
Fitopatologia Brasileira, v.21 (suplemento), p.335, 1996. Apud: DONADIO, L.C., MOREIRA, 
C.S., coord. Citrus Variegated Chlorosis. Bebedouro: FAPESP/FUNDECITRUS, 1998. 166p. 

LEHNINGER, A.L. Bioquímica. São Paulo: Editora Edgard Blücher LIDA, 1976. v.2 
Catabolismo e a produção da energia das ligações de fosfato, p.351. 

LIN, X., et ai. Sequence and analysis of chromosome II of Arabdopsis thaliana. Nature, v.402, 
p.761-768, 1999. 

LOPES, J.R.S. Mecanismos de transmissão deXylellafastidiosa por cigarrinhas. Laranja, 
Cordeirópolis, v.17, p.79-92, 1996. Apud: DONADIO, L.C., MOREIRA, C.S., coord. Citrus 
Variegated Chlorosis. Bebedouro: FAPESP/FUNDECITRUS, 1998. 166p. 

LOPES, J.R.S., BERETIA, M.J.G. A confirmação da transmissão por cigarrinhas do agente causal 
da clorose variegada dos citros, Xylellafastidiosa. Fitopatologia Brasileira, v.21, suplemento 
p.343, 1996. Apud: DONADIO, L.C., MOREIRA, C.S., coord. Citrus Variegated Chlorosis. 
Bebedouro: FAPESP/FUNDECITRUS, 1998. 166p. 

81 



LOWE, T.M., EDDY, S.R. t-RNA scan-SE: a program for improved detection of transfer RNA 
genes in genomic sequence. Nucleic Acids Research, v.25, p.955-964, 1997. 

MACHADO, M. Citrus Variegated Chlorosis (CVC), a new destructive citrus disease in Brazil, 
and the xylem limited bacteria, Xylellafastidiosa. 1987. llp. Apud: [Online]. Available: 
http://www.dcc.unicamp.br/genoma/xylella/html [January, 2000]. 

MANDELSTAM, J., Me QUILLEN, K., DAWES, I. Biochemistry ofBacterial Growth. 3.ed. 
Boston: Blackwell Scientific Publications, 1982. 449p. 

MASSUNG, R.F., ESPOSITO, J.J., LIU, L.I., QI, J. , UTIERBACK, T.R., KNIGHT, J.C., 
AUBIN. L., YURAN, T.E., PARSONS, J.M., LOPAREV, V.N., et ai. Nature v.366, p.748-751, 
1993. 

MENEGUCCI, J.L.P., PAIVA, L.V., SOUTO, R.F. , CARVALHO, S.A. Alterações fisico
químicas de frutos de laranheiras Valência com sintomas de clorose variegada dos citros. Revista 
brasileira de citricultura, v.17, p.153-155, 1995. Apud: DONADIO, L.C., MOREIRA, C.S., 
coord. Citrus Variegated Chlorosis. Bebedouro:FAPESP/FUNDECITRUS, 1998. 166p. 

MILLER, J.H. A short course in Bacterial Genetics: A Laboratory Manual and Handbook for 
Escherichia coli and Related Bacteria. Plainview, N.Y., U.S.A.: Cold Spring Harbor 
Laboratory Press, 1992. pt. l. 

MYERS, E. W., et ai. A Whole Genome Assembly of Drosophila. Science, v.287, p.2196-2204, 
2000. 

MUSHEGIAN, A.R., KOONIN, E.V. A minimal gene set for cellular life derived by comparison 
of complete bacterial genomes. Proc. Natl. Acad Sei. , v.93, p.10268-10273, 1996. 

National Center For Biotechnology fuformation. [Online]. Available: http://ncib.nlm.nih.gov 
[September, 2000]. 

NEIDHARDT, F.C. coord. Escherichia coli and Salmonella typhimurium: Cellular and 
Molecular Biology. Washington, D.C., U.S.A.: American Society for Microbiology, 1987. v.1. 

NEIDHARDT, F.C. coord. Escherichia coli and Salmonella typhimurium: Cellular and 
Molecular Biology. 2.ed. Versão 1.0 For windows. [CD-ROM]. Washington, D.C., U.S.A. : 
American Society for Microbiology, 1996. v.l. 

New England BioLabs. [Online]. Available: http://circuit.neb.com/cgi
bin/onlineorder.pl/neb/products/nucleic/304-1 .htinl [September, 2000]. 

P ARADELA FILHO, O., SUGIMORI, M.H ., RIBEIRO, I.J., et ai. Primeira constatação em 
cafeeiro da Xylellafastidiosa causadora da clorose variegada dos citros, Laranja, 16. 
Cordeirópolis, 1995. Apud: DONADIO, L.C., MOREIRA, C.S., coord. Citrus Variegated 
Chlorosis. Bebedouro:FAPESP/FUNDECITRUS, 1998. 166p. 

PERKIN ELMER BIOSYSTEMS. ABI PRISM Big Dye Terminator Cycle Sequencing- Ready Reaction 
Kits. Original and version 2.0. Protocol. U.S.A., p.1.1-5 .7, 1999. 

POOLER, M.R., HARTUNG, J.S. Specific detection and identification of Xy lella fastidiosa strains 
causing citrus variegated chlorosis. Current Microbiology, v.31, p.177-181, 1995. 

82 



PURCELL, AH., FINLAY, AH. Evidence for noncirculative transmission of Pierce's disease 
bacterium by shru-pshooter leafhoppers. Phytopathology, St Paul, v.69, p.393-395, 1979. Apud: 
DONADIO, L.C., MOREIRA, C.S., coord. Citrus Variegated Chlorosis. Bebedouro: 
FAPESP/FUNDECITRUS, 1998. 166p. 

PURCELL, AH. , HOPKINS, D. Fastidius xylem-limited bacteria plant pathogen. Annu. Rev. 
Phy topathology, v.34, p.131-151, 1996. 

REED, K.E., CRONAN, J.E. Lipoic acid metabolism in Escherichia coli: sequencing and 
functional characterization of the lipA and lipB genes. J Bacteriology, v.175, p.1325-1336, 
1993. 

ROSSETII, V. , CARVALHO, M.L.V., CHAGAS, C.M. Evidência indireta do envolvimento de 
insetos vetores na transmissão de clorose variegada dos citros. Fitopatologia Brasileira, v.18, 
p.226, 1993 (suplemento). Apud: DONADIO, L.C., MOREIRA, C.S. , coord. Citrus Variegated 
Chlorosis. Bebedouro:FAPESP/FUNDECITRUS, 1998. 166p. 

ROSSETII, V. Pontos básicos sobre a clorose variegada dos citros. Laranja, Cordeirópolis, v.15, 
1994. Apud: DONADIO, L.C. , MOREIRA, C.S., coord. Citrus Variegated Chlorosis. 
Bebedouro:F APESP/FUNDECITRUS, 1998. 166p. 

SALSBERG, S.L., DELCHER, AL., KASIF, S., WHITE, O. Microbial gene identification using 
interpolated Markov models. Nucleic Acids Research, v.26, p.544-548, 1998. 

SAL V A, R.A, ROBERTO, S.R. , CARLOS, E.F. Situação da clorose variegada dos citros no 
Estado de São Paulo, Laranja, Cordeirópolis, v.16, p.155-164, 1995. Apud: DONADIO, L.C., 
MOREIRA, C.S., coord. Citrus Variegated Chlorosis. Bebedouro:FAPESP/FUNDECITRUS, 
1998. 166p. 

SAMBROOK, J., FRITSCH, E. F., MANIATIS, T. Molecular Cloning: A Laboratory Manual 
2.ed. Plainview, N.Y. , U.S.A : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989. vol. l , cap. l , p.1.25-
1.31. 

SANGER, F., AIR, G.M., BARRELL, B.G., BROWN, N.L., COUSON, AR. , FIDDES, C.A, 
HUTCHISON, C.A, SLOCOMBE, P.M. , SMITH, M. Nucleotide sequence of bacteriophage phi 
Xl 74 DNA Nature, v.265, p.687-695, 1977a. 

SANGER, F., NIKLEN, S., COUSON, AR. DNA sequencing with chain-terminating inibitors. 
Proc. Nath. Acad. Sei. USA, v.74, p.5463-5467, 1977b. 

Toe C. elegans SEQUENCING CONSORTIUM. Genome Sequence ofthe nematode C. elegans: A 
Platform for Investigating Biology. Science, v.282, p.2012-2018, 1998. 

SIMPSON, AJ.G. et ai. Toe genome sequence ofthe plant pathogenXylellafastidiosa. Nature, 
V. 406-13, p.151-159, 2000. 

SMITH, L.M., SANDERS, J.Z., KAISER, R.J., HUGHES, P., DODD, C. , CONNEL, C.R., 
HEINER, C., KENT, S.B.H., HOOD, L.E. Fluorescence detection in automated DNA sequence 
analysis. Nature, v. 321, p.674-679, 1986. 

83 



SLOTNICK, I.J., WEINFELD, H. Dihydrouracil as a growth factor for nmtant strains of 
Escherichia coli. J. Bacteriol., v.73, p.122-125, 1957. 

SUTION, G., WHITE, O., ADAMS, M., KERLA V AGE, A. TIGR assembler: a new tool for assembling 
large shotgun sequencing projects. Genome Sei Technol, v.1, p.9-19, 1995. 

TATSOV, R.L., GALPERIN, M.Y., KOONIN, E.V. Toe COO database: a tool for genome 
analysis of protein function and evolution. Nucleic Acids Research, v.28, p.33-36, 2000. 

Toe Phred/Phrap/Consed System Home Page. [Online]. Available: 
http://bozeman.mbt.washington.edu/ [September, 2000]. 

tRNAScan-SE: tRNA detection in large-scale genome sequence. [Online]. Available: 
http://www.genetics.wustl.edu/eddy/software/#trnascan [September, 2000]. 

VITTI, G.C., MARCHI, R.J., BORELLA, M.L., VAZ FILHO, D. Estudo de prováveis 
desequilíbrios nutricionais em pomares cítricos no município de Colina-SP. Jaboticabal: FCAV, 
UNESP, 1989, 12p. (mimeografado). Apud: DONADIO, L.C., MOREIRA, C.S., coord. Citrus 
Variegated Chlorosis. Bebedouro:F APESP/FUNDECITRUS, 
1998. 166p. 

WELLS, J.M., RAJU, B.C., JUNG, H.Y., WEISBURG, W.G., MANDELCO-PAUL, L., 
BRENNER, D.J. Xylella fastidiosa gen nov., sp. Nov. gramnegative, xylem limited fastidious 
plant bacteria related to Xanthomonas spp. International Journal of Systematic Bacteríology, 
Washington, v.37, p .136-143, 1987. Apud: DONADIO, L.C., MOREIRA, C.S., coord. Citrus 
Variegated Chlorosis. Bebedouro: FAPESP/FUNDECITRUS, 1998. 166p. 

WELLS, J.M., RAJU, B.C., MYLAND,G. Isolation, cultive and pathogeniticy ofthe bacterium 
causing phony disease ofpeach. Phytopathology, v.73, p.859-862, 1983. Apud: DONADIO, 
L.C., MOREIRA, C.S., coord. Citrus Variegated Chlorosis. Bebedouro: 
FAPESP/FUNDECITRUS, 1998. 166p. 

WIEMANN, S., SCHW AGER, C., RUPP, T., ZIMMERMANN, J., GROTHUES, D., SENSEN, 
C., ERFLE, H., BANVERI, A. , ANSORGE, W. Sequencing and analysis of 51.5 kilobases on the 
left arm of chromosome XI from the Saccharomyces cerevisiae reveals 23 open reading frames 
including the fas 1 gene. Yeast, v.9, p.1343-1348, 1993. 

WHITE, R. H. Stable isotope studies on the biosynthesís oflipoic acid. Biochemistry, v. 19, p .15-
19, 1980. Apud: NEIDHARDT, F.C. coord. Escherichia coli and Salmonella typhimurium: 
Cellular and Molecular Biology. 2.ed. Versão 1.0 For windows. [CD-ROM]. Washington, D.C., 
U.S.A.: American Society for Microbiology, 1996. v.1. 

84 



V.II.ANEXOS 

Neste item encontram-se: 

a) os métodos utilizados pelo laboratório para a realização do seqüenciarnento a partir de cosrnídeos, 

bem corno a descrição suscinta da obtenção de plasrnídeos para a confecção de bibliotecas e as reações 

de seqüenciarnento feitas por PCR utilizando o kit Big Dye Terminator da Perkin -Elrner; 

b) o mapa físico dos cosrnídeos; 

e) o mapa das ORFs anotadas e os genes anotados; 

d) as principais vias de biossíntese de aminoácidos encontradas em Escherichia coli, das quais 

basearam-se as conclusões de presença ou ausência das vias em outros microrganismos, juntamente 

com tabelas associadas a essas vias; 

e) o artigo do genoma de Xylella fastidiosa publicado na revista N ature. 
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I" 
métodos descritos a seguir foram modificados com o intuito de otimizar o seqüenciamento do genoma em larga (i 
ala. Os métodos descritos são, em sua maioria, adaptações dos procedimentos descritos por Sambrook et ai., 1989. t 

-·--_-=,,._~. e, ,e-o,.:•_-,-._,,__."- ·"'''· .. •· ·.:·, .. < . .. -~~ .. - > ._,=: __ , ... , . .- "'"' _;, ---·"··· ·· ·"'-""""'---"=""'"'"'""-'"-. ·"· ... ,· ··•·-"='""'-""'""'·'-""-"'-w'°"'-·'"'""'"·- ·"'' ' '' ,ec· ~.~""'' nJ 

Obt! ·~- ãoje Cos~í~eos .em.larga esc51la . . · ,. · ·., ""'~""'""·,""''··" ".,, ... ·.:-:·~ .,.,,,· -., ... ,, .. .,,.~ .. ,,.,.,.,.- : ·· ,,,,.,-.. ,~.,. .. ,.=,. ·"'~''··'"'···""~•.>-"'•·· ""· ·.~,,.,· ·,·!; 
l)Rep1que de bactenas contendo os Cosm1deos 11 5)Coletar o sobrenadante, filtrando-o com gaze. l' 
Inocular em 500 ml ?e meio ~xTY, 1% de cultura ,

1
' .. : \.·•. 

saturada do respectivo cosm1deo. : i: 
lncub.ar a 37 oc por 1.2 horas sob agitação. ;

1 
li 

Centnfugar por 10 minutos a 6000 rpm. l1 1.: 
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seguinte solução : li Adicionar ao sobrenadante igual volume de lsopraponol. 1; 
25 mM TRIS-CI pH 8,0 f Deixar por 60 minutos a -70 °c. \ 
50 mM glicose li Centrifugar a 5000 rpm por 15 minutos a 4 °c . 1; 
10 mM EDTA !! Descartar sobrenadante. li 

j: Adicionar ao pellet 300 m l de solução de etanol 70%. f 
li Centrifugar 5000 rpm por 15 minutos a 4 °c. 
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4)Neutralização ;; 8)Ressuspender em 10 ml de TE. ri 
Adicionar 50 ml de Acetato de potássio pH 4,8 a 5,5 !1 Solução de TE l' 
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. r 

agitando vigorosamente. j 10 mM TRIS-CI i, 
Centrifugar a 7000 rpm por 15 minutos l O, 1 mM EDTA (: 
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Dissolver 9 gramas de Cloreto de césio em 9 ml de água Milli Q em tubo Corex. j! 
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Transferir sobrenadante para tubo "quick-seal" completando o volume com óleo mineral. ; 
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I~~66~t;;~·p<Xl 6 horas-em 0.ultra-cenMfuga . ... c:e:·=~··'"'-'=~·'-'-"···L.-"'" .... ' "'°' ""~:<e:• -~./..~. ~""•:.>.•", .. , ... ,>., . >"-"'.e" •; 1: 

A. ós a centrifugação, coletar a banda inferior-_em,tubo .Falcon. _____ ,_ ·-···-"··· -e, . . ·.,. .... ,.~. _, ...... _.., -·-·--· ,,,,_ -··- _ .. _,, /: 

~~~j~J,"~~:~~f-~f É~t~~::~·;~~:c_ºm,~Na(:I~- ·· = ,,,:-············~--·.~~:- ·--~:~:~ l 
~~~;~a~~Íi~tif !~!i.iitl~i~~ d~ D.NA ~·~~rifi~;r·; ~;;·~~~c~~.t~~çã·; ·~~ ;;p~~t~;f;tô~~tr; ;tr~~é;·d~ s~~ ·· · · ··---··· ·· · li 

-··- -----·-·- _ • ·---- ----·---·· _ . --~7\ ·-·-------~---"'-- --~ . .. :::. ,::::::.=.:=y _____ . ____ ._ .... __ ~---- ---·· , .. ?'.?,. ____ -_ ---- - ·-·- -· . ----- · ·-. --· ----~ ~·::o.:.~~~--~~~-=~!.:"'~~.:"?::o.::~~"":'!':"=':"!,di 

86 



~31~;~~f t,~~~ :~;~::·,::~ô:·=-"··· n~~:2~:.~~:~:~~nc) --'"~ . · , __ ·_,,· .. · 1 
30% glicerol l: 1,6 µL dNTP (2,5 mM) !!: 
1 mL qsp água Milli Q 1: 2 µL T4 polimerase • 
Nebulizar sob pressão de nitrogênio de 0.6 kgf/cm2 por 45 i l µL Klenow 
segundos. 1: 4 µL ATP (20 mM) !i 
Centrifugar a um pulso de 1000 rpm. '. l µL PNK j; 
Repetir o procedimento de Nebulização sob pressão por 3 ' 40 µL final com água MilliQ 1 

vezes. li incubar l5°C 20 min li 
Centrifugar 1000 rpm por 4 minutos . ; i 

Verific,::~..8"º~ coJetado. ,-~---- ,N ••• , ... _,. •• J _____ . . ···--·, .. -· -----·-·· -~----- ,.il 2) Precipit~ça°~ ---- · -··-· .. . ...... . .. -------- ------· ...... - ·--·- -----·- --··r sji.;;;-M~Íti~g-G~Í-·- ---·-·----- ---·-· ··· .......... - -···-- ·-·· ......... -·--·- 1: 

A_di~ionar 10% do volume coletado de 3 M de Acetato de i; 0,8% Agarose Low Melting / 
sod10 pH 6,8. I; 25 ml TAE lxl,3 µL Brometo de etídio (10 mg/ml) l 
Ad~cionar 2 volumes de etanol. i Correr os 40 µL reparados nas seguintes condições: i 
Deixar over-night a -20 °c. : 150V !i 
Centrifugar a 14000 rpm por 30 minutos. ! 150 mA Ji 
Descartar sobrenadante. ; 400 W !1 
Lavar com l mi de Etanol a 70%. i Após a corrida, sob UV longo cortar pedaço de gel J!

1
,, 

Centrifugar a 14000 rpm por 15 minutos. 1 correspondente ao peso molecular de 1000 a 3000. 
Descartar sobrenadante. ' Pesar o bloco de gel e colocá-lo em tubo eppendorf de 1! 

1,5 ml. 
3)Secar sob vácuo. 
Ressuspender em 10 µL de 10 mM TRIS pH 8,5. I' 
Verificar a concentração do DNA através de sua 1 

densidade óptica em espectrofotômetro em 600 nm ~---,1· ---------·--·-·-------·--·-----------j 

=.,,,,,_...,,,_.,,,._= "2-"'---"""'"-"'-=.,.·°'"''"'='-"'--""'-"-'-~"'"-,,,,__,,.,"""""..,.=""-='·~---'"""'-....,.,-'-=.,.,.. c-..e..,,.,-•-"""'~~,,,_, .. ,~,,...~·-""''"'"''-""-"==""''-.=-""-•-r 

~;:~:;,;;;~~;~~~;; aga,ose ·--- ... 1r ~:~;~:~~~; ~ ~1io~~~:~~~i~r~1:uf~~ -lM NaCl=~1r 

Aquecer a 65 °c por 8 a 10 minutos . i Coletar a fase de baixo verificando seu volume. j; 
~~~if~ ar se ocorreu erfeita c!~sEOl ';!ção do ÇJel. __J1 ________________ ,,,,,,,,,,,,,===· ----""-i 
2J~dici-;~~~--; v ·cie t~~~-, --- ---- --- .... - --- ·----- -- ---- --- -- --1: .. 6J Pr~~Tpit~çõ~ ---- -- -·. -- -- --- ·-· - . - --· . !! 
agita~ em vortex 2 minutos. . j: A~i~ionar l /10 do volume coletado de Acetato de l: 
Centrifugar a 14000 rpm por 10 minutos. i sod10 pH 6,8. 1: 
Coletar sobrenadante em novo eppendorf. li ~dicionar 2,5 volumes de etanol ou l volume de ·1': 

1

, 1sopropanol. . · 
! Incubar over-night a -20 °c . ,i 
1 Após, centrifugar a 14000 rpm por 30 minutos a 4 °c. /! 
li Lavar com l ml de Etanol 70%. j: 

%:~~~onm o;odn ao eppendorl orig;nol )mexCaçÓ01 '--· ~~:Iª~~l~;g;:~ ;~;,,;:.s. ·"· .. ,.fü-.. 1 
agitar em vortex 2 minutos. 1 li 
Centrifugar a 14000 rpm por 10 minutos. ij I! 
Juntar os sobrenadantes. 1 ; 

:):~~=:o~::::~;e q, tenol .,. --···'"-'"--~-•t- n=· "·-'·" ,,--,r -·"~- ··'=""""" _, "·l 
Ad1c1onar l V Cloroform10. J! 1·; 

Agitar em vortex 2 minutos. ! : 
Centrifugar a 14000 rpm por l O minutos. 1 j! 
c~:~_r:_:.:>.?!2_m~c::i~----- · ..... _ ___ ·----------"'~·-'"""""""-""'---L, .. .,,,., __ .. ___ .. __ .. ~.,,,,.,,,.,,,.",-.,.-"""""--·'·,==.,,,,,-=,._,~·,. =, ..... ·o.=,= ... .,_Ji 
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~s:~~f ~t~;~~;;-~~~:~~~~rt~d-o ~~~~~~~-; :~:~~~t~do " , . ., .. ~; ~;~~i'~:t~ç~ . .. . ,.. :·,·.::,- :,:º·" :·:· . 
com Fosfatase alcalina por 15 minutos. r 
1 µL--DNA--- · ----- -- - -- - · ··· ·-- -- --e-,. -- ... _. ·· :· ·1~·i: Ã~~;~t~"'d-; ~ódi; 3-M ~H·6:s · · ··· --- -- · -- ···· 
2 µL Buffer lOx LB ;- 20 µL Etanol 
l µL de enzima T4 DNA Ligase Incubar por 1 hora a - 70 °c 
10 µL qsp Agua Milli Q Centrifugar 30 minutos 14.000 rpm. Descartar 
Incubar 16 horas a 16 °c. sobrenadante. 

Após, adicionar 1 ml de Etanol 80% e centrifugar 30 
í· minutos em 14.000 rpm. Descartar sobrenadante. 
i_ Centrifugar 15 minutos a 14.000 rpm. Descartar 
: sobrenadante. 
,: Ressuspender em 5 µL de água Milli Q estéril. 

.. ·- • _ ·-~ ... ·,-\.. ..... •·.... _-__ ·~- .•• .'_ :.:." . ; ______ .· _ --~- - ---~ . , .. • _: . .• '"' ·. _ ··:·• .~.: .• .. -;. .• "' • . ..-.c;;:-:::,.;;r-'"· ·· , •. ,. . ·· •.. •. ' .•• ." _I ,., . • .... ; ... -~-- · •. ' .'. 7. cC. ·;-_, .. _ ..•... , . ·, ..... " · •• ,: - ' ~ •••..• , :.. •. . :. - . . ... .'. - ~" ".,.. ,. · - • • •·•·• ...... .:: • ' ' .• ·•· .... , •. _.·., •· · • •· · 

- _ ....... _ _.,~_~:~!".'-."~----~ - _,. ~..,., ___ ; __ :·=---···" ' .... -~:-;"."""-'' .... --- · .. .: .. · . •.... : . ... .......... ·- - ,...,.,.__: ,_._ -~·-·::.'-. .. ;. ....... . 

J!~lr?P,_e>~a!r,~º _ __ . . _ _ . .. _ . _ . , _ . __ .. _ __ . _ 
..'··. -· .. ~---~--~··:·" .'.'!·. -•• _._., _., . . .. ~ .... _..,_._: _ .---.-: .. ";. -~.-. .. '." ... _·-:-.--. , .• " . ... ·~ -., 

~ '. ~- • •_:'.: • "· .' .!:'.·,~• :""..:: V •,•,. • • • • .. . ---- : .. :.:: .. .. --- .. : ... .. ·.:. _- ~. -- . . .. :.: . . .. . ...: . 

l)Preparo de células competentes DHlOB: 
- ,-,..~~ __ . _ ,._._ ... . ........ _-~ ___ f ___ ._ ,., . ____ _ ._ .•. , .. .'.-··."·-·.·· •·;. ···· - · .-'·.• . . . ·· · - ---~-- - - ·· -·· -

Distribuir em 2 erlenmeyers com capacidade de 2 litros, 
500 ml de meio de cultura 2xTY. 
Inocular 5 ml de cultura prévia de 24 horas (em meio 2xTY) 
das células bacterianas. 
Incubar a 37 °c sob agitação até que sua ODwonm esteja 
em0,6. 
Dividir 250 ml da cultura em 4 tubos de centrífuga. 
Centrifugar por 30 minutos a 6000 rpm. 
Ressuspender o pellet de cada tubo com 125 ml de 
Glicerol a 10% (esterilizado por filtração). 
Juntar o conteúdo das 2 garrafas. 
Centrifugar por 15 minutos a 6000 rpm. 
Descartar sobrenadante. 
Ressuspender em 250 ml de Glicerol 10%. 
Centrifugar por 15 minutos a 6000 rpm. 
Descartar sobrenadante. 
Ressuspender em 2 ml de GYT (10% glicerol, O, 125% extrato 
de levedo e 0,25% triptona). 

2)Reações 
..... "" .. • .... • ..... , ·. " º .' .. -.-,·o--·--·•--•••?-".>'~"' " ' '"'~·· . .. , .... ,,_.,,,._.,,.,..,.,. , ..• ,, ... ,,.,.,,,.,."',.,._ . . .,_.,,, , 

Retirar células competentes DH 10B do freezer-70 °c e 
deixar em isopor com gelo. 
Preparar as seguintes reações em eppendorfs a 4 °c 
40 µI células DHlOB 
1 µI da reação de ligação 

' r Transferir as reações para cubetas de eletroporação 
identificadas. Manter a 4º C. 

~; 

_Qistr~?~ir e ry:Cllíquot<:15. <:!~ 1 °-º µ~ por_ tLJbo e88:~,??~ est~ril ... -._.- .. ,_.,,,.,,., .. ,,,,,. _ .. . _ ... ....... _ ., .. _. .. .... .r.. . . · .-.·. _ ........ ..... ... . _ .. · . . .. --

3)Condições de da eletroporação para eletroporador Gene Pulser- Bio Rad, para cuvetas de 0,2 cm: 
Voltagem de 2.5 kV 
Capacitância de 50 µF 
Resistência de 1000 

{i:~1~fl~~~t~ ~pó~-~--~l~troporaçõ;: adi~Ú;~~r 800'~( ' ·r'M'~ j~~-d~·-~~lt~;~ par~ ~ -~-i~tr~poração 
de meio soe agitando para cima e para baixo com \. Meio soe 

... . :· .. . : . .. _, .... 

pipeta. Adicionar 10 mM de Cloreto de Magnésio e 20 mM de 
Transferir para tubo de ensaio mantendo no gelo. Glicose. 
Incubar por uma hora a 37 °c 200 rpm. Meio TYE 
Após, realizar p laqueamento conforme se segue: Dissolver 100 mi de TYE no microondas 
plaquear 200 µL por placa de Petri (100 x 150 mm) Adicionar 
Incubar as placas a 37 °c em estufa, "over night". 16 µL X-gal (200mg/ml) 

16 µL IPGT a (200mg/ml) 

-···. ·---- ...... ,;... " .. ...... · .. "- ~ 
. 100 µL Carbecilina (200mg/ml) 

. . . ~" . ... .. ···'- ,· . · .. · .~ --- , ..... - - ··--- . ....... ....... ···· -· ....... 0., . . ; .. .... . ·" ·· - .. -......... ;" .•. •· . ... •··. • ... :: •. ··- .... .. : . - •·· ..... · .. ···- . .... . , ... ,. . .-... -~.---. • .. _ . -- .. .'·. · ...• • . '· ..•. .. ·• ---·~ :;-_ 

r: .C,\ 
,._. :-, -- -- · - ! . · . • . ·"' \ 
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~~çd:~:-:~~li~aE:~-tubos-eo ~ dort ~=- -<.,~==~r: __ _v,=, -===- s. __ , ,, __ - >-~=- - =----=s:=-"--:1 
s:.a.;;ocM,,a,kan,fmmC:J! em tubas de=., r ~~~:~~i:~ J'~,~~:L ea:ionm 100 µl deglicerol ,o% ll'I 
1 
Meio 2x TY j! estéril (esterilizado por filtração) ,! 

, Carbenicilina 100 µL/lO0mL (200mg/ml) 1: Congelar com gelo seco e manter a - 70 °c J: 
; Distribuir 1,5 ml de meio de cultura contendo o antibiótico li j; 
li P_or tubo de e~s':1io estéril. . li Ji 
Picar uma colonia branca por tubo com palito de dente 1: !: 

1 estéril. Deixar o palito no tubo. : J! 

E~~,:=ª~~~º~fn:;~~-~ --hr:~::e~ ;;cq;,-·----~- ··· 1 
De~':artar sobrenadante. f 0,625 ml TRIS-CI 2M pH 8,0 l: 
Ad1c1onar 100 µL de GET-Rnase !i 1,0 ml EDTA 0,5M 1·1 

Ressuspender pellet em vortex li 0,75 ml ribonuclease A (l0mg/mL) [ 
! Adicionar primeiramente os três compostos. i 

' Uma vez dissolvidos, filtrar a solução. ,1 

b dÍ~iona, roo µl de TamPõo delise celulm .~-·--~-li :::::::~e
0

:::::::a :::: (:e:~~u:::::~- ....... 1 

~:::::::":~~=:::::~::,~::::~ ...... J,li ~~~~s::::::adom pam 250 mL ~-·•· = ··· · · =' -t 
Inverter os tubos por 3 minutos. : 32,39 g Acetato de Potássio l; 
Manter sob refrigeração a 4 °C por 30 minutos. 1: Dissolver o Acetato em po~ca água lt 

j; Ajustar o pH para 4.8 com Acido acético glacial : 

r---------""=•==""-=-=,.-"•-"-"'"-"""~=.,.,_,,..,,,~,.,_.,,,,,.__..,.__,,_"""'"'"""""---"" !1 _ Filtar s~ jlo. ·-=,,,~•=.,,._,._,,_..,.,..,.,_,-:.'"'-="""~=•=·:: .. ., ... "'-""'"""-"""'..,.""'··-.± ll 
l 6)Centrifugar 20 minutos 14.000 rpm. 1, 
Transferir 400 µL do sobrenadante para outro eppendort identificado. li 
Adicionar ao sobrenadante 300µL de lsopropanol. ! 
Centrifugar por 15 minutos a 14.000 rpm. j: 
Desprezar o sobrenadante. 1·) 

Adicionar 500 µL de Etanol 70% (feito a hora). l 
Centrifugar por 15 minutos a 14.000 rpm. 1 

Secar sob vácuo. !i 
Ressuspender em 25 µL TRIS 10 mM pH 8,0 j: 
~r em shaker por 5 minutos a 37 °C. li 
1~~::n:~a ~~~:~:;~;;~ 

0

_ -~~-ºC~ot~col"---·-- y---------- -~~- _._, - - ~-~---·· ~- -___ ··:·~~~-~----- --~- -- --~ji 
l)Meio de cultura ·: 2)Precipitação das bactérias: j; 
100 ml de meio Terrific Broth ; Centrifugar as placas por 8 minutos a 2700 rpm. ,1 

100 µL de Carbenicilina (200 mg/ml) ! Retirar o plástico. j'.( 

Distribuir 1 ml do meio com antibiótico por well da \ Após centrifugação, drenar o meio de cultura. Secar as 
1
: 

microplaca. .; placas invertidas em papel toalha por 5 minutos. :
1 

Repique das bactérias 1! O pellet de bactérias pode ser guardado a - 70 °c se não 1, 
S?b condições de esterilidade: 1: for utilizado no mesmo dia. 
Picar as colônias brancas com palitos de dentes estéreis, ,: 
colocando-os nos wells. Í: Ressuspenção das bactérias: 
Deixar 10 minutos incubando a temperatura ambiente. 1 Adicionar ao pellet, 25 µL de água Milli Q estéril. ,i 

Retirar os palitos de dente e lacrar a placa com selo Plote i Vortex até que os pellets fiquem bem dissolvidos. !',;!:,-

Sealer. Furar o selo em cada well. ; Adicionar 70 µL de solução de MW-Tween 20. 
Incubar em shaker por 24 horas a 37 °c a 300 rpm. I; Vortex por 30 segundos. 1· 
Adpós 24 horas de incubação, transferir 100 ul da cultura ) Incubar a temperatura ambiente por 5 minutos. J 

e bactéria para 100 ul de solução estéril de glicerol 40% 

1
,j i ,_' 

em microplacas. Lacrar. i !1 
I Congelar as bactérias em glicerol. j! !: 
LUtiliz~~ geL<;> seco._ Deixar a - 70°C. __ '"'"'··'-" ~"'""""""- -·-'""'--l~."~"'"'- ..,~=,,-· ;q__...,,,,._"'=~="'~''"' º',,..--""'-'-...2C2~-"'- """' -="'""""'"""""'Jl 
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.. ·- - -· -i Solução RNAse l0mg[mL Solução de STET-TWEEN 20 1 Solução de MW-TWEEN 20 (12re12arar 
5 ml Tween 20 j no dia de sua utilização e mantê-la \ Dissolver quantidade suficiente em 
2ml NaCI 5M sob refrigeração) 1 H2O Milli-Q e ferver por 15 min em 
0,220 ml EDTA 0,5 M pH 8,0 ! 100 ml solução STET-TWEEN 20 1 banho-maria (deixar os tubos de vidro 

1 1,6 ml Tris-CI pH 8,0 150 mg lisozima (solubilizar à parte em 

1 

tampados em um béquer com água; 
1 100 ml água Milli Q qsp um Eppendorf com 1 ml da solução começar a contar o tempo após o 

manter sob refrigeração (solução 1 acima) início da fervura) . Aliquotar e l 
Pode ser estocada na geladeira) 2,4 ml RNAse ! 10 m~/mLj ! con~elar (manter a -20Cl:,__ 1 - - - - ··-

· · 1 4)Coleta do °i:)NA - ··· ·· - ..... 
3)Aquecimento em microondas 

1 
Retirar o plástico. 1 Transferir 50 µL do sobrenadante para uma microplaca 
Ferver o conteúdo dos wells no microondas (da Ana) em (fundo em U) . 

1 potência máxima. i Verificar quantidade de DNA por meio de eletroforese em 

1 

Repetir o procedimento com as placas invertidas (lados 1 gel de agarose. 
internos para fora) . 1 Manter o DNA sob refrigeração (microplaca) ou a - 20°c. 
O tempo esperado de fervura é de 40 segundos para 1 

cada face da microplaca. 
1 

1 
1 

Imediatamente após a fervura, retirar as placas do 

1 

1 

microondas e adicionar 300 ul de água deionizada. 1 

Pôr plástico. 

1 Vortex por 30 segundos. 1 
Deixar em banho de gelo e água por 10 minutos. 1 

Centrifugar por 30 minutos a 4000 rpm. L ! 

- - - - - . - - - ---

PCR - PROTOCOLO SAVE MONEY 
Sistema de amplificação: Gene Amp PCR System- Perkin Elmer 2400 

Gene Amp PCR System- Perkin Elmer 9600 
Gene Amp PCR System- Perkin Elmer 9700 

MJ Research lnc- Peltier Effect Cvclinq 

. - ··-- - ~--

---
Cic los de sequenciamento para plasmídeos 
Temperatura de 96 °c por 10 segundos; 
Temperatura de 50 °c por 5 segundos; 
Temperatura de 60 °c por 4 minutos. 

Ciclos de seqüenciamento para cosmídeos 

Total de 40 ciclos. 

la)Preparando as reações lb)Preparando reações em 
em MicroAmp Trays para Micro Amp Trays para 
plasmídeos: cosmídeos: 
3 µL de DNA (200 a 400 ng) 2 µg DNA 
1 µL primer (3,2 pmol) 15 pmol primer 
2 µL Terminator Ready 2 µL Terminator Ready 1 

Reaction Mix Reaction Mix 1 
6 µL Buffer Save Money 2 µL Buffer Save Money 

Temperatura de 97 °C por 1 minuto 

1

40 ciclos de: 
Temperatura de 96°C por 10 segundos; 
Temperatura de 50°C por 5 segundos; 

' Temperatura de 60 °c por 4 minutos. 
---

Buffer Save Money (feito no dia) 
200 mM Tris-CI lM pH 9,0 
5 mM Cloreto de magnésio 

- -· _j 

-~ 

1 

1 

1 

- 1 

20 ul qsp água Milli Q 1 O µL qsp água MilliQ L 
~2""i"'p""re""c~i-..!p,,,it""a!i!!ç""ã-""; "'p""a"'r""a""2"'0"'-µ""L""""d"'eillr""e""a""ç""ã""o,,1:""""~"""""'-"""'-""-· ,;,;,,,,,,,_,,, ___ ,,._ """""11=3)Se;agem - --- --- --- ---

Após reação adicionar 80 µL de lsopropanol 75%. Agitar 
levemente. 
Incubar por 15 minutos a temperatura ambiente. 
Centrifugar por 45 minutos a 4000 rpm . 
Descartar sobrenadante. 

Centrifugar os tubos invertidos em papel toalha para 
secagem do lsopropanol a 2 pulsos de 1000 rpm cada. 
Ressuspender em 2 µL de tampão Load buffer (5 : 1 de 
Formamida deionizada, 25 mM EDTA e 50 mg/ml de Blue 
Dextran) . 
Aquecer a 94 °C por 2 minutos. Colocar em gelo. 
Aplicar no gel de sequenciamento 1 µL de cada amostra 

"'""""""=""""-""·==--""-==-""--=="'-""""-"'"'·-=· ""·"'===""·""··-==·-""· "'· .,,,i:i,,;P,.,ª=~-~--um pe_~t_: _de 64_~-m~_stras. _ _ __ ... ~=---""·-·""· ==== 

Uréia 18 g r· DissolÇ~r e filt~ar a solução em filt~o Milttpore de 0,22-~ icra . 1
1 

.,
A""c"'r"'il"'a"'m"'id=a.,,-b,,.i,,,,s-"'a"'c"'ri,,,la"'m= id"'a= (P"'a"'g"'e= P"'lu"'s"') ,,,6,,,,6,,,m= L=="""'""I "'C""o"'lo""c"'a"'r"'e"'m"""u""m""""a"'p""r""o"'v"'e"'ta= d=e"'5"'0= m""L"", ,,,5,,,m= L"'d,;.,e,,,T"'B,,,;E,,,("'l ""Ox""),.,. ======'.! Água Milli Q 24 ml I Juntar as soluções na proveta e completar o volume para 50 ml. 

Adicionar 250 µL de Perssulfato de amônio (10%) e 35 µL de TEMED. 
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Classlflcação dos genes 
adaptado segundo Riley, 198 

1. Metabolismo intermediário 
A. Degradação 

1 . Degradação de polissacarídeos 
2. Degradação de pequenas moléculas 

Aminas, amino ácidos, compostos de carbono, ácidos graxos 
B. Metabolismo Central Intermediário 

3. Amino açúcares 
4. Entner-Douderoff 
5. Gluconeogênese 
6. Via do glioxalato 
7. Miscelânia do metabolismo de glucose 
8. Ramo não oxidativo, via das pentoses 
9. Hidrólise de nucleotídeos 
1 O. lnterconversões de nucleotídeos 
11 . Compostos fosforados 
12. Pool, conversões multipropósitos 
13. Conversões de nucleotídeos 
14. Metabolismo sulfúrico 

C. Carbono, metabolismo energético 
15. Respiração aeróbia 
1 6. Respiração anaeróbia 
17. Transporte de elétrons 
18. Glicólise 
19. Ramo oxidativo, via das pentoses 
20. Piruvato dehidrogenase 
21. Ciclo TCA (ácido tri-carboxílico) 
22. lnterconversão ATP-próton força motora 
23. Fermentação 

D. Funções regulatórias globais 

li.Biossíntese de pequenas moléculas 
A. Aminoácidos 

l .Família do Glutamato I Assimilação de nitrogênio 
Arginina, Glutamato, Glutamina, Prolina 

2.Família do Aspartato e Piruvato 
Alanina, Asparagina, Aspartato, lsoleucina, Valina, Leucina, Usina, Metionina, 
Treonina 

3.Família Glicina-Serina I Metabolismo sulfúrico 
Cisteína, Glicina, Serina 

4.Família dos Aminoácidos Aromáticos 
Corismato, Fenilalanina, Triptofano, Tirosina 

5.Histidina 
B. Nucleotídeos 

l .ribonucleotídeos púricos 
2.ribonucleotídeos pirimidínicos 
3.2'deoxiribonucleotídeos 
4.Recuperação de nucleosídeos e nucleotídeos 
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C. Açúcares e nucleotídeos 
D. Cofatores, grupos prostéticos, carregadores 
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3.Carbohidratos, ácidos orgânicos, alcoóis 
4.Cátions 
5.Nucleosídeos, purinas, pirimidinas 
6.Proteína, secreção peptídicas 
7.0utros 

B. Divisão celular 
C. Quemotaxis e mobilidade 
D. Adaptação osmótica 
E. Morte celular 

VI.Elementos genéticos móveis 
A. Funções relacionadas à fogos e prófagos 
B. Funções relacionadas à plasmídeos 
C. Funções relacionadas à transposons 

VII.Patogenicidade, virulência e adaptação 

VIII.Hipotéticas 

A. Avirulência 
B. Resposta hipersensiva e patogenicidade 
C. Produção de toxinas e detoxificação 
D. Degradação da parede celular do hospedeiro 
E. Exopolissacarídeos 

l .Protínas de superfície 
2.Adaptação, condições atípicas 
3.0utros 

A. Proteínas conservadas hipotéticas 
B. Proteínas hipotéticas (inclui "no hits/only low score hits") 

IX.ORFs com categoria indefinida 

93 



1 __________ .. _______ '·--·-------------·--- -------- ,. -·-·-·- --- ·---·--· --·--------------- ----·- . -----_- --- ··--·--------- -------·-··--- ·-----

:_ M_ae,a (jC?s Ç<:>~mí<:ie<:>~ -:_Ço.t:?~rturc;1 t<:>_tc;1J 110 -~~<?~~~~<:>~<:> ~~ X: fa~f.i<:lio~c:1_ _ ___! 

.-----, 
S:CQ lit: 15 000 bp .. .... li) "' .... -- li) li) .... li) .....,.., ... ,., 

~ :g ...,..,, .., ... -- ... .... li) .., 

Q OOJ39 

H 4215 H 7521 

o 
,,, li) "' .. 

"' 
..,,,, ... - ... 

~ ~ ~-") •D .., 
"' "' ... ,., 

~ 
,,, (') .., 

"' "'"' .... ~ .... "' .,, ... ... ... 

03H12 11Ff02 

H 6109 f---l 11813 

~ -: 
o 
N 

>-----<121452 
09H12 

- "' ;g ... ., .., (") .--. "' ~ ... "' :g ·- :g ... .... "' - ... ~ :; "' "' - I'- "' 
,,., .... ,,.., "' "' 

,., ..., ,., .,., 

07C07 

123083 H 7573 
C =::::) 09u 1 10H05 C=:J OOIOG 06010 07804 

H 7B76 
C{ OOJ59 

(3 00111 

,,, 
"' I'- "' "' "' .... ... .., ..... .,., ..., 

... .,... 
~ 

.,.... 
''" "' ~ "' ,., -

1----11 21305 f---i 17073 
05F05 

,__ _ _.I 22990 
11R04 

07A11 02A11 1 11A09 

H 66Bo 

OGOCG 

t---------tl 23923 1----11 21522 120841 
11R07 

1--1 14865 H 8624 
06R04 

-1 16768 1--1 14865 
11AOO 

H 6680 l 23923 
OGOCG 

07A02 • ••••• 09A12 

H 2503 H 3469 
oseo1 G 00112 

1----11 22131 f-------l 19121 

125375 

f---l 11731 
osr,o.; 

H 10441 

11003 

106 10 

H B645 

1----1 18647 
05E12 

... 
I'- "' ô ,.._ ... ~ .., ... C> 

"' ... 
"'º U) .,, ... '° .,. ... ,:, 

~~ 
.., 
~ 00 ... ... ... 

t--i 
~ 

f--
02D09 

f----f---• 
... 
i 
= 
::1; ... 

07H~3 

-----1 33881 
(] OOJO:l 

i--------11 26048 

07G08 C:=J 21L77 

H 5205 1--1 12976 f-----1 18084 

03E01 

t----tl 20770 
07&07 

1-------11 25784 l----l 14573 
03C03 

07611 

f-----1 17572 

D OOJG7 07A1 

f-----------f 32023 1---J 1321 
OE-G11 

H 9275 
O:lHU 07C1 0 OGGOO 

t------1_ 129095 
07E10 

---11 zo416 f-----1 17572 
07E 05 

f-----1 17773 

D 00114 

07C01 

>----<l 20416 
07E05 

f-----1 16662 

f-----1 16662 

f-----1 18084 

07611 

:········································································· .. ·········································································· .. ······················································; 

~ 1 ~Ê~~eos de "shot~" . 

f-----11 219:i: 

- i C íd .. . d 1 1--.. ' . F · 11--..·. . b / f · , ...... Qsm .. e.Qs .. se.au~ . .o.ç.\ª .o.s .. e.m . .nQ,s.sQ .. fü1.Qr.a.tw.w ........... o.nte. ... w.w.w.. Y.tlc. • .umc.amv.,. r..x .... , 94 



.,.. -- ""' "' ,,, ....,.,.. - ., ... _,.., 
"" "' .., -- !!: -t =- ~ -- -- -- - -

1 07A09 C{ OOJ53 

-l 13212 H 2710 
»SA04 

ÜAO:l Q 00,':'3 

1------ll 26061 H 2847 
02G12 

----li 29003. 

D ooJso · 

H 4949 l----------l 18982 

02E06 D OOJ06 )1 

Jllt 17H02 [} OOJ!;,7 L) ~OJ66 

----1 36282 1----l 19103 H 2805 .. 

i 21929 

. 0 OOJ11 

H 4120 
tnG06 

Q O~J4~ D 00;33 

1------J 11279 · H 2005 •· . 
O OOJ43: D oo;:n 

1--------1 40324 
C9A10 e::={ 21Úo.C OOJ72 

t------1 32236 
lJ OOJ24 . C UOJ6•2 ~ OOJ65 

"' "' ,.. 
~ 
:!; 

t----~ 32236 

"' 
.., ... 

::'l 
,.. .. 
"' 

.,_ ... li) ... .., ,.. ... 
:!; :!; ~ 

osGn2 D uoj1'>'. G OOJ37 

H 10092 
09H11 G O~J50 

H 3934 
[)° OOJ74 

H 10092 . 
.G O~J3 0 

"' '""' "' 
., 

"' 
.,.., ... li) 

"' 
...., 

"' <') 
li) """ i;;; o 
~ - <') ,.. ;:!:!; ~ ~ ... 

07602 

H 4437 

07AOO 

H 10434 
07A08 

122378 

H 4437 
. • 20F11 

l--l 17692 

1------1 30920 
O?A01 

07C04 

122378 
09G12 

'.:) 04L3 1 06F05 G OOI02 

1--117692 
OGA06 

e= ....., 
I'<') -. ...... 
~ 

1 

R1A03 10F03 

-----il 3ô715 
07A04 

H BB5ô 

C OOJO'il )1 

0 OOJ70 .• 19Hil 

D OOJ40 

G OOJ07 

Q OOJ23 

f-----1 19339 

l7A10 e:::) 

(] OOJ61 

03 A12 

"'"' li) ., "' """' ... ,., "' ... ,I) 

"""' 
,.. 

~ ~ º"' =- ... ~ •I> 
('l,t- ... "'"' =- "' O,t-

"'"' 'º ... .,, 
"'"" - <> "'o "'º "' "' "' 
,._ ., - "' (? t'? 

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

071110 07A07 

124561 1--1 14157 f-----l 1552B H 64: -f-----1 183~7 

071)03 08A03 

124561 H 3965 
03D03 09EQ9 

121920 1------il 29203 
07H04 

38823 1--417660 
lGCOG 

121920 H 7112 
.OGC06 

f---l 13169 

f--l 12714 

95 



1 05603 

-l 6422 

N 
IJI ... 
"' g 
"' 

08f01 

l---l 15170 

e ''"'"' "' 11)111? 

"' n 1110 
:!; "'-NC'N .. ....... 
N "'""' 

) _OOJ47 

1-------i 39991 
:) 00110 

Jl'il 

H 78ô3 
UE01 

f-------1 1201 ô 

li)- ... :g :!; <> óiP "' .... .,, ..,... 
"' "' ..... .... ~ e? !~ "' "' li) ., - "' ,..~ "' 

.., 
"' g: ~ "' <:> ....... li) "' .., 

"' ~~ ~ ~ !':l .... "' ~ .. - .. 
08D10 E:J 08LOO 

1-----1 29889 H 7813 l----l 14443 

02604 

021i01 C{ OOJ&O 

l----l 17840 H 9157 
U7H02 

H 6844 H o848 
. 'O&H03 

l--l 13326 
05006 

1--------11 25010 
(] . OOJ29 

H 9135 

H 8253 

.. CS:-"""" !D . e, .... ., .,, "' ..,..,. lr!D~IIPN 
t6 <> ... li) "" "' NII> "' ..,,., e'",,(') l/) Q4 (!li .. .. .., ... li) "' .., ... ..,_ -f",.LI) •• 

"' ...... ,.. o "' "'º ..,....., ~(',f ~ ("4 ,,, ,..,...,, "' ., ,,, ,.. ,t-LGll) \l)J)r,,.,._ ~o 
~ "'"'"' ~ ~ 00 OGDC> COQOC> .. .... "'"' "' ~ ~NNC"-1 

10f11 (] O~J27 . .... 07CO& D OOJ47 

122462 1--1 11369 1---
01aoa 0 OOJ12 ~ 15008 D OOI 

H 3503 H 10600 
07A12 0 OOJ4& C{ OOJ~1 :-. 

129132 H 6231 
03C11 . D OOJ&!.I D OçJi'il 

l------l 13613 
08612 D OOJ13 1111 

128312 
09011 11606 

D OOJ34 
____ ..., 33272 

----ti 28220 

H 9205 . 
01604 

C{ OOJ71 

D OOJ10 

t-----tl 20819 t-----tl 20485 

H 9121 

127980 
,t? :'.l ... U) r- ~ "' .... i!l 

,...,, ... .., o <? "' .. 
N) "' ., li) "' ... li) e, .... "'"' e, ... r- (") 
CV) ... N ... "' ... "' .... "' "'"' ........ o "' o ... ... .... "' .. ... "' .... ... "' ....... ~~ "' o "' "' LO> ~ 

., "' e, "' 
.., ... "' r- ., "' n ,.. 

"' - .. .. N "' "' N "' "'"' 
..,.., "' 

.., 
~ 

., 
"" "' N "' "' "' "' N N "'"' "'"' N "' N 

.... U) "' "'"' <m r- "' ..,, ... 
"" 

., .., <>N 
u,.. º"' u,o .,... 

"'"' "' "' "" ,..., (") ....... 
""' N N "'"' 

07607 07809 03C12 01H09 

1--l 11551 H 5965 
02f10 

H 7513 f---l 13100 
06R02 

. f-------1 11578 1---1 16251 f----l 18691 

t-----11 21940 1------1121816 
06C10 07C12 

01R01 

H 1oa35 
04A09 

11R10 

l--l 13620 
:..1111 
1--
07605 

f----l 18691 

t------11 22445 1--
02003 

96 



"'"' ., .... 
e, "' 

"'º -"' ........ 
"'"' 

-, 18691 

• 07805 

-, 18691 

1D .., .., .. .. "' ~ .., .... "' ... ... 
"' "' 

071:101 

H 7442 
11A05 

121119 

"' ~ 
"' :g 
"' "' 

...- ""' """ do') - ..., 
,-..o """ N:> 
llllJ) -W) 

""" ""' 

Ql!El0 D ~0J08 

H 7603 
0lG0& Q C0J14 

37148 

0l!C12 

H 8421 
G ,0~Jlôll 

. H 2616 
11fl96 

1----11 22195 1---l 18056 ----11 29050 
Ç7f02 0l1D10 D 07J~4 C] 00J05 

----36618 l-----1 19159 . . . 
07812 

j 21119 
07G02 

H 7189 

D 00J28 

e:={ 20L02 

. a 10J&4 

D 00J46 

11H05 

a 60J2& 

C{ 00J44 

(I 00J42 

D 00J25 

Q 00J20 

97 



Xylella fastidiosa 
Main Chromosome Gene Map 

JJ 

15 17 Pa~ ~9, @~~ ~ 28 2 30 31 31 
19 13 M 

14 
135001 - - - ----- - - ------ - - --([- ==- =- ::- =- !I- ~ _il:_!] _____ ___ _____ ____ _ _ _ ___ _ _ _ ___ _ 

1t
0~ ~ s.? 9 143 144 145 ~•~ ~~ ~ ~ 1~1 ~ q ~ 1l 
135 137 LR-

1 
158 160 

405001 Ó 
T91W~R4~ ~9s ~ 4~ -.:-~ -=-4i ~~ 9 4W~ ~ 421 - " a 395 399 403 410 '15 418 

540001 

~ 5~1 (iz=l~ CS? ~ 4 .. 9 W 9s 566 \?i~~ ~ ffl\~~5~0,l?,>~ ~ 588 589 590 
555 558 560 564 571 574 578 581 

~ m 
675001 ==================.=,;~=~=-=.=.._=,l.;;~---------_:_ •• -.-~-!11-.-.-----------
~~~ ~ 130 IJI m ~t g-PTJ? *ito ~ m i!)~5~ ffl 4~ 

716 719 721 729 731 738 744 746 750 
722 739 P 

810001 

~~ó ~ 8~ ( ~ l?1~ 864 8~5~ ~~8~n,~~ gg=> 879 i 'ifg 851 851 863 
850 860 871 878 

~ 
945001 e:> e 

1 
986 987 988 slf99fo>~ ~ ~ ~ -=- 999

1
• 1001 1002 1003 ~~~8~0 1011 1~ 

991 997 1007 1009 1013 

1080001 
_11_ 0 ___ 11_21- 1~-,---~-1-4_ 1_1_25--;:.~-=-=---=-=-:=-=--1-=--12-=--6-=-- -=-=---=~;- -11-21- 1111-~8-0--l-13_1 _ ~ _11-32-~-1- ~-11-36- -1-13- -19-3~-- -11-40- - ~- 1-4-1 -2 -,1-< _ 1_14_3_ ,Ç::::]_1_14-4--1-14_5_ffiP_l4 __ p_"A--11-so---~ 

1113 1129 i134 1139 1147 1149 
1130 1135 

1267 1~ 1269 1270 ~ 6 ~ 1~79Si? g8~3~ i 1186 -:i1~ 
1271 1173 1177 1184 1 

1175 1185 

1350001 ------ - - - - -------- - - - ---- - ---- --f.-.-.-.-.-.-ll!l-!1-.-.-.-.-.-- --- --- - ----- -
• ~90 '= 1 1402 ~ 2h:i?s~ 1

1413 ~Í1~ ~ 8, l<~J2 1413 ~~~·~1~~ c 
1400 1404 1410 1411 1417 1410 1430 1433 

1411 1431 

XIP4 
1620001 ====================-------.-.-.-.-.-,.-!1-.-.-.. -- - - - - - --- ----------- -

&~ ~ ~ oP \ii/ ~~ 1116 l :1Ti1~ ~ · ~1·~~ 
1694 1697 1701 1710 R 1714 1710 1722 1716 

1695 1698 1701 

1755001 D tr----'> 
1B38r184fi 1841 

1839 
1841 
~~ ( ( 1 h 
~ IB451847 1848 1849 lii5o 1851 1~ 511~~-=-1~ ~<i3• ~5 ~ ~fftt1W 

1846 1858 1861 1864 1866 1868 11 
1861 

18sooo1 -liii-P-,-.-.-.-.-.~~---.-.-.-.--------.-1111-ii•• _ _ ______ _ _ _ _ _ ___________ _ _ _ _ _ 
1979 1981 1~81 19 3 ~ 4=Cl 1987 1~ ~º 1991 ~~ 'itP1tm ~ 1i9 c;=J< 1005 2~ => ~ <= 

1980 1986 1991 1997 2001 1003 1007 

2160001 ~26r-i r-') Ó 
f< ,a-- mó m1 

1269 

2295001 -
2~ 2416 ~ 7 

T 
2415 

1137 

2272 

2418 

12;3~ ~ ~~·~~ ~ 21P'. ~ ~,----' • • ; i~ â1'> 4 lil 
~2í~ fil5 S2156 2157159íl zl6l' 11 64 2165 

7138 71U 71g 7158 -
2149 2163 

I 2~ 15~ ~2~~ Sirq?85-=-· ~ 89•••29 9,- 2295 
1
2~96~ 2~00· -=- ~ 

1214 1278 2281 2184 2192 1194 

2419 ~ I 2422 1t1'~ 15 
1414 

1426 2433 

2297 2199 231 .i: 2435 l~f i 1438 ~PI 
2437 1440 

2430001 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii- - ---- -.-.-.-.-. -.-.-.----. ••••••••••• ------- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -
2552 Sw~ • 2556 Sm 2558 1 9• 1~ 2~ 4 º .. º ~ º ~ 8 ~ '51 

2565001 r,t----, 

16â726ãã 

1~ 9 1285 

1689 

2560 2565 2569 

Plasmid pXF51 Gene Map 
REPEl>l'2 

REPfN2 

iap~~~ 14 1 15 1 16 
10 

Plasmid pXF1 .3 Gene Map 

1566 

17 

1710 



lllf ~ t5 ~ ~1 ~9 Si 1
16 , ~ ?, a~~~; ~ ~ ~ fsl7? ~"P~ ~ -45 50 

41 55 57 59 
rRNA·o12eron ·- 1 Si=1~~8~ --r ~ .. S? ~~ c::::;?~ ~ S? ~ ~ '1~ "ffl-~ ~ .,.;88 1 > ~ -164 165 189 190 11 1 

179 182 

290 3;;=>~ 4ffl'~ · 
315 

•••l~4;a4 iiiiiiii42iii5iiiii~j 41ir~- 4.28. -;49~J- 4iiÍ3iiÍO - 4~,~~·4··32a Ç~~3~4,.4[I ::43::5~>~lt•6c::43::7:::)4~~8illllaa4iiÍ3lll911!ai[4~)o~e-41I Ç(?::42:J14it.~4-•4•45••1 •,.5- 4(]~7)~- ~~9 (~~50~~::4::51=n::::45::2j=::45~3 ~jt,)4aiiÍ45iij5 . (4~~4~57;---l~iiÍ5~::45::9 j[c:::::;c;ó::4520 ~4::61» ~=4623)::::4~6::4 =iiii 
m w ~ ~ 

•t=:=:i n 
1 592 593 608 

1 
609 610 611 612 [61?~-6- 1_4 __,:, ~ ~I~~~ ~--52=0 _ _,:, ~ 2i ~ 5~º @ ~ 1 

617619 622 627 

~ Si? ~~3 ~ '6r)7o•m >)~ R 6~ 7 ..., :, 778 .. 
1

779:,iio ~~7~~ 7~6~~8[ )I 190 :\?,™ fsr' 
766 77f 774 G 787 789 

·~~ 8 
"'10""25~ - 1=02=9- --1 1~27 (1 

1028 

LR·7 

1029 

··~~~-~,.1~,~,~:-~6~ 7· ~~1 11 72 1 1"5.'77 
l1i2 1154 1156 1158 1160 1164 1166 1168 1170 1174 

1162 

889 ~~~~Cg~~ -=-

1~3?) ~ 3·"5--=10=3~9- --1-=-
1033 

1034 

1181 11 82 

-=- 1~9~ 
1040 

1183 

899 

1042 1043 1045 1046 ~~1~5 
1044 1051 

~~~~- 711=0~9--1 fo ~ -11' 
V 
D 

L>h 04aai ~ - ~ : 1304 >1r'>Or\h ·~4 Í29512961297 1298 1199 1300 1'íõíiioi 1303 :l,i!;~ fro~ 131 131 1312 1313 ~ 1~1~ tr,19~ ~B~ ~ ~--..,1=33=0 __ _ 
1 1306 1320 1326 1328 
f 13ITT 

1468
1

~ 1~ 
1445 RE PEAJ. IN ·XIP3·AND·XfP4 

1:~ 
i~ 

1f55f"i559" ~ 1~~~~~~ 2 0~ 9~2?1~~0~ 1~03'14 ~ 1609 161 0 
556 1560 1563 1565 1567 1573 1579 1581 1585 1589 1591 1593 1595 1597 1608 

1558 1599 

<~~~~: 1740 ~~~~1~ ~o 1~ , P9i~ ~4 
1 1731 1737 1756 1758 1760 1763 

1 

fsÇ 1 1875 1'161877 
1
1~ ~ 1~190t-\---,1"'99=7-~ 1914 1915 

1874 1879 1883 1886 
1880 1884 

~~2 ~2~2~ lt20~ 2022
1

202~
1
~ ~ Yofi ~ 0 <=J?3ffi <=i?2~ ~ 3 ~ ~

1
20452~4 .. 

1
2049 -~I 

2011 201 4 2017 2026 2029 2031 2033 2036 2048 
LR·7 

l t 'l---=21"590--IT,fo ~1 ~ 2~7~ 2176 ~ w~~832184 2185 ~ºR~ 1~ 2? 19 2196 ~Rr9P • ~ P;~4 2205 
7167 1172 2180 1181 11872189 1131 2194 2198 2100 2103 

2168 

tis '=' ~ ~81~~ 2~12e ~ ~ 20° 2~12-=--=-• 1328 2319 2330 e 2331 1333 ~ ~º • 9s~~~-=-~~8c 
G 2315 231 7 2319 1321 1323 2335 2337 23452347 

1310 

::::::::;.--.< 
1l442 ~ 2444 2445 '4!~1 

2448 G:? ~so ~ ~ 4~ 9~º• -,P2151~~~ ?iF~~~ ~ "! 

2591 

·~1~ 2713 ~ tm' A[g5.,,, ~?1f1~ 2721 
1 

1712 
2718 

2719 

REPE!\1·1 

Ili 
' 40 ~llp'ri li S&~ ~~~~S? ~;:58 1 

44 

2458 1461 2464 2468 1478 

1 
2713 

1 
2714 2725 2726 

~ 1 

.-~~ ~? 
51158 

59 

2607 

-=-~ 1~ P~ ~ ~ 
2727 2730 2731 

• !ntermediary metabolism 
~ Energymetabol ism 
C] Regulatoryfunctions 
• B1osynthes is of smal1molecules 
• Aminoacid biosynthesis 
• Nudeotideb iosynthesis 

1----------t lkb 

1737 
2738 

D Macromolecule metabo lism 
• ONA processing 
• RNAprocessing 

Ce ll structure 
• UndefinedCategory 
D Cellu larprocesses 



rRNA-operon -~ 81 81 ~ k4~ ~ I 87 I 88 ft~ ~W ~~ Poo :~ 101 :i 1~ 104 
[ 

1 98 

115 
194 A 119 

... , "1 
311 31i 313 9 3f~ ~~35~1- ~ l?3 354 9 3~ 2~4 3~5-=- • 

793 794 795 796 797 798 

910~~~~ ~ 910 
916 918 

349 
350 

799 ~ ~ 803 ~ ~ 806 ~ 7 ~ ?iiiP 8~ 
800 813 815 

9~ 1 9~P.-9~~ ~ ~ 1 933 
913 931 

360 

506 508 1~ 511 

668 669 

816 

1053 ~ Q ~560, 1~ 6i % ffl~~ · : 1065 1~661067 ~1~~ 1078 
1 1oil : 1081 

1
"1'681 1~83~ 1~88(1~0 ~ ? ~ 3 ~ ~ 

1055 1057 1059 l E 1070 1074 1080 1084 1086 1089 1091 1095 
~ 

1196 ~ Bi1~09~0 ~-=- "°~hr1~ 19 14o ~ 19 1P1919 1110 1224 1119 
1199 1103 1105 1107 1115 1118 

1108 

'3?~ -=-1~3~ ~4ffl~~ 13471 1353 1363 
..-ti. 1 D .. e= 

1 4 Í3651366 136 1369 1~70 13)1 137 
1336 1340 1341 

1 1
1,13 1 1,1, -~e> 1475 ~w1 

l'i2 1478 

1343 

~ 
1481 

~4~ ~ • ~-148~8-

~I 1~5Si?1~1~ ~-=- 1~11 -=-~ ~~9Sg1~3 
161 3 1616 1619 1635 

1636 

1496 ~; 

1640 

~Q~1Q I ~ R, trJP ~ ~ , 0tfü tí0~~9W 9P ~~ i 1797 ~ ~o~~ 
1771 1778 1780 1789 1793 1795 1801 

1791 

1914 l\fflO 1936 .. 1~ 0 ~
0

1t1 '43 
1916 1939 1941 

~~ 1160 12~~ ~ 69 ~ 1~1Brri ~~, 081~ 1084 ~ ~ ~~·~ 1059 1061 1083 1091 
55 1058 10631065 1067 10;~71 1074 1076 1078 1 80 
[056 

1498 

.,.,. 
1119 -='º -=- • 1114 1115 '2:Í11) 1

1~19 1130 1) 31 1131 Siri , 
1111 1118 

~ 1~5001~5!-l} 1355 ~7-=-~ • ~ ~ sM- 1365 1366 ~ 6t 1369 • 1911• ~~ ~ 13ff!~A?1 Sir ~ 
1351 1353 1356 1374 1377 1380 

XIP1 1378 1381 

1367 

1501 

1641 ~ -=',;:: 
1644 

1~ 91 1093 1094 

1135 1936 1137 

1385 1386 ~~ 
138E 

LR -5 

1481 ~~ ~ ~ 491 494 149 1497 1498 499 1500 11~4 1505 ~~~~ ~ 1° Bf4~ 1~ 1~11 1511
1
1 3 1514 151, 

1484 1489 1491 1493 1495 

- 1~ , 1~13 ~~16=1~4 ~ • 1~1l 9a -~15=19~~ • 
1611 

1611 

,- ~ i 1741 i 11,1 1~, ?ri>.5~ 
1744 

• Transport 
• Mobile genetic elements 
• Pathogenicityandadaptation 
CJ Conseived hypothetical 
CJ Hypothetical 

1617 1631 

X Framest1ift/Point Mutation(FSPM) 
VlllJJ1 1ntron 
) tR NA (letter indicates aminoacid) 
A 

1503 1508 1513 1515 2517 1519 
1509 1510 

1631 1633 f}i 1647 
1635 

1759 1775 



- --------------------------. -•• -. -. -. -•• -. -. ----,_-_~_-_-_- _-~-----.-. - . - . - . - . - . - . - . - . - . -•••• -. -•• -. -. ,35000 
' ,,--,~ ~,~P~~,~7~~ 1~º~ ~~ m ,~t ,~6 \--,2-7-~~ ~ 132 1

~ 134 
108 113 130 

---------;::========:;:----11-.-.-1111-i·---. ------.-.-.-.-.-.. -[l-.-.-.-.-.-.. -.. -. ----------- --------270000 P t. ~ ~-~2=3,..s-----,' ll!ffl' Jts 239 ~~292 243 244 1miP~Ts~=\ ~ ~~~ 
146 248 

~iiii.iiii-1----------------------~--=----=----=-----_-_-_-__,_---;~~ii~=~--------------4º50ºº 
368 ~ ~ 3~6~ ~ 32o~-738~,-----,' 321< 

11 
384 ~ 316Si? ~~ 3~ ~ 

379 
LR-3 

383 

- - r---~ -r -.,. -~ -.,_ -_ -~ -.,_ -~ -,_, -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_., -r -_ -_ -_ -__., -_ -_ -_ -_ -_ -,., -~ -.,. -.----_ -~--_ -_ -~--_ -_ -~,., -~-----------------------~.- -- .- ii_iiii _ii_ii_ii-;::::::::::::::::--~ 540000 
p ~5~1~5 -s1""6---,,..751~8/'c511"f'---~52~1-----,''---c5722c-+-5=2,..3_,.5~24e+----75z=5--"5='2 ~ 8Cg~a9 g:i@ ~~ ~ 5w=~üé110 549 550 

514 517 520 525 533 538 541 543 545 547 
LR-5 XfP1 

- c~=:i iii --=============================;;;;;;;; ==========675000 

~ ' 675 :-., ;.._6~~7~85, 6~7~99ã?~ -I 705 7~6 ~ ,,,~ 
678 682 688690 692 694 698 700 702 708 

- - ---------t-=-=-~ ••• • - . -. -. -. -. -. -.-.-c-=-=-=-:)-.-.-.-----;:~~~~~~_::;----••••••••• -~-iiií_ii_ii_ii_ii_!!i!_!!i:_~-~-~-~-=-=-=::::J-n- 810000 

~ CgOg"ffl"i 832 ~ 834 835 896 837 838 :-. ~ 1\.---8-42-~~ 4 845 846 , : 847 ·848 
829 .. , 

967 
955 

J ,9 oo ~ Ro2 1103 ~~ 1107 
99 1101 1105 

t~9~~g4~~ 
970 

971 

977 

1114 1116 

:i :, ( Çliil 1080000 
1117 1118 L 1119 

1120 

=============..-----------C::::=; ~i~;;; ~---------------r---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__._------------1215000 

---,-23-2-----11 ~33 . 1~3~ ;t{7~ 1 f\S, \'~ 1944 9sQi947~8 <i ,.,~5,_, -----c12""s'""2-------1 ~ ~19s~~ 7 ~ 
1236 1238 1240 1246 1149 1256 

----------------(::~iiilliiiiiiiiiiiliiiiiiill-.----.. -.-.-ii- iiii_ii!iii_ii_ii _____ ;,;;~~;~~~~---------,350ooo 
ft ~ ~ liifflt trs1o~ '~381 1383 i'.~ - 1385 1~8~ 1389 Ç' ~ ~ 21~93 1~ 'ffl10 

f377 1387 1395 
1396 

-----.-=-=-~~==: __________ _ -. -. -. -iii -. -. -. -.-.-ii- ii- .- ~- .-iii--- ~----ti••iiiii -=~~=11iiiiiiiiiii.-- ~iiiiiiiiililiiiiiiiiii 1485000 

?~~ ~ 7),_ 1so8 >,to~1P ~ 1515 1s17 1srn ~~~2~ ,szl 1524 ; 1stl
152

~
1 

1517 ,'?; 1519 

l5 l1 1515 151º 1511 REPEAf-lN-XfP3-AN O-XfP4 

~1~~~!?~ 
1651 1654 1657 1660 

1652 1662 

1959 ~ -=-,~S rri4 ~ : 1966 
~ .._ n • nti __.~e 189ºººº 

1968 1969 1970 1971ill11973 1975 ~197~ 1979 
1963 1974 

2397 2398 R99 240 2401 144 246 1407 ~ 2411 

(1~2295000 

1411 2414 
2401 1405 1410 1413 

2403 
=======-------- ---------=-=----------------------------;:~~~~~~~~~.:::-- 21430000 

f~19-=' 1?31 'fst~p~ ~ 1~ 2~4~ ~11~4~~~~9~ 1ss1 2551 
2527 1534 1541 

1778 1779 

~ 4 2679305 

~2781 
2782 

1677 1680 

o 
o 
o 
N 

u.J 

o 
o 
:r: ..., 
:, 

u.J 
o 



Table 3. Putative identification of Xylella fastidiosa genes. Gene numbers correspond to those in Fig. 1. Percentages represent per cent identities 
relative to the most relevant database hit. Conserved hypotheticals and per cent identities of genes with frameshift/stop codon in trame are not shown. 

INTERMEDIARY METABOUSM/ DEGRAOATION/Oegradation 
ofsmall molecules 

XF2395 ace1ylxylan esterase (axeAl 34% 
XF1250 arginine deaminase {rocF) 45% 
XF1472 benzene 1,2-dioxygenase, 

ferredo,dnp,otein{bedBl 37% 
XF0840 beta-ga!actosidase(bga) 71% 
XF0439 beta-glucosidase (bglX) 41 % 
XF0846 beta-mannosidase precursor 35% 
XF1234 carboxyphosphonoenolpyruvate 

phosphonomurnse!prp8) 62% 
XF2210 dioxygenase 48% 
XF1743 esterase(est) 46% 
XF\610 fructokinase 36% 
Xfl740 glucose dehydrogenase B!ylill 44% 
XF1064 glucose kinase!glkl 41% 
Xf1460 glucose kinase !glkl 35% 
XF1965 haloalkane dehalogenase (dhaAI 30% 
XF2677 L-ascorbate oxidase (aao) 29% 
Xf1253 lipase (lipP) 46% 
Xf0781 lipase/esIerase !estAI 25% 
Xf1825 NAO(P)H steroid dehydrogenase {cdh) 35% 
XF1201 phosphoglycolate phosphatase(yfbT) 35% 
XF2470 phosphoglycolate phosphatase !cbbZC) 37% 
XF2259 polyvinylalcohol dehydrogenase 22% 
Xf0366 ribokinase {rbsKl 38% 
Xf0379 rub1edoxin (1ubAI 54% 
XF1819 threomne dehydratase catabolic (tdcB) 39% 
XF118 l triacytglycerol lipase precurso1flipJ 56% 
XF0610 UDP-glucose 4-epimeiase !galE) 27% 
XF7432 UTP-glucose-1-phosphate 

uridylyltransfcrase!gtaB) 82% 

INTERMEOIARY ME!ABOLISM/CENTRAL IN!EílMEOIARY 
METABOLISM/Amino sugars 

XFOl 41 glucosamine--f ructose-6-phosphate 
aminot1ansfe1ase lglmS) 54% 

XF1464 glucosamine--fructose-6-
phosphateaminotfansterase 47% 

XF2355 N-acetyl-bela-glucosaminidase (exo) 45% 
XF 1465 N-acetylglucosamine-6-phosphate 

deacetylasefnagA) 39% 

INTERMEOIARY METABOLISM/CENTRAL INTERMEOIARY 
METABOUSM/Entne,-Oouderoff 

Xf 1061 2-keto-3-deoxy-6-phosphogluconate 
aldolase(eda/hga/kdgA) 41 % 

XF1062 6-phosphog!uconate dehydratase (edd) 58% 

INTERMEDIARY METABOUSM/CENTRAL INTERMEDIARY 
METABOLISM/Gluconcogenesis 

XF0977 malate oxidoreductase !maeB) 57% 
Xíl259 phosphoenolpyruvate syn1hase(ppsA/pps) 64% 

INTERMEOIARY ME!ABOUSM/CENTRAL INTERMEOIARY 
METABOLISM/Non-oxidative branch. peniose pathway 

XF0208 O-ribulose-5-phosphate 
3-epimerase {rpe/dodJ 76% 

XF2015 ribose-5-phosphate isomerase A (rpiA) 57% 
XF1936 1ranske1otase 1 !tktA/lktl 63% 

INTERMEOIARY METABOLISM/CENTRAL INTERMEOIARY 
METABOLISM/Nucleotide interconversions 

XF1288 CTP synthetase {pyrG) 
XF1058 uridylate kinase(pyrH) 

65% 
54% 

INTERMEDIARY METABOLISM/CENTRAL INTERMEOIARY 
METABOLISM/Phosphorus compounds 

XF0657 alkaline phosphatase(phoA) 
XF0904 ATP-binding protein (ybeZ) 
XF2590 exopolyphosplrntase !ppx) 
XF2591 polyphosphate kinase{ppk) 

32% 
55% 
42% 
33% 

INTERMEOIARY META80LISM/CENTRAl lNTERMEDIARY 
METABOLISM/Pool. multípurpose conve1sions 

XF2255 acetyl coen,yme A synthe1ase (acsl 61 % 
Xf1037 adenosylhomocysteinase (ahcYI 65% 
XF0880 carbonic anhydrase lyadFI 46% 
XF2095 carbonic anhydrase 32% 
XF2249 deoxyxylulose-5-phosphate synthase {dxs) 55% 
XF1889 fe,redoxin-NAOP reductase !fpr) 59% 
XF2268 glycerol kinase (glpK) 59% 
XFOIBl glycine c1eavage H protein (gcvHJ 48% 
XF0\83 glycine cleavage T protein (gcvT) 55% 
XF1 385 glycine decarboxylase !gcvP) 57% 
XF2 \60 hydroxyacylg!utalhione hydrnlase (gloBI 45% 
XF21 71 inorganic pyrophosphatase (ppa) 59% 
XF1399 lactoylglutalhione lyase (gloA) 63% 
XF0392 methionine adenosyl transferase !me1K) 70% 
XF0913 tropinonercductase 43% 

INTERMEDIARY METABOLISM/CENTRAL INTERMEDIARY 
ME IABOLISM/Sugar-nucleo!ide biosymhesis, conversions 

Xf0609 GDP-mannose 4.6 dehydratase (gmd) 50% 
XF2279 nucleotide sugar epimerase !wbnf) 51% 
XF0260 phosphoglucomu!ase/ 

phosphomannomuiase (xanA) 84% 
XF1468 phosphomannomu1ase (mrsAI 55% 
XF0259 phosphomannose isomerase-GDP-

mannose pyrophosphorylase !xanBl 84% 
XF1606 UDP-glucose dehydrogenase {ugd) 63% 

INTERMEDIARY METABOLISM/CENTRAL INTERMEDIARY 
METABOLISM/Sulfur metabolism 

XF1497 3'-phasphoadenosine 
S'-phosphosulfate1cducIase (cysHl 57% 

Xf1501 ATP sulfurylase. large subunit {nodOl 55% 
Xf1500 ATP sulfury!ase. small subunit (cysD) 67% 
XF1499 NAOPH-sulfitr. rnduw1se. ftavoprotein 

subunit(cysJ I 40% 
XF1498 NAOPH-sulfite reductase. iron-sulfur 

protein/cysll 52% 

XF0187 sulf1Ie synthesis pathway protein 
(cysO/amIA) 450.0 

INTERMEOIARY METABOLISM/ENERGY METABOLISM. 
CAABON/Aerobic respiration 

XF0347 D-lacta te dehydrngenase /dld l ) 38% 
Xf1801 glycerol-3-phosphate 

dehydrogenase(gpsA) 40% 
Xí2266 glycc,ol-3-phosphate 

dehydrngenase (glpDI 54% 
XF0310 NAOl·l-ubiquinone oxidoreductase. 

N001 subunit!nuoF) 53% 
XF0314 NAOl-1-ubiquinone oxidoreductase. 

N0010subunit (nuoJ) 45% 
XF0315 NAOH-ubiquinone oxidoreductase. 

N001 1 subunit !nuoK) G9'1, 
XF0316 NAOH-ubiquinone oxidoreductase. 

N0012 subunit !nuoU 42~o 
XF0317 NAOH-ubiquinone oxidoreductase. 

N0013subunit(nuoM} 50% 
XF0318 NAOH-ubiquinone oxidoreductase. 

N0014 subunit (nuoN) 43% 
XF0309 NAOH-ubiquinone oxidoreductase. 

N002 subunit(nuoE) 41 ~o 
XF0311 NAOH-ubiquinone oxidoreducIase. 

N003 subunit (nuoG) 38% 
XF0308 NADll-ubiquinone oxidoreductase. 

N004 subunit(nuoO) 58% 
XF0307 NAOH-ubiquinone oxidoreductase. 

N005subunit (nuoC) 63% 
XF0306 NAOH-ubiquinone oxidoreductase. 

N006 subunit(nuoB) 87% 
XF0305 NAOH-ubiquinone oxidoreductase. 

N007 subunit (nuoA) ~1'.l% 
XF0312 NAOH-ubiquinone oxidoreductase. 

N008 subunit (nuoH) 56% 
XF0313 NAOH-ubiquinone oxidoreductase. 

N009 subunit !nuol) 60% 

INTERMEDIARY METABOLISM/EN[RGY METABOLISM. 
CAABON/Anae1obic respiration and lermen1a1ion 

XF1746 alcohol dehydrogenase (yahKl 81°.o 
XF2389 alcohol dehydrogenase (yahKl 78% 
XFl 136 NAOP-alcohol dehydrogenase 56% 
XFl 727 NAOP-a!cohol dehydrogenase !adhl 47% 
Xf1734 NAOP-a!cohol dehydrogenasr. 56% 

INTERMEOIARY METABOLISM/ENEílGY METABOLISM. 
CAABON/Electron transpor! 

XF2460 c-type cytoch•ome biogenesis 
rnembrane proteinjcycK) 52% 

XF2459 c-type cytochrome biogenesis protem !cycJ) 39% 
XF2462 c-Iype cytochrome biogenesis protein {cycl.l 52% 
Xf0620 c-type cytochrome biogenesis 

p101ein (copper to!erance)(dsbO) 32% 
XF2461 c-type cytochrome biogenesis 

protein/lhio,edoxin {dsbE/ccmG) 39% 
XF1328 cy1och1ome B561 (yodB) 34% 
XF\360 cytochrome C oxidase assemb!y lactar (coxD) 41% 
XF1389 cytochrome O ubiquinol oxidase. 

subunit 1 !cyoB) 69% 
XF1390 cytochrome O ubiquinol oxidase. 

subunit li (cyoA) 56% 
XF 1388 cytochrome O ubiquinol oxidase. 

subunit Ili (cyoC) 63% 
XF 1387 cytoch,ome O ubiquinol oxidase. 

subunit IV(cyoDl 41% 
XF0253 elewon transfer flavoprotein alpha 

subunit(etfAI 51% 
XF0254 electron transfer flavoprotein beta 

subunit (etfB/etfS) 54% 
XF1 298 electron transferflavoprotein 

ubiquinone oxidoredlJctase letf-00) 46% 
XF0557 eleciron transfer protein awrin 1 (azl) 49% 
XF0983 terredoxin 56% 
XF1964 ferredoxin {ykgJ! H % 
XF2601 feuedoxin 70% 
XF0547 fe11edoxin tl (ydgMJ 54% 
XF0053 flavohemoprotein (fhp! 1\0% 
XF2082 oxidoreduc1ase 31 % 
XF1990 thioredoxin lvneN! 30% 
XF0909 ub1quinol cy1ochrome C oxidoreductase. 

cytochrome B subunit (petB) 56% 
XF0910 ubiquinot cytochrome C oxido1eductase. 

cytochrome Cl subunit (petC) 48% 
XF0908 ubiquinol cytochrome C oxidoreducIase. 

11on-sulfur subunit (petA) 52% 

INTERMEOIARY METABOLISM/ENERGY METABOLISM. 
CAABON/Glycolysis 

XF0274 6-phosphofructokinase lpfkA! 31% 
XF1291 enolase (eno) 63% 
XF0826 l1uctose-bisphospha1e a1dolase 52% 
XF0232 glucose·6-phosphateisomerase(pgi) 79% 
Xf0457 glyceraldehyde·J·phosphate 

dehydrogenase lgapA) 68% 
XF0823 phosphoglycerate kinase (pgk) 60% 
XF1893 phosphoglyceromu1ase !gpmNgpm) 56% 
XF0824 pyruvaIe kinase type IJ (pykAl 50% 
XF0303 11iosephosphate isomerase (!piA/tpil 48% 

INTERMEDIARY METABOLISM/ENERGY METABOLISM. 
CAABON/Oxidative branch, pentase pathway 

XF1063 6-phosphogluconolactonase {pgll 35% 
XF1065 glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase (lwl) 46% 

INTERMEOIARY ME!ABOLISM/ENERGY ME!ABOLISM. 
CARBON/Py1uvaIe dehydrogenase 

XF0869 dihydrolipoamide acetyltranferase {pdhB) 52% 
XF0868 dihydrolipoamide dehydrogenase UpdA/lpd) 57% 
XF0669 py1uva1e dehydrogenase faceEI 56% 

INTERMEOIARY METABOLISM/ENERGY METABOLISM. 
CAABON/lCA cycle 

Xf0292 aconitate hydratase 2 (acnB) 71% 

>:F1535 c1 traIe synthase (gllA) 61% 
XF1548 d1hydrohpoam1de dehydrogenase (lpd) 58% 
XF1549 dihydrol1poam1de S-succinyl!ransferase 

lsucB) 53% 
XF1554 luma,aIe hydrame {fumC) 58% 
XF1855 fumaiate hydratasc /fumB) 30% 
XF2596 isoci11aIedchydrogcnase(icd) 49% 
XF2700 isociuate dehydrogenase (icd) 75% 
>:~1 211 mi)late dehydrogcnasc tmdhl ti2% 
XF0942 ma!ate:quinone oxidoreductase (yojH) 57% 
XF1550 oxoplulílrate dehydrogenase (odhA) 54% 
XF1073 succ1na1e dchydrogenase iron-sulfur 

p101ein !sdh8) 70% 
XFI072 succinate dehydiogenase. 

flavoproteinsubunit{sdhA) 69% 
XF1070 succInate dehydr09enase. 

membrane anchor subunit fsdhC) 38% 
XF1071 succinate dehydrogenase. membrane 

anchor subuni1(sdhOI 36% 
XF2548 succ1nyl-C0Asyn1hetase. 

alpha subuni1 {sucO) 71% 
XF2547 succinyl-CoA synIhe1ase. beta subunit !sucCl 58% 

INTERMEDIARY METABOLISM/ENERGY ME!ABOLISM. 
CARBON/ATP-proton moIive force interconversion 

XFl 149 AIP synthase. A cha1n (atpB/uncB/papOI 46% 
XFl 145 ATP syn1hase. alpha chain [atpA/uncA) 74% 
XFl 147 ATP synthase, B chain !atpF/uncF) 45% 
XFl 143 ATP synthase, beta chain !atpO) 78% 
Xfl 148 ATP synIhase, C chain (atpE/uncE) 56% 
XFl 146 ATP syn!hase. delta chain (atpH/uncH) 37% 
XF1 142 ATP synIhase, epsilon chain(atpCI 46% 
XFl 144 ATP symhase, yamma chain 

(atpG/ uncG/papC) 57% 

INTERMEOIARY ME!ABOLISM/REGULATORY FUNCTIONS 

XF1241 aconitate hydratase 1 !acnA/acn) ···% 
XF1316 ATP GTP J-pyrophosphouanferase (relA) 42% 
XF0125 carbon storage regulator (csrA) 84% 
XF2352 cold shock p10Iein !scof) 69% 
XF2476 extragenic sup,essm (suhB/ssyA) 44% 
XF2342 heat-mducible I,anscriptional 

repressor[hrcAl 40% 
XF0122 LexA 1epress01 (lexA) 76% 
XF1 182 lipase modulalor !act) 53% 
XF1813 methanol dchydrogcnasc regulatory protein 53% 
XF1830 nitrilehydratasc activator 46% 
XF1843 ni1rogen regulatory proIeIn P-11 !glnB) 87% 
XF0352 pen1aphosphateguc1nosine-3'-

pyrophosphohydrolaselspoT) 47% 
XF2 145 phosphate regulou transcriptional 

regula101 (phoU) 43% 
XF1275 poly[hydroxyalcanoate) granule 

assoc,ated p,otein !phaF) 20% 
XF2691 ANA polyme1ase sigma-32 factor (rpoH) 80% 
XF1408 ANA potymerase sigma-54 lactar {rpoNJ 64% 
XF1350 ANA polymeiase sigma-70 lactar {rpoOl 63% 
XF2239 ANA polymerase sigma-H lactar (algU/algT) 56% 
XFl 407 sigma-54 modulalion pro1ein 44% 
XF0911 stringent starvation p101ein A 

lsspA/ssp/pogJ 46% 
Xf0912 stringent starvation p101ein 8 {sspB) 42% 
XF2165 transcription-rclated pro1ein (texl 59% 
XF0962 11anscrip1ional regulator (gcvA) 26% 
Xfl 749 transcriptionat ,egulator (opdE) 77% 
XF1858 transcriptional 1egula1or {exsB) 49% 
XF2038 transcriptional ,egulator (paiB) 31% 
XF2228 transcrip110nal ,egulator {algH) 45% 
XF2085 transcriptional 1egula101 (AcrR family) 23% 
XFl 25<1 1ranscrip1ional 1egulaI01 (AraC familyl !arat) 34% 
XF0767 iranscriptional regulaI01 (ArsA family! [hlyU) 34% 
XF1540 1ranscrip11onal regulator (Crp/Fnrfamily)(clpl 85% 
XFOB21 transcrip1ional1egulator(Furfamilyl (zur) 38% 
XF2344 transcriptional 1egula101 (Furfamilylllur) 85% 
XF1463 transcrip1ional regulator (Lacl familvl 32% 
XF0972 Iranscr1ptionalregula10r 

lluxR/UhpA family} {agrnR/glpR) 38% 
XF2608 transcriptional regulator 

lluxA/UhpA family) {gacA) 44% 
XF0833 transcrip1ional regula1or {lysR family) (cysB) 39% 
XF1132 t1anscriptional regula1or{lysHtamilyl(acl) 33% 
XF1730 transcnptional regula!Or (LysA fami tyJ (yafCl 35% 
XF1752 transcriplional rcgula1or (LysA family) 80% 
XFl 768 !lanscriptional regulator (LysR family) (ycjZ) 45% 
XF0216 transcriptional regulator {MarA lamily) !p1sX) 22% 
XF1354 11ansciip1ional regulator {MarA lamilyl !yybAI ?8% 
XF1490 t1ansc1ip1ional regulator {MarR/EmrR family) 26% 
XF1996 11anscript1onal 1egulator {PbsX family) 35% 
XF0061 uanscript1onat repressor (korB) 28% 
XF2062 transciip1ionat repressor (korC) 69% 
Xf 1920 Trp operon Hanscriptional repressor (trpR) 36% 
XF1094 tryp10phanrepresso1binding 

proteinfw1bA) 39% 
XF1 133 tryptophanrepressor binding protein 33% 
XF1733 tryptophanrep,essorbindingprntein 31% 
XF1455 two•component system. hybrid 

sensor/regulaI01yprotcin 28% 
XF0322 two-component system. 1egulatory 

protein(tctO) 45% 
XF0389 two-component system. regulatory 

protein (popP/feuP/phoPI 54% 
XF0450 two-component sysIem. 1egula1ory 

pratein(pilH) 50% 
Xfl 113 two-component sysIem. regulatory protein 30% 
XF\626 two-component system. regulatory 

protein(algA) 47% 
Xf1848 two-component sysIem. regulatory 

protein (glnG/nt,C/glnTl 51% 
XF2336 two-component system. regulatory 

pro1einlcolR) 51% 
XF2534 two-component system. regulatory 

protem !colA) 59% 
XF25-45 two-component system. regulatory 

protein !pilR) 58% 
XF2578 two-component sys1em, regulatory 

protein!actíll 40% 
XF2593 two-component system. regulatory 

protcin!phoB) 56% 
XF0323 two-component sysIem. sensorprotein(tc1E) 31% 
XF0390 two-component system. sensor protein (pho0)36% 

XF0853 two-component system. sensor pro1ein (phs) 37~0 

XF 73 two-component system. sensor protein (llhS) 35% 
Xíi675 1wo-cornponenI system. sensor proIeiu (algZ) 400.'° 
Xf1S49 two-componenl system. sensor pro1ein (ntrB) 37% 
XF7535 1wo-componen1 system. sensor prmein [colS) 34% 
XF2546 two-component system: sensor pro1ein (pilS) 37% 
XF7!117 two-component system. senso1 pro1ein (actS) 25% 
XF/592 two-compone111 system. sensor protein lphoA)38% 

OIOSYNTHESIS Of SMALL MOLECULES/AMINO ACIOS 
BIOSVNTHESIS/Glutamate farnilylniI1ogen assimilation 

XF1 001 acetylg!utamate kinase !a1g8) 30% 
XF1 000 acetylornithine deacetylase(argE) 28% 
XF1 003 argininosuccinate lyase fasl) 35~ 
Xf0999 argininosuccinate synthase (argGl 36% 
xr1oos gamma-gluta-nyl phosphate reductase (proA) 51~ 
XF1004 glutamate S·kinase 46% 
Xf7710 glutamate synthase. alpha subuni1 

(gl!B/aspB) 53% 
Xfí'709 glutamate symhase. beta subunit fgllO/aspB) 55% 
Xf1842 glutamine synthetaselglnA) 64% 
Xf1 002 N-acetyl-gamma-glutamyl-phosphate 

,eductase 33% 
Xf0998 ornithine ca,bamoyl1ransferase (argF) 36% 
XF2712 pyrroline-5-caiboxylate reductase fproC) 49% 
XF1477 succinylornithine aminoiransferase 

(argM/astC/cs1C) 48% 

BIOSYNTHESIS Of SMALL MOLECULES/AMINO ACIOS 
8I0SYNTHESIS/Aspanate family. pyruvate family 

XF01 14 2.3.4,5-tetrahydropyridine-2-carboxylate 
N-succinyltranstcrase(dapO) 60% 

XF1818 2- isopropylma!ate synthase (leuA) 47% 
XF2375 3-isopropylmalatedehyd1atasela1gr. 

subunitl leuA) 63% 
XF2374 3-isopropylmatatedehydratasesmaíl 

subunit(leuO) 79% 
XF2372 3-isopropylmalate dehydrogenase [leuBI 78% 
XFll 21 5.10-methylenetetrahydrofolate 

reductase (metF) 37% 
XF2272 5-me1hyltetrahyd1opteroyllriglu1amate--

homocysteine methyltransfe,ase !meIEI 56% 
XF 1821 acetolactate synthase isozyme li. 

largesubunitf1Mi) 56% 
XF 1473 aminolransferase fnifSl 47% 
XF7396 aminotransferase faspCJ 45% 
XíOl 18 asparagine synthase 8 (asnBI 60% 
Xfl:l/ 1 aspartate-B-semialdehyde 

dehydrogenase (asdl 59% 
XF2100 aspa rtyl/asparaginyl beta-hydroxylase (aspH) 28% 
XF2443 beta-alanine synthetase 62% 
XF2225 bi functional aspartokinase/homoserine 

dehydrogenase l !thrA/thrA1/thrA21 40% 
XF1116 bifunctional diaminopimelate 

decarboxylase/aspartatekinase (lysA) 33% 
XF1999 branched-chain amino ac1d 

aminotransferasefilvE) 55% 
Xf0864 cystathionine gamma·synthase !metB) 57% 
XF1481 diaminopimefa te epime,ase {dapf) 45% 
Xfl 105 dihyd,odipicolinaie 1eductase (dapBl 34% 
XF0099 dihydroxy-acid dehydratase filvO) 73% 
XF0963 dihydroxydipicotinale synthase (dapA) 42% 
XF2?1 1 enolase-phosphatase lmasA) 50% 
XF2224 homoserine kinase {thrBI 33% 
XF0863 homoserine 0-acetyltransferase (met2) 30% 
XF2465 homoserine 0-acetyttcansferase 34'3/0 

Xf1822 ke1ol-acid reóuctoisomerase (ilvC) 59% 
XFOl 16 succinyl-diaminopimelate 

desuccinylase{dapEJ 52% 
XF2223 threonine synthase (thrC) 38% 

OIOSYNTHESIS OF SMALL MOLECULES/AMINO ACIOS 
BJOSYNlHESIS/Glycine-serine familylsulfur metabolism 

XFOG03 cysia1hionine br.ta-synthase {cysB) 31 % 
XF0128 cysteine synthase 27% 
XF0831 cysteine synlhase {cysK) 51 % 
XF2206 0-3-phosphoglycerate dehydrogcnase !serAl 62% 
XF7376 phosphoscrine aminolransferasc {serC) 49% 
Xf0946 serine hydroxymethyltransferase (glyA) 71% 

BIOSYNTHESIS Of SMALL MOLECULES/AMINO ACIOS 
BIOSYNTHESIS/Alomatlc amIno acid fam1ly 

XF 1334 3-dehydroquinate synthase laroB) 47% 
XF23211 3-phosphoshikimate 

1-carboxyvinyltransferase (aroE) 46% 
XF0212 anl hranilate phospho,ibosyltransferase (trpD) 48% 
XF0710 amhranilate syn1hase component t {11pE) 57% 
XF0674 anthrani1ate syn1hase component 1 !lrpE) 36% 
XF1914 an!hranilate syn1hase componen1 I {trpE) 37% 
XF07 11 anthranilate synthase componenI li !trpG) 67% 
XF1915 anthranilate synthase component li !trpG) 43% 
XF0036 aromatic-amino-acid aminotranferase ltyrB) 55% 
XF0047 catabolic dehyd1oquinase (a100) 65% 
XFl 1'11 chorismate mutase 25% 
XF2338 chorismatemutase 29% 
Xf1369 chorismate synthase !amC) 62% 
XFO? l3 indole-3-glycerol phosphate symhase ltrpC) 63% 
XF1374 N-(S'-phosphoribosyt)anthranila1e 

isomerase!trpFI 43% 
XF2325 P-p1otein (a1oO/pheA) 75% 
Xf0026 phospho-2-dehydro-3-deoxyheptonate 

aldolase laroG] 61% 
XF0624 shikima1e 5-dehydrogenase laroE) 43% 
XF1335 shikima1e kinase {aroKl 40% 
XF1376 tryptophan synthase alpha chain {irpA) 46% 
XF1375 1ryptophan symhase bela chain {11p8) 65% 

BIOSYNTHESIS OF SMALL MOLECULES/AMINO ACIOS 
8I0SYNTHESIS/Hislidine 

XF2216 amido!ransferase (hisH) 43% 
XF2220 ATP phosphoribosyliransferase (hisG) 43% 
XF2214 cyclase !hisFJ 61% 
XF2719 histidinol dehydrogenase {hisO) 50% 
XF2218 histidinol-phosphate aminotransterase (t1isC) 42% 
XF7717 imidazoleglycerolphosphate 

dehydratase/histidinol-phosphaie phosphatase 
bifunctional enzyme!hisB) 50% 



BIOSYNTHtSIS OF SMALL MOLECULES/NUCLEOTIDES 
BIOSYNTHCSIS/Purine ribonucleotides 

XF0275 
XF1553 
XF0455 
Xf1949 
XF1975 

Xf2429 
XF1975 
Xf0560 
XF1503 
Xf2430 

Xf0458 
XF2644 

XF2671 

XF2672 

Xf0205 

XF1423 

BIOSYNTHESIS OF SMALL MOLECULES/NUCLEOTIDES 
BIOSYNTH ESIS/Pyrim idinc ri boriucleotídes 

Xf2216 
XF1107 

XF1106 

Xf2439 
XF0988 
XF2571 
Xf0153 
XF0034 

BIOSYNTHESIS OF SMALL MOLECULES/NUCLEOTIOES 
BIOSYNTHESIS/2'-0eoxyribonucleotides 

56% 

44% 

43% 
47% 
57% 
59% 
67% 

59% 
68% 

64% 
68% 

60% 

50% 

66% 

S3% 

SO% 

52% 

68% 

68% 
48% 
30% 
51% 
51% 
41% 

XF0762 65% 
XF1441 phosphol;ydnilase 4S% 
XF1196 

XF1197 

XF1448 thioredoxin reductase (trxB) 
XF0580 thymidylate kinase 

44% 

34% 
70% 
39% 

BIOSYNTHESIS OF SMALL MOLECULES/NUCLEOTIDES 
BIOSYNTHESIS/Salvage of nucleosides and nucleotides 

XF2089 s·-nucleotidase 42% 
XF21SO diadenosine tetraphosphatase lapaH) 44% 
XFD150 dUTPase(dut/dnaS/sof) S9% 
XF1831 formyltetrahydrofolate deformylase (purU) 117% 
XF2354 

XF2599 

XF2353 
Xf2332 

27% 

39% 
4S% 
70% 

BIOSYNTHESIS OF SMALL MOLECULES/SUGARS ANO SUGAR 
NUCLEOTIOES BIOSYNTHESIS 

XF1297 glucoriolactonase precursor 
XF0608 manriosyltransferase (mtfA) 

37% 
38% 

BIOSYNTHESIS Of SMALL MOLECULES/COFACTORS, 
PROSTHETIC GROUPS. CARRIERS BIOSYNTHESIS/Bíotin 

XF1357 
Xf0189 

Xf1356 
XF0064 

BIOSYNTHESIS OF SMALL MOLECULES/ 
COFACTORS, PROSTHETIC GROUPS, 
CARRIERS BIOSYNTHESIS/Folic acid 

XF1456 

XF2431 

XF2331 

~::::: ::::::::,;,c,'i,':,';n 
Xf1946 

Xf1983 

42% 

47% 
36% 
60% 
36% 
37% 
37% 
44% 

50% 

35% 

S8% 
43% 
50% 
S2% 

44% 
S2% 

BIOSYNTHESIS OF SMALL MOLECULES/COFACTORS, 
PROSTHETIC GROUPS, CARRIERS BIOSYNTHESIS/Lipoate 

XF1270 
XF1269 

S5% 
60% 

BIOSYNTHESIS OF SMALL MOLECULES/COFACTORS. 
PROSTHETIC GROUPS, CARRIERS 
BIOSYNTH ESIS/Molybdopterin 

XF0466 
XF1545 

biosynthesis protein lmoeB) 
biosynthesisprotein 

BIOSYNTHESIS OF SMALL MOLECULES/COFACTORS, 
PROSTHETIC GROUPS, CARRIERS 
BIOSYNTHESIS/Pantothenate 

XF0229 3-methyl-2-oxobutanoa te 

XF0231 
XF0230 ""'ºª"e-h,eta-c<laoi,,e 

53% 
42% 

55% 
53% 
46% 

BIOSYNTHESIS OF SMALL MOLECULES/COFACTORS, 
PROSTHETIC GROUPS. CARRIERS BIOSYNTHESIS/Pyridoxine 

49% 

50% 
S2% 

BIOSYNTHESIS OF SMALL MOLECULES/COFACTORS, 
PROSTHET IC GROUPS. CARRIERS BIOSYNTHESIS/Pyridine 
nucleotides 

XF1924 
XF1961 
XF1097 
XF1925 

XF1923 

BIOSYNTHESIS Of SMALL MOLECULES/COFACTORS, 
PROSTHET IC GROUPS. CARRIERS BIOSYNTHES IS/Thiamin 

46% 
45% 
41% 

33% 
57% 
67% 
44% 

BIOSYNTHESIS OF SMALL MOLECULES/COFACTORS, 
PROSTHETIC GROUPS. CARRIERS BIOSYNTHESIS/Riboflavin 

XF1748 S-amino-6-(5-phosphoribosylamino)uracil 
reducta se 21% 

XF0954 
XF0953 

XF1992 
XF2419 
XF0952 
XF0950 

BIOSYNTHESIS Of SMALL MOLECULES/COFACTORS, 
PROSTHETIC GROUPS, CARRIERS BIOSYNTHESIS/Thioredoxiri. 
glutaredoxin,glutathione 

XF0984 
XF1428 
XF2595 
Xf2394 glolamdox,r-l1ke 
XF19S6 
XF1199 
XF2174 
XF2698 

BIOSYNTHESIS Of SMALL MOLECULES/COFACTORS, 
PROSTH ETIC GROUPS, CARRIERS 
BIOSYNTHESIS/Menaqulnone, ubiquinone 

XF1391 octap;er,vl-diipho,;ohate 
XF1538 
XF1833 
XF1487 

39% 
57% 
53% 
S4% 
S3% 
34% 
31% 
49% 

BIOSYNTHESIS OF SMALL MOLECULES/CDFACTORS, 
PROSTHETIC GROUPS, CARRIERS BI OSYNTHESIS/Heme 
porphyrin 

63% 

GS¾ 
XF0566 48% 
XF2302 

80% 
XF2648 76% 
XF1627 S2% 
XF1797 20% 
XF1512 45% 
XF0832 45% 
XF1332 54% 
XF1799 27% 

BIOSYNTHESIS OF SMALL MDLECULES/COFACTORS, 
PROSTHETIC GROUPS, CARRIERS BIOSYNTHESIS/Cobalamin 

XF1886 phosphoglycerate mutase lpgmA) 32% 

BIDSYNTHESIS OF SMALL MOLECULES/COFACTORS, 
PROSTHETIC GROUPS, CARRIERS BIOSYNTHESIS/Biopterin 

XF0193 

XF1457 
XF2604 ,,e,io-4aloha-ca,hi 

63% 
37% 

34% 

BIOSYNTHESIS OF SMALL MOLECULES/CDFACTORS, 
PROSTHETIC GROU PS, CARRIERS BIOSYNTHESIS/Others 

XF1916 coenzyme F390 synthetase 25% 

BIOSYNTHESIS OF SMALL MOLECULES/FATTY ACl8 ANO 
PHOSPHATIOIC ACID BIOSYNTHESIS 

XF1044 11,1-hvci,owro,,i.s 

~::;;; i::~•;ª,;~'1~::;rsleeoid 
XF0571 3-o,wacvl-lllCPI 
Xf0673 3-rnwacvl-lllCPI 

(:::;: :;.~:::::;;;·~;~ 
Xf0203 ace"l-coe""me 

XF0049 

Xf1087 
XF1209 
XF2716 
XF0670 
XF1049 
XF1365 ohosohc,lids•lse<ine 

BIOSYNTHESIS OF SMALL MOLECULES/POLYAMINfS 
BIOSYNTHESIS 

XF0144 
XF1539 

XF0143 

MACROMOLFCUL[ METABDLISM/ONA 
M ET ABO US M/Repl icati on 

XF2680 ATP-dependent 
XF0882 ATP-dependent 
XF1229 
XFOOOl 
XF2552 
XF0005 
XF2S56 
XF1103 
XF0136 

XF18D7 

XF0204 

Xf0002 
XF0676 
XF2178 
Xf2157 
Xf043D 
Xf2025 
XF0920 
XF1776 
XF0149 

XF1935 
XF2106 
XF1383 

l(topA) 
DNAtopoisomerase lll(topB) 
DNA/pantothenate metabolism 

MACROMOLECULE METABOLISM/DNA 
METABOLISM/Structural ONA binding proteins 

MACROMOLECULE METABOLISM/ONA 
METABOLISM/Recombination 

XFD354 
XF1381 

XF1892 

XF042S 
XF0423 

XF0422 
XF142S 
XF0743 iritegratiori host lactar. 
XF2437 integration host factor, 
XF1809 recornbination protein {recRI 
XF2343 recombination protein N (recN) 
XF0123 recombiriatiori 
XF1110 
XF1483 
Xf2028 

4S% 

66% 
41% 

43% 
43% 
43% 
53% 
S7% 
60% 
46% 
S2% 

34% 

40% 

48% 
S1% 
3S% 
29% 
49% 
46% 
56% 
41% 
48% 

S1% 
45% 
65% 
50% 
44% 
53% 
61% 
61% 
64% 

27% 
33% 
58% 

49% 
S6% 
36% 
S4% 
2S% 

55% 
54% 
35% 

32% 

53% 
38% 

30% 

73% 
72% 
S4% 
38% 
91% 
4S% 
53% 
81% 

MACROMOLECULE METABOLISM/DNA MtTABOLISM/Repair 

45% 

38% 

46% 
S6% 

XF1326 ON/1-J-,»e1l,vlarle"''" 
XF1806 UN/1-damaqe-mdocible 
XL'íl81 

XFJ755 

XFU071 

XF1902 

XF1904 

XF1905 

XF1716 
XF!JOt\5 Ha<1srn1ilio1H8Cl8" 
Xf2692 

XF:368 arle,aio o ''°'"'' 
XF?297 
XFfl641 
XF1774 
XF0924 

~~\I~~~ ~::::;::::::::::::::: 
~:;1:; ri::::::::::::::::::::::: 

41% 

51% 

51% 

69% 

54% 
49% 

XF:'7?4 type ,cst,ic1i,,o-nmrlilicatioo systern (hsdM) 2S% 
XFD297 1 restriciion-modification systern 

XF2723 

XF:'742 

XF0295 

XF2721 

XF:'72S 

XF7739 

XF2741 wstem 
specificitydeterminan t(hsdSI 

MACROMOLECULE MflABOLISM/RNA 
METABOLISM/ílibosornnl proteins 

XFZ'138 30S ribosomal proteiri Sl lrpsA/ssyFI 
XFl 151 30S ribosomal pro!8in S10 lrpsJ! 
XFl 174 30S ribosomal protein S11 lrpsK\ 
XF2631 30S ribosomal protein S12 (rpsli 
XF1173 30S ribosomal S13(rpsMI 
XFl 165 30S ribosomal S14!rpsN) 
XF0238 30S ribosomal protein S15(rps0/secC) 
XF0107 30S ribosornal protein S16 (rpsP) 
XF1161 30S ribosomal proteíri S17 (rpsü\ 
XF2560 30S ribosornat protein srn (rpsR'1 
XFl 156 30S rihosomal protein S19 (rpsS:, 
XF2580 30S ribosomal protein S2 lrpsB) 
XF7421 30S ribosomal protein S20 (rpsT) 
XF0434 30S S21 (rpsU) 
XF1158 30S S3 (rpsC) 
XF117S 30S ribosomal protein S4 [rpsDI 
XF1169 30S ribosomal protein S5 (rpsE/spc) 
XF2S61 30S ribosomal proteíri S6 lrpsF) 
XF2630 30S ribosomal proteíri S7 lrpsG/rps7) 
XF1166 30S ribosomal prornin SS lrpsH/rpsB) 
XF1536 30S ribosomal protein S91rpsl/rps9) 
XF2636 SOS ribosomal proteín L1 (rplA/rpl11 
XF2635 SOS ribosomal protein L10 lrp lJ) 
XF2637 SOS ribosomal protein L11 lrp lK/relC) 
XF1537 SOS ribosomal proteiri L13lrplM) 
XF1162 50S ribosomal protein L14 lrplN) 
XF1171 SOS ribosomi!I protein L15 (rplü) 
XF11S9 50S ribosomal protein L16 lrplP) 
XF1177 50S ribosomal proteín L17 (rpl01 
XF1168 50S ribosomal protein L18 lrplR) 
XF0110 50S ribosomal protcin L19 lrplS) 
XF11SS SOS protein L2 (rplBI 
XF0740 SOS proteín L20 lrplT) 
XF2424 SOS ribosomal protein L21 (rplUI 
XF1157 SOS ribosoma l protein L22 (rplV) 
XF 1154 SOS ribosomal protein L23 lrp1Wi 
XF1163 50S ribosomal protein L24 lrplX) 
XF2643 SOS ribosomal protein L25 lrplY) 
XF2423 SOS ribosomal protein L27 lrpmA) 
XF1206 SOS ribosomal protein L28 lrpm8) 
XF1160 SOS ribosornal protein L29 (rpmC) 
XF11S2 SOS ribosomal protein L3 (rplC/rpl3) 
XF1170 SOS ribosomal protein L30 lrpmD) 
XF1534 SOS ribosomal protein L31 lrpmE) 
XF1816 SOS ribosomal protein L32 lrpmFI 
XF1207 SOS ribosomal protein L33 lrpmG) 
XF2782 50S ribosomal protein L34 (rpmH) 
XF0739 50S ribosomal protein L351rpml) 
XF2440 SOS ribosomal protein L3GlrpmJ) 
XF1153 SOS ribosomal protein l.4 (rplíl) 
XF1164 SOS protein LS(rplE/rpl5) 
XF1167 SOS protein LG (rpl FI 
XF2634 50S ribosornal protcin L7/L12 (rpll) 
XF25S9 SOS ribosomal protcin LS(rpll) 

44% 

61% 

20% 

S3% 

47% 

27% 

21% 

24% 

24% 

67% 
72% 
86% 
81% 
85% 
62% 
62% 
6S% 
51% 
70% 
60% 
60% 
S4% 
67% 
67% 
84% 
71 ~-ó 
67% 
60% 
55% 
68% 
64% 
43% 
69% 
71% 
80% 
48% 
69% 
80% 
53% 
65% 
69% 
72% 
S3% 
63% 
52% 
48% 
48% 
64% 
71 ~-O 
SO% 
61% 
47% 
S7% 
7S% 
73% 
76% 
60% 
6S% 
54% 

67% 
52% 



MACROMOLECUL[ METABlll lSM/RNA XF19'10 peptide methionine sulfoxide redl1Ctase XF1046 ou ter membrane antigen (orna) 37% Xí15:18 fimbrial assembly protein (pilCI 56% 
M(TABOLISM/Ribosomes • rnaturation and modification !msrA/pmsl 59% XF0384 ou ter membrane hemin 1eceptor (phuR) 21% XF2!-139 fimbrial p,otein 48% 

Xf1641 pep1idyl tRNA hydrolase (p1hl 49% XF0343 outer membrane protein imopBI 31% Xf7542 limbrial p1otein 53'1\ 
Xf0l08 16S ,ANA p1ocessi119 protein (1imM) 36% Xí0644 pcptidyl-p,o!yl cis-trans isome1ase !mip) 38~0 Xf0872 outer membranc prateio !ompW) 30% XFCOBJ limbrial subcni1 precursor 41'1\ 
Xf 2607 ribonuclease F (me/ams/hmpl ) 43'l'o Xf 0652 pepridyl-p,oiyl cis-trans isomerase lslyO) 43% Xf0873 oute, membrnnc protein 43'1\ Xf0487 limbrillin 37% 
XFl 125 ribonucleast- G (cafA/rng) 53% XF0838 peptidyl-pro!yl cis-t,ans isome,ase (surAJ 310,., XF1053 ouier membiane pro1ein !ompPI) 18% Xfr.538 fimb,illin 37% 
Xf 0939 ,ibosomal l.:ugc subunit pseudouridine Xf 1l91 peptidyl-proiyl CÍS·t1ans isome,ase !ppiO) 750,., XFl 123 outer membrane pro1ein 34% XF0539 fimbrillin (limAI 38% 

synthase O(rluO/sthR) 54% Xf 1212 pep1idyl·pro!vl cis-11ans isomeiase !ppi8/ppi) 60% XF1 739 outer membume protein !romA) 43% XF179I limb,illin 48% 
Xf1101 ribosomal pro1ein L 11 methyltransferase Xí 1605 peplidy!-pro:yl cis-trafis isome,ase 36% XF2345 outer membranc protein !smpA) 38% Xí0081 ou1e, membrane ushe, protein precursor 

{prmA) 46% Xf0442 phospha1idyl1ransferase (ptr) 37% XF1024 outer membrana protein H.8 precursor 41% lfimD) 36% 
XI 2532 ribosomal pro1cin SG modilicarion protein Xf0926 polypeptide deformylase (del/lms! 55% XF1811 outc, membrane protein Slp precurso1 (slp1 31% XF1!153 pilus hiogenesis protein (pi!JJ 46% 

(rimK) ···% XF'2156 protein phosphatase (yloü) 35% XF1547 pep1idoglycm1-assocía ted CLiter membrane XF1954 pilLis biogenesis protein (piíl l 33% 
Xí 1200 ribosomal small subunit pseudauridine Xf 1446 protei11 trnnsferase (aat) 51% lipop101cin precursor (pcp/lpp) 29% XF)S41\ pilus biogencsis protein (pilB) 55% 

synthase (rsuA) 42% XF2585 protein-L-isoaspartate XF0033 PilE protein (pilF.! 37% XF1 !l55 pil us protein!pilGJ 82% 
Xf0236 ribosomal-bindi11g lacto, A (rbfA) 35% 0-mcthyltransferase lpcm) 34% XF0975 polyphosphato-selct:tive porin O (oprO) 23% Xf0031 PilX proteín!pilX) 28% 
XF0441 ribosomal-protein-nl.inine XF 1051 ribosome recycling factor (frr) 58% XFD31 1 porin O precursor !oprOl 13% XFM31 PilYl gene product (pilYl) 31% 

acetyltransf(irnse(rirn ll 38% XF?.7.44 signal peptidase l llepBI 40% XFD028 pre-pilin likc lcatler sequence (fim TI 37% XF1??4 Pi1Y1 gene product (pílYl) 30% 
Xí2358 ANA methyltransferase lygcA) 38% XF 1437 thiol:disuUide interchange protein (dsbAl 39% XF1363 soluble lytic mu,ein 1ransglycosylase XF'."537 pre-pilin leader pep1ídase (xps0.1 76% 
XF 1972 tRNA/rRNA methylase !yibKJ 57% XF0353 tronsla1ion ini1iation inhibitor 54~ pre:urso1 lsll/sllYI 25% XfC()29 prc-pi lin leacter sequence (pilVl 33% 
Xf 1985 tRNA/rflNA rne!hyltranslerase (yjlH) 50% XF 1632 twitching mo1ili1y protein (pilU) 60% 

MACROMDLECULE '1ETABOLISM/PAOTEIN CEll STROCTUAE/MUREIN SACCULUS. PEPTIDOGLYCAN Xf 1633 twitching mo!ility protein (pilTJ 74% 
MACROMOLECULE MFTABOLISM/RNA METABOUSM/Chaperones XFC:677 type 4 fimbriae assembly protein lpillj 61% 
METABOLISM/Aminoacyl tRNA synthetases, XFOB52 alanine racemase{alr) 45% XFC-119 type IV pil inlpilEl 35% 
tRNA modilicalion Xf061 6 l OkDa chaperonin (groES/htpA) ~19% XF0799 D-a!.inine-·D-alanine ligase B (ddlB/ddll 51% 

Xf0615 60kDa chaperonin (mopA/groEtl 77% XFOB55 lipoprotein [nlpíl/lppB) · 39% CELl ULAR PROCESSES/TRANSPOfll/Amino acids, amines 
Xí0124 alanyl-lRNA synthctase jalaS/lovB) 56% XF1452 chapmone (lolAJ 31% XF041 6 l ipoprotein pmcursor(var.JI 36% 
XF0147 arginyl-tRNA synthetase {argS) 40% Xf2233 DnaJ protein ldnaJ) 41% XF1715 monofunctionat biosynthelic Xf0'10B amino acid transponer (yhdGI 43% 
Xf2563 aspa1aginyl-1RNA synthe1ase (asnS/tss) 66% XF2339 DnaJ protein !dnaJ) 59% peptidoglycan transglycosylase !mtgA) 50% XF2730 amino acid 1,ansporter jrhtC) 18% 
XF1856 aspanyl-tRNA synthctase (aspS) 53% XF2340 DnaK protein (dnaK/91pF/groP/s1igl 72% XF0759 N-acetylmuramoyl-l-alanine amídase XF7707 cationic amino acid traosportcr 43% 
Xf0995 cysteinyl-1RNA synthc1ase lcysSJ 46% XF0991 OnaK supressor 40~0 precu,sor (amiC) 45% XF770B cationic amino acid traosponer 41% 
XF133B glutaminyl-tRNA sy111he1ase !glnS) 54% Xf 0978 hcai shock protein G (htpGl 58% XF2646 ou1er mernbranc lipoprotein precursor XF1B91 d1-1ripep1ide ABC transporter membrane 
XF0B22 glutamyl-tRNA syn1hctase (gltX) 54% XF7341 heat shock protein GrpE !9rpf) 38~é (lofB/hemMI 29% p101einlyclfl 35% 
Xf 1960 glycyl-tRNA syn1hc1ase alpha chain XFl 186 peptidyl-prolyl cis-trans isome,asc (tig) 37~0 Xf 189G ouie, membrnnr. protein P6 precursor XF0.fi56 glutama!e symporl protein !gltT) 28% 

[glyD/glyS[AII 74% !pal lompP61 37% XF 1937 p1oton gluramate symporl protein jgltPl 35~~ 
XF1959 glycyl-tRNA synrhetase beta chain MACROMOL[ CULE METABDLISM/PRO!EIN XF1614 penicillin bindin!l protem (pbp4) 39'1\ 

[glyS/glySIBII 39% METABOLISM/Protein degradation XF036B pen1cillín-binding protein 1A !mrcA/ponA) 39% CEt lUl AR PROCtSSES/ TRANSPOflT/Anions 
XF2222 histidyl·tRNA synthe1ase (hisSI 36% XF0884 penicillin-binding p101ein 1B(ponB) 41% 
Xf2418 isoleucyl-tRNA synthe1ase (ilcS/ilvSJ 54% Xf2260 alanyl dipeptidyl peptidase 30% XF1 312 pen1cillin-binding protein 2 (mrdA/pbp2) 38% XFC411 ABC transporter nil rate permease (nrtBI 26% 
Xf7.176 leucyl-tRNA synthctase [leuS) 58% Xf01 38 aminopeptidase A/1 (pepA/xerBi carPJ 47% XF0792 penicillin-binding pro1ci113(ftsl/pbpBI 43% XFi 141 ABCtransporter phosphmebíndingproteir, 
Xf 1112 lysyl-!RNA synthetase (lysUI 56% XF148B aminopeptidase N 36% XF0795 phospho-N-acetylmuramoyl-pentapeptide- (phoX) 67% 
Xí?.555 lysyl-tRNA synt11etílse (yieA/9enX) 47% Xf2009 aminopeptidase P (pepPI 4fi% transrerase (mrnY/rnuiX) 59% Xf?.142 ABC transporter phosphate permease 
XF0927 methionyl-tRNA formyltransfe1ase !fml) 56% XF 1188 ATP-dependent Clp protease ATP XF2185 rare !ipaprotcin A {rlpA) 30% [pstC/phoW) 50% 
Xf0549 methionyl-tRNA synthetase lmelG) 54% binding subuni1 C!px (clpX/lopC) 73% XF1309 rod shape-determining protein Xf11'13 ABC transporter phosphate permease 
Xí0742 phenylalany!-tANA sin!he1ase beta chain XFl 107 AlP-clepenclent Clp protease proteolytic (mreB/envB/rodY) 77% lpstA/phoT) 53% 

lpheT) 42% subunit (clpP/ lopPJ 73% Xf1311 rod shape-doicrminiog pro1ein (mreO! 32% Xf 1344 ABC transportei sulfate binding protein (sbp) 64% 
XF074 I phenylalanyl-tANA synthetase alpha XF0381 ATP-dependem Clp protease sutiunit XF0907 solubte lyl ic murcin 1,ansglycosylase XF 1345 ABC transpone1 sulfate permcase 

chain (pheS) 59% lclpB/htpMI 69% precurso, (yjbJ) 42% lcysU/cysfJ 50% 
XF0445 prolyl-tRNA synihetase lproS/drpA) 550,., XF1443 ATP-dependent Clp pmtease subunit XF0797 UOP-N-acetylglucosamine--N-acelylmuramyl- XF 1346 ABC 11ansponer sulfate permease (cysWJ 49% 
XF0751 ribonuclease D (mdJ 31% (clpA/ topDJ 6 l ~o (pcntapeptide) pyrophosphoryl-undecaprer.ol XF0-112 niua1eABC transporter ATP-binding 
Xf1781 ribonuclease P(rnpA) 37% XFl 189 ATP-depeodenl serine prnteinase l a (murGJ 47% p1otein (nr10; 46% 
XF1314 S-adenosylmethionine: tRNA (lon/capR/deg/mur/lopA) fi4% XF0798 UOP-N-acetylmuiamate--alanine ligase XF'l144 phosphate ABC traosporter ATP-hinding 

ribosyltransfeiase-isomerase {queAI 52% XF2704 carboxyl· terminal protease (ctpAJ 41% (murC) 53% protein(pstB/phoTI 65'1\ 
XF2286 seryl-1RNA synthetase (serSI 59% Xf1282 carboxypeplidase relaled proteln 33% Xf0276 UDP-N-acetylmuri1ma1r.-l-alanine ligase Xf l '.!47 sulfate ABC transporter ATP-bindinq 
XF0736 threonyt- tRNA synthr.tase fthrSl 59% Xf01 56 cysteine protease!cpr6) 78% (mpl) 50% proteinfcysAi 61% 
XF0109 tRNA (guanine-Nl-)·methyl1ransferase ltrmD) 51% XFOOIS dipcptidyl-peptidase 28% XF1118 UDP-N-acetylmur .imoylalanine--D-glutamate 
XF1362 tRNA adenylyl11anstc,ase (cca) 52% XF1 484 heat shock protein (hslV/hlpül 6~% JigaselmurDl 19% CELLULAR PROCESSES/TRANSPOAT/Carbohydrates, organic 
XF0090 tRNA delta(2)-isopemenvlpy,ophosphate XF1 485 heat shack pro1e:n (hslU/tHpl) 66'1\ XF0793 UOP-N-acetylmuramaylalanyl-D-glutamate-- acids.a lcohols 

transterase lmiaA/trpX) 49% XF0452 integral membrane protease (hllK/hllA) 33% 2.6-diaminopimelate ligase (murE) 43% 
XF1440 tRNA methyltranslerase (11mU/asuE) 55% XF0453 integral membrane proteinase !hflCJ 36% XF0794 UOP-N-acetylmurarnoylalanyl-D-glutamyl-2,6 XFZ446 ABC transponer sugar permease 40% 
Xf1373 tRNA pseLidouridine syn1hase A XF0780 leucine aminapeptidase (pepAl 34~e di<1minopimelatr.-·D-alanyl-D-alanyl XF2-147 ABC transponer sugar permease (lacF) 37% 

[truA/hisT/asuC/ leuK) 52% XF0435 0-siatoglycoprotein endopeptidase {gcpl fi3% ligase (mu,F/m,al 41% XF2-148 ABC Transponer suga1-binding protein lmalE) 24% 
XF0237 tRNA pseudouridíne synthase B fouBI 42% XFOl 27 oli9opeptidase A (prlC/opdA/op1Al 50% XF2572 UOP-N-ace1ylpyruvoylglucosamine XF0087 alpha-ketogluta1ate permease symporter 
XF2475 tRNA/rRNA methyltransfe1ase 41% XF 1479 peptidase fptrB/t/pl 44% reduc1ase fmur8) 43% !kgtP/witA) 64% 
XF0428 Uypll'.lphanyl-tRNA synthe1ase 34% XF 1944 pep1idyl-dipeptidase (dcp) 53% XF1050 undecaprenyl pyrnphosphate synthetase XF0976 C4-dicarboxylate transpor! protein fdc!AI 66% 
XF0169 tyrosyl-1RNA synthetase (tyrS) 53'1\ Xf1141 pe,iplasmic proteas~ (mucDI 47% luppS/rthl 51% XF1462 glucose/galac10se transporter (gluPJ 31 % 
XF0134 valyl-tRNA synthetas!! !valS) 51% Xf 0220 proline dipeptidase ipepQ) 33% XF1609 glucose/galactose 1ransporter (gluPI 48% 

XF1 510 proline imino-peplidase (pip/ xap) 81% cm STROCTURE/SURFACE POLYSACCHAAIDES. Xf2767 glycerol uptake facilitator p1otein lglpFJ 39% 
MACROMOLECOLE MEIABOLISM/RNA METABOLISM/RNA XF2330 pro1einase (slpO) 22% UPOPOLYSACCHARIOES. ANO ANTIGENS XF1406 HPr kinase/phosphal ase (ptsK) 36% 
syn1hesis. modification. ONA 1ranscription XF0267 serine prolease lpspB) 18% Xf0320 Mg++/cilrate comp!ex 1ransporte1 

XF 1026 serine prolcase lpspB} 17% XFl 289 2-dehyd,o-3-deoxyphosphooctonate (citN/ci1H) 60% 
Xf01 92 ATP-dependent ANA helicase lrh1E) 51% Xf1851 serine prolease 25% alclolase{kdsAJ 44% XF1 <102 phosphotransfe,ase system enzyme 1 {phbl) 'º" XF0252 ATP4-dependent ANA hel icase tdeaO) 55% XF1823 tait-speciric p,otease {prc/tsp) 39% XF0105 3-deoAy·O-manno-oclUlosonic acid XFl 403 phosphotransle,ase system HPr en1yme 
XF2696 ATP-dependent ANA helicase {rh!B/mmrA) 52% Xf0816 zinc protease 40'1\ uansferase !kd1A/waaAJ 44% lphbHI 51% 
XF0234 N utiliza1ion substance p1otein A {nusA) 56% XF2299 3-deoxy-manno-octulosonate Xf 10G7 sugar ABC 1ransporte1 ATP-binding prateio 53'1\ 
Xf0227 po!ynucleotidc adenyltransferase [pcnB) 48% MACROMOLECULE MFTABOLISM/OTHER MACROMOLECULES cytidylyl tran.slerase (kdsB) 50% 
XF2606 pseudouridyla1e syn1hase (íluC) 48% M( TABOllSM/Polysaccharides XF!419 ace:yltransle1ase [lpxD/firA/omsA} 16% CEl l ULAR PROCESSES/ TRANSPORf /Catians 
Xf l 176 ANA polymerase alpha subuni1 (!poA) 87% XF0918 acyl-[ACPI-UOP-N-acetylglucosamine llpxA! 31% 
XF2633 RNA polymerase bela subunit Xf?.714 alpha-l -fucosidase {fucAl l 36% XF1994 bela 1.4 glucosyltranslerase 19% XF2378 ABC transporte, sodium permease (natB) 27% 

lrpoB/groN/nítB/rif/ ronJ 67% XF2278 dolichol·phosphate mannosyllransferase XF0612 dolichol-phosphate mannosyltransferase XF1844 ammonium transporler {amtB) 57% 
XF2632 ANA palymernse bc1a· w buni1 (rpoC/tabBI 71% fdpmll 14% (dmt) 24% XF0395 bacterioferritinfblrl 61% 
XF1502 RNA polymerase omf:lga subunit {rpoZ) 43% XFOB87 mannosyltransferase (mtfAI 31% XF1638 dolichyl-phospht1te mannose synthase Xf2140 cation:protonantiporter{ybaU 57% 
XF2638 transcription antiterrnination lactar (nusG) 60% related p,otein 34% XF2134 ferric enterobactin receptor(bfeA) 22% 
XF0955 11anscriptio11 termino1ion lactor (nusB/ssyB) 49% MACRDMOLECULE METABOLISMiOTHFR MACAOMOI.ECULES XF0257 dTOP-4-dehydrorhamnose 3.5-epimerase XF2137 ferric enterobacl in receptor{bfeA) 22% 
XF2699 t,anscription 1ermina1ion fac1or Rho MF.TABOUSM/Phospholipids [rlbDI 75% XF09J2 ferrous iron trnnsport protein 47% 

(rho/nitA/psLIA/ rnsC/ tsu) 72% XF0258 dTDP-4-keto-t -rhamnose reductase (rfbC) 54% Xf0933 lerrous iron transport p,oteinB(leoB) 52% 
XF1108 transc1iptional elong.ition factor!greAI 62% XF7310 COP-diacylglycerol-glycerol-3-phosphate 3- XF0255 dTOP-glucose l\.6·dehydra1ase !rfbB) 76% Xf 1426 ion transporter 48% 

phosphatidyluansferase (pgsAI 49% XF0611 d10P·glucose 4-6-dehydratase(rfbBl 63% XF0900 magnesium and cobalt 1,anspo,1 
MACROMOLECULE META80LISM/RNA METABOLISM/RNA Xf 1031 glycerol-3-phosphate acyltransferase [plsB) 37% XF1637 glvcosyl transle1ase tspsO) 19% p1oteinícorA! 33% 
deg1adation XF1082 lipid A 4'-kinase (lpAK) 38% XF1015 manganese transport protein fmniH2l 64% 

CELL STRUCTURE/MEMBRANE COMPONENTS/!nner XF0104 lipid A biosynlhesis lamoyl acyltransferase Xf l-101 Mg-tt trnnsporter(mgtE} 26% 
Xfl 257 oligoribonuclease (orn) 58% membrane (h1rB/waaM) 40% Xf1398 Na1-/ H+ exchange protein 14% 
XF0239 polynucleotide phosphorylase [pnpl 64% XFlJ.48 lipid A biosyn!hesis lauroyl acyltransferase XF2U19 Na+:H+ antipo11er [yjcE) 42% 
XF2615 ribonuclease 44% XF2780 60k0a inner-membrane protein 40% {hlrB/waaM) 16% XF0324 periplasmic iron-binding proiein (afvAJ 14% 
XF2158 1ibonuclease H {rnhA/rnh) 60% XF1640 ankyrin-like proiein (ann) 26% XF1042 lipid A disaccharide symhase {lpxB/pgsB) 45% Xf0901 polar amlno acid 1,ansporter jybeX) 46% 
Xf1041 ribonuclease HII (rnhBl 55% XF2235 bilunctional penici llin-binding XF0879 lipopolysaccharide biosynthesis protein lrfbUJ 26o/o XF1!103 potassium uptake protein (kup/ trkO) 48% 
XF2246 ribonuclease Ili (me) 50% protein 1 C precursor [pbpC) 47% XF2-434 lipopolysaccharide core biosynthesis protein 37% XF2329 sodium ABC lfansporter ATP-binding 
XF15[]5 ribonuclease PH frph) 63% XF0082 chaperone protein prec1J1sor (ecpO) 40% XF0980 lipopolysaccharide synthesis enzyme (kdlB) 56% protein (natA) 47% 
XF2146 ribonuclease l trnt) 47% Xf0851 0-amino actd dehydrogenase subonil XF0778 0-antigen acetylase (oafA) 16% XFOJ99 TonB-dependent 1eceptor for iron 

(dadA/dadR) 54% XF1413 polysialicacid capsule expression protein uansport (ybil J 47'1\ 
MACROMDLECOLE METABOI.ISM/PROTEIN XF2334 d1acylglycerol kinase (dgkA) 54% lkpsfl 45% XF l .:196 TonB-dependent receptor foriron 
METABOUSM/Translation and modílication XF0340 disulfide bond forrnation protein B ldsbB) 33% XF2 154 sacrharidebiosvnthesis regula1oryproteln transpor! (yncO) 23% 

XF2433 epirnerase/dehydratase protein lcapO) 37% (opsXI 73% XF0367 voltage-gated polassium channel beta 
Xf 1018 arginine-tRNA-protein 1ranslerase jatel) 25% XF0256 glucose-1-phosphate thymidylyl11anslerase XF0176 sug<1r 11ansfe,ase 43% subunit 50% 
Xf1436 disulfide oxidoreduc!aseldsbA) 38% (rlbAI 78% XF1045 UDP-3-0-IA-3-hydmxymyristoyl)-glucosamine 
Xí1834 disulphide isomerasr. 30% XF0375 inne, memb,ane protein (yjdB! 36% N-acyl1ransferase (!pxO/lirA/ssc) 41% CElLULAR PROCESSES/1RANSPOR1/Protein. peptide secretion 
XF2629 elonga1ion factor G {fusA) 70% Xf0103 memb<ane protein 25% XF1646 UOP-3-0·IA-3-hyd,oxvmyristoyl)-glucosarnine 
Xí2203 elonga1ion lactar P (yeiP) 39% XF0764 membrane protein 36% N-acyllransferase (fpxD/ fiiA) 18% XF2455 heme ABC transpor1er ATP·binding 
Xf 2473 elongation factor P leipl 63% XF0777 membraneproiein(actll-3) 21% Xf0486 UOP-3-D-l3-hyd1oxymyris1oyt/ glucosamine N- protein (ccmA) 41% 
XF2579 elongation factor Ts (!si) 50% XF2230 penicillin-binding protein 6 precursor {dacC) 47% acyl transferase(lpxOl 31% Xf2-156 heme ABC transporte, membrane p101ein 
XF2628 elongation factor Tu hulA! 81'1\ Xf0151 phosphomannomulase /algCl 45% Xf0803 UOP-3-0·!3-hy(lroxymyrisloyl] N· (ccmBJ 50% 
Xf2640 elongation factor Tu !tufBJ 82% XF l 183 polysaccharide biosynthetic protein acetylglucosarnine deace1ylase (1pxC) 59% Xf2'157 heme ABC transporter membranc p101ein 
XF2553 initiation factor elF-28. a!pha {vipA/lviB) 51% XF1415 UOP-N-acetylglucosamine 1- (ccmC) 48% 

subunit-related 50% Xf 2333 prolipoprotein diacylglyceryl transferase carboxyvinyltransferase (mu,A/murZ) 62% Xf1161 oligopeplide transporter 40'1\ 
XF 1445 ini tialion faclor lF-1 {infA) 73% (lgt/umpA) 48'1\ XF1043 UOP-N-acetylglucosamine acyltransferase XF0806 prepro1ein 11anslocase SecA subuni1 
XF0235 initiation tactor 1F·2(infBI 49% XF1310 rod shape-dete,mining protein (m1eCJ 37% (lpxAJ 44% (secA/prlD/a1i/pea) 60% 
XF0737 ini!iation fac1or IF-3 (infCI 60% XF1313 rod shape-determining protein lmrd8/ rodA) 48'1\ XF l 172 preprmein 1ranslocase SecY subunit 
XF0857 l -isoaspar1a1e 0-melhyltransferase (pcm} 47% XF1979 transmembrane protein fampE) 18% CEll STRUCTURE/SURFACE STRUCTURES {secY/prlA) 55% 
XF2417 lipoprotein signal peptidase UspA) 45% XF1 140 UOP-N-acety:glucosamine Xí2639 preprolein lranslocase subunit (secE ! 33% 
Xf229S low molecular weigh1 phosphotyrosine PYfOphosphorylase (gtmU) 49% XF0077 l imbrial adhesin precursor !mrkO) 30% XF0224 preprolein 1ranslocase YajC subuni1 !yajCl 36% 

protein phospha1ase (s1pl l 40% XF0078 l imb,ial adhesin precursor (mrkOl 32% XF2685 protease IV (sopA) 40% 
XF0576 metallopeptidase 37% CELL STRUCIURE/MEM8AANE COMPONENTS/Outer XFOOBO limb,ial adhesin precursor !fimA/pilA) 19% XF0225 protein-export memb,ane proteín lsecD) 44% 
XF0111 methionine aminopeptidase (mapJ 60% memb,ane constituents XF0369 l imbrial assembly membrane pro1ein lpilM) 61% XF0/26 protein-export membrone protein lsecFI 38% 
XF2649 peptide chain releaso fac1011 XFD370 l imb,ial assernbly membrane protein !pilN) 44% XF0304 protein-expon memb1ane pro1ein 1secG) 43% 

(prfA/sueB/uar) 61% XF2392 aull'.llyticlysozyme (lyc) 30% Xf 0371 l imbrial assembly membrane protein (pilD) 43% Xf 1R01 protein-expon protein (secBJ 43% 
XF111 1 peptidechai11 releaso tac1012 (prfB) 66% XF0847 be1a-haxosaminidase precursor (nahAI 37% XF0372 fimbrial asseniblyprotein (pilPI 38% XFO:i i2 sec-independe111 pro1ein translocase 
XF0174 peptide chain release fac1or 3 (pr!C) 62% XF7.184 membrane-bound lytic XF0373 fimbriat asscmhly protein (pilO) 34% ltatC/mttB) 47% 

transglycosylase (mltBI 36% XF0478 fimbriat asseml:lly protein (pi lY11 33'1\ XF0073 signal recognition particle protein !ffh1 63% 



XF1913 typr. V sec1e1ory pa1hway protein (mttCI 46% XF2127 phage-1ela1ed protein 24% XF1827 organic hyd1operoxide resisiílnce XF059: virulence lactor • 8% 
XF2132 phage-,elated protein 34% protein(oh,J 70% XF2420 virulence lactor(mviN) 39% 

CELLULAR PROCESSES/TRANSPORT/Othe, Xf2290 phage-,elated pro1ein 57% XF2586 ou1e, membrane export facior XF0754 virulence protein !acvB) 39% 
XfZ19I phage-related protein 47% (1olC/m1c8/mukA/refll 33% XF2679 virulence protein !acvBJ 28% 

XF087'J ABC 11anspor1e1 ATP·binding pro1ein !yusC) 48% Xf229l phage-rclated pro1ein 50% XF2S50 ou1er memb1ane hemolysin aclivator XF074!;1 virulence regulator j,uvA) 47% 
XF0944 ABC 11anspor1er ATP-bindmg pr01ein {yjjKJ 69% XF22~ pha9e-1elatedprotein 32ll, proteinfhecB) 76% XF1493 virulence regulator(xrvAt 46% 
Xf1077 ABC 11ansporter ATP-binding p101ein tycfV) 55'1o XF2295 phage-related protein 5311, XF1532 oxida11ve stress transcriplional ,egulator XFD506 v11ulence-associated p101ein E lvapE) 31% 
XF1081 ABC transporter ATP·binding p101ein /msbA) 41% Xf2479 phage-rela1ed p,01ein 32% foxyRj ~1% XF2121 virulence-associated protein E (vapE) 32% 
Xí1213 ABC transpmter ATP-bindmg protein [yadG) 54% XF2487 ph;i9e-rela1ed prolein 21% XF1038 p!lptide syn!hase 23% 
Xf l3Dl ABC transporter ATP·binding proteín 42% Xf2484 phílge-related p1c1ein 41% XF2276 peptide synthase :6% ORFS WITH UNOEFINEO CATEGORY 
Xf 140!) ABC transpo,tcr ATP·btnding protein 60S, xnso- phage-rela1ed p1otein 27% XF0619 pcrip!asmic divalent catíon tole,ance 
Xf 1475 ABt: transpor ter ATP·bmding pro1ein !ynhOI 63S. XF250l phage-rela1ed p1otein 44% pro1emlcu1A/cycY/cu1Al ) ,,~o Xf2149 /\paG p101ein [apaG/cmD) 45% 
Xf 1607 ABC uanspor1e1 ATP-binding p,01ein 31~-o Xf2505 phage-related protein 34% Xf1729 phcnylacc1.:aldehyde dehydrogenase 61% XF1R28 ATPase 28% 
Xíi'133 ABC 1ranspo11er ATP-binding pro1ein (yheSI 45~0 Xf25t· phage-reliltedproteu1 28% XF1 131 PmbA protein (pmbA/tldO 45~o Xf0961 hacteriofeflítin comigratory protein (bcp\ 51% 
Xf2~168 ABC transponer ATP-hind111g pro,cin (dbE) 45% XF2527 phage-related protein 41% XF2135 polykelide svnthase {PKS) (frnE) 35% XF1120 hifunc11onal DGTP· 
XFlJ82 ABC transponer ATP-binding pro1ein 42~~ XF252~ phage-re1lated protclíl 52% Xr2093 pmcursoro! drug resistanceprotein pyrophosphohydrolase/1hiamine phosphate 
XF7617 ABC transporter ATP-bindú1g pro1ein (uup) 49~a XF2524 phage-related pro1ein 43% {acrNm1cA/!irl 42% synth<1se(mutT/th1E l ) 43% 
XF/695 ABC 1ransporte1 ATP-b1nóing pro1ein(f1sE) 47~a XF2526 phage-related pr01e1n 50% XFD769 p1e1idine·dependent deoxyg.,nase lrapK) J,\% XF1796 bifunc1ional t1anscript1onal repressor oi 
XF1474 ABC 1r()nsporte, memhrane proteín (ynl1C) 33~-o XF2527 phage-related p101ein 21% XF153D subunit Col alkyl hydropero,irle reduclase 1he biolin operon/biotin acetyl-Co/1-carboxylase 
XF1476 ABC iranspone, membrane p101cin 69% XF2528 phage-relaled prowin 56% lahpCJ 7(l~õ ~vn1he1ase(blrNbioR/dhbB) 40% 
Xf0R7'1 ABC lransporter permease protein 48~o Xf0500 phage-related repressor protein lracR) 50% Xft531 subunit F of alkyl hydropero1.!de reductase XFl6211 carboxylesteiase festBI 37% 
Xf 7~>fi7 ABC 1ranspor1e, permr.ase protem (db[)) 35~o XFD696 phage-rela1ed repressor protein ftpcll 29% {ahpf) 1 ]~,o XFDD63 compe1ence protein F !comF! 37% 
XF 11304 ABC transporter vitamin B17 uplake XF1658 phage-related repressor pro1ein (CI) 24% XF26l<t superox1de dismu1ase IMNI isPdAJsod) 71;0;, XF 1179 compe1ence 1clated protein (c.omMI 52% 

pennrmse{htu[) 44~a Xf1706 phage-related tail f1be1 p,otein (çp371 25¾ Xfl921 superoxide dismu1ase IMNI precursot XF1078 DNA uptake protein !comAI 35'11, 
Xf04DG r.xpofl protein !vtiiT) !;4~~ XFD72S phage-rela1P.d 1ail ;ttotein [gpl) 35% lsorlA/sodM) Si~o XF22"13 GTP binding pmtein \lepA) 69% 
XF0039 l11rge·conductancemer.hanosensi1ive XFD730 phage-relélted 1ail 01otein(gpTJ 21¾ Xí 2778 thiophene and furan oxida1io!'I pro1ein XF1213 G rP-binding elonga1ion factor protein (typA) 69% 

t:harmcl!mscli 52ea XF0731 phagc-,elated rnil protein{gpU} 40% {thdF/umE) di~o XF00RB GfP-b1ndmg pr01e1n {hflX) 54% 
xror)89 Jtcrmcase 28% XF0732 phage-rela1ed ta1I protein (gpXJ 41% Xf1898 Tot/\ prote1n (1olAl 21°0 XF04G5 GTP-binding protein lyfgKI 46% 
XF2J0I 11olys,1ccha1ide expo,t protein !m,pl 63°a XF0733 phage-related tail prntein lgpO) 3211, Xf1897 Tel8 protr.in p,ecursor {tolR) 4G"o XFJ4JD GlP-bindiog prote1n (yihAJ 52% 
XF1í'58 small conduc1ance mechanosensitive Xr2480 phage-1ela1ed tail ~01e1n (gpX) 41% XF1900 TolU protí!in (1010/ fiil 48"o XF2'171 GTP·binding protein (yhbZI 55% 

1on channe1 iygg8l 35ª~ XF2481 phage-1eta1ed tail p101ein !QpU) 40% Xf l899 Tolíl prmcin 1tolRJ J,t•'o Xf261\ l G TP-binding p,01ein 68% 
XF27r)I snlutc·Na-t symporter{ppal 58% XF2487 phage-rela1ed tail protein/gpll 35% Xí0D09 TonB pro1cm {tonB) r;•·g XF1668 Hic:B·1ela1ed protern 38% 
Xf028I 1r.ins11ortp101einlyueF) 74,o XFD508 phage-relatcd termin.ise large subunit (gp21 25% xr 1957 TonB protein ltonB) 26~o XF1 192 integral membrane prn\P.in <9% 
XFOG51 1ra11s11on p10teint,,x.aHI 33% XF0711 phage-related tcrmtnase la,ge s11huni1 (gp21 2B¾ XF2287 Ton8protr.in ltonB) n~a XF1927 ·n1egral membranc protein ···% 
Xf1728 1rnnspo1t proicm 2no XF25D0 phage-related te11ninase la,ge subuni! (gp21 is¾ XI 2327 Tono protein !tonB) 28'., XF261\5 isopentenyl monophosphate kinase !ipkl 50% 

Xí2605 Tonfl protein (10118! 36' , XF01 '15 1x1doreductase fydfG) 50% 
CHI IJLAII PROCESSES/CELL DIVISION MOBILE GENETIC ElEMENTS1PI.ASMIO-AEI ATEO FUNCTIONS XF2397 toxin secrction ABC 1ranspnr1e, /ITP-bindíng XF174'1 oxidoreductase 71% 

protein lhlvBl 6lro XFJ77.3 suoar-phosphate dehyd1ogenase fyrpGl 55% 
XFD6!'i9 r.cll cyde proiein lmesJ) 421l'i, XF2045 ~onjugal 1ransfer pro1cin (irbNl 76% Xf l 841 urn;!ncaprenol kinase{bacA) 3R"o Xf1774 sugar-phosphate dchydrogenase {yrpGI 55% 
XF0286 r.dl div1sion mhib11or ls11IA! 39~4 Xf2046 :oniugal uansler protein (trbl) 45% 
XF1322 cr.JI division inhibitor (minC) 35~o XF2D48 :onjugal lransfer proiein (trbJ) ·--% PATHOGENICITY. VIRULENCE. ANO AOAPTATION/HOST Cfl l 
XFDD93 ccll div1sion pro1ern lhflB/flsH/mrsC/1012) 64% XF2049 r.onjugat transler proiein !trbl) 53% WALL OEGRAOATION pXf51 nenr.s· 
XF00fM c<1II division protein {fts.l/mrsfl 52% XF2D5D ~onjugal t1ansfer protein (HbHl 45¾ 
XFD791 cell divlsion pro1cin (ftsll 3D~a XF2D51 conjugal transler protein (1rbG) 65¾ Xft267 1,q-beta-cellob1osidase !cbhA) 46~o INTERMEOIARY METAROLISM/REGULATORY FUNCTIONS 
XF07!l6 ceH division pro1ein lhsW! '14°a XF2D52 conjugal transfer prolein (trbFJ 49~ XF0818 endo-JA-beta-glucanase (engXCAI 5,1eJ 

Xf0800 w ll div1sion pro1e1n !ftsO) 32% XF2D53 conjugal 11ansfe1 pro1cin 11,riE) ···li> Xf2708 endo· 1.4-beia-gtucanase (cgl) 47~J XfaOOOl uanscr1ptional regulator 31% 
Xf0801 cr.11 divis1on pro1ein (hsAJdivAl 45-?o XF2054 conjugal transfer prn1ein {trbD} 68º,ó XF0810 ex11aceltula1 cndoglucanase p1ecurso1 Xfa0057 11.insc1ip1iooal regulato1 {ko1A) ,o% 
Xf0802 ccll divis1on prolein (hsZJ 59% XF2055 conjugal transler protein !t1bCJ 52ll, {engXCAJ 33,~ 
Xfld50 cell division protein lllsKl 50°0 Xf2056 conjugal transle, p101ein (t,bBJ 69% XFD845 familv 3 glycoside hyd1olase [xylAJ 45~.- MACROMOLECULE METABOUSM/ONA 
XF1910 cr.lldivisionpmtein {hsYt '15% XF2058 conjugal 1ranslerprotein (traf l 59% XF2<166 polv!lalaclurona~e precursor !pglA) ---~t' METABOLISM/Aeplrca1ion 
XF2557 cr.lldiv1sion p101ein{zipA1 27~o XF2059 conjugal iransler p101ein(t1a() 73% 
XF26911 cell division protein (ftsX/ftsS) 31% XF2D60 conjugal 1ransfe1 protein(traO) 43% PAI IIOGENICITY. VIRULENCE. ANO XFaDD61 single-strand bindmg p101ein(ssbl 5'1% 
XF132D ccll division 1opo!ogical specificity lactor XF1759 cJnse,ved plasmid protein 35% AO A PT A T ION/EXOPOL Y SACCHARI OF S XfaDD0J topoisnmerase 1 {topAJsupX) 35% 

fminEI "ª"'" Xf2066 c~nserved plasmid protr.in tyacB) 35% 
Xí165/ cell filamental!On protein /fie) 38°a XF2161 cJnse,ved plasmid protein 30% XF7370 GumB pro1e1n lgumB) 67~~ MACROMOLECULE ME!ABOUSM/ONA 
XFllBl chromosome partnioning prolein dJ~4 Xf2061 DNA pr1mase !traCI 44% Xf2369 Gume pro1r.in {9umCI 62~o METASOtlSM/Recombina1ion 
XF228l chromosome par1ilioning pro1e111 (parA! 49% Xf2444 p:ieromone shutdown protein ftra8) 31% Xf2367 GumD protein (gumO) 73% 
XF1785 cllroo;osome partit1oning ielatecl XF1589 p asmid stabilirntion protein 50% XF2366 GumE p,otem (gumEl 61% XfaD019 s11c-specilic ,ecombinase (1inl 91% 

pratein(soj) 27% XF1590 plasmid stabilization pro!ein 62% XFL365 GumF prowin (gumFI 44% 
:<F224'/ GTr biolling prorein (era! 51~~ XF2031 plasmid stabilization proteinlparDI 81% XF2364 GumH p,ornin lgumHl 64% MOBILE GENFTIC ELEMENTS/PLASMIO-RELATEO FUNCTIONS 
XF1D8'1 paJtitio11 protein fparA) 32% XF2032 plasmid stabiliz.ition p101ein (parEJ 75% XF2362 GumJ protein !gumJ) 65% 
>:F1371 sr.plum !'õite-determining proteill fm1nO) 68°,., XF1574 p!11smid-1elated p1otein (1raNJ 34% Xf236I GumKprotcin lgumK) 69,o XFaD002 conjugal llansfer pro1ein!tral/vi1Bl ) 46'1, 

XF1679 pl3sm1d-related pro1ein !1raNI 34% XFZJ60 GumM protr.in {gumM) 69% Xfa0005 conjugal transfer protein!t1bC/vi182) 32% 
CELLULAR PAOCESSES/CHEMOTAXIS ANO MOBIUTY Xf1945 Vi•K pro1ein (virKJ 35% Xfa0006 con1ugal iransfer protein \lfaA/virBJ) 39% 

PATHOGENICITY. VIAULENCE. ANO AOAPTATION/SUAFACE Xfa0007 conjugal uansfer p101ein firaB/vir84J 43% 
XF1952 chl:!motaxis-related protein kinase (chpAJ 42% MOBILE GENETIC ELEMENTS{)RANSPOSON· ANO INTAON- PROTEINS Xfa0008 con1ugal uansfer p,01ein (lraC/ví185J 28% 

AELATEO fUNCTIONS Xfa0011 con1ugal transfet p101ein (1raD/vi186) 230:. 
MOBIL[ GENETIC ELEMENTS/PHAGE-RELATED FUNCTIONS XF0889 hemagglu1111i11-like secreted protem {pspA) 25% Xfa00t2 conjugal llansfer pro1einftraE/virBBI 33% 
ANO PROPflAGES XF2063 ONA-invertase !<inl ···% XF2196 hemagglu1inin-like sec,eted pro1ein jpspA) 35% XFa0013 con1ugal 1ransle1 p101ein 11raO/vi1B9J 34% 

Xf19JO rcsolvasefinpRJ ···% XF2775 hemaggluunin-like secreted protein !pspAI 35% XFa0014 conjugal transler protein (1raF/virBlDI 40% 
X~0D89 hosl factm-1 pro1ein lhfq) 92~ Xfi 775 rei·e,se 1ranscriptase ···% XF1529 su1lace p101cin (hsl) 22~0 Xfa0015 conjugal l!ansler p101eln 
X'0719 ph.Jge-related baseplate assembly protein Xf193I transposase (inpAI ···% Xft981 surface pro1ein(hsfJ 24% lt•aG/vi,Bl ll 41 % 

{gpVJ 32'1o Xf2303 tJansposase (inpA) 71% XF1516 surlace·exposed outer membrane protein XFaD016 conjugal transfer prOlein {traG/vlf04) 35% 
X' 0723 ph;:igc-rel.:ited baseplate assembly proiein XFD325 transposase Or!A 64% luspAl) 28% Xfa0036 conjugal uansferprotein!trbNj 76% 

lgpWJ 40~o XF0535 tra,sposase Or!A 64% Xfa0037 conjugal translerproteinl11bl) 45% 
XF0724 phane-relmed baseplate assembly protein XF0326 trMsposase 01IB -··% PATMOGENICITY. VIRULENCE. ANO Xfa0039 conjugal transfer proiein ltrbJ) 5'1% 

{gpJI 46% XF0536 tra1sposase OrfB 35% A01\PTATION/AOAPTATION. ATYPICAL CONOITIONS XFa004D conjugal uansfer protein [tr b/) 52% 
Xf2488 pha9e-related baseplate assembly protein XFa0041 ccnjugal uansfer pr01ein(trbH) 44% 

{gp.J) 46°-o PATHOGENICITY. VIRULENCE. ANO AOAPTATION/TtlXIN XF0432 Brk8pro1ein (brk) 33% Xfa0042 conjugal 1ransferp101ein!1rbG) 65% 
XF7<t89 pha9e-1elared basep!ate assembly p101ein PAOOUCTION ANO OETOXIFICATION XF0866 cohalt.zinc·cadmium ,esistance ~rntein XFa0043 con1ugal 11ansfer protein!lrbFJ <170/o 

{gpWJ 40% (czcD) 53% XFaD044 con1ugal uansfer proteinlirbE! ···% 
Xf7<t97. pha9e·relílted basepla1e assembly pr01ein xr 1726 2.5-dichlo,o-2.5-cyc1ohexadiene-l .4-d,ol XF0285 hea1 shock pro1ein iht1A/degP/p1dl 43% Xfa0047 nickase (taxC) 30% 

lgpVJ 32% dehydrogenasejlinC) 39% XF2675 heat shock 0101ein (htpX) 53% Xfa0027 plasmid maimenance protein (pemKJ 48% 
Xf )727 µhagn-related con1rac1ile tail sheath Xí0243 acritlavin resistance protein(ye1PJ 23% XF22J'1 low molecular we•Rht heat shock protein XF,0060 p!asmidreplicationprotein lincC) 34% 

protein lflíl2) 46% XF2386 acriflavin resistance proreín {yegNI 42')!, {hspAJ 38% Xfa0059 plasmid replication/pa1tition protein 32% 
XF2485 phaAe-relatedconuacti1etail sheath Xf2385 acriflavin resistance protein D (yegN) 50% Xf1319 !ucilerase 31% Xfa0029 plasmid slabilization p1oteinfparEI 76% 

protr.in !IIR2) 46% Xf2407 bacteriocin 27% XF0837 o,ganic solvent tolerance precursor 
XFJ728 phage-related cont,act1le tail woe protein XFD165 beta-lactamase mduc1ion signal uansduce1 (imp/os1AJ 29% PATHOGENICITY. VIRULENCE. ANO AOAPTATION/OTHER 

IIIIR21 41% protein !ampGl 38% Xf1613 periplasmic glucan hiosynihesis p•otein 
Xf0683 phage-related DNA pofyme1ase ldpol) 50% XF1621 be1a·lac1amase-J1ke proteinfpbpJ 24% fmdoH) 37'11, XFaDD52 virulence-associated protem D fvapD) 64% 
Xf7525 phagr.·1ela1ed ONA polymerase (dpoU '9% XF0010 bioçolymer transpo11 ExbB p101ein íexbBI 81% XF2682 periplasmlc glucan b1osyn1hesis p:otein 
XF0513 phage-related endolysin (lycV) '6% XFOOl 1 biopolymer transpo1t ExbOI p1otein (cxbDl ) 78% {mdoGJ 36% 
XF0631 phage-,elated integrase (inl 1 28% XFDD\2 biopolymer 11anspo11 Exb02 p101ein (c•hDí') 82% XF0785 sulfur deprlva1ion response 1egula1or (sacl ! 22% pXF1.3genes: 
Xf0678 phage-1elated in1egrase {mtl 27% XF2232 catalase/peroxidase lcpeB) 66% XFD858 survival protein !surEl 60% 
XF1642 phage-related imegrase lint) 28% XF2D83 ca11on elflux system protein (czcA) 24% XF2622 1empera1ure acclimation p101ein B (tapB) 85% MOBILE GENETIC ELEMENTS/PI.ASMIO-RELATED fUNCTIONS 
XF1718 phage-,ela1edinteg1ase{intl 91% XF0262 colicin V ptecursor {cvaCI 36% Xf0418 toluene tolerance protein (ttg20) 24% 
XF:i288 phage·rela1ed imegrase lintl 7.6% XF0263 colic1n V p1ecu,sor (cvaC) 31% XF0419 10luene tolerance protein (ug2CJ 41% XfbOOOI replicationp101ein 41% 
XF2530 phage-rela tcd in1egrase {im) 28% Xf1948 colic1n V produc1ion protein {cvpA) 31% Xf0420 toluene 1ole1ance protein (ttg28) 42% 
XF1564 phage·relaled lysolyme{lycVI 43% XF122D colic1n V sec1et1on ABC transporter Xf042 I toluene tolerance protein Jng2Al 50% 
XF1569 phagr.·relatr.d lysozyme (lycVJ 43% ATP-:iindingprotein(cvaBI 40% 
XF2314 pha~r.·retatcd lysozyme (lvcV) 42% XF1216 colicin V secretion pro1ein (cvaA) 25% PATHOGENICITY. VIRULENCE. ANO AOAPTATION/OTHER 
XF0'l13 pl1agc-relah~ portal pro1ein (gp4) 25% XF2084 com~onenl oi multidrug elllux system (mexEl 28% 
XF2498 phagc-related portal protein (gp4l 25% XF1341 copper homeost.isis prolein !cu1C) 47% XF029D aconitase (rpfA) 79% 
XF0485 phage-ielaled p10tein 34% XF0l 32 copper resis1ance p•otein A precursor (copAl 61% XF1'124 chitinaselchi) <3% 
XF0680 phage-1elated pro1ein 56% XF0133 copper resis1ancc protein B precursor (cop8) 38% XF1527 general secretorypa1hwayp101ein O 
XF0682 phage-relamd p,01em 50% XF 1741 daun.irubic1n C-13 ketoreduc1ase (dnrU) 31% p1ecurso1 !xpsO/ pelDI 68% 
XF0!i8<1 phage-1elated protein 49% XF]l-48 dime1hyladenosine transferase {ksgA/rsmAl 48% XF1517 general secretorypathwayproteln E 
XF0685 phage-1elatr.d prateio 53% XF2416 drug tolerance p1otein !ly18J 64% {,psE/pelEJ 81% 
XFDE86 phagc-relatr.d protein 41% XFD993 drug:protonan1iporter ite1V) 24% XF1518 general secre1ory pathwaypro1ein F (xpsfl 66% 
XF07D4 phage-related protein 32% Xf 1765 drug:prolon antiporter !mmr) 33% XF1519 general sr.cretory pathway protein G 
XFD705 phage-1e(a1ed pro1ein 32'11, XF1029 glutary1·7-ACA acylase precursm (gaal 60% precursor(xpsG/pelGI 78% 
XFD707 phage-,e!att:d pro1ein 4' % Xflfl90 glutathione peroxidase-like protein fgpoJ 50% XF152D general secre101y pa1hway protein H 
XFD710 phage-,elawd p1otein 27% XFl 210 glutathione S-11ansferase lgst) 38% precu,sor(xpsHJ 67% 
XF1555 pha9e-1ela1ed p,otein 34% XFDl 75 hemolysin m protein 48% XF1521 general secre1ory pa1hway protein 1 
Xf 1510 phage-rela1ed protein 29% Xf2398 hemolysin secre1ion p101ein D (hlyDJ 39% p1ecurso1!xps!/pefl) 55"1, 
Xf1 573 phílge-related p101ein 27% XFD668 hemolysin-lype calcium binding pro1ein HrpCl 32% XF1522 general sccretory pathway protein J 
XF1645 phage-1ela1ed protein 31% XF1011 hemol~sin-lype calcium bindmg protein UrpC) 30% p,ecurso, (xpsJ/pefJ) 56% 
XF1653 phage.,eJated prolein 47% XF2759 hemol·1sin-1ype calcium binding pro1eín (lrpC) 35% XF1523 generat secretorv pa1hway protein K fpefK) 60% 
Xf 1675 phage-related p101ein 29% XF1934 Hetl pro1ei11(hetll 35% XF1524 general secretory pa!hway prolein l (pell ) 60% 
Xf1G78 phage-,elated pro1ein 27% XF0244 membrane lusion protein (mexCJ 25% XF1D2D pathogenicity-related protein 48% 
Xf1763 phage-related p101e1n 30'11, XF238'1 membrane lusion protein precursor !muC) Jno Xf072D proteic killcr aclive p101ein fhigB) 33% 
XF1786 phage-1ela1ed protcm 42% XF26B6 multid·ug elllux pro1ein (ydhEI 34% XF0721 p101eic killer supp1ession pro1ei11 (higAI 40% 
XF1864 plrnge-,clated protein 48% XF2D94 multidrug-el1lu;,r tfiinspof!e1 (acrf/envDI 50% XF0223 queuine 1RNA-1ibosy1lransíerase {tg(fvacCI 61% 
XF1869 l)hJge-wlated pro1e1n 37% XFl 732 NAO(P H-dependent 2-cyclohexen-1-one XF0287 ,egula1or oi pa1hogenici1y laclOfs !1çf8) 72% 
XF1870 phiJge-rnlílted protein 35% reducu se fnc!) 4G% Xfl 114 fegula1or oi pathogenici ty ft1ctors (rptC) 59% 
XF18i5 ph;igc·rcla1er! proiein 36% XF1l37 NonF-1êla1ed protein(nonFJ 34% XFl 115 regula101 oi pathogemcity facto1s j1ptí) 67% 
Xr187!i phage-rr.latccl protein 3fi% XF1987 VacB protein (vacB) 46% 
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Análise da categoria 
_ li. Biossíntese de Peguenas Moléculas __ 

Os esquemas das vias de biossíntese de aminoácidos e cofatores foram baseados nas vias de 

biossíntese desses compostos em Escherichia coli encontrados no site, 

http://www.ecocyc .pangeasystems.com 

A legenda a seguir refere-se a todas as vias de biossíntese esquematizadas: 

Em vermelho, representaram-se os microganismos onde as enzimas estão presentes, na seguinte 

ordem: e= Escherichia coli, b= Baci//us subtilis, r= Mycobacterium tuberculosis, o= Borre/ia burgdorferi, 

n= Clamydia pneumoniae, s= Neisseria meningitidis (ausente no banco de dados do COG), h= 

Haemophilus influenzae e f= Xy/ella fastidiosa (ausente no banco de dados do COG). O traço (-) 

indica que no microrganismo representado nesta ordem a enzima está ausente. Em negrito, 

representou-se a sigla que determina o nome do gene. EC= enzime code, COG= Cluster of Ortholog 

Groups. Os compostos estão representados nos quadrados em cinza e as enzimas, nos quadrados em 

branco. As setas pontilhadas indicam a regulação das vias pelos compostos indicados. Setas rígidas 

indicam o sentido das reações. Em E. co/i, algumas enzimas são bifuncionais. Nestes casos, todas as 

subunidades foram representadas mas encontram-se em negrito e sublinhado as subunidades que 

atuam naquele passo específico da via. 

A legenda abaixo representa todas as tabelas apresentadas: 

Na coluna "Proteínas" encontram-se todas as enzimas envolvidas na biossíntese de pequenas 

moléculas segundo a via de E. coli, onde EC= enzime code. Na coluna "COG" , ern 

encontram-se os números das proteínas identificadas pelo "Cluster of Ortholog Groups". Notar que 

para N. meningitidis não existem COGs, pois a comparação dos genes presentes nesta bactéria aos 

outros microganismos se deu com base somente aos nomes dos genes anotados nesse 

microrganismo. As ORFs anotadas em X. fastidiosa foram comparadas aos COGs do Banco de Dados 

do NCBI pelo Laboratório de Bioinformática, mas ainda não se encontram disponibilizados ao público 

neste banco de dados. As siglas em itálico, representam os nomes dos genes nos diferentes 

microrganismos; em X. fastidiosa, aparecem como o nome da ORF anotada. 
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1. ARGININA 

Coenzima A 

. N-acetil L-glutam()fo 

ATP 
ADP 

Ncacetil--qlütamil-fosfato 

o N-acetil glutamato sintase, argA 
EC 2.3.1.1 
COG 1246 e - r - - s - -

N-acetil glutamalo quinase, argB 
EC 2-7.2.8 
COG 0548 e b r - - s - f 

N-acetilglutamil fosfato redutase, argC 

H+ NADPH 
Fosfato 
NADP 

EC 1.2.1.88 
COG 0002 e b r - • s - f 

N-acetil glutamato semialdeído 

L-glutamato 
2-oxoglutarato 

Acelilornitina lransaminase, argD 
EC 2.6.1.1 
COG 0160 e b r - - s h f 

N-a-aceto-.ornitina 
2ATP, H20 

L-glutamina 

2ADP, fosfato 
L-glutamato 

Carbamoil fosfato sinlase 
EC 6.8.5.5 
COG 0505 carA 
COG 0458 carB 

ebr --- - f 
ebr - - -- f 

L-ornitina carbamoil-fosfato 

fosfato argf cadeiaf e b r - - s h f 
Argl cadeia I e - - - - - h f 

ATP + L-aspartato 

AMP+ pirofosfato 

Arginino succinalo sintase, argG 
EC 6.3.4.5 
COG0137 ebr -- shf 

L-arginino succinoto 

Arginino succinalo liase, argH 
EC 4.3.2.1 
COG 0165 e b r - - s h f 

[ · fumarato ) L-arginina 

B \ (: ~. 1 O TECA 
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COG B. subti/is M. Borre/ia 
,~ 

N. IH. IX. fastidioso 
Proteína li=.coli I'--• 

tuberc u/osis 'buradorferi b neumoniae m eninaitidis 'ntluenzae b RFs 
N-acetilglutamato sintase 1246 'argA Rv2747 'argA 
EC 2.3.1.l 1246 1246 
N-acetilglutamato quinase lo548 argB lorgB 'argB largB b7C06-GL43 
EC 2.7.2.8 0548 !0548 b548 b548 
N-acetil-(gamma)-glutamil !0002 orgC 

lorgC largC largC b7C06-GL44 
fosfato redutase 

0002 0002 0002 
0002 

EC 1.2.1.38 
Acetilornitina transaminase lo l60 argD kJfgD argD org D HI0949 07Cl2-GL48 
EC 2.6.1.l l 0160 bl60 0160 !0160 0160 
Acetilornitina deacetilase lo624 orgE brgE Rv2141c HI0102 07C06-GL42 
EC 3.5.1.16 0624 I0624 0624 bó24 b624 
Ornitina I0078 

lorgF 
lorgF argF largF kJrcB 07C06-GL40 

carbamoiltransferase, 
lo078 

0078 0078 !0078 
0078 

cadeia F EC 2.1 .3.3 
Argininosuccinato sintase I0137 largG brgG argG largG kJrg G 07C06-GL41 
EC 6.3.4.5 !0137 0137 0137 0 137 0137 
arginino succinato liase !0165 lorgH orgH larg H larg H larg H 07C06-GL45 
EC 4.3.2.1 IO J65 0165 0165 J165 0165 
Ornitina acetiltransferase / argJ lorgJ largJ 
aminoácido 
acetiltransferase 
Ornitina I0078 a rcB 
carbomoiltronsferase, kJrgl 07C06-GL40 
cadeia 1 b078 0078 
EC 2.1.3.3 
C:arbamoilfosfato sintase, osos 

k::arA 
carA k:arA 03Cl l -GL12 

cadeia pequena b505 
0505 lo505 lo5os 

EC 6.3.5.5 
C:arbamoilfosfato sintase, I0458 

carB 
carB k:orB b3Cll -GL10 

K:adeia grande I0458 !0458 I0458 0 458 
EC 6.3.5.5 

, , 
Legenda: proteinas envolvidas na brossintese de Glutamato segundo a via de f. co/1. 
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li.A. AMINOÁCIDOS 

2. GLUTAMATO 

·. . 

· 2- oxoglutarato 

L-glutamina 

2°oxoglutaraki •. 
. + 
NH3 · 

. ·. + 
NADPH 

+ ·. 
H+ 

Glutamato sintase 
EC 1.4.1.13 
COG0069gltB 
COG0493glt0 

ebr ·. - - 1 
ebr - · · - 1 

NADPH NADP 

Glutamato desidrogenase, gdhA 
EC 1.4.1.4 
COG 0334 e b r · • s h · 

· .. Ú~glutarr:iato 

L~glútarricito 
+ .. 

H20 ··· 

+ 
NADP 

[ Tabela 2: Lista dos genes anotados na via de biossíntese de Glutamato 

COG 18. subtilis M. B. 
,... N. Proteína lf.c o/i ~-

tubercu/osis buradorferi oneumoniae meninaitidis 
Glutamato sintase, 0069 pltB 19/tB plfB 
subunidade alpha b069 !0069 0069 
EC 1.4.1.13 
Glutamate sintase, 0493 gltD pltA gltD 
subunidade beta 0493 f0493 0493 
EC 1.4.1.13 
Glutamato 0334 gdhA pudB Rv2476c gdhA 
dehidrogenase 0334 oc G 0334 g/uD 
EC 1.4.1.4 0334 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Glutamato segundo a via de E. coli. 

H. ~- fastidiosa 
·ntluenzae b RFs 

P7B07-GL 16 
b069 

07B07-GL 17 
0493 

gdhA 
0334 
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[ li.A. AMINOÁCID_~S 

11.A. l. Família do glutamato e assimilação de nitrogênio 

3. GLUTAMINA 

Glutamina sintetase, glnA 
EC 6.3. l .2 
COG01 74 ebr - - shf 

[ · •.. L-Qlufom~to ·.J~ -< O"~ 
·™ szn 

ATP ADP 
NH3 fosfato 

l -QluJamina · · J 
m : ;;; 

!Tabela 3: Lista dos genes anotados na via de blossí~tese de Glutamina ] 

Proteína 

lutamina sintetase 
EC 6.3 .1.2 

COG 

174 

Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Glutamina segundo a via de E. co/1. 

. fastidiosa 

7F02-GL28 
174 
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r--~~~i~s:ão da biossíntese de glutamina 

: .·.. ·-.. · .. 
Aderiilil-glütcimina sintetase .•.. ·•·· 

~---------->-

glnD 
EC 2.7.7.59 

UMP i 
_, ·--·•s>· . .) 

glnD 
EC 2.7.7.59 

Glutamina sintetase 
adenililtransferase, glnE 
EC 2.7.7.42 
COG 
________ .., 0~---~ 

Fosfato ADP 

Pirofosfato ATP 

órGlutamina sintetase 
adenililtransferase, glnE 
EC 2.7.7.42 Q ..,c .. o_,G ________ ,,, 

o 
Glufamina sintetase, glnA 
EC6.3.1.2 
COG 

ATP ADP 
NH3 fosfato 

>- L-glutamlnb 
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4. PROLINA 

l-glutamato 
.. . , " " ~-~ 

Gama-glutamil quinase, pro8 
EC 2.7.2.11 
COG 0263 e b r - - s h f 

ATP ADP 

l-glutamato-5-fosfato 

H+ 
NADPH 

Glutamato-5-semioldeído 
desidrogenase, proA 

espontâneo 

L-61~pirrolina 5-carboxiiato 

NADPH 

NADP 

H,O 

Pirrolina-5-carboxiloto redutase, proC 
EC 1.5.1.2 
COG 0345 e b 1 - - s h f 

l-prolina 

NADP 
fosfato 

EC 1.2.1.41 
COG 0014 e b r- - s h 1 

j;' T ~b~l~-4~cilsta-dé>s 0genes ~~ot~d~s ~a '~f cJ'd;'i,í~~";f~'t;;;·d~ -p~~IÍ~~- -... ,,~ 
, ···-······: .," ...... " ·- . .:·"·, .. :.: .. .:~·.: .. ---- :-~-~> -· , .. " · ... : ... ..... ::, . , .. _.. ·· •. · -• ..... · . ; .... :: -·, .. ---~~ __ y_u·· .. < .· •. . :> --- ... , :. ... : .. . :.. ---· :-c.. .. >.:· -· , ..... - -~=~--.- ~ ... :.. ----· _., _., .'.: --,.,. ..... • .... , 

._:x)C B. subfilis M Borre/ia 
,,... 

N. 
Proteína l,E.c o li ~-

tuberc ulosis buradorferi bne umoniae m enina ifid is 
gamma-glutamil fosfato vÜl 4 

lpro A 
proA oroA proA 

edutase 
,,)('],', 

')úl-1- C,014 
EC l.2.1.41 
gamma-glutamil J 2óJ proB 

proB p roB proB 
quinase f''.:'6J proJ Q2..,3 
EC 2.7.2.11 ~>2.i":..,_ 
Pirrolina-5-carboxilato o:·;45 

b roC 
oroH i:>roC oroC 

redutase \· ·) •.t:. )3M5 
0,,45 

,_,,} ~ 

EC 1.5.1.2 
legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Prolina segundo a via de E. co/i. 

H. 
·ntluenzae 
proA 
·.,014 

proB 
·,26:~ 

lOroC 
X4 

X. fastidiosa 

07C06-G L47 
:J0 ! 4 

07C06-GL46 
[):'.?63 

07B07-Gl l5 
~Y~i.S 
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[_li.A. AMINOÁ~l~~S _ 

1. ALANINA 

Aminoácido aminolransferase, ilvE 
EC 2.6.1.42 
COG0115 e br - - - s h f 

Valina piruvalo aminotransferase, avlA 
EC 2.6.1.66 
COG 0436 e b r - n s h -

,· . 2~cetoisovaler9 t9 L-yalina 

L-glutamato 2-oxoglutarato Piruvato 2-cetoisovalerato 

Alanina racemase, biossintética, alr 
EC5.l.1.1 
COG 0787 e b r o - - h f 
Alanina racemase, calabólica, dadX 
EC 5.1.1.1 
COG0787 e -- - - - --

------------------------------------------- --------- ~ 

ela 5: Lista dos genes anotados na via de biossíntese de Alanina 
----------··--------------·----------------·-----

COG B. subti/is M. Borre/ia r- IN. 
Proteína lf.co/i ~-

tubercu/osis burgdorferi pneumoniae meningitidis 

alanina racemase, 0787 p/r dai alr a/r 
biossintética 

0787 
k)787 0787 0787 

EC 5.1.1.1 
transaminase B 0115 "/yf p abC '/vE '/vE 
EC 2.6.1.42 bl 15 )115 0115 
~ransaminase C 0436 tzvtA 1patA Rv3565 CP0259 avtA 
EC 2.6.1.66 0436 b436 0436 k:J436 
Alanina racemase, 0787 'dadX 
catabólica EC 5.1.1.1 0787 
N-carbamoil-beta-
alanina 
amidohidrolase 

Legenda proteínas envolvidas na biossíntese de Alanina segundo a via de E. coli. 

H. ~- fastidiosa 
·nfluenzae 

a /r 05G03-GL53 k)787 
0787 

ltivE 11A02-GL31 
k) J 15 0115 
HI0286 
b436 

02Al 1-GL26 
D388 
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~ li.A. AMINOÁCIDOS ] 

11.A.2. Família do aspartato e piruvato 

2. ASPARAGINA 

Asparagina sinlase, asnB 
EC 6.3.5.4 
COG 0367 e b r -- - - 1 

L-asp~'::,.]li"! 01111(,--------:0'-,, ... ~,........------)lo-[ L-aspar~,!~ J 
ATP 
L-glutamina 
H2O 

L-glutamato pirofosfato 
AMP 

Aspartato-amônia ligase, asnA 
EC 6.3.1.l 
COG não encontrado e b - - - - h f 

L-aspartato Ji;.•-------0'".,,.,,. -~,......-------•--i[ _;;asparag::.,
0

] 

ATP 
NH3 

pirofosfato 
AMP 

[ T~bela 6: Lista d~s genes anotados nas vias de biossíntese dé Asparagina ·11 

COG a. subti/is v',-1. Borre/ia ~ N. Proteína -.co/i ~-
tuberc u/osis buradorleri oneumoniae m enina itidis 

V\spartato-amônia Não asnA 
ligase ~ nc ontrado asnA 
EC 6.3.1.1 
k:lsparagina P367 [asnB 

asnB kJsnB 
~intetase B 

!0367 
asnH !0367 

EC 6.3.5.4 0367 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Asparagina segundo a via de E. co/i. 

H. X.fastidiosa 
·ntluenzae 
asnA 

07A09-GL34 
0367 
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~ I.A. AMINOÁCIDOS 

3. ASPARTATO 

Asparlalo lransaminase, aspC 
EC 2.6. l.l 
COG 0436 e b r- n s h f 

Áddo oxalacéticoj l!-111(111(--------,{/7 '"~.-.c------,>~I 
O 

Lcaspartotq · 1 
L-glutamato 2-oxoglutarato 

COG ~- subtilis M. Borre/ia ,-. N. 
Proteína i=. co/i ~-

tubercu/osis lburadorferi oneumoniae meninaitidis 
aspartato 1436 

aspC 
pspB aspB CP0259 bsp C 

aminotransferase 0436 P4.36 aspC 0436 
EC 2.6.l. l 0436 
aspartil/ asparaginil 
beta-hidrolase 
asoH) 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Aspartato segundo a via de E. coli. 

IH. IX.fastid iosa 
únf/uenzae 
bspC 

b5B03-GL13 
P436 

P436 

b6D10-GL51 
~emCOG 
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li.A. AMINOÁCIDOS 

4. ISOLEUCINA 

o ~ ----------------------------, 

L-treoninà 

. . 

2,3 dihidroxi 3-
metiivalerafo 

Treonino dehidratase, biossinlélica, ilvA 
EC 4.2.1.16 
COG 11 71 e b r - - s - -

Acetohidroxiócido isomero
redutase, ilvC 
EC 1.1.1.86 
COG0059 eb r - -sh f 

NADP H+ 
NADPH 

Dihidroxiócido dehidratase, llvD 
EC 4.2.1.9 
COG 0129 e b r - - s h f 

2-ceto 3-metll 
valeratp 

L-glutomoto 2-oxoglutoroto 

Aminoócido aminotrasferase, ilvE 
EC 2.6.1.42 
COG01 15 ebr--shf 

2-oxobutanoato 

Piruvoto 

Acetolactato sinfase 1 
EC 4.1.3.18 
COG 0440llvN menor eb r -- - - 
COG 0028 llvB maior e b r --- h
Acetolactato sintase li 
EC 4.1.3.18 
COG 0440ilvM menor e b r- - - - 
COG 0028 ilvG maior eb r -- -h f 
Acetolactato sintase Ili 
EC 4.1.3.18 
COG 0440 ilvH menor e---- s h-
COG 0028 ilvl maior e b r- - s h-

2-aceto~2-
hidroxi. butirqto 

L0 isoleucina 
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IJI;}751mília do_a~partato _epiru'(ato_« JJ 
5. VALINA 

~~--·-··- -:>- o 
1 

Acelolactato sinlase 1 
EC 4.1.3.18 
COG 0440 ilvN menor e b r · · · - -
COG 0028 ilvB maior e b r . . . h -
Acelolactato sinlase li 
EC 4.1.3.18 
COG 0440 ilvM menor e b r - - - . -
COG 0028llvG maior e b r - · - h f 
Acetolactalo sintase Ili 
EC 4.1.3.18 
COG 0440 llvH menor e . - - . s h -
COG 0028ilvl maior e b r - · s h-

2-piruvato -!é-------""'?..,-------,-i 2°aceto-lactato 

C02 

Dihidroxiócido dehidralase, ilvD 
EC 4.2.1.9 
COG0129 e b r -- s hf 

2-c::eto isovalerato 

L-glutamato 

2-oxoglutaralo 

Aminoócido aminotrasferase, ilvE 
EC 2.6.1.42 
COG0115 ebr -- shf 

H+ 
NADPH 

NADP 

Acetohidroxiócido isômero 
redutase, ilvC 
EC 1.1.1.86 
COG 0059 e b r -- s h f 

2,3 dihidroxi isovalerato 
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[rabeia 8: Lista de genes anotados na via de blõssíntese de Vallna e lsoie~C-ina Ji ~ .. -···-·-······ ····-···· ·-····- ··-··· -· .... - . ... --···-·· .. ... . ---··· . ... - - ··-···-· ---··· . ··-· - ········----··· ... . . ... 

t;oc; B. M. Borre/ia Ir N. H. X.fastid iosa 
Proteína tco/i 1'-- · 

subfilis fubercutosis buradorferi ioneumoniae menina itid is ·nttue nzae ORFs 
reonina deaminase l 17l ~dcB 11B08-GL09 

EC 4.2.1.16 117 1 l 17l 
reonina dehidratase , 11 71 í/vA NA ivA ·tvA 

~roteína biossintética 
1171 

117, 11 71 
EC 4.2.1.16 
IAcetolactato sintase 1, )028 

i/vB 
·tvB -,vB Hl0737 

~ubunidade maior ) 028 0028 ·tvB2 0028 
EC 4.1.3.18 0028 
Ácido-ceto- 0059 ·1vc .,vc ·tvC ·1vc ·tvC 

07F02-GL01 
eductoisomerase 

b059 
'.)059 0059 0059 

K)059 
EC 1.1.1.86 

~cido dehidróxi 0129 ·tvD WlvD '/vD N Dl •lvD 
b7C10-GL36 ~ehidratase Kl1 29 1029 ·tvD2 P129 

EC 4.2.1.9 
01 29 1029 

~ransaminase B 0115 ·1vE ·tvE 1i/vE '/vE i /vE 11A02-GL31 
EC 2.6.1.42 )115 0115 ') 1 lS P l 15 0115 
~cetolactato sintase li, 0028 

'/vG ICJ/sS ítvG ·tvG 
11B08-GL1 1 

~ubunidade menor '.)02,S b028 b028 L::.i028 
'.!028 

EC 4.1.3.18 
~cetolactato sintase 8440 ·tvH N H i/vH 
Ili, subunidade menor 0440 

)440 
EC4.3.l.18 
~cetolactato sintase !0028 M í/vB 1i/vB M 1i/vl 
111, subunidade maior 

0028 
po2a po2s '.)0.28 

EC 4.3.1.18 
\J440 '/vX '/vH 

~cetolactato sintase li, 
"/vM 

J440 0440 
~ubunidade maior 8440 
EC 4.1.3.18 

acetolactato sintase 1. 04·~0 '/vN 
·tvN ·tvN 

~ubunidade menor 0440 J440 
EC 4.1.3.18 

J440 

Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de lsoleucina e Valina segundo a via de E. co/1. 
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ii:-AMINOÁCIDOS-

11.A.2. Família do aspartato e piruvato 

6. LEUCINA 

!.--------- >- o 2-isopropilmalato sintase, leuA 
EC 4.1.3.12 
COG 0119 e b r - - s h f 

1.·. 2-cetoisóva!~t~L)rt-<-<------::g""'· ""\S,..,-----·- ..,....,3=· .. c .. o .. rb ... º=i)( ... j ... 3 .. ch~, ir-"'d .. ro .. 'x;;,,·i -is;..:º .. c ... c;i;,,;,P..;rº.;.· ... ª ... tº.....,.J 

H20 coenzima A 
Acetil CoA 

3-isopropilmalato dehidrogenase, leu B 
EC 1.1.1.85 
COG 0473 e b r -- s h f 

lsopropilmalato isomerase 
EC 4.2.1.33 
COG 0066 leuD e b r - - s h f 
COG 0065 leuC e b r - - s h f 

·. 2-ceto-4-metil pentónóoto ·. · i,...E:---..,..,..,..,-------,~ 2-D-treo-2hidto~i Ís<:>caproat~ 
\.,nn...,,.,,......,.......,......,;;.....;,.....,;;,..,._...,,J 

L-glulamato 

2-oxoglutarato 

C02 
H+ 
NADH 

NAD 

Aminoácido aromático transaminase, tyrB 
EC 2.6.1.57 
COG 1 448 e - - - n - h f 
Aminoácido aminotransferase, ilvE 
EC 2.6.1.42 
COG0115 ebr -- shf 

L-leucina .· 
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[ abela 9: Lista de genes anotados na via de bl<?ssíntese de Leuclna J 
COG ~- subtilis M. Borre/ia r- N. 1/-1. 'i>(.fostidioso 

Proteína f.co/i ~-
+ubercu/osis buradorferi oneumonioe meninaitidis ·nfluenzae IORFs 

2-isopropilmalato 0119 
'euA 

11euA /euA ~euA leuA 11808-GL0B 
sintase 

01 19 
K) l 19 0119 IOl 19 K) l 19 

EC 4.1.3.12 
3-isopropilmalato 0473 1euB 

/euB euB lieuB 11eu8 
P7A02-GL3l 

desidrogenase 
0473 

K)473 0473 Kl473 
!0473 

EC l. l.1.85 
3-isopropilmalato 0065 11euC euC ~euC 1'euC 
desidratase, leuC Kl065 0065 0065 b7A02-GL33 
subunidade maior 0065 P065 
EC 4.2.1.33 
t3-isopropilmalato I0066 'euD euD 11euD 11euD 
desidratase, euD 0066 0066 0066 I07A02-GL32 
~ubunidade menor 0066 I0066 
EC 4.2.1.33 
~minoácido- 1448 CP0005 
K:iromático fyrB 1448 I03Hl 1-GL44 
KJminotransferase 1448 1448 
EC 2.6.1.57 
"Branched-chain" Kll 15 -,vE ·1vE ilvE 

KJminoácido ·1vE 0115 0115 11A02-GL31 
Klminotransferase 0115 I0115 
EC 2.6.1.42 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Leucina segundo a via de E. coli. 

113 



V
ia d

e
 in

teg
ração

 d
a

 biossíntese d
e

 A
lan

in
a, V

alin
a e L

eu
cin

a e
m

 b
actérias 

P
iru

v
a

to
 

w
 
~
 <lÍ 

ê 
2 ê o 

O
-"

 
e 

o 
·e ,ç 
.Q

 
E

 
-< 

o L-a
la

n
in

a
 G

lu
ta

m
a

to
 

2-o
xo

g
lu

ta
ra

to
 llvM

,ilvG
 

llvH
, ilvl 

llvN
, ilvB

 

2
-o

xo
g

lu
ta

ra
to

 

g
lu

ta
m

a
to

 

V
a

lin
a

 

w
 

~
 ,,-ô 

.§ ê 2 
o

õ
 

~ 
'~

 

>
 

o 

2
-ce

to
 iso

va
\e

ra
to

 

ilvD
 

2,3 dihidroxi iso
va

le
ra

to
 

NADP+ 

H+ 
NADPH 

ilvC
 

Piru
va

to
 

C
O

, 

2
-a

ce
to

-la
cta

to
 

le
u

A
 

A
cC

o
A

 
C

o
A

 

2-isop
ropilm

a
la

to 
sin

ta
se 

·····································-··········· 

3
-ca

rb
o

xi 3-h
idroxi 

iso
ca

p
ro

a
to

 
·· · · ·· -~ 

·>-i 
C

is-d
im

e
tilcitra

co
n

a
to

 

H
:O

 

2
-ce

to
-4

-m
e

ti\ 
p

e
n

ta
n

o
a

to
 

L-g
lu

ta
m

a
to

 

2
-o

xo
g

lu
ta

ra
to 

tyrB
 

itvE
, le

u
cin

a
 

a
m

in
o

tra
n

sferase 

L-Le
u

cin
a

 

leuB
 

C
0

2
 

NADH 
H+ 

NAD+ 

114 

2-
iso

p
ro

p
ilm

a
la

to
 

d
e

h
id

ra
ta

se
 

2
-0

-tre
o

-2 
hidroxi 
iso

ca
p

ro
a

to
 



li.A. AMINOACIDOS 

11.A.2. Família do aspartato e piruvato ~ 

7. USINA 

L-aspartc;ito 

2,3 dihidropicolinatci 

Dihidropicolinato 
redutase, dapB 
EC 1.3.1.26 
COG 0289 e b r - n s h 1 

H+ 
NADPH 

NADP 

tefrahidropicólinato 

Diaminopimelato 
epimerase, dap F 
EC 5.1.l .7 

. . 

11-diaminopimelato .. 

COG 0253 e b r - ons h 1 

Meso-9iaminopimelato · 

Aspartoquinase Ili, lysC 
EC 2.7.2.4 
COG0527 ebr-nshf' 

ATP ADP 

piruvato 

NADPH 

Fosfato 
NADP 

Aspartato semialdefdo 
desidrogenase, asd 
EC 1.2.1.l l 
COG0136 ebr- nshf 

L~aspartato-sernialdeído 

T etrahidropicolinato succinilase, dapD 
EC2.3.l.ll7 
COG2I7I eb -- - shf 

Succinil CoA CoA 

Succinil diaminopimelato 
desuccinilase, dapE 
EC 3.5.1.18 
COG 0624 e b r-n s h f 

N-suceiniÍ 2-amino 6~ 
. cetooimelàto 

L-glutamato 

2-oxoglutarato 

N-suceini1°LL-2,6 
diarni11op1rnelato .• 

1 

Diaminopimelato decarboxilase, lysA 
EC 4.1.1.20 
COG0019 ebr - - shf' 

·. L01isina 

,-----------1 Usina decarboxilase 
IEC 4.1.1.18 

r--- :--""' 
1 cadaverina · 
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COG ~- subtilis M. Borre/ia ~ N. H. X.fastidiosa Proteína '/:.co/i ~-
tubercu/osis ouradorferi pneumonia e meninaitidis ·nfluenzae 

Aspartato-B-semialdeído b 136 
osd 

bsd asd psd asd asd 
P8A02-GL13 

desidrogenase 0136 ü l 36 0136 0136 b 136 
0136 EC 1.2.1.11 

dihidroxidipicolinato 0329 dapA bapA dapA kiapA dapA k:/apA P8D10-GL27 
sintase EC 4.2.1.52 0329 0329 0329 b329 0329 1)329 
dihidrodipicolinato 0289 dapB bapB dapB k.tapB dapB kiapB P3Cl l-GL13 
edutase EC 1.3.1 .26 0289 0289 0289 b289 0289 0289 
2,3,4,5-tetrahidropiridina- 217 1 ykuQ dapD k:/apD 
2-carboxilato-N- dapD 217 1 2 171 P7A09-GL39 
succiniltransferase 217i 2171 
EC 2.3.1.117 

lsuccinil-diaminopimelato 
b624 

dapE 
argE dapE ~P0876 kiapE k:/apE 

P7A09-GL37 0624 dapE2 '/624 0624 EC 3.5.1.18 0624 
0624 b624 

kliaminopimelato 0253 dapF yutL k:/apF dapF bapF dapF 04A09-GL35 
enimerase EC 5.1. 1.7 0253 0253 0253 0253 0253 0253 

001 9 lysA lysA iysA lysA 
0.4-GL 1696 • 

Diaminopimelato lysA 00 19 0019 0019 
decarboxilase EC 0019 0019 

14.1.1.20 
0527 

K:ispartato kinaselll EC 
0527 lysC dapG 'Qsk ysC l'ysC 0.4-GL 1696 • 

t2.7.2.4 'r<Jpk ysC h527 0527 0019 
!0527 0527 0527 

Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Lisina segundo a via de E. coli. 
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11 11.A.2. Família do aspartato e piruvato _ 11 
L~- ---·-···· ... :. . .=s.t . . ,, . ... .... . ··'"'-· ,,,..,,_-··""···· . .:.esse .• . .. . .. """'"'"···· . ...•... __ ,,,,,,.,.,J 

8. METIONINA 

L-aspartato 

Bifuncional, mell 
asparfalo guinase li 
EC 2.7.2.4 
COG 0527 e b r - n - h -

Bifuncional, mell 
aspartato quinase li 
EC 2.7.2.4 

ATP 

COG 0527 e b r - n - h -

homoserina 

homoserina desidrogenase li 
EC 1.1.1.3 
COG 0460 e b r - - - h -

. L-gspartil-4 P 

ADP NADPH 

Fosfato 
NAnP 

homoserina desidrogenase li 
EC 1.1.1.3 
COG 0460 e b r · · · h -

Aspartato semialdeído 
desidrogenase, asd 
EC 1.2.1.11 
COG0136 eb r- nshf 

L-asportato sernialdeído 

o NADP H+ 

~ 
1 

1 

Homoserina O-succinil 
transferase, metA 
EC 2.3.1.46 
COG 1897 e b · - - - • -

0-succinil-L-homoserina 

NADPH 

L-cisteína succinato 

O-succinilhomoserina(tiol)liase, melB 

Homocisteína transmetilase, cobalamina 
dependente, melH 
EC 2.1.1.13 

EC 4.2,99.9 

1 

COG 0646, domínio metiltransferase e b r - - s · -
COG 141 O, domínio cobalamina e - r - - s h f 

1 . . 

l ___ ~ 
5-metilTHF 

THF 

cistationina 

Piruvato 
NH3 

Cistationina beta-liase, mete 
EC 4.4.1.8 
COG0626 ebr- -- h -

homocisteína 

Homocisteína transmetilase, 
cobalamina independente, melE 
EC 2.1.1.14 
COG0620 ebr - - - hf 

L-metionina 

5-metilenotetrat 
dropteroiltri-L
glutamato 

tetrahidropteroil 
L-glutamato 
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( :() (], ~- subtilis M. Borre /ia r N. v-i. IX.fastidiosa 
Proteína i=.coli I'--• 

tuberc u/osis lbumdorferi 'Pneumoniae meninaitidis ünf/uenzae ORFs 
Homoserina O- lB'i> i metA metB 
succiniltransferase 'i ~39 7 18-97 
Ee 2.3.1.46 
Aspartato-B-semialdeído (1 136 

asd 
a sd asd psd asd IOSd 

b8A02-GL13 
desidrogenase 0 "\26 G'l:'ó J l36 )1 36 Dí3ó 

t) 1 J c-.. 
Ee 1.2.1.11 
homoserine O- 202 1 metA me tA met2 

b.3-GL3362 
iacetiltransferase 2021 20:?: 
Ee 2.3.1.31 

:?ü21 

1Cistationina gamma- L'626 
mefB 

yrhB metB metB m etB 
b5G03-GL32 

ISintase G626 D62ó ')6.2ó 'J626 
062ó 

Ee 4.2.99.9 
beta cistationase 062 ó mete yjcJ mete m ete 
Ee 4.4.1.8 06/ó :)ó2ó 0626 06'.,6 
cobalamina 0620 mete m e/E m e /E 
independente metionina me/E 1620 ()620 Oó20 l 1A07-GL50 
ISintase )62C ) 620 
Ee 2.1.1.14 
Metionina sintase, ~' 646 me/H ye/J metH 'me/H me/H 
cobalimina dependente ()646 0646 ]646 14i0 
Ee 2.1.1.13 1410 1410 
bifuncional D4 6.0 nom thrA ICJSP fhrA 
aspartoquinase li/ h0rr 1 'mef l '\ Â ~' '.J'•l-;._g ) iJ ,~60 01i60 
homoserina )52? 8460 dapG ask J527 
desidrogenase li O S j.:) D52/ )52? <-Y577 
Ee 2.7 .2.4/Ee 1.1.1.3 
5,10- J6f55 tyitJ_2 metF mefF 
metilenotetrahidrofolato metF 0685 ,::685 0.3-Gll 144 
edutase ')685 d6[i.5 

Ec 1.7.99 .5 
o-succinil-homoserina 'me fZ 
sulfidrilase 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Metionina segundo a via de E. co/i. 
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9. TREONINA 

Bifuncional. thrA 
Aspartato guinase I homoserina desidrogenase 1 
EC 2.7 .2.4 EC l. l. l.3 
COG 0527 e b r - - - h f COG 0460 e b r - - s h f 

.L~áspartáto -· · ""'E-------~....--------~ t:C-asportil-4P · 

ATP ADP 

Bifuncional. thrA 
Aspartato quinase I homoserina desidroqenase 1 
EC 2.7.2.4 EC l .l .l .3 
COG 0527 e b r - - - h f COG 0460 e b r - - s h f 

NADPH 

Fosfato 
NADP 

Aspartafo semialdeído 
desidrogenase, asd 
EC 1.2.l.l 1 
COG0l36 eb r-n s hf 

homoserina . L-ci;partat6-semialdeído 

ATP Homoserina quinase, thrB 
EC 2.7.1.39 

ADP COG0083 ebr -- shf 

O~tosfo-L-homóserina · .. ·. 

NADP H+ 
NADPH 

H20 fosfato 

Treonina sintase, lhrC 
EC 4.2.99.2 
COG 0498 e b m - - s h f 

L-treónino 

[ !_Clbela_ 1 ~: Lista __ ~os ~E:ne~ ª"º!ª<:!~~ n_a via d_e Blossín~ese ~e T_r,eo~lnâ JI 
COG B. M. Borre/ia ,-.. N. Proteína · IE.co/i ~-

subtilis uberculosis buradorferi oneumoniae 'meninaitidis 
Enzima bifuncional 0527 hom thrA metM 
aspartoquinase/ asp thrA 0460 0460 
homoserina 0460 10460 dapG ask 
k:lesidrogenase 1 hom 0527 0527 0527 
EC 2.7.2.4/EC 1.1.1 .3 
Aspartato-8-semialdeído 01 36 psd 

asd asd asd asd 
k:lesidrogenase 0136 

0136 0136 I0136 
EC 1.2.1.11 
homoserina quinase 0083 ~hrB thrB fhrB fhrB 
EC 2.7.1.39 0083 K)083 0083 
~reonina sintase 0498 ~hrC thrC thrC thrC 
EC 4.2.99.2 b 498 !0498 0498 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Treonina segundo a via de f. coll. 

H. 
·nfluenzae 
+hrA 
'1460 
0527 

asd 
0136 

fhrB 
0083 
thrC 
0498 

IX.fastidiosa 

11A09-GL31 
)460 
0527 

08A02-GL13 
0136 

l 1A09-GL32 
0083 
l 1A09-GL33 
0498 
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1. CISTEÍNA 

Acetil-CoA coenzima A 

Tiossulfato 

Proteína 
COG c:.coli B. subtilis 

cistationina beta-sintase Kl03i 
ou 
serina sulfidrilase 
EC 4.2.1.22 

serina acetiltransferase 
1045 c ysE c ysE 

1045 1045 
!0031 cysK 

c ysK 
O-acetilserina tiol liaseA 0031 
EC 4.2.99.8 

c ysl 
I003l 

O-acetilserina tiol liase B K)03 ! 
~ ysM 

EC 4.2.99.8 I003i 

M. 

Sulfato.(extracelulâr) 

Sulfato. {i11tracelular) 

Adenosina 5' ~fosfosulfato 

.. . 

.. 3'-fosfoadenosina 5;-foafosulfafo 

[PAPS sulfotransferase, e!;!!,] 

0-acetilserina tiol liaseA, cysK 
EC 4.2.99.8 
COG0031 eb r -- sh f 
0-acetilserina tiol liase B, cysM 
EC 4.2.99.8 
COG0031 e b r - -- - f 

0-acetilserina sulfidrilase B 

Borre/ia r- IN. ~-

S-s.ulfocisteínà • 

1/-1. 
tuberc u/osis buradorferi oneumoniae m eninaitidis ·nfluenzae 
k::ysM2 

~ ysE :::ysE cysE 
1045 1045 
:::ysK c ysK cysK 
K)031 cysl 

0031 

~ysM cysK 
~ysM3 0031 
b031 

Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Cisteína segundo a via de E. coli. 

BIBLI OTECA 
INSTITUTO DE QUÍMICA 

Unlvers.ldade de São Paulo 

X.fastidiosa 
ORFs 

06A08-GL 19 
0031 

08A03-GL18 
0031 

07A09-GL 17 
!0031 
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2. GLICINA 
3. SERINA 

NAD+ 

NADH H+ 

çilicerato 

Glicerato 
d esidrogenase 

hidroxipiruvàto 

Pi 

2-oxoglutarato 

NAD+ 
H+ NADH 

··. 3-fosfo hidroxipiruvato 

L-g lutamato 

2-oxoglularato 

3afosfoserina .. 

fosfa to 

Glicina hidroximetiltransferase, glyA 
EC 2. 1.2.1 

Fosfoglicerato desidrogenase, serA 
EC l.1.1.95 
COG 011 1 e b r - - - h 1 

Fosfoserina transa minase, serC 
EC 2.6.1.52 
COG 1932 e b m - - s h 1 

Fosfoserina fosla!ase, serB 
EC 3.1.3.3 
COG 0560 e -r- - s h -

COG 0112 e b r o n s h 1 5, 10-metileno-THF 
H20 

l[iabela 14: Lista dos genes anot~dos na via de biossíntese de Gllcina JI 
Proteína 

osfoserina fosfatase 
EC 3,1,3,3 

erina 
hidroximetiltransferase 
EC 2.1.2,l 

OG . subfi/is 

112 

Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Glicina segundo a via de E. co/i_ 

li Tabela 15: Genes anotad~s na via de biossíntese de Serina 71 
=· -

COG B. M, Borre/ia r 
Proteína .=.coli ~-

,ubtilis fubercu/osis buradorferi pneumonia e 
D-3-fosfoglicerato !0111 serA 

,erA ,erA 
desidrogenase 

0111 
0111 0111 

EC 1, 1, 1,95 

'osfoserina fosfatase !0560 ,erB 
,erB 

EC 3.1.3.3 0560 
,erB2 
0560 

'osfoserina 1932 serC serC ,erC 
aminotransferase 1932 1932 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Serina segundo a via de E. co/i, 

N. 
meninqifidis 

~erB 

serC 

lf-/. 
·nfluenzae 
~erA 
blll 

DerB 
0560 

serC 
1932 

.fastidiosa 
RFs 

'X.fastidiosa 
ORFs 

11A09-GL50 
0111 

08A04-GL20 
!932 
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. BIOSSÍNTESE DE PE UENAS MOLÉCULAS Í 
---------------······-····--------·-----·--------- - ·-·····-·- - ·-··I 

[EA. AMINOÁcn)6s . 7 
··--· . . -···-- . ·········· - . . -. - ' 

---------- l 
11.A.3. Família Aminoácidos Aromáticos_j 
-------------- ·· -----·-· - - --- - - --- --- ----- - -------:!:!.! 

1. FENILALANINA 

corismâto 

Bifuncional, pheA 
Corismalo mutase Prefenalo desidratase 
EC 5.4.99.5 EC 4.2.1.51 
COG l 605 e b r · - s h f COG 0077 e b r · - s h f 

Aminoácido aromático 
lransaminase, lyrB 
EC 2.6.1.57 
COG 1448 e - - - n s h f 

Bifuncional, pheA 
Corismato mulase 
EC 5.4.99.5 

prefenato desidralase 
EC 4.2.1.51 

COG 1605 e b r · · s h f COG 0077 e b r - - s h f 

o 
A 

fenjlpiruvatb 

2-oxoglularato L-glulamato 

COG B. M. Borre/ia Ir Neisseria ~-Proteína i=.coli "-· 
subtilis tuberc ulosis buradorleri ~neumoniae meninaitidis 1influenzae 

fosfo-2--dehidro-3- !0722 
aroG 

aroA aroG KJroG aroG KJroG 
deoxiheptonato 0722 

0722 !0722 b722 
aldolase 
Corismato mutase 1605 pheA 

pheA pheA pheA bheA 
EC 5.4.99.5/prefenato K)077 

1605 
1605 1605 1605 

desidratase 0077 
0077 0077 0077 

EC 4.2.1.51 
Aminoácido-aromático 1448 tyrB t:P0005 tyrB ospC 
aminotransferase 1448 1448 1448 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Fenilalanina segundo a via de E. c;oli. 

1,X.tastidiosa 
bRFs 
b3E01-GL39 
J722 

08A04-GL19 
0077 
0.3-GL 1118 
1605 
03Hl 1-GL44 
1448 
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III~~ AMINOÁCl~OS li 

i JI.A.3. Família dos Aminoácidos Aromáticos 

2. TRIPTOFANO 

corisrridto . 

L-t~ipt~fano .. 

Anlranilato sintase 
Componente 1. trpE 
EC 4.3.27 
COG 0147 e b r - - s h f 
Componente li trpD 
EC 4.1.3.27 
r{)~ flt;.47 P h r _ - e: h f 

L-glutamina L-glutamato 
piruvato 

Bifuncional, trpD ou gene trpG 
Antranilato fosloribosil transferase 
EC 2.4.2. 18 
COG 0547 e b r - - s h f 
Anlranilalo sintase, componente li 
EC 4.1.3.27 
rn~0.';.47 Phr -- <:hf 

PRPP 

pirofosfato 

. . 

· 1':HS'~fqsforibosil) Óhtranildtb 

Bifuncional, trpC 
Fosforibosil anlranilato isomerase 
EC 5.3.1.24 
COG0135 eb -- - shf 
lndol-3-glicerol-P-sintase 
EC 4.1.1 .48 
COG0134 ebr -- shf 

. . 

Jc(o0 carboxif;nilarriino-F 
.. deoxiribuk;>Sf?~S-fosfüto . 

Bifuncional, lrpC 
Fosforibosil antranilato isomerase 
EC 5.3.1.24 
COG 0135 e b -- - s h f 
lndot-3-glicerol-fostato-sintase 
EC 4.1.1.48 
COG0l34 eb r-- shf 

H20 
Gliceraldeído 3-P L-serina 

Triptofano sinlase 
EC 4.2.1.20 
COG 0159, cadeia alpha, trpA 
COG 0133, cadeia bela, lrpB 

ebr -- shf 
ebr - - shf 

indol-3-Sli~erol~ .··. 
fosfato 
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Tabela 17: Lista dos genes anotados na via de biossíntese do Triptofano 

COG B. subfi/is M Borre/ia V- Neisseria ~- 'v(.fasfidiosa 
Proteína ~.coli ~-

tubercu/osis buradorferi pneum onia e meninaitidis ·ntluenzae b RFs 
~riptofano sintase, 0159 frpA frpA trpA trpA frpA P8A02-GL20 
K::adeia alfa EC 4.2. 1.20 0 159 0159 0159 0159 1059 
~riptofano sintase, b133 trpB frpB frpB frpB frpB b8A02-GL19 
cadeia beta EC 4.2. 1.20 0 133 0133 0133 0133 0133 
indol-3-glicerol fosfato 0134 

trpC 
trpC frpC trpC trpC 05G02-GL56 

lsintase EC 4. 1.1.48 0135 
b 134 

frpF b1 34 trpF b134 b134 
/fosforibosilantranilato 

b l35 
0134 0135 b8A02-GL17 

isomerase EC 5.3. 1.24 0135 0135 
lA.ntranilato sintase, 0512 frpD trpD trpD frpD 
K:;omponente li EC 0547 trpD !0512 0512 f:)512 

05G02-GL55 14. l .3.27 / antranilato 0512 !0547 b547 0547 
0547 

~osforibosiltransferase f:)547 
EC2.4.2.18 
~ntranilato sintase, 0147 trpE trpE frpE trpE trpE 05G02-GL53 
componente 1 0147 0 147 frpE2 0147 09G12-GL09 
EC 4.1 .3.27 0147 0147 
antranilato sintetase, !0512 !pabA pabA frpG 0.5-GL2654 
comoonente li 0512 0512 0512 0512 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Triptofano segundo a via de E. coli. 

A se uir, lista dos genes anotados na biossíntese de corismato: 

COG B. M Borre/ia Ir Neisseria v-t. P<.fastidiosa 
Proteína ~.coli I'-• 

subtilis tubercu/osis buradorferi 'Dneum oniae meninaitidis 1influenzae 
13-fosfoshiquimato 1- bl28 

KJroA 
aroE aroA o roA aroA ProA 

08A04-GL18 
~arboxiviniltransferase 

0 128 
0128 0128 0 128 0128 0128 

EC 2.5.1.19 
~-hidroquinato sintase 0337 KJroB KJroB aroB p roB aroB kJroB b6C10-GL38 
EC 4.6.1.3 0337 0337 0337 0337 0337 0337 

K::orismato sintase 
0082 proC aroF aroF o roC aroC KJroC b8A02-GL09 

0882 0882 0882 0882 0882 0882 
~-dehidroquinato 0710 proD 

p roC bifunc ional aroD 
k:lesidratase 

0710 
0710 K)710 

EC 4.2.1.10 
Dehidroquinase, 0757 tyqhS aroD aroQ3 03H11-GL26 
K::atabólica !0757 b757 0757 0757 
lshiquimato 5- 0169 proE o roD kJroE bifuncional proE aroE 07C04-GL13 
k:lesidroçienase 0 169 0 169 !0 169 0169 0169 0169 
~-deoxi-D-arabino- 0722 kJroA 
heptulosonato 7-fosfato 1605 0722 
lsintase / corismato cho 1605 
mutase 
~osfo-2-dehidro-3- 0722 proG kJroG aroG kJroG aroG 

03E01-GL39 
k:leoxiheptonato proF não 0722 0722 

0722 
~ldolase proH ~ ncontrado 
EC4.1.2.15 0722 
~hiquimato quinase 1 0703 proK pro l proK aroK proK aroK 06C1 0-GL39 
EC 2.7.1.71 0703 0703 ú703 0703 0703 0703 
~hiquimato quinase li 0703 prol mol 
EC 2.7.1.71 f:)703 0703 
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li.A. AMINO~~J 

11.A.4. Família dos Aminoácidos Aromáticos 

3. TIROSINA 

Bifuncional, lyrA 
Corismato mutase Prefenato desidrogenase 
EC 5.4.99 .5 EC 1.3.1.1 2 
COG 1605 e b r - - - h f COG 0287 e b r - - - h -

corismato · prefénato . 

Bifuncional, lyrA 
Corismato mutase Prefenato desidrogenase 
EC 5.4.99.5 EC 1.3.1.1 2 
COG 1605 eb r - -- h f COG 0287 e b r --- h-

Aminoócido aromótico 
tronsominose, lyr8 
EC 2.6.1.57 
COG 1448 e -- -nshf 

NAD 

NADH 
C02 

L-tirosina P-hidroxifenilpiruvato 

2-oxoglutarato L-glutamato 

a 18: Lista dos enes anotados na via de biossíntese de Tirosina 

COG ~- M. Borre/ia r Neisseria 
Proteína r=.co/i ~-

wbtilis ~uberc u/osis burqdorieri 'Dneumoniae meninaitidis 
K::orismato mutase EC 1605 +yrA 

pro H tyrA 
15.4.99 .5/prefenato ~287 1605 1605 1605 
k:lesidrogenase EC 0287 ~287 b287 
1.3.1.12 
lAminoácido-aromático 1448 tyrB K:;P0005 tyrB 
k:lminotransferase 1448 1448 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Tirosina segundo a via de E. coli 

H. X.fastidiosa 
·nfluenzae 
tyrA 
1605 08A04-GL33 
0287 1605 

aspC 03Hl 1-GL44 
1448 1448 
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r .. =------==-,---="-·-·'"'·==--.r] ,1_ 

li li.A. AMINOACIDOS i 
~~-----~~------~~~---·----'i:!.~----~':!~_.; 

~ -- - . --· -_ =1· 
IL~~:~- Histidina i .....,__ ____ --------------~--1 

PRPP 

~------------- ------------ - ~p_ir_o_fo_s_fat_o __ ---t->-

Pirofosfato H2O 

Bifuncional, hisl 
Fosforibosil ATP pirolosfatase 
EC 3.6.l.31 
COG0140 eb r--s hf 

fosforibosil AMP ciclohidrolose 
EC 3.5.4.19 
COG0139 eb r - - s hf 

o 

ATP 

ATP fosforibosiltransferase, hisG 
EC 2.4.2.17 
COG 0440 e b r - - s h f 

Fosforibosil-formimino 
AICAR fosfato 

Fosforibosil
formimino AICAR-P 

Fosforibosii!ormimino-5-amino-1-
fosforibosil-4-imidozol 
carboxamida isomerase, hisA 
EC 5.3.1.16 
COG0106 ebr - - shf 

L-glutamina 

L-glutamato lmidozolglicerol-fosfato sintase 
EC 2.4.2._ 
COG 0107, hisf e b r - - s h f 
COG 0118, hisH e b r - - s h f 

D-eritro-imidazol
glicerol-fosfato 

bifuncional, his8 
imidozol-glicerol-fosfato dehidratase 
EC 4.2.l.19 

1 

bifuncional, hisB 
imidozol-glicerol-fosfato dehidratase 
EC 4.2.1.19 
COG0131 ebr - - shf 
Histidinol fosfato fosfatose 
EC 3.l.3.15 
COG0241 ebr -- shf 

L~histidinol
foçfntn 

H2O 

fosfato 

histidinol 

Histidinol-fosfato
aminotrasferase. hisC 
EC 2.6.l.9 
COG 0079 e b r - - s h f 

2-oxoglutarato L-glutamato 

Histidinol desidrogenase, hisD 
EC l. l. l.23 
COG014i ebr - - shf 

COG0131 ebr -- shf 
Histidinol fosfato fosfatose 
EC 3.1.3.15 
COG 0241 e b r - - s h f 

lmidazol
àcetol-fosfato 

histidinal 

li ----------------- ------~-------~ 2 ~~,º __ _., __ Hi-st-id-in_o,I desidrogenase, hisD 

NAD H+ EC 1.1.l.23 
NADH 2NADH COG0141 ebr - - shf 

H+ 

L~histidina 126 



( Tab~la 1!:_Lista ~os_gen~s_anotado_s na ~ia de_ biossíntese de HisHdina _ J1 

B. M. Borre/ia Ir- Neisseria X.fastidiosa 
Proteína COG [f.co/i 

r-.,.. IH. influenzae 
subtilis tubercu/osis iburadorferi ~neumoniae meninaitidis ORFs 

~osforibosilformimino-5-
pmino- l-fosforibosil-4-

bl06 
ihisA hisA ihisA nisA ihisA 11A09-GL41 

imidazol carboxamida !0 106 0106 !0 106 !0 106 0106 
isomerase EC 5.3.1.16 
imidazolglicerolfosfato hisB 
k:lesidratase EC 

bl31 
ihisB 

0131 
ihisB ihisB 11A09-GL40 

14.2. l .19 /histidinol-fosfato 
0241 

10 131 
hisJ !0131 nisB !0 131 0131 

~osfatase EC 3.1 .3.15 0241 
0241 

!0241 0141 0241 
~nzima bifuncional 
histidinol-fosfato 

ihisC hisC ihisC 
ihisC l 1A09-GL39 

K:Jminotransferase b079 
I0079 0079 

ihisC2 hisC 
!0079 0079 

EC 2.6.l.9 b079 
histidinol desidrogenase 

0141 
ihisD ih isD ihisD hisD ihisD l lA09-GL38 

EC l. l. l.23 !0 14 l 01 41 b 141 bl4l 0141 

~osforibosil-ATP 
Não 

~iclohidrolase 
encon hisE ihisE 
trado 

lmidazol glicerol-fosfato 
ihisF ihisF ihisF ihisF 11A09-GL42 

~intase 0107 
b 107 !0 107 I0107 

nisF 
K)107 0107 

f'\TP fosforibosiltransferase 
0040 

ihisG ih isG ihisG nisG ihisG l 1A09-GL37 
EC 2.4.2.17 0040 0040 b040 0040 0040 
imidazol glicerol fosfato 

ihisH ihisH ihisH ihisH D.5-GL3071 
~intase 0118 

!0118 b ll8 bl 18 
nisH 

b ll8 0118 
EC 2.4.2. 
~osforibosil-AMP 
ciclohidrolase EC 

0139 lhisl lhisl ihisl ihisl 11A09-GL43 
~.5.4.19 /fosforibosil-ATP !0 139 10 139 !0139 ihisl !0139 I0 139 
pirofosfatase EC 3.6.1.61 

0140 
b l40 i0 140 Kll40 0140 !0 140 

~nzima bifuncional 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Histidina segundo a via de E. coli. 
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li. B. NUCLEOTÍDEOS 

,·----
11. B. 1. Ribonucleotídeos de Pu 

18. M. Borre/ia -~ Neisseria H. IX.fastidiosa Proteína COG 'E.coli 
....... 

ISubtilis tubercu/osis buradorferi pneumoniae meninaitidis ·nfluenzae b RFs 

adenilato quinase 'adk 'adk 'adk adk 
odk 

b2G12-GL63 
EC 2.7.4.3 

0563 
b563 b563 b563 0563 

'adk P563 
!0563 

guanilato quinase EC r;mk 
yloD 

r;mk 
gm k gmk 

I0 1H09-GL13 
2.7.4.8 0194 b l 94 0194 

bl94 
0194 '(Jmk 0194 

0194 

r;uaA 1 
'(JUaA '(JUaA guaA guaA guaA b6F05-GL 30 

GMP sintase 0518 b518 
b518 b5 18 0518 0518 '(JUOA 0518 P5 18 

EC 6.3.5.2 0519 '(JuaA2 
b519 b519 0519 0519 0519 P9A12-GL30 

0519 0519 

inosina-5'-monofosfato '(JUa81 guaB, 
desidrogenase 0516 guaB '(JuaB '(JUa 82 guaB degenerado 'IJUOB 

guaB P9A12-GL32 

EC 1. 1. 1.205 0516 0516 '(Jua83 0516 0516 0516 0516 
0516 

IGMP redutase 0516 
guaC 

EC 1.6.6.8 0516 
nucleosídeo difosfato 

!0105 
ndk ndk ndkA ndk r,dk ndk 0.3-GL2108 

k:luinase EC 2.7.4.6 0105 0105 0105 !0105 0105 0105 0105 
fosforibosil pirofosfato 

b462 
prsA prs prsA prs prsA orsA 07C01-GL47 

ISintetase EC 2.7 .6.1 0462 0462 0462 0462 0462 0462 
K:tdenilosuccinato sintetase 

0104 
purA purA purA 

purA lOUfA 0.3-GL2118 
EC 6.3.4.4 0104 0104 0104 b l04 0104 
K]denilosuccinato liase K)015 

purB purB purB purB 
purB 07B05-GL35 

EC 4.3.2.2 0015 0015 0015 hrllS 0015 
Fosforibosil aminoimidazol-
~uccinocarboxamida K:) 152 

purC purC purC purC purC 05G02-GL46 
isintase 0152 0152 0152 !0 152 0152 
EC 6.3.2.6 
glicinamida 

!0151 
purD p urD purD puro 

puro 05F05-GL30 
ibonucleotídeo EC 6.3.4.13 0151 0151 0151 0 151 01 51 
Fosforibosil aminoimidazol 
carboxilase, subunidade po41 

purE purE purE purE 
purE I07C01-GL12 

catalítica !0041 !0041 !0041 0041 K)041 
EC 4.1.1.21 
Amido fosforibosil 

0034 
purF p urF purF purF purF 10H05-GL05 

transferase EC 2.4.2.14 !0034 0034 0034 0034 b034 
~icar transformilase EC purH p urH purH purH I05F05-GL29 2. 1.2.3/ IMP ciclohidrolase 0138 

!0138 !01 38 !01 38 
purH 

0138 b138 EC 3.5.4.10 
Fosforibosil aminoimidazol 
carboxilase, subunidade 

0026 
purK p urK purK purK purK 07C01 -GL13 

ATPásica EC 4.1 .1.2.1 0026 !0026 !0026 !0026 0026 b026 

Fosforibosil formil purl 
purl purl 

purl 07C12-Gl43 
glicinamidina sintetase 0046 

b046 
0047 0047 purl 0046 0046 0047 lOurQ lOurQ EC 6.3.5.3 0047 0046 0046 0047 0047 

5'-fosforibosil-5- purM purM purM purM 06A08-GL39 
aminoimidazol EC 6.3.3.1 0150 

blSO b150 b150 
purM 

0150 0150 
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continuacão 
Fosforibosil glicinamida 
ormiltransferase 

0299 
purN purN purN purN 

purN 06A08-GL41 
EC 2.1.2.2 !0299 0299 0299 !0299 0299 

K;iicinamida 
ibonucleotídeo 

0027 lOUfT purT purT 
~ransformilase 2, não !0027 0027 0027 
eauer folato EC 2.1.2. 

Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Ribonucleotídeos de Purina segundo a via de E. coli. 

11.B.2. Ribonucleotídeos de Pirimidina 

COG B. subti/is M. Borre/ia ""'" Neisseria H. '!X.fastidiosa Proteína F.co/i ~-
~uberc u/osis buradorleri bneumoniae meninaitidis 'nfluenzae 

Carbamoilfosfato b505 
carA 

carA :carA 
P3Cl l-GL12 sintase, cadeia pequena 

0505 0505 0505 
0505 

EC 6.3.5.5 
Carbamoilfosfato 0458 

carB 
carB K:;arB 

03Cl l-GL10 sintase, cadeia grande 
0458 

0458 0458 
P458 EC 6.3.5.5 

0283 cmk t:mk cmk K::mk cmk cm kA 
citidilato quinase cmk 0283 b283 0283 P283 cm kB P2Al 1-GL22 
EC 2.7.4.14 0283 0283 b283 

aspartato 0540 pyrB pyrB pyrB 
carbamoiltransferase , pyrB 0540 ID540 11A09-GL29 
cadeia catalítica 0540 0540 
EC 2.1.3.2 

0418 lOyrC pyrC pyrC 

dihidroorotase EC 3.5.2.3 
pyrC não não 07H02-GL27 
0418 encontra encontrado 0418 

do 
dihidroorotato 0167 

pyrD 
lOyrD pyrD p yrD p yrD 

02D09-GL22 
dehidrogenase EC 

I0167 
Pl 67 0167 b l67 0167 1.3.3.1 

orotato fosforibosil 0461 lOyrE lOyrE Rv0382c CP0139 pyrE pyrE 10G06-GL36 
transferase EC 2.4.2.10 0461 0461 0461 0461 0461 0461 
orotidina 5'-fosfato 0284 lOyrF p yrF pyrF pyrF lOyrF 03E01-GL54 
decarboxilase b284 b284 Notfound 0284 0284 
CTP sintase (UTP-amônia 0504 ~yrG '(:::trA Rvl699 8B0575 CPn0236 Hl1077 XF1288 
liase) b504 b504 0504 0504 0504 0504 0524 

Uridilato quinase 
0528 ~yrH ~mbA Rv2883c BB0571 CPn0698 Hl1065 XF1058 

b528 b528 0528 0528 0528 0528 0528 
IAspartato 1781 
carbamoiltransferase, Pyrl 
lsubunidade reaulatória 
uridina 5'-monofosfato umpA 
lsintase 
Legenda: roteínas envolvidas na biossíntese de Ribonucleotídeos de Pirimidina segundo a via de E. coli. 
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@ 3. 2' Desoxirribonucleotídeos j 

COG B. subtilis M. Borre/ia ~ Neisseria H. 'iX.fastidiosa Proteína :E.coli ~-
tuberculosis burqdorieri one umoniae meninoitidis 'nfluenzae b RFs 

deoxicitidina trifosfato 0717 dc d k:Jcd dcd dcd 
03D03-GL41 

deaminase EC 3.5.4.13 
paxA b7 l 7 07 17 0717 

b717 0717 
ibonucleosídeo- I0209 

nrdA 
ndrE 111rdZ nrdA 111rdA nrdA 

07C06-Gll2 
difosfato redutase, 0209 

0209 !0209 0209 0209 
b209 

icadeia alfa EC 1.17.4. l 
Ribonucleosídeo- p2os nrdF ndrB nrdB nrdB nrdB 
ldifosfato redutase, nrdB 0208 p2os 0208 0208 07C06-GL13 
cadeia beta 0208 b208 
EC 1.17.4. l 

~osfohidrolase 
b494 mutT mutT mutT mutT mutT b3C l 2-gl33 

0494 0494 0494 0494 0494 0494 
~naeróbico 1328 nrdD 
ibonucleotídeo-trifosfato nrdD nrdG 
edutase, classe Ili 1328 1328 
EC l.17.4.2 
~imidilato quinase 0125 tm k tmk tmk tmk ~mk tmk tmk 06A08-GL49 
EC 2.7.4.9 0125 !0 125 0125 b 125 b1 25 0125 0125 
~ioredoxina redutase 0492 frxB trxB trxB trxB ~rxB trxB 03Cl2-GL26 
EC 1.6.4.5 0492 !0492 0492 0492 !0492 0492 0492 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Ribonucleotídeos de Pirimidina segundo a via de E. coli. 

l[jjl4. Salvamento-de nu~leosídeos e nücleotídeosJI 

COG ~- subtilis M. Borre/ia r Neisseria H. 'iX.fastidiosa Proteína IE.co/i ,-.. . 

tuberculosis buradorferi t meumoniae 'meninaitidis onfluenzae ORFs 
adenosina deaminase 1816 pdd pdd 
EC 3.5.4.4 1816 18 16 
AMP nucleosidase b775 kJmn yrrU Rv0091 CP0972 
EC 3.2.2.4 0775 0775 !0775 0775 
diadenosina 0639 ppaH yjbP ppaH b7C07-GL22 
tetrafosfatase b639 b639 b639 b639 
Adenosina fosforibosil 0503 ppt opt ppt apt kJpt ppt 
ransferase EC 2.4.2.7 b503 0503 b503 0503 0503 

citidina deaminase 0295 c dd cdd cdd cdd cdd 
EC 3.5.4.5 b295 0295 b295 0295 0295 
Citosina deaminase 0402 k:;odA 
EC 3.5.4.1 I0402 
Citosina/uracil/tiamina 1953 codB ywoE 
/alantoína oermeases 1953 1953 
2'3'-nucleotídeo- 0737 ytkN cpdB 
cíclico 2'- ::pdB 0737 0737 
osfodiesterase 0737 

EC 3.1.4.16 
Timidina fosforilase 0213 deoA pdp ~eoA 
EC 2.4.2.4 0213 0213 0213 
Deoxiribouratase, 1015 

deoB 
drm 

'osfopentomutase 1015 
EC 5.4.2.7 

1015 

deoxiribose-fosfato 0274 deoC dra deoC k:JeoC 
aldolase EC 4.1 .2.4 0274 0274 0274 b274 
Purina-nucleosídeo 0813 

deo D 
deoD deoD k:JeoD 

•osforilase 
0813 

0813 0005 I0813 
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continuacão 
Deoxiuridina 0756 ~ut yncF kfut d ut kfut kfut 10G06-GL33 
trifosfatase EC 3.6. 1.23 K:l756 0756 b756 0756 b756 b756 
Guanina-xantina 0503 hprT ppt gpt8 
iosforibosiltransferase gpt 0503 !0503 0503 
iosfotransferase 0503 
EC 2.4.2.22 
lnosina-guanosina 0524 gsk 'o/C bsK bsK 
auinase EC 2.7 .1 .73 0524 0524 b524 0524 
hipoxantina-guanina 0634 

hpt 
hprT 'hpt ~pt hpt b7A02-GL12 iosforibosiltransferase 

0634 0634 0634 0634 
b634 

EC 2.4.2.8 
Nucleosídeo 1972 nupC nupC HI0519 
loermease 1972 1972 1972 

Permeases 
0477 nupG presente Presente Presente Presente Presente 

0477 0477 0477 0477 0477 0477 
Não 
encontr tsx 
ado 

~imidina quinase 1435 tdk tdk tdk tdk 
EC2.7.l.21 1435 1435 1435 1435 
Uracil K)035 upp upp upp upp 
~osforibosiltransferase 

upp K)035 0035 0035 
EC 2.4.2.9 

0035 

Uridina fosforilase K:)813 udp deoD udp 
EC 2.4.2.3 0813 b813 b813 
Xantina/uracil 2233 uraA Presente Presente 
1permeases 2233 2233 2233 

Uridina quinase b572 udk udk 880015 ~ Pn0735 HI0132 
b572 U572 b572 b572 b572 

Pirimidina-nucleosídeo lpdp 
osforilase 

iosfodiesterase- P7H03-GL29 
nucleotídeo não 
pirofosfatase encontrado 

timidilato sintase 
0207 

thyA 
thyA thyA thyA thyA K)8A04-GL27 

EC 2.1.1.45 K:)207 
thy8 K:)207 b207 

!0207 0207 
5'Metiltioadenosina /S- 0775 

pfs 
yrrU Rv009 1 pfs_l CP0972 lpfs 

adenosil homocisteina b775 0775 K)075 pfs_2 0075 b775 
nucleosidase 0075 
Purina-nucleosídeo 0005 ~apA pnp IJ:Jnp b7A02-Gll 1 
iosforilase boos 0005 b005 0005 

D<F 2089 
5' nucleotidase Não 

encontrado 
formiltetrahidrofolato 

0788 
purU ykkE ipurU p urU 07F02-GL12 

deformilase EC 3.5.1. lC 0788 0788 b788 0788 0788 
Legenda: proteínas envolvidas no salvamento de nucleotídeos e nucleosídeos segundo as vias de E. coli. 
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li. BIOSSÍNTESE DE PE UENAS MOLÉCULAS 

li. C. AÇÚCARES 

COG a. M. Borre/ia r N. H. IX. fastidiosa Proteína t co/i 1'-· 

isubtilis tuberculosis burgdorferi oneumoniae rneninaitidis ·nfluenzae 
Precursor de P2F10-GL20 
g I ucolactonase nõo 

encontrado 
Manosil 0438 ~efD YveN Rvl212c Hl1698 P6A08-GL16 
transferase b438 0438 0438 0438 0438 
UTP-glicose-1- galU 
fosfato uridill 
transferase 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de açúcares segundo as vias de E. coli. 
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SÍNTESE DE E UENAS MO 

li. D. COFATORES, GRUPOS PROSTÉTICOS, CARREADORES 

[j[o.1. Biotina ~ 
8-amino-7-oxononanoato sintase, bloF 
EC 2.3.1.47 
COG0l56 ebr-nshf 

6-carboxihexanoil-CoA 
+ 8-amino-7-oxononanoato 

L-alanina CoenzimoA 
C02 

S-adenosil-L-metionina 

S-adenosil-4-metil-tio-2-
oxobutanoato 

Detibiotina sintetase, bioD 
EC 6.3.3.3 
COG 0132 e b r - n s h f 

Adenosilmetionina-8-amino-7-
oxononanooto amidotrasferase, 
bloA 
EC 2.6.1.62 
COG0161 ebronshf 

detibiotina lt-'"ll':--------,~...,..,--------:11~, 7,8 diaminononanoato 

biotina 

Biotina sintase, blo8 
EC 2.8.l._ 
COG0502 ebr-nshf 

ADP ATP 
Fosfato C02 

[labelo 20: Lista d! gen_es envolvidos na via de biossíntese d~ ~-iottn~ ] 

COG B. subti/is M. Borre/ia 
,.... 

Neisseria 
Proteína i=.coli ~-

tuberc u/osis buradorferi pneumonia e meninaitidis 
K]denosilmetionina-8- P161 

bioA 
bioA bioA oioA bioA 

KJmino-7-oxononaoato 0161 
0161 0161 0161 

KJminotransferase 
b502 bioB bioB bioB bioB bioBl 

biatina sintetase b570 0502 0502 0502 0502 bio82 
bioH bioH 
0570 

Proteína de síntese de b500 oioC Rv0089 bioC 
biatina 0500 0500 

b l32 oioD 
bioD bioD lbioD oioD 

k:ietiobiotina sintetase 
0132 

0132 0132 b l32 

8-amino-7- b l56 
bioF 

oioF lbioF lbioF oioF 

pxononanoate sintase !0 156 
0156 lbioF2 0 156 

bl 56 
2124 oiol Rv0766c 

~itocromo P450 2124 12 124 

proteínas envolvidas na biossíntese de biotina segundo a via de E. co/1, 

~- 'X.fastidiosa 
·ntluenzae K)RFs 
lbioA 

P5G02-GL24 
P161 

bl 61 

lbioB P.3-GL2743 
b502 b502 

b7B09-GL37 
0570 

lbioC b6D10-GL52 
b500 :>SOO 
bioD-1 

0.3-GL3346 
bio D-2 

0132 
0132 
DioF 

07B09-GL36 
0156 

0156 

0.3-GL2279 
10F03-GL23 
2124 
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[[~.2. ~cido Fónco] 

codsmato 

L-glutamina 

L-glutamato 

Aminodeoxicorismato sintase 
EC 4.1.3._ 
COG 0512 pabA, componente 1 

0147 pabB. componente li 

piruvato 

4-àminóc4-
deoxiêorismato . 

Aminodeoxicorismato liase, pabC 
COG0ll5 ebr -- sh -

p~aminobenzoafo 

pirofosfato 

ebr -- sh 
ebr -- sh -

·•·······•······························ 
··~t.~~ . • - r.':~~·":.!l.'.· 

[ "U'WU"">r••·-s,,•,mWj 
.. . .• 

Dihidronéopterinà . 

glicolaldeído 
Dihidroneopterina aldolase, folB 
EC 4.1.2.25 
COG 1539 e b r- n s h f 

2~amirio~4-hidrôxi~6-hidroxir:netil, 
· .. 7.8-rlihidrnntP.drlinn 

ATP 

AMP 

6-hidroximetil-7,8-dihidropterina 
pirofosfoquinase. folK 
EC 2.7.6.3 COG 0801 e b r-n s h f 

2°aminO+hidrOxi-6-hidrOximetil- · 
7,8-dlhidropteri~inci difosfoto · 

Dihidropteroato sintase, folP 
EC 2.5.1.15 
COG0294 ebr-nsht 

7,8 dihidrópteroóto 

H4Pfe. glu(n) 
l ~giufomaio 

. . . 
. H4Pte glu(n+ l ) 

fosfato 

ADP 

ATP 
L-glutamato 

ADP 
fosfato 

folC enzima bifuncional 
Dihidrofolato sintase, fole 
EC 6.3.2.12 
COG nõo encontrado e b r - - s h t 

7,8 dihidrofolat~ 

NADPH 

NADP 

Fole enzima bifuncional 
Folipoliglutamato sintase, folC 
EC 6.3.2.17 
COG 0285 eb r -- s h f 

5; 10-métilého THF 

Formato 
ATP 

NADP an 
NADPH 

Fosfato 
ADP 

H20 

10-fÔrmil~ 
THF --· 

Meteniltetrahidrofolato 
ciclohidrolase, folD 
EC 3.5.4.9 
COG 0190 e b r o n s h f 

· 5,JO 
metenil THF . 

134 



fübela 21: Lista dos gen~s ano!~dos ~a ~la de_ biossí~tese de Ácido Fólico _J 

Proteína 
COG 

E.coli 
B. M. Borrelia e. Neisseria l,H. X.fastidiosa 
subtilis tuberculosis burqdorferi toneumoniae meninqitidis influenzae 

dihidrofolato redutase, tipo 1 !0262 dfrA k:/frA ~o/A o/A 'o/A 
EC 1.5.1.3 ~o/A !0262 !0262 !0262 0262 08A04-GL26 
klihidrofolato redutase, tipo !0262 0262 
Ili EC 1.5.1.3 

1539 ~o/B fo/A "o/X "o/B ~o/B o/B 
07A10-GL38 dihidroneopterina aldolase "o/X 1539 1539 1539 1539 

1539 1539 

~olilpoliglutamato sintase EC 0285 ~o/C 'o/C ~o/C olC 
~.3.2.17 / dihidrofolato ~o/C !0285 !0285 0285 10H05-GL02 
~intase K:1285 0285 
EC 6.3.2.12 
metilenotetrahidrofolato 0190 ~o/D 'o/D 'o/D 'o/D b/D 'o/D 
desidrogenase ECl .5.1.5/ 'o/D !0190 0190 0190 0190 0190 K)9A12-GL33 
metenil Ciclohidrolase 0190 10190 
EC 3.5.4.9 
GTP ciclohidrolase 1 0302 'o/E rntrA 'o/E ~o/E I05F05-GL40 
EC 3.5.4.16 0302 b302 0302 !0302 b302 
2-amino-4-hidroxi-6- 0801 'o/K o/K 'o/K 'o/K ~o/K 

0 1A01-GL36 hidroximetil dihidropteridina o/K b80l 0801 0801 !0801 
pirofosfoquinase 0801 11 A03-GL52 

EC 2.7.6.3 !0801 

!0294 
'o/P 

, ui o/P 'o/P 'o/P ~o/Pl 
I07C10-GL44 dihidropteroato sintase 0294 0294 'o/P2 0294 'o/P2 K)294 0294 0294 

Proteína to/ 1 o/1 
Para-aminobenzoato sintase !0512 pabA pabA pabA pabA trpG 
glutamina amidotransferase, 0512 0512 0512 
componente li EC 4.1.3. 
Para-aminobenzoato !0147 pabB 

pabB pabB pabB/pabC trpE 
sintase, componente I EC 

!0147 
0147 b147 0147 

4.1.3. 
4-amino-4-deoxicorismato !0115 pabC pabC pabC pabC/pabB Hl1193 
liase EC4 ... !0115 0115 !0115 0115 
Proteína de dihidrofolato dhpS 
biossintética 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de ácido fólico segundo a via de E. coli. 

11.D.3. LIPOATO 

COG B. IM- Borre/ia ~ Neisseria H. influenzae X.fastidiosa Proteína i=.co/i ~-
subtilis tubercu/osis buradorteri pneumonia e meninaitidis ORFs 

Sintetase de ácido 
0320 

ipA 
yutB i,ipA ipA ipA lipA 

02D03-GL66 0320 0320 !0320 lipóico 0320 
0320 0320 

Lipoato, proteína 0321 ipB ipB ipB llipB 02D03-GL67 
biossintética B 0321 0321 !0321 0321 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de lipoato segundo a via de E. co/i. 
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k::OG lB. subfilis M. Borre/ia r Neisseria '"1- 'i>(.fastidiosa i=.co/i 
,____ 

Proteína tubercu/osis buradorferi 'Dneumoniae meninaifidis 'nfluenzae 

Proteína A de biossíntese 
b535 narA rnoaA rnoaA 

do cofator 
mooA 0535 rnooA2 p535 

molibdopterina 0535 rnoaA3 
0535 

Proteína B de biossíntese b521 
rnooB 

moaB rnooB mog 
do cofator 

0521 
0521 rnoa82 0521 

molibdooterina 0521 

Proteína de biossíntese b315 moaC moac moaC 

do cofator 
mooC 0315 rnoaC2 0315 

molibdopterina 
0315 moaC3 

K:)315 

Fator de conversão de 
1977 

rnoaD 
moa D '(JPhA moaD 

molibdopterina, 1977 
1977 moaD 1977 

isubunidade 1 [MPT) moaD2 
1977 

0314 rnoo E '(JPhA rnoaE 
Fator de conversão de 

m ooE 
0314 moaE 0314 

molibdopterina, 
b314 

moaE2 
!Subunidade 2 [MPT] moaE3 

0314 
Molibdopterina-guanina Não 

m obA 
mobA rnobA mob 

dinucleotídeo, proteína encontra m obB rnobB 
biossintética A da 

Proteína biossintética de 
0303 

m oeA 
moeA moeA rnoeA 

molibdopterina, moeA 0303 
!0303 moeX 0303 

0303 -
0476 m oeB m oeB moeB moeB 0,3-GL2099 

Proteína biossintética de 1179 0476 0476 moeY !0476 0476 
molibdopterina, moeB ygdl ~rvM 0476 HI0118 K)7805-GL20 

1179 1179 1179 1179 
Proteína biossintética de 0521 mog moaB mog mog 
molibdooterina , moa 0521 0521 0521 b521 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de lipoato segundo a via de E. coli. 
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11.D.5. Pantotenato e Coenzima A 

i 2~cet~-isovalerat6 . 

5, 10-metileno-THF 
H:P 

THF 

3-metil-2-oxobutanoato 
hidroximetiltransferase, panB 
EC2.l.2.l l 
COG 0413 e b r-- s - f 

L-asportato 2-dehidrqpcintóato · .. 

Aspartato 1-decarboxilase, panD 
EC 4.1.1.11 
COG0853 ebr -- 1 - I 

NADPH 

NADP 
2-dehidropantoato redutase 
ECJ.l.l.169 

(3-alanino L-pantoato . ·. 

AMP 
pirofosfat 

··· ·· ' . 

Pantoato-beta-alanina ligase, pane 
EC 6.3.2.l 
COG 0414 e b r- - s - f 

. panfoterioto 

ATP 

ADP 

Pantotenato quinase, coaA 
EC 2.7.1.33 
COG l 072 e b r - - - h -

4' 0 fosfoparitotenat6 .... 

CTP 
L-cisteína 

CDP 
fosfato 

P-pantotenato cisteína ligase 
EC 6.3.2.5 

4 '-fosfo-N- · 
pé:lntoten('.ilcistaínci· 

ATP 

nirnfnsfntn 

P-pantotenol cisteína 
decarboxilase 
EC 4.1.1.36 

Pantoteíno-fosfato 
adeniltransferase 
EC 2.7.7.3 

Defosfo°CoA 

ATP 

ADP 

Defosfo- CoA quinase 
EC 2.7.1.24 

· coenzimaA 
137 



[_!abela 23: Lista ~os genes anotados na via de_ ~lossí~tese de Pantotenato e CoA ] 

eoG !3. subtilis M. Borre/ia Ir- Neisseria H. ~.fastidiosa 
Proteína f.co/i ~-

tuberculosis buradorteri bneumoniae 'meninaitidis ·nf/uenzae b RFs 
2-dehidropantoato 

presente 
edutase 

Panteteína fosfato presente 
adeniltransferase 
Desfosfo-eoA quinase loresente 
P-pantotenocisteína presente 
decarboxilase 
P-pantotenato-cisteína 

presente 
liaase 

Pantotenato quinase 
1072 t:oaA ~oaA c:oaA 

1072 l071 1072 
Quetopantoato 0413 

banB 
oanB banB PanB 

l 1A03-GL53 hidroximetiltransferase 
0413 

0413 0413 0413 
Ee 2.1.2.11 
Pantoato-beta alanina 0414 bane pane bane pane 0.3-GL2477 
liaase 0414 0414 b414 0414 
aspartato 1- 0853 PanD panD oanD panD 0.3-GL2476 
decarboxilase b853 0853 0853 0853 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de pantotenato e coenzimaA segundo a via de E. co/i. 

bela 24: Lista de genes anotados na via de biossíntese de Piridoxlna 

eoG ~- subfi/is M. Borre/ia ,-- Neisseria ~- X.fastidiosa 
Proteína lf_co/i ~-

tubercu/osis buradorteri pneumoniae meninaitidis 1influenzae ORFs 
Eritrose 4-fosfato 

'gapA 
dehidroaenase 
Eritrose 4-fosfato epd 
dehidrogenase 

l-deoxixilulose-5-fosfato-
1154 

kíxs ~qiE dxs ldxs dxs kíxs XF- llA08-

~intase 1154 
1154 1154 1154 1154 IGL26 

1154 
Fosfohidroxitreonina 

iserC 
ransaminase 

Proteína biossintética de 1995 lpdxA pdxA b8A03-GLlO 
loiridoxal fosfato 1995 1995 
Eritronato-4-fosfato 1052 pdxB ~oaD Rv0728c Hll556 
k:Jesidroaenase 1052 !052 1052 1052 
piridoxamina 5'-fosfato K:1259 lpdxH pdxH pdxH lpdxH 06C10-GL4l 
oxidase 0259 0259 b259 0259 
piridoxal fosfato, K:1854 lpdxJ pdxJ 03Hl l-GL07 
proteína biossintética 0854 0854 

Piridoxina quinase 
2240 PdxK pdxK HI0405 

2240 2240 2240 

Piridoxal quinase 2 
2240 pdxY HI0405 

2240 2240 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de piridoxina segundo a via de E. coll,. 
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11.D.6. PIRIDOXINA j 

Eritrose-4-fosfa.to 

NAD 

NADH 

'Éritrose-4-fosfato 

desidrogenase, gapA 

Eril rose-4-fosfato 
desidrogenase, epd 

'-

Eritronato-4-fosfato · 

NAD 

NADH 

Erilronalo-4-fosfalo desidrogenase, pdxB 
EC 1.1.1._ 
COG 1052 

· .3-hidroxi-4-fosfo-hidroxi-a
cetobutirato 

L-glutamato 

2-oxoglutarato 

Fosfohidroxitreonina 
tronsaminase, serC 
EC 2.6._._ 
COG 1932 e b r - - s h f 

Fosfo-hidroxi-treonina 

NAD 

C02 
NADH 

Piridoxal fosfato, proteína 
biossinlélica, pdxA 
COG 1995 e----shf 

l-amino0 propan-
2-ona-3-fosfato 

ebr---h-

PdxJ protein, pdxJ 
COG 0854 e- -- - s-f 

. Piridoxina-5 '-fosfato 

Piridoxina-5' -fosfato 
oxidase, pdxH 
COG 0259 e - r - - s h 1 

· Piridoxal-5' -fosfato 

··· Gliceraldeído-3-
fosfato + piruvato 

l -deoxixilulose-5-fosfato 

sintase, dxs 
COG1154 ebr-nshf 

Deoxixiiulose-5-
fosfàto . 
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l[tt.o.7. Nucleotídeos de Plrfdln_i] 

L-aspartdto 

ATP 

pirofosfato 

Nicotinato
mononucleotídeo 
adenosiltransferase 
EC 2.7.7.18 

deamino-NAD . 

L-aspartato oxidase, nadB 
EC 1.4.3._ 
COG0029 ebr - - s - 1 o 

iminoaspartato 

Dihidroxi-acetona-fosfato 

Fosfato 
2H20 

Quinolinato fosforibosiltranslerase 
{decarboxilato), nade 
EC 2.4.2.19 
COG0157 ebr--shl 

Pirofosfato 
CO, 

PRPP 

NAD+ sintetase, NH,-dependente, nadE 
EC 6.3.l .5 
COG 0171, sintase e b r o - - s -1 
COG 0388, hidrolase e b r - - s - 1 

NH3 
ATP 

AMP 
pirofosfato 

NAD+ sintetase, glutamina dependente, nadE 
EC 6.3.l .5 
COG 0171 , sintase 
COG 0388, hidrolase 

H20 
L-glutamina 
ATP 

ebro -- s- f 
eb r - - s - f 

AMP 
pirofosfato 
L-glutamato 

Quinolinato sintetase A, nadA 
COG 0379 e b r - - s - 1 

. quinoli~Ôto · 

NAD 
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1 Tabela 25: Lista dos genes anotados na via de biossíntese de Nucleotídeos de Piridina 

eOG B. subtilis M. Borre/ia Ir- Neisseria H. X.fastidiosa ~-
Proteína ~.c o/i tubercu/osis burgdorferi pneumoniae meningifidis ünf/uenzae ORFs 

quinolinate sinte tase A 
0379 'tnadA nadA nadA nadA 07C09-GL33 

0379 0379 0379 0379 

L-aspartato oxidase 
0029 ',nadB nadB nadB nadB 07C09-GL34 

0029 0029 0029 I0029 
nicotinato 0157 

',nade 
',nade nade nade 

P3H12-GL01 mononucleotídeo b157 0157 
oirofosforilase 

0157 P157 

NH3-dependente, NAD 
0171 ',nadE hadE Rv2438c nadE nadE b5F05-GL 12 

b171 Pl 71 0171 0171 b171 sintetase 
b388 b388 0388 b388 

nicotinato fosforibosil 1488 pnc B rtueK Rv0573c pncB b3C11-GL26 
~ransferase 1488 1488 1488 1488 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de nucleotídeos de piridina segundo a via de E. coll. 

Tabela 26: Lista dos enes anotados na via de biossíntese de Tlamina 

eOG 8. ~- Borre/ia r- Neisseria H. X.fastidiosa Proteína r=.coli ~-
subtilis tuberc ulosis buradorferi oneumoniae meninaitidis •nf/uenzae ORFs 

~iamina, proteína p422 thiC thiA thiC ~hiC ~hiC 0.4-GL2864 
biossintética 0422 0422 0422 No coa 0422 

~osfometilp irim idina b351 
thiD 

thiD ~hiD thiD thiD 
P7C04-GL03 thiK b35l b351 quinase 0351 

0351 
P35l 

~iamina-fosfato b352 'hiE thiC thiE thiE thiE 10F03-GL24 
oirofosforilase EC 2.5.1.3 0352 0352 0352 0352 b352 

1179 'hiF moeY thiF moeB 
b476 moeB P476 0476 

b7B05-GL20 
Proteína thiF b476 HI0l 18 

r,-gdl 1179 
1179 

1179 

Proteína fhiG 
2022 ~hiG yjbT thiG thiG b3D03-GL16 

2022 2022 2022 2022 
1060 Rvl 173 ~Pn0513 

Proteína fhiH 
thiH 1060 ~Pn0911 
1060 1060 

Hidroximetil p iridina 0693 thiJ r,traA Rv0052 thiJ 

quinase 2 K)693 
K)693 0693 0693 

Nào 
iamina quinase encon ~hiK 

Irado 
ltiamina-monofosfato 0611 thil r,tdiA thil thiL thil 08D10-GL36 
louinase 0611 b611 0611 0611 0611 
14-metil-5-beta- 2145 thiM thiK HI04.J5 
hid roxietiltiazol quinase 2145 2145 2145 

1-deoxixilulose-5-fosfato-
1154 

dxs 
yqiE k:lxs dxs k:lxs k:lxs 

11A08-GL26 
lsintase 1154 

1154 1154 1154 1154 
1154 

1-deoxi-D-xilulose 5- b743 dxr yluB Rv2870c dxr k:lxr dxr 
blG04-GL27 

Wosfato redutoisomerase yaeM 0743 K)743 0743 0743 K)743 
0743 

lipoproteína de Não iapbE opbE 

biossíntese de tiamina encon 
ltrado 

Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Tiamina segundo a via de E. coll. 
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~ I.D.8.~ ~MINA J 
5' -fosforibosil-5- · 
arriinoímidazol .· 

Proteína ThiC, thiC 
COG 0422 e b r - - s h f 

4-àmino-5-hidroximetil~ 
2:rn~tilpirimidirio ... 

ATP 

ADP 
Hidroximetilpirimidina 
quinase 2, lhiJ 
EC 2.7.1.49 
COG 0693 e b r o - - - -

4~amino-5-hidroximetil~2-
metilpÍrimidina fosfato 

ATP 

ADP 

HMP-P quinase, lhiD 
EC 2.7.4.7 
COG 0351 e b r - - s h f 

4-ctrriino-5-hid;6ximetil2~ •• .. 
mefilpirimidina~pirofosfato········ 

pirofosfato 

namina fosfato sintase, thlE 
EC 2.5.1.3 
COG 0352 e b r - - s h f 

Proteína thiG, thiG 
COG 2022 e b r - - s - f 
Proteína thiF, thif 

· _piruvato . 

L-tirosina 
L-cisteína COG, família 1 1179 e b - - - - h f 

COG, fomílio20476 e b r - - s h f 

e 1 de tirosina 4-
hidroxi-benzil

álcool 

ATP 

ADP 

.. . 

Proteína thiH, lhiH 
COG 1060 e-r - n- --

THZ quinase, lhiM 
EC 2.7.1.50 
COG 2145 e b --- - h -

4~metil-5-(13hidro:Xiêfir) tlàzol fosfato ' · 

Tiamina quinase, lhiK 
EC 2.7.1.89 
COG não encontrado e - - - - - - -

(. jiarriina 
·· = 

.. . . . ATP 
· J íamina~fosfafo 

ATP 

ADP 
Tiamina fosfato quinase, thll 
EC 2.7.4.16 
COG 0611 eb r - - s h f 

Tidmina
pirofosfoto . 

142 

l 



@ .9. Riboflavina -~ 

formato 
pirofosfato 

GTP 

GTP ciclohidrolase li, ribA 
EC 3.5.4.25 
COG 0807 e b r - n s h f 

2,5-diamino,6-hidmxi~4·(5-
fosforibosilamino) pirimidinà 

Pirimidina deaminase, ribD 
COG0117 e br-nshf 

5:amino-6-(ribosildmino)-2,4-
í 1 H,3H)-pirimidinadipna 5' -fosfato 

Pirimidina redutase, ribD 
COG 1985 e b r-n s hf 

5-amino-2;6-dioxi-4-(5' 0 

fosforibitilaminol pirimidina 

Pirimidina fosfatase 
fosfato 

. S~amino-{>-ribitilamino-2,4 .... • 
flH,3H)-pirimidinodiona .. ~,,_ __ 

fosfato 

Ribulose-5-fo~fato 

formato 

3,4-dihidroxi-2-butanona 4-
fosfato sintase, ribB 
COG0108 ebr-nsh f 

3,4-dihidroxi-2• . 
butanona -4-P 

Riboflavina sintase, cadeia beta, ribH 
EC 2.5.1.9 
COG0054 ebr - nshf 

6,7-dimetil-8-( 1 D-ribitil)lumazina 

4-( 1-D-ribitilamino)-5-amino-
2,6-dihidroxipirimidina 

ATP 

ADP 

Riboflavina sintase,cadeia alfa, ribE 
EC2.5.1.9 
COG 0307 e b r - n s h t 

riboflavina 

{Proteína de biossíntese de riboflavina 
! Riboflavina quinase, ribf 
i EC 2.7.1.26 
[ COG nõo encontrado e b r - n s h f 
··...,reee e · iir,:e.· 

( FMN : ! 
ATP 'Proteína de biossíntese de nboflav,na · 
.j:.:.:....J .................................................................... . 

' FAD sintetase, ribf · 
pirofosfato ; EC 2.7.7.2 ' 

( COG 0196 e b r- n s h f 
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[Íabela 28: __ ~lst<:1 d_os genes anota~os na_ via del>lossíntes~ de Rlbofla~lna __ -~ 

COG ~- subti/is M. Borre/ia ,--. Neisseria H. X.fastidiosa 
Proteína 'if.co/i ~-

tuberculosis buradorferi oneumoniae meninqitidis ~nfluenzae ORFs 
!0807 ibA ibA ibA+ ribB ibA ibA 08D10-GL39 

K;TP ciclohidrolase li 
lribA I0807 ibA2 0807 ibA+ribB i0807 11A02-GL-42 
I0807 i0 108 0807 0 108 I0 108 

0108 i0807 
!0 108 ibA ibB+ ribA ibA+ribB ibB K)8D10-GL39 

(3,4-dihidroxi-2-butanona- ibB ibA ibA2 0108 Kl 108 11A02-GL42 
4-fosfato I0 108 IO J08 0108 K)807 !0 108 

I0807 0807 Kl807 

Deaminase riboflavina 
IO l 17 ibG ibD •"ibG ibD ibD i08D 1 O-G L43 

específica/ 5-
1985 ibD ibT ibG ICP0998 b 117 Kl l 17 

fosforibosilamino uracil 
bl 17 bl 17 0117 IOl 17 1985 b .3-GL0207 

edutase 
1985 1985 1985 1985 1985 

iboflavina sintase, b307 ibE ibB ibC ibE rribE ibE i08D10-GL40 
cadeia alfa 0307 0307 0307 I0307 0307 0307 

0054 
ibH 

ibH ,.ibH ibH .-;bH ibH XF-08D10-
Riboflavina sintase, 

0054 
0054 0054 K)()54 po54 GL38 

cadeia beta 0054 

Riboflavina quinase/ 
I0 196 ib F ibC .-ibF ibF ibF ibF b9A12-GL18 

0 196 ibR I0 196 K:) 196 0196 b 196 
FMN adeniltransferase 

0196 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de Riboflavina segundo a via de E. co/i. 

144 



[].~.1 O. ! iorre~~~lna, Glutarredoxina, ? l_utatl_ã~- I] 

a. Glutatião 

· L-glutamato 
. 1 -r.i<:tÂínn 

Ou via alternativa abaixo 

· Glutatião dissi.;ilfetó •.· 

Glutatiõo redutase, gor 
COG 1249 ebr - n-h -

NADPH + W 
NADP 

GlutatJãO (GSH) 

o Glutamato-cisteína ligase, gshA 
EC 6.3.2.2 
COG não encontrado e - r • • s • f 

' · ... l-ycglütamilcisteína 
-é----1!'.------,.....,,----------,-

ATP ADP 
fosfato 

Glutaliona sintase, gshB 
EC 6.3.2.3 
COG0189 e- -·· S· f 

ATP 
L-glicina 

Fosfato 
ADP 

[ T~bela 28~ Lista dos gen~s anotadc;;s na via de blossí~tese -~e Tir.;odoxina, · Glutared~xina e Glutatlona 

COG B. subtilis M Borre/ia ~ N.meningitidis H. X.fastidioso Proteína 11=.coli ~-
tubercu/osis buradorferi oneumoniae ·ntluenzae ORFs 

~ama-glutamil 
J405 

~gt 
ggt ggtA ggt 

07H02-GL33 0405 ggtB transpeptidase P405 
::l405 0405 

~lutationa redutase, NADPH 
l'.?49 gor pdhD gorA CPn0833 gor 

1249 1249 !249 1249 1249 
0695 grxA ytnl rirdH grx 

glutarredoxina 0695 !0695 b695 0695 

glutarredoxina 2 J695 grxB grx 
0695 P695 

0695 grxC P7H03-GL20 
glutarredoxina 3 yibM f'.}695 

0695 

"Glutaredoxin like protein" 
,J'.278 ydhD yqhl Rv3116 g/pE Hll 165 

b5B03-Gll l 
/" Rhodanese-related 

)607 0278 P607 8607 0607 r,)278 
18278 

sulfurtransferases'' g/pE ~/pE P6ü7 0607 b6o7 
gshA gshA b7C l 2-GL50 

glutamato-cisteina ligase gshA hão 
~ncontrado 

glutatião sintetase 
:)189 gshB ~shB b5F05-GL-05 

0189 )189 0189 

Glutatião transferase 0625 gst bphH 
')625 0625 

"glutaredoxin-like protein", Não nrdH 
encont nrdH doadora de hidrogênio 
rodo 

iorredoxina 
r1526 

trxA trxA trxC trxA trxA trxM 07C06-GL15 

..)526 0526 0526 b.526 ')526 0526 07B07-GL35 
0526 

b526 trxc trxA 
iorredoxina 2 yfiG b526 

05?.6 

coenzima F390 sintetase 1541 1787664 07C09-GL29 
1541 1541 

Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de tireodoxina, glutaredoxina e glutationa segundo as vias de E. coli. 
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11.D.11. Menaquinona e Ublqulnona 

a. Menaquinona 

· fiamina-pirofosfato 

2-oxoglutarato decarboxilase, menD 
EC 4.1.1.71 
COG 1165 e b r- - - h -

Cotisrnat6 

lsocorismato sintase, menaquinona 
específica, menf 
EC 5.4.99.6 
COG 1169 e b r - - - h -

Succinató
sP.minlrlAírln~tinminn 

isóçorisrrycto 

C02 
piruvato 

SHCHC sintase, menD 
COG 1165 e b r - - - h -

.. 2-su;cinil-6-hÍdrbxi-2,4-
.· c_iclohexadieno-i ::carboxilato 

O-succinílbenzoato-CoA 
sintase, menC 
COG 1441 e b r---h-

0-succinilbenzoato 

CoenzimaA 
ATP 

Pirofosfato 
AMP 

O-succinilbenzóico-ócido-CoA ligase, 
men E 
EC 6.2.1 .26 
COG 2228 e b r- -- h -

0-succinilbentoil-CoA 

CoenzimaA 
Nafloato sintase, menB 
EC 4. 1.3.36 
COG0447 ebr- - -h-

1.4 dihidroxi-2cnaftoato 

Poliprenilpirofosfato 

C02 
pirofosfato 

1.4-dihidroxi-2-naftoato 
octapreníltransferase, menA 
COG 1575 ebr-- - h-

demetilmer\aql.Jinona 

S-adenosil-L-metionina 

S-adenosil-homocisteína 

S-adenosilmetionina 2-DMK 
metiltrasferase, ublE 
COG2226 ebr - ns- f 

menaquihona 
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b. Ublqulnona 

corismato 

Corismato piruvato liase, ublC 
EC4._._._ 
COG nõo encontrado 

piruvato 
4-hidrobenzoato 
octapreniltransferase, ubiA 
EC 2.5.1._ 

'3-octaprenil-4-hidroxibenzoato decarboxilase 2, ublX 'I 
EC 4.1.1._ 

COG 0382 e -- - n - - f 

2-octaprenilfenol 

COG 0163 e b - - n - --
3-octaprenil-4-hidroxibenzoato decarboxilase, ubiD 
EC 4.1.1._ 
COG nõo encontrado 

'-

(2-oc!aprenilfenol hidroxylase J 

2-octaprenil-6s .·. 
hidroxifenol 

Ubiquinona-8 

S-adenosil-L-metionina S-adenosil-homocisteína 

3-demetilubiquinona 3-
metiltransferase, ubiG 
EC 2. 1.l.64 
COG 2227 e - --- s- f 

S-adenosil-homocisteína S-adenosil-L-metionina 

Farnesilfarnesilgeraniol 

pirofosfato 

·. 3-odÔpreni!-4~. 
-hirlrohP.mr'intn .. 

2-octoprenil+ 
hirl"roliih,,;ri,.,-;cíto · 

2-octaprenil-6-metoxifenol 
hidroxilase, ubiH 
EC 1.14.3._ 
COG0654 ebr - -s - 1 

2-octaprenil-6-mefoxi- . 
1.4-hAmho.tiinnrin 

2-oc!aprenil-6-metoxi-1,4-
benzoquinona metilase, ubiE 
COG 2226 e b r- n s - 1 

-· 2°~ctap~enil~3-rrjetH~6-
metoxi-1 :4-behzoauinona ·· 

2-octaprenil-3-metil-6-metoxi-l ,4-
benzoquinona hidroxilase, ubif 
COG nõo encontrado 

. . . -

2-octaprenil-3-metil-5-hi_droxi-
6~metoxF1 ,4-~enzotiuinóna 
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abela 29: Lista_de genes anotados na via~ biossíntese de Ublqulnona e Mena uinona 

COG IB. subtilis M. Borre/ia ~ Neisseria H. ~.fastidiosa 
Proteína lf.co/i '-- • 

uberculosis 'burodorferi oneumoniae meninait idis ·ntluenzae ORFs 

geraniltranstransferase/ 
bl42 IispA tyqiD ·dsA IispB CPn0748 ·spA ·spA 

07C04-GL65 
iarnesil-difosfato sintase b142 0142 ·dsA2 b 142 0142 Pl42 0142 

0142 
octaprenil-difosfato P142 lispB P1 42 ·dsB iispB 0142 ·spB ispB 07Cl2-GL03 
sintase b142 0142 K:)142 b142 0142 
4-dihidroxi-2-naftoato 1575 ',-nenA ywaB rnenA rnenA 
octaoreniltransferase 1575 1575 1575 1575 

naftoato sintase 
p447 ',-nenB ',-nenB ',-nenB rnenB 

b447 I0447 !0447 0447 
O-succinilbenzoato-CoA 1441 ',-nenC ',-nenC ',-nenC menC 
sintase 1441 1441 1441 1441 
2-succinil-6-hidroxi-2,4- 1165 

menD 
',-nenD ',-nenD menD 

ICiclohexadieno-1- 1165 1165 1165 1165 
icarboxilato sintase 
O-succinilbenzóico 2228 menE menE menE menE 
âcido-CoA liaase 2228 2228 t2228 2228 
menaquinona- 1169 

menF 
menF ientC menF 

específica isocorismato 1169 1169 1169 1169 
lsintase 
~-adenosilmetionina 2- 0684 

menG menG menG 
demetilmenaquinona 0684 0684 0684 
metiltransferase 
hidroxibenzoato 0382 ubiA ubiA b.3-GL2737 
octapreniltransferase 0382 0382 0382 

Não 
~orismato piruvato liase encon1r ubiC 

ado 
ubiquinona/menaquinon 2226 ubiE gerCB ubiE ubiE ubiE b4A09-GL27 
e transferase 2226 2226 2226 2226 2226 
t2-octaprenil-3-metil6-
metoxi-1,4- ubiF 
benzoauinona hidrolase 
G,4-dihidroxi-5- 2227 

ubiG 
ubiG 

K) .3-GL3353 
hexaprenilbenzoato 2227 2227 
metiltransferase 
~-octaprenil-6- I0654 ubiH yhjG Rv1751 ubiH 08A03-GL14 
metoxifenol hidroxilase 0654 0654 0654 0654 
octaprenil-4- ubiD 

ubiX 3 
hidroxibenzoato carboxi- ubiX 
liase 

K)661 KJarF Rv0647c aarF 
07F02-Gll4 

não 0661 
0661 

Proteína de biossíntese encon 
07B05-GllO 

de ubiquinona trado 
não 

yigR 
encontrado 

I0661 
heptaprenil difosfato gerCA 1 
sintase, comoonente 1 
heptaprenil difosfato 19erCC 
sintase, componente li !0 142 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de tireodoxina, glutaredoxina e glutahona segundo as vias de E. coli. 
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li.D. 12. Heme e Siroheme 

L~gh.1tamato 

ATP 
IRNAg11 

AMP 
pirofosfato 

Glulamil-lRNA sintetase, gltX 
EC 6.1.1.17 
COG 0008 ebron-hf 

l ~alutamil-tRNA glt 

NADPH 

IRNAgll 
NADP 

Glulamil-tRNA redulase, hemA 
EC l ._._._ 
COG 0373 ebr- ns - f 

· Glutamoto-1-semialdeídó 

Glulamalo-1-semialdeído aminolransferase, heml 
EC 5.4.3.B 
COGOOOl e br-ns-f 

_· 5-amino~levulináfo 

Porfobilinogênio sinlase, hemB 
EC 4.2.1.24 
COGOll3 ebr-ns-f 

pórfobilinoi:iêniei 

Hidrometilbilano sinlase, hemC 
EC 4.3.l.B 
COG0l 81 ebr-ns -f 

Uroporfirinogênio Ili sintase, hemO 
EC 4.2.l.75 
COG 1587 ebr- ns-f 

Coproporfirinogênio Ili 

Coproporfirinogênio 
oxidase, aeróbia, hemf 
EC 1.3.3.3 
COG 0408 e- -- -- - f 

S-adenosil-1,.metionina 
UroJortiririogênio2111_ 

S-adenosil-homocisleína 

Uroporlirinogênio 
metiltransferase, cysG 
COG 0007 ebr - -s - f 

Dihidrç,-sirohidrç,clorina 1648 ebr -- s - f 

NAD 

NADH 

1 ,3- dimetiluroporfirinogênio Ili 
desidrogenase, cysG 

siroliidroclórina · 

sitoheme 

Siroheme 
ferroquelalase, cysG 

prótoporfiririogênio 

Protoporfirinogênio oxidase, hemG 
EC 1.3.3.4 
COG 0716 eb- - - - h -

Protoporfiriria IX 

Ferroquetalase, hemH 
EC 4.9.9.1.1 
COG 027 6 ebr - nshf 

protoheme 

Heme O sintase, cyoE 
e ------ -

Hem~O 

Fe 2+ 

2 W 

Farnesil-PP 

pirofosfoto 

149 



Tabela 30: Lista dos enes anotados nas vias de biossíntese de Heme e Slroheme 

COG ~- ~- Borre/ia Ir Neisseria H. IX.fastidiosa 
Proteína i=.coli 1'--· 

subti/is tubercu/osi< lhuradorleri 'Dneum oniae meninaitidis "nf/uenzae b RFs 
0007 :::ysG nasF t:ysG cysGl 08A03-GL 17 

siroheme sintase 1648 0007 0007 0007 cysG2 b007 
1648 1648 1648 1648 

Heme O-sintase cvo E 

glutamil-tRNA redutase 
0373 hemA hemA ~emA hemA hernA 07C01-GL43 

0373 0373 0373 I0373 0373 
delta-aminolevulínico I0113 hemB hemB ~ernB hemB hemB 1 lA07-GL02 
ácido desidratase 0113 0113 01 13 0113 Pll3 
porfobilinogênio I0181 hemC hemC hemC hemC hemC 07G02-GL15 
deaminase 0181 0181 0181 I0181 0181 
uroporfirinogênio-111 1587 hemD hemD Rv0511 K;Pn0522 hemD 09C12-GL27 
isintase 1587 1587 1587 1587 1587 
uroporfirinogênio Ili I0407 hemE nernE nernE hernE hemE 06Cl0-GL36 
decarboxilase 0407 0407 0407 0407 0407 
coproportirinogênio Ili b408 hemF 03E01-GL23 
oxidase, aeróbica 0408 0408 
protoportirinogênio 0716 hem G ykuN HI0191 
oxidase EC 1.3.3.4 0716 0716 0716 

Protoheme ferro-liase 
0276 hemH hemH hemZ hemH hemH hemH 07A01-GL58 

0276 0276 0276 0276 0276 0276 
protoporfirinogênio 0500 lhernK ywkE hemK hemK CPn0114 hem K 0IH09-GL23 
K:>xidase 0500 )500 )500 0500 0500 0500 0500 
~lutamato-1-semialdeído 0001 heml gsaB heml heml heml 11A07-GL08 
t2, 1-aminomutase l0001 0001 0001 0001 0001 
coproporfirinogênio Ili 0635 hemN hernN hemN hemN hemN hemN hernN 
K:>xidase, anaeróbica l0635 0635 0635 0635 0635 0635 

Protoporfirinogênio 
1232 hemY hemY hemY' hemY 

Not 1232 1232 1232 
oxidase ~ound 

glutamil-tRNA sintetase 0008 g ltX 'gltX g/tS gltX g/tX 'gltX 08A03-GL34 
0008 0008 0008 )008 0008 0008 I0008 

0457 hemY 
Proteína de biossíntese não 11H05-GL49 
~e porfirina encon 0457 

trdo 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de heme e siroheme segundo as vias de E. co/1. 

1 li.D.14: Cobalamina 
... . . 

COG ~- ~ - Borre/ia 
,... 

Neisseria H. X.fastidiosa 
Proteína i=.coli ~-

15ubti/is tubercu/osis oumdorleri oneumoniae meninaitidis 1influenzae 
cobinamida 2109 ~obA 
adenosiltransferase/ ptuR 2109 
~obalamina 2109 
bdenosiltransferase 
c obalamina 5'-fosfato 0368 

t:obS 
t:obS 

sintase/ c obalamina 0368 
b368 

sintase 
dimetilbenzimidazol 2038 cobT t:obT 
osforibosiltransferase 2038 2038 

cobinamida 2087 :::obU 
t:obU 

quinase/cobinamida-P 2087 
çiuanilil transferase 

2087 

Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese cobalamina segundo as vias de E. coli. 
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11.D.15. Entero uelina 

eOG B. v\-1. Borre/ia r 'Neisseria H. IX.fastidiosa Proteína lf.c o/i ~-
-ubtilis uberculosis buradorferi bneumoniae meninaitidis ·ntluenzae 

2,3-dihidro-2,3- 1028 
'rentA idhbA Rv 1941 K:Pn0296 HI0 155 

dihidroxibenzoato 1028 1028 1028 1028 1028 
k:lesidrogenase 

isocorismatase 1535 'rentB b hbB 
1535 1535 

lsocorismato sintase, 1169 
i,ente b hbe ',ente menF 

específico de 1169 1169 1169 1169 
~nterobactina 
Wosfopanteteinil Not 
transferase, subunidade found 
k:le enterobactina 

',entD 
/enteroquelina sintase 
(complexo 
multienzimático) 
~ubunidade E de 2,3- 1021 kihbE RV2384 
k:lihidroxibenzoato-AMP 

entE 
1021 1021 

ligase e enterobactina 
1021 

~intase (complexo 
multienzimático) 
Enzima serina-ativadora, 1020 dhbF Rv2380c 
~ubunidade de entF 1020 1020 
~nterobactina sintase 

1020 
(complexo 
multienzimático 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese enteroquelina segundo as vias de E. coli. 

!_: I1.D.16. Bio terina 

Proteína COG i=. c o/i ~- subtilis M. ~arrelia ~ Neisseria V-,. IX. fastidiosa ~-
tuberculosis 1/:>urqdorferi bneumoniae meninaitidis ~nfluenzae 

6-piruvoil 0720 YgcM YkvK ~gc M [YgcM KJ5G02-GL31 
tetrahidrobiopt 0720 0720 Kl720 P720 
erina sintase 
pterina-4-alpha-2)54 moaB P7H03-GL35 
carbinolamina 2154 Ql54 
desidratase 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese biopterina. 
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li. BIOSSINTESE DE PEQUENAS MOLÉCULAS 
I!,,,,;;~;?.2;;;;;;;;;;.;~;.;;;;s~;s;;;;;:~[;;E;5~3:;:;;;;;;;;#.,=.dJ 

li.E. Ácidos Graxos e Fosfatídicos 

Tabela: Lista dos enes· anotados nas-vias de biossíntese de ácidos raxos e fosfatídicos 

coo ~- M. Borre/ia r- Neisseria H. IX.fastidiosa Proteína - .coli ~-
$Ubfi/is tuberculosis buradorferi oneumoniae meninaitidis ünfluenzae 

12- Não 
acilglicerofosfoetanola encon 
mina trado iaac 
KJciltransferase/acil-ACP 
~intetase 
pcetil-CoA carboxilase 0825 

iaccA 
bccA bccD aacA accAl pccA 

P5G02-GL44 'çarboxiltransferase , 
b825 

0825 0825 0852 accA2 0825 0825 
~ubunidade alfa '0777 
BCCP-subunidade de 0511 accB bccA3 aac B accB accB 
biotina de "carboxil pccB 0511 0511 0511 0511 03Hl 1-GL24 
carrier protein" e acetil IOS 11 0511 
k:oA carboxilase 
biotina carboxilase de 0439 

iaccC 
accC iaccAl aacC accC accC 

03H11-GL23 
pcetil CoA carboxilase , 0439 0439 accC 0439 
1eadeia alfa 

0439 0439 0439 

0777 bccDl aacD accD accD 
K:]cetil-coenzima A pccD2 i0777 0777 
1earboxilase carboxil iaccD accD3 0.3-GL0624 
~ransferase , cadeia b777 accD4 0777 
beta accD5 

0777 
"acyl carrier protein" 1182 acpD acpD 
fosfodiesterase 1182 1182 

"acyl carrier protein" 0236 acpP acpA acpM B80704 pcpP iacpl acpP 09O12-Gll 1 
0236 0236 0236 0236 D236 IOCP2 )236 0236 

"acyl carrier protein" 
0236 0.5-GL 1098 

0236 

"holo-[ acil-carrier-
0736 acpS acpS 880010 iacpS pcpS 

dpj 0736 b736 b736 
protein] sintase" 

0736 
Acil-coenzima A 0365 acs acsA acs 
sintetase 0365 0365 0365 

CDP-diacilglicerol 12134 ::dh cdh 
oirofosfatase 2134 2134 
CDP-diglicerídeo !0575 cdsA ICdsA cdsA c dsA cdsA 'çdsA ICdsA b1G04-GL28 
sintetase 0575 b575 0575 b575 0575 0575 0575 
Ciclopropano acil 2230 cfa Rv3392c 
fosfolioídio sintase 2230 2230 

b818 dgkA kfgkA 'dgkA k:JgkA 
diacilglicerol quinase 0818 0818 b818 

"beta-hidroxidecanoil- !0764 CPn0651 fobA 
acil carrier protein 'abA 0764 b764 07A01-GL46 
dehidratase" 0764 0764 

beta-quetoacil-ACP 0304 ~asA C Pn0916 fabB 
sintase 1/ malonil-ACP fab8 ~as8 0304 0304 
decarboxilase p304 b304 
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continua cão 
"malonil CoA-acil 0331 ~abD 'abD 1'abD abD 'abD "abD 09G12-GL14 
~arrier protein b33l 

0331 b331 0331 0331 
0331 

~ransacilase" 
"3-oxoacil- [acil-carrier- 0304 ~abF 1<.asA abF 'abF l 'abB 09G12-GL10 
protein] sintase li b304 

0304 0304 'abF2 0304 07G02-GL31 
beta-ketoacyl-acp 0304 
synthase li" 

1028 'abG 'abGl fobG FabGl 'abG 05G02-GL06 
I:-3-oxoacil [ acyl-carrier- "abG 1028 1028 1028 'abG2 1028 09G12-GL12 
protein] redutase" 1028 1028 

"oxoacil- [ acyl-carrier- 0332 fabH 
FabH 880683 fobH 'abH FabH 11808-GL06 

protein] sintase Ili" b332 
0332 0332 K)332 0332 05F05-GL21 

0332 
enoil-ACP redutase 0623 fabl 

·nhA lfabl 'ab l fab f 
(NADH) 0623 

0623 b623 0623 

beta-hidroxiacil-ACP 0764 FabZ ifab Z ~ab Z abZ 01G04-GL23 
desidratase 0764 b764 0764 n764 
acetoacetil-CoA 1028 

'abG 
01A03-GL02 

edutase 1028 
' ' . Legenda: proteínas envolvidas na b1ossmtese de ácidos graxos e fosfahd1cos segundo as vias de E. coli. 
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~p .: . .!!.'.? . ..... _ · - ·· ._.:.., .- __ __ _ » __ ·····- ~ - _ _ _ _ . • _ . • : -·· · · · .::<.:.? ..• ::<?2 2} : L . •.. c, .. -·'· ---··-·- -·-· • ---~': 
li li. BIOSSINTESE DE PEQUENAS MOLECULAS . f 
L. ........................ .. ....... .... . . ............. . ............ ............ . ......... ..... .... ......... .... ... ..... .. .. ....... :" 

L-ornitina 

an:1inina 

Arginina descarboxilase, ;, 
speA ) 
EC 4.1.1.19 eb - · .. s - f 
COG 1166 

Agmatinase, speB 
EC 3.5.3.11 
COG 0010 eb · · · · · · 

espermidina 

S-adenosiH-metionina 

S-adenosilmetionina 
descarboxilase, speD 
EC 4.1.1.50 
COG1585 e .... . ... J 

S-adenosil-metioninamina 

5' metiltioadenosina 

. Tabela: Ustados_genes anotados_na vla_de.blossíntese_de.poliamlnas 

COG ~. subtilis M . Borre/ia Ir- INeisseria H .influenzae X.fastidiosa 
Proteína ~.coli ~-

tubercu/osis buradorferi IDneumoniae meninaitidis 
Glutationil I0154 HI0929 
espermidina gsp 

~; · 5 .:1 

,intetase/glutationil 
espermidina 

r.1 s.: 
amidase 
Arginina l l ·6 

speA 
r:,peA ~peA 0.4-GL0249 

decarboxilase, 
biossintética 

i] ()6 11 66 

()() 1() 6peB 

agmatinase 
~peB r,óo 
()r,t(l 2,i,c.;;,r,h 

o do 
Ornitina 1982 ~peC speA adi i,p eF 
k;Jecarboxilase !90? 19[2 1\)82 1982 
~-adenosil 1585 

~peD ~7B05-GL 11 
metionina 

l -585 1 r·ct~'. 
decarboxilase 

. 0N 

~spermidina sintase 
J4'2 l ~peE r:,peE spe E speE ~7A09-GL53 

.) ,\:? ] 04::~ i r)42 1 0421 
Orntina j9b2 

~peF 
~peA KJdi 6peF 

k;Jecarboxilase, 1 -.- 1982 1"82 198? " 
indutível 
Espermidina 

~peG 
K]cetiltransferase 
Usina decarboxilase 'CadA 
Legenda: proteínas envolvidas na biossíntese de poliaminas segundo as vias de E. coli. 
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Xylella fastidiosa ORF XF1001 (gene argB) 

Modelo 
Seq- Seq- HMM- HMM-

Valor 
de até de até 

E-
value 

Descrição 

! ! aaquinase 38 232 1 

Acetiltransf 334 404 1 

248 82.2 

71 5.8 

4.4e-22 Família Aminoácido quinase 

0 082 Família Acetiltransferase 
. (GNAT) 

aaquinase 38-232 
Acetiltransferase 334-404 

Escherichia coli (gene arg~ _J 

Modelo 
Seq- Seq- HMM-
de até de 

HMM- E-
t
, Valor 

a e value 
Descrição 

!! aaquinase 26 237 1 248 

71 

83 .5 

41.1 

J.Se-22 Família Aminoácido quinase 

! ! Acetiltransf 342 414 1 

aaquinase 26-237 
Acetiltransferase 342-414 

Escherichia coli (gene arg_filj 

11 
_
09 

Família Acetiltransferase 
. e (GNAT) 

Modelo Seq-de Seq-até HMM-de HMM-até Score E-value Descrição 

Smr 7 72 1 81 -22.2 0.52 Domínio Smr 

!! aaguinase 3 202 1 248 106.2 2.6e-29 Família Aminoácido quinase 

aaquinase 3-202 
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J · Bacil/us sÜbtilis gene argl)_j 

Modelo Seq-de Seq-até HMM-de HMM-até Valor E-value Descrição 

!! ArgJ 22 406 1 405 866.4 3.Se-258 Família argJ 

ArgJ 22-406 

J Bacil/us sÜbtilis (gene arg_êJJ 

Modelo Seq-de Seq-até HMM-de HMM-até Valor E-value Descrição 

!! aaquinase 3 200 1 248 174.4 7.9e-50 Família Aminoácido quinase 

aaquinase 3-200 
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