
Universidade de São Paulo 

Instituto de Biociências 

 

 

 

JOSÉ RENATO ROSA CUSSIOL 

 

 

 

Caracterização funcional de uma nova proteína 

antioxidante: Ohr (Organic Hydroperoxide 

Resistance Protein). Vias de redução e expressão 

em Xylella fastidiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2010 

  



 

 

Universidade de São Paulo 

Instituto de Biociências 

 

 

 

JOSÉ RENATO ROSA CUSSIOL 

 

 

 

Caracterização funcional de uma nova proteína 

antioxidante: Ohr (Organic Hydroperoxide 

Resistance Protein). Vias de redução e expressão 

em Xylella fastidiosa 

 

 

 

Tese apresentada ao Departamento de Biologia 

Evolutiva e Genética do Instituto de Biociências 

da Universidade de São Paulo para a obtenção do 

título de doutor em ciências na área de 

Biologia/Genética 

 

Orientador: Prof. Dr. Luis Eduardo Soares Netto 

 

 

São Paulo 

2010 

  



 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

Cussiol, José Renato Rosa 

 

Caracterização funcional de uma nova proteína 

antioxidante: Ohr (Organic Hydroperoxide Resistance 

Protein). Vias de redução e expressão em Xylella 

fastidiosa 

 

144 páginas 

 

Tese (doutorado) – Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo. Departamento de Genética e 

Biologia Evolutiva 

 

Palavras Chave: 1. Peroxidase dependente de tiól. 2. Ohr. 

3. Ácido lipóico. 4. Xylella fastidiosa 

 

 

 

 

 

 



 

 

Candidato(a):   José Renato Rosa Cussiol 

Título da tese: Caracterização funcional de uma nova proteína 

antioxidante: Ohr (Organic Hydroperoxide Resistance 

Protein). Vias de redução e expressão em Xylella 

fastidiosa  

Orientador:   Luis Eduardo Soares Netto 

 

A Comissão Julgadora dos trabalhos de Defesa de Tese de Doutorado, em sessão 

pública realizada a ............./............./............., considerou 

 

(   ) Aprovado(a)  (   )Reprovado(a) 

 

Examinador(a):  Assinatura: .......................................................................... 

    Nome: ................................................................................. 

    Instituição: ........................................................................... 

 

Examinador(a):  Assinatura: .......................................................................... 

    Nome: ................................................................................. 

    Instituição: ........................................................................... 

 

Examinador(a):  Assinatura: .......................................................................... 

    Nome: ................................................................................. 

    Instituição: ........................................................................... 

 

Examinador(a):  Assinatura: .......................................................................... 

    Nome: ................................................................................. 

    Instituição: ........................................................................... 

 

Presidente:   Assinatura: .......................................................................... 

    Nome: ................................................................................. 

    Instituição: ........................................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais 

 

 



 

 

Agradecimentos 

 

Ao Prof. Dr. Luis Eduardo Soares Netto. Pela orientação, paciência e os ensinamentos constantes, 
sem necessidade de hora marcada. Exemplo de cientista sério e disposto a colaborar e expandir o 
conhecimento para novas áreas. 
 
Ao Dr. José Freire da Silva Neto por me ajudar em boa parte dos experimentos de regulação gênica 

de ohr e no cultivo de Xylella fastidiosa e à Profa Dra Marilis do Vale Marques, por me deixar utilizar 

as facilidades de seu laboratório de pesquisa. 
 

Ao Dr. Luke Ignatius Szweda por disponibilizar anticorpo anti-ácido lipóico e os Profs. Drs. José 
Roberto Kfouri Júnior e Mariz Vainzof por ajudarem na obtenção do anticorpo anti-Ohr.  
 
Aos Profs Drs Paolo Di Mascio e Sayuri Miyamoto por sintetizar e disponibilizar os hidroperóxidos de 
lipídios que utilizei em meu projeto. 
 
À Profa Dra Gisele Monteiro. Pela amizade e pelos ensinamentos e conselhos. Por me ensinar o que 
é hierarquia (boa Professora!) e por contaminar a todos com a sua energia e risadas discretas!  
 
Ao Gustavinho, pela presença constante nessa caminhada. Afinal, “amigo é que a gente seja, mas 
sem precisar de saber o por quê é que é”. 
 
Ao Thiago Alegria, pela constante ajuda na execução de parte dos experimentos com Ohr e pela 
amizade desde antes de entrar no lab. 
 
Ao Dr. Bruno “Habib” Brasil Horta pela amizade durante esses anos de laboratório e por estar sempre 
de prontidão pra ajudar a todos. 
 
Ao Prof. Dr. Marcos Antônio de Oliveira, pela colaboração nos trabalhos e pelas risadas garantidas 
nos congressos.    
 
À Dra Marilene Demasi, pelos ensinamentos e orientação quando entrei no laboratório e por me 
deixar usar as facilidades de seu laboratório no Instituto Butantan. 
 
Aos amigos e colegas de laboratório (Aline, Andressa, André, Daiane, Dudu, Gabriel, Gilberto, Karen, 
Lucas “Mica”, Marcella, Marina, Rafa e Tati) e aqueles que já não estão mais (Victor “Carioca”, Dani, 
Camila, Aninha, Rafael, Mirian, Telma, Cinthian) e à Simone Vidigal Alves pelo suporte técnico 
indispensável para este trabalho e para o andamento do laboratório. 
 
Aos amigos e amigas de faculdade. Por todo esse tempo de graduação e pós-graduação. Pelas 
viagens, churrascos, encontros e festas. Ensino, cultura e extensão na veia! 
 
Aos amigos de sempre: Lu, Guigo, Véio, Yuri, Rocco, Fernz, Jé, André, Junior, Vitão, Diogo, Rodrigo 
e muitos outros pela garantia de boas risadas a todo momento. 
 
À família Biosal/Joga no Pagode. Pelos amigos que fiz e pelos jogos e momentos inesquecíveis que 
passamos.  
 
Ao meu primo Túlio, pela ajuda na formatação da tese, pela amizade de uma vida inteira e pelas 
“moda de viola” que a gente insiste em tentar tocar.  
 
Aos meus tios Isaura e Jorge e a minha prima Ana Paula, por me hospedarem e me acolherem em 
sua casa antes e durante o começo da escrita da tese. 
      
À minha centagenária avó, que aparentemente tem um excelente sistema de defesa antioxidante.  
 



 

 

Aos meus pais, José Roberto e Sonia, pois foi através de seus esforços que cheguei até esse 
momento e a minha irmã Ana Júlia, pelo imenso carinho que demonstra por mim, mesmo implicando 
tanto por eu ser bagunceiro. Amo vocês. 
 
À toda a “parentaia”. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Existe uma teoria que diz que, se um dia alguém descobrir 

exatamente pra que serve o Universo e por que ele está aqui, ele 

desaparecerá instantaneamente e será substituído por algo ainda mais 

estranho e inexplicável. 

 

Existe uma segunda teoria que diz que isso já aconteceu.” 

 

Douglas Adams, em “O Restaurante no Fim do Universo”, Ed. 

Sextante, 2004, p. 7. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Xylella fastidiosa é uma bactéria gram-negativa, colonizadora do xilema de plantas 

economicamente importantes, sendo responsável por diversas patogenias como a doença 

de Pierce em videiras e a clorose variegada dos citros (CVC). Plantas, ao serem infectadas 

por patógenos, dispõem de um maquinário de defesa que inclui a geração de espécies 

reativas de oxigênio (ROS). Peróxidos de lipídios podem ser formados pelo ataque de ROS 

à membrana bacteriana ou pela ação de lipoxigenases. O sistema da AhpR (alquil 

hidroperóxido redutase) foi inicialmente caracterizado como o principal responsável pela 

defesa contra hidroperóxidos orgânicos em bactéria. Recentemente, foi descrito um gene 

em muitas bactérias patógenas no qual a sua deleção conferia a célula uma maior 

susceptibilidade a hidroperóxidos orgânicos, mas não a H2O2 ou a geradores de superóxido 

(Mongkolsuk et al., 1998 e Ochsner et al., 2001). Por esta razão, este gene foi denominado 

ohr (organic hydroperoxide resistance gene). O objetivo desse trabalho foi caracterizar 

funcionalmente a proteína Ohr de X. fastidiosa. Inicialmente, demonstramos que Ohr possui 

atividade peroxidase dependente de tiól sendo que sua capacidade de reagir com 

hidroperóxidos é devida á presença de um par de cisteínas conservadas em seu sítio ativo. 

Também mostramos que Ohr possui um enovelamento alfa/beta único, não observado nas 

estruturas de outras peroxidases dependentes de tiól como peroxirredoxinas e glutationa 

peroxidases. Análises do sítio ativo de Ohr mostraram  que seus prováveis substratos são 

moléculas hidrofóbicas e alongadas. Corroborando esta hipótese, demonstramos que 

enzimas lipoiladas, classicamente relacionadas com o metabolismo intermediário, interagem 

física e funcionalmente com Ohr, enquanto que os sistemas tiorredoxina e glutationa, 

classicamente relacionados a tióis peroxidases, não sustentam a atividade peroxidásica de 

Ohr. Este resultado representa a primeira descrição de uma peroxidase que é diretamente 

reduzida por grupos lipóicos de enzimas. Também fornecemos evidências que indicam que 

Ohr atua na redução de hidroperóxidos derivados de ácidos graxos insaturados. De fato, 



 

 

análise cinética de estado estacionário por bi substrato mostra que Ohr decompõem 

hidroperóxidos orgânicos com alta eficiência (kcat/KM ~ 106 M-1.s-1) através de um mecanismo 

ping-pong, sendo aproximadamente dez mil vezes mais eficiente do que na presença de 

H2O2. Esses dados em conjunto mostram que Ohr é central na resposta bacteriana contra o 

estresse induzido por hidroperóxidos orgânicos, mas não por H2O2 e define uma nova classe 

de enzimas antioxidantes com propriedade únicas: peroxidases dependentes de grupos 

lipóicos. 

Outro objetivo desse trabalho foi estudar a via de regulação gênica de ohr em Xylella 

fastidiosa. Na maioria dos organismos, ohr é regulada por uma proteína repressora 

denominada OhrR (Sukchawalit et al., 2001), mas em algumas bactérias foi descrito que a 

expressão de ohr era regulada positivamente por um fator sigma alternativo (σE) de função 

extra citoplasmática (Gourion et al., 2008). Nossos resultados mostraram que ohr de X. 

fastidiosa não está sob controle de nenhuma dessas proteínas, sendo provavelmente 

expressa constitutivamente. Análises por northern blot não mostraram alterações nos níveis 

de ohr em células submetidas a estresse oxidativo ou etanólico. Esses resultados, ainda que 

preliminares, indicam que possivelmente o controle da expressão gênica de ohr em X. 

fastidiosa é distinto daqueles descritos até o momento na literatura para outras bactérias. 



 

 

ABSTRACT 

 

Xylella fastidiosa is a gram-negative bacterium, which colonizes the xylem from 

economically important plants, being responsible for several diseases such as Pierce 

disease (PD) in gravepines and citrus variegated clorosis (CVC). Plants, when infected by 

pathogens, are able to defend themselves through several mechanisms which include the 

generation of reactive oxygen species (ROS). Lipid hydroperoxides can be generated from 

the attack of ROS to the bacterial membrane or by the action of lipoxygenases. The alkyl 

hydroperoxide reductase system (AhpR) was initially characterized as the main responsible 

for the detoxification of organic hydroperoxides in bacteria. Recently, it was also 

characterized another gene in many pathogenic bacteria, whose deletion renders cells 

susceptibility to organic hydroperoxide treatments but not by H2O2 or by superoxide 

generators (Mongkolsuk et al., 1998 and Ochsner et al., 2001). For this reason, it was named 

ohr (organic hydroperoxide resistance gene). The goal of this work was to functionally 

characterize Ohr, the product of ohr gene from Xylella fastidiosa. Initially, we demonstrated 

that Ohr possesses Cys-based thiol-dependent peroxidase activity. Later, we showed that 

Ohr possesses a unique alpha/beta fold not observed in the structures of other thiol 

peroxidases such as peroxiredoxins and glutathione peroxidases. Analyses of Ohr active site 

showed that its likely substrates are elongated and hydrophobic molecules. Furthermore, we 

showed that lipoylated enzymes, classically related with the intermediary metabolism, 

interacts physically and functionally with Ohr while classical thiol-dependent pathways, such 

as thioredoxin and glutathione, failed to support Ohr activity. This finding represents the first 

evidence of a peroxidase that is directly reduced by lipoyl groups of enzymes. Also, we 

obtained evidences indicating that Ohr acts in the detoxification of peroxides derived from 

unsaturated fatty acids. In fact, steady-state kinetics using bi-substrate analysis showed that 

Ohr decomposes organic peroxides with high efficiency (kcat/KM ~ 106 M-1.s-1) through a ping-

pong mechanism, at least ten thousand times more efficiently than hydrogen peroxide 

(H2O2). All these results together shows that Ohr is central in the response of bacteria to the 



 

 

stress induced by organic hydroperoxides but not by H2O2 and defines a new class of 

antioxidant enzymes with unique properties such as lipoyl-dependent peroxidase activity. 

Another goal of this work was to study the regulation of ohr expression in Xylella 

fastidiosa. ohr expression is regulated in most bacteria by a repressor protein named OhrR 

(Sukchawalit et al., 2001) but, in some bacteria, ohr expression is positively regulated by an 

alternative sigma factor (σE) with extracitoplasmatic function (Gourion et al., 2008). Our 

results showed that ohr from X. fastidiosa was not under the control of none of these 

regulators, probably being constitutively expressed. Through northern blot analysis, we did 

not observed any changes in ohr levels in cells submitted to oxidative or ethanolic stress. 

These results, indicates that ohr expression probably differs from that previously described 

on literature for other bacteria.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.  Xylella fastidiosa 

 

Xylella fastidiosa é uma bactéria gram-negativa, fastidiosa, colonizadora do xilema, 

conhecida por causar doenças em diversas plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas de 

grande importância econômica (Hopkins, 1989). A maioria dessas doenças é observada em 

plantas que são exóticas às Américas, enquanto várias plantas nativas são hospedeiras 

tolerantes, ou seja, que suportam a colonização pela bactéria não mostrando sintomas, 

sugerindo que X. fastidiosa é endêmica no continente Americano desde antes da introdução 

de espécies exóticas (Redak et al., 2004). As doenças causadas por este fitopatógeno 

incluem a doença de Pierce em videiras e a clorose variegada dos citros (CVC). A 

transmissão de X. fastidiosa é feita obrigatoriamente por insetos conhecidos popularmente 

como cigarrinhas ou “sharpshooter leafhoppers” (ordem Hemíptera, subordem Homóptera, 

família Cicadellidae, subfamília Cicadellinae). A bactéria se aloja no trato digestivo, o qual é 

parte do exoesqueleto do inseto composto basicamente por quitina e outros polissacarídeos 

derivados de quitina (Almeida et al., 2006). Aparentemente, não há especificidade entre o 

vetor e a cepa de X. fastidiosa, sendo assim, todas as espécies de vetores são capazes de 

transmitir todas as cepas do patógeno. A transmissão de X. fastidiosa do vetor para a planta 

é única entre os fitopatógenos, já que a bactéria pode ser transmitida sem necessitar de um 

período de latência no vetor. Outra característica dessa bactéria, é que ela interage com 

superfícies ricas em polissacarídeos de vetores e hospedeiros (Chatterjee et al., 2008). Nas 

plantas, Xylella fica confinada em vasos compostos de polissacarídeos como celulose e 

pectina. Ao contrário de outras bactérias fitopatogênicas, X. fastidiosa coloniza 

exclusivamente o xilema de plantas. Ainda não se conhece o exato mecanismo de 

patogenicidade das doenças causadas por X. fastidiosa, mas propõe-se que seja através da 

disfunção do sistema de condução de água ou produção de fitotoxina. A colonização do 

xilema da planta causa uma oclusão do vaso impedindo assim que o transporte de água 

ocorra naturalmente. Apesar do aumento considerável nos estudos realizados em X. 

fastidiosa, pouco se sabe ainda sobre os mecanismos de adesão, movimentação entre os 

vasos, translocação sistêmica e expressão dos sintomas em plantas, além do seu 

comportamento inseto-vetor. A doença CVC, também conhecida popularmente como 

amarelinho, foi primeiramente descrita em 1987 e afeta praticamente todas as variedades 
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comerciais de citros. Os sintomas da doença incluem variegações (zonas de coloração) 

conspícuas em folhas velhas com áreas cloróticas na superfície superior e material em 

forma de goma na superfície inferior. Os frutos afetados são pequenos e de pouco valor 

comercial. A clorose variegada dos citros (CVC) tem sido considerada como a mais 

importante doença citrícola no Brasil, sendo o estado de São Paulo o estado de maior 

produção de laranja do país. Estima-se que de um total de 205 milhões de plantas no 

estado, aproximadamente 12 milhões estão infectadas com algum nível de sintoma de CVC 

(Amaro et al., 1997). As perdas anuais causadas pela doença CVC estão na ordem de US$ 

100 milhões. Como ainda não há uma forma específica de combate à Xylella fastidiosa, os 

citricultores devem implantar em seus pomares as estratégias de manejo da doença. Devido 

à importância econômica da cultura de citros para o país, o genoma dessa bactéria foi 

seqüenciado (Simpson et al., 2000). Através do processo de anotação gênica foi possível 

analisar as proteínas constituintes dessa bactéria propiciando uma importante ferramenta 

aos grupos de pesquisa na tentativa de elucidar os mecanismos de patogenicidade dessa 

bactéria. 

 

1.2.  Espécies Reativas do Oxigênio 

 

Uma das primeiras hipóteses formuladas para explicar a toxicidade do oxigênio, 

defendia que O2 era capaz de inativar diretamente enzimas essenciais à sobrevivência dos 

organismos (Balentine, 1982). Entretanto, contrário a essa hipótese, sabe-se que a maior 

parte das enzimas em aeróbios não é afetada por O2. A hipótese mais aceita até então é de 

que a maioria dos danos provocados pelo O2 são devido aos seus derivados radicalares e 

não radicalares, comumente denominados como “Espécies reativas do oxigênio (ROS)”.  

As células estão continuamente sendo expostas às ROS tanto de fontes exógenas 

quanto de fontes endógenas. Uma das maiores fontes produtoras de ROS em eucariotos é a 

cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Normalmente, a citocromo oxidase é 

responsável por repassar quatro elétrons (4e-) provenientes de quatro moléculas de 

citocromo c para o O2 reduzindo-o a duas moléculas de água  
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Figura 1. Etapas de redução do oxigênio molecular (O2). 

 

O complexo da citocromo c oxidase repassa um a um os elétrons e impede que 

espécies parcialmente reduzidas (ROS) escapem. Entretanto, esse vazamento pode ocorrer 

em uma etapa anterior em 0,1 a 0,01% das vezes, principalmente no sítio da ubiquinona 

gerando radical ânion superóxido (O2
•−). Cadeias de transporte de elétrons de procariotos 

também são responsáveis pela formação de ROS. Dentre outros processos comumente 

relacionados à produção de ROS podemos incluir: 

 

  radiação ionizante (UV) 

 

 Produção por enzimas como NADPH oxidase; óxido nítrico sintetase; lipoxigenases; 

cicloxigenases; xantina oxidase entre outras. A produção de ROS por essas enzimas 

está envolvida diretamente com a sua atividade atuando em diversos processos 

como na defesa contra patógenos invasores de plantas e animais, resposta 

inflamatória, metabolismo de drogas e xenobióticos. 

 

O balanço entre a presença de ROS e antioxidantes na célula compõe o balanço 

redox celular. Alterações no balanço redox com o aumento de ROS levam a eventos de 

sinalização que ativam genes de resposta antioxidante e de reparo. Uma alta exposição das 

células à ROS (estresse oxidativo) ou uma baixa presença de espécies antioxidantes pode 

levar a alterações críticas a constituintes da célula sendo em última instância citotóxico 

estando implicadas no envelhecimento celular e em uma série de patologias como câncer, 

doenças cardiovasculares, inflamatórias e degenerativas (Stadtman, 1990). No entanto, 

sabe-se que mesmo em células não expostas a condições de estresse oxidativo, ROS 

(como H2O2 e NO•) podem atuar como segundos mensageiros para receptores agonistas 

como fatores de crescimento e hormônios sinalizando proliferação ou mudanças 

metabólicas associadas a esses compostos (revisado por Winterbourne & Hampton, 2008). 

Radical hidroxila é capaz de reagir com quase todas as moléculas existentes 

encontradas em sua vizinhança devido ao seu alto potencial redutor (+2.31v), incluindo 

biomoléculas como DNA, proteínas e lipídios de membranas. Pode ser formado pela reação 
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de Fenton (Figura 2) onde metais de transição (como Fe+2) são oxidados na presença de 

H2O2 ou então por reação de fissão homolítica da água promovida por luz UV. Devido a sua 

alta reatividade, o radical hidroxila não deve atuar como molécula sinalizadora. 

 

 

Figura 2. Reação de Fenton. 

 

O2
- é muito menos reativo que o radical hidroxila não reagindo com a maioria das 

moléculas biológicas em solução aquosa e pH fisiológico. No entanto, sua forma protonada, 

o radical hidroperóxido, além de ser mais reativo, é mais hidrofóbico que O2
- podendo 

penetrar nas membranas celulares onde pode dar início a conversão de ácidos graxos em 

peróxidos de lipídios muito tóxicos (Grant & Loake, 2000). O2
- pode levar também a 

formação de peroxinitrito, uma espécie mais reativa e citotóxica, através da rápida reação de 

O2
•- com NO•. Peroxinitrito é rapidamente decomposto através de isomerização a nitrato e 

ânion hidroxila ou, quando protonado, a radicais nitrito e hidroxila ambos mais reativos que 

os precursores do peroxinitrito em uma via independente de metal (Pfeiffer et al., 1997 e 

Coddington et al., 1999). Peroxinitrito também pode reagir rapidamente com CO2 gerando 

uma mistura de nitrato (65%), radical carbonato e dióxido de nitrogênio (35%). Sabe-se que 

o par bicarbonato/CO2 constitui o principal tampão fisiológico da célula estando presente em 

altas concentrações (na escala de milimolar). Dessa forma, radical carbonato é um oxidante 

com alta relevância fisiológica visto que este pode ser gerado em altas concentrações 

(revisado por Medinas et al., 2007). 

Tanto O2
- quanto a sua forma protonada podem ser convertidos por dismutação em 

H2O2. Essa molécula é tóxica para a maioria das células em concentrações na faixa de 10-

100 M. Em concentrações menores, pode atuar como molécula sinalizadora devido a sua 

baixa reatividade com a maioria das moléculas. Muito de seus efeitos citotóxicos observados 

ocorre de forma indireta. Por atravessar facilmente as membranas celulares, pode reagir 

com íons ferro e cobre via reação de Fenton gerando ROS mais tóxicas como radical 

hidroxila. Em macrófagos, H2O2 pode reagir com a enzima mieloperoxidase na presença de 

íons cloreto gerando ácido hipocloroso, um potente microbicida (revisado por Winterbourne, 
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2008). Apesar de possuir um alto potencial redutor, a maioria de suas reações possui uma 

alta energia de ativação e são lentas. Tióis (SH), quando presentes em sua forma 

desprotonada de ânion tiolato (S-), estão entre as poucas biomoléculas capazes de reagir 

diretamente com H2O2. 

Oxidação e redução de proteínas tiólicas é visto como um importante mecanismo no 

qual oxidantes se integram nas vias de transdução de sinal celulares. No entanto, parece 

haver uma hierarquia dentro da célula dentre os compostos que podem reagir diretamente 

com H2O2 levando-se em conta parâmetros cinéticos. Estudos recentes indicam que as 

peroxirredoxinas, uma classe de proteínas tiólicas de função peroxidásica (caracterizadas 

mais abaixo), provavelmente são os sensores primários de H2O2 na célula reagindo 

diretamente com essa molécula devido a sua alta reatividade e concentração. A oxidação de 

seu grupo tiólico facilitaria a transmissão do sinal para outras proteínas alvo menos reativas 

com H2O2 e, portanto, improváveis de reagir diretamente com esta molécula (revisado por 

Winterbourne & Hampton, 2008).  

 

1.3. Peroxidação Lipídica 

 

Ácidos graxos insaturados são espécies que contêm ao menos uma dupla ligação 

em sua cadeia carbônica. São os principais alvos de peroxidação lipídica da célula por 

serem mais facilmente oxidados do que ácidos graxos saturados. Quanto maior o número 

de insaturações conjugadas no ácido graxo, maior será a sua suscetibilidade a ataques por 

ROS, visto que as duplas ligações enfraquecem a energia de ligação da ligação C-H. As 

membranas que circundam as células contêm grandes quantidades de ácidos graxos 

insaturados. Muitos radicais tais como hidroxila, HO2
• e radical alcoxil (RO•) são capazes de 

oxidar esses lipídios de membrana. A iniciação da peroxidação lipídica se dá através do 

ataque a um lipídio que é suficientemente reativo para extrair um átomo de hidrogênio (H•) 

de um lipídio insaturado (LH). O radical de lipídio centrado no carbono formado (L•), pode 

reagir com O2 para formar outro radical peroxil (LOO•). Este último propaga a peroxidação 

lipídica abstraindo o hidrogênio de um lipídio insaturado vizinho enquanto é convertido a um 

hidroperóxido (LOOH) (Figura 3).  
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Figura 3. Propagação da peroxidação lipídica. 

 

Hidroperóxidos de lipídios formados podem também reagir com íons de ferro ou 

cobre, gerando radical alcoxil de maneira semelhante à formação de radical hidroxila por 

H2O2 na reação de Fenton. O radical alcoxil, por sua vez, pode propagar a peroxidação 

lipídica para outras moléculas de ácidos graxos (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4. Formação de radical alcoxil na presença de íons ferro. 

 

A peroxidação lipídica induzida por estresse está relacionada em muitos casos com 

arteriosclerose, neurodegeneração, câncer e outras desordens (Halliwell & Gutteridge, 

2007). A presença de LOOH em membranas altera a fluidez destas devido ao aumento em 

sua hidrofilicidade modificando suas propriedades físico-químicas. Na presença de agentes 

redutores ou íons metálicos catalíticos, hidroperóxidos de lipídios podem ser oxidados por 

reações de transferência de um elétron gerando radicais oxil (LO•) extremamente reativos 

(revisado por Girotti, 2008). 

Estudos demonstraram que a meia vida de hidroperóxidos de lipídios é muito maior 

quando comparada a precursores ou produtos de radicais livres. Essa característica em 

conjunto com a sua maior hidrofilicidade quando comparada a seus lipídios precursores, 

permite a esses peróxidos translocar rapidamente de suas membrana de origens para 

outros compartimentos de membrana (Vila et al., 2000). Sendo assim, hidroperóxidos de 

lipídios podem atuar tanto em processos de transdução de sinais como de maneira tóxica, 
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podendo migrar para o núcleo das células onde o DNA genômico pode ser danificado pelos 

produtos radicalares desses peróxidos (Ouedraogo et al., 2003). Além da peroxidação 

lipídica mediada por ROS, em plantas, peroxidação de ácidos graxos pode ocorrer pela 

ação de lipoxigenases (LOX). Estas enzimas atuam geralmente sob ácidos graxos 

incorporando oxigênio molecular nas posições 9 e 13 da cadeia carbônica de ácidos graxos 

insaturados 18:2 e 18:3. Esses peróxidos de ácidos graxos formados podem dar origem a 

metabólitos secundários como oxidolipinas e ácido jasmônico importantes para o 

desenvolvimento da planta (Blee, 1998). Esses ácidos graxos de cadeia insaturada são 

gerados de fosfolipídios de membrana pela ação da enzima Fosfolipase A2 (Gobel et al., 

2001). 

 

1.4. Interação Planta-Patógeno 

 

As plantas, devido ao fato de estarem confinadas ao local onde cresceram reagem 

quimicamente a uma série de ameaças vindo do ambiente ao seu redor. Desta maneira, 

elas desenvolveram uma ampla variedade de respostas de defesa para proteção contra 

estresses bióticos ou abióticos. Infecções por fungos, bactérias e vírus estão entre as mais 

perigosas com a qual a planta tem que lidar.  

Barreiras químicas e físicas pré-formadas constituem a primeira linha de defesa da 

planta. Dentre as estratégias empregadas pelas plantas para se defender de uma invasão 

temos: reforço da parede celular para impedir a entrada do patógeno, produção de 

fitoalexinas, proteínas microbicidas e morte celular programada limitando o estabelecimento 

e propagação do patógeno (revisado por Abramovitch & Martin, 2004). A regulação espacial 

e temporal desses processos irá determinar o resultado da interação planta-patógeno: 

susceptibilidade ou resistência à doença. Em inúmeras interações não-compatíveis essas 

reações estão associadas com a morte de um pequeno número de células no local da 

infecção, conhecido como Resposta Hipersensitiva (Hypersensitive Response – HR) (Dangl 

et al., 1996). O desencadeamento de respostas de resistência requer o reconhecimento de 

moléculas sinalizadoras, produzidas tanto pelo organismo invasor como liberadas pela 

parede celular da planta. Essas moléculas sinalizadoras são denominadas como “elicitores”, 

podendo ser oligossacarídeos, glicoproteínas e glicopeptídeos. Essa resistência é 

caracterizada pela rápida ativação do sistema de defesa da planta principalmente na 

superfície celular e é baseada mais na ativação de componentes pré-existentes do que no 

envolvimento da maquinaria biossintética da célula (Dangl et al., 1996). Dentre as respostas 
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envolvidas já caracterizadas temos: aumento na permeabilidade da membrana 

citoplasmática, geração de ROS, mudança no potencial de membrana e no pH extracelular, 

fluxo iônico, mudanças no padrão de fosforilação protéica e imobilização oxidativa de 

proteínas da parede celular (revisado por Wojtaszek, 1997).  

Uma das primeiras respostas desencadeadas durante a HR é a rápida e transiente 

produção de enormes quantidade de ROS no local da infecção pelo patógeno. ROS são as 

moléculas elicitoras mais bem estudadas na literatura e reconhecidamente responsáveis por 

orquestrar a HR (Levine et al., 1994). A primeira hipótese de que ROS estavam envolvidas 

na HR foi demonstrado em tecidos de tubérculo de batata que produziam O2
•- quando 

inoculadas com uma linhagem avirulenta de Phytophthora infestans enquanto uma linhagem 

virulenta não gerava a mesma produção (Doke, 1983). Estudos posteriores demonstraram 

que a principal enzima envolvida na produção de O2
•- é a NADPH oxidase (NOX) localizada 

na membrana plasmática em um sistema análogo ao de neutrófilos (Torres et al., 2002 e 

Yoshioka et al., 2003). Durante a geração de ROS, genes de defesa antioxidante da planta 

são inibidos aumentando assim o estresse oxidativo na área afetada levando em última 

instância a morte celular programada (revisado por Pitzchke et al., 2006). Peroxidases 

secretadas extracelularmente (POX) são outra fonte de ROS bem documentada durante a 

HR. A produção de ROS por essas peroxidases tem como função principal o fechamento 

dos estômatos, impedindo assim a entrada do patógeno por essa via (Kawano et al., 2003). 

O2
•- gerado pode ser dismutado à H2O2 ou gerar radical peroxil podendo levar a peroxidação 

lipídica. Muitos autores demonstraram que peroxidação lipídica ocorre durante HR podendo 

ser um dos principais eventos que levam a morte celular programada (May et al., 1996; 

Kenton et al., 1999). 

Como visto na sessão acima a produção de peróxidos de lipídios pode acontecer por 

um processo não-enzimático ou enzimático devido à ação das lipoxigenases. 

Diferentemente de ROS, lipoxigenases abstraem o próton de insaturações específicas da 

cadeia carbônica de ácidos graxos insaturados. Dessa forma, foi observado que durante a 

HR elicitada por Xanthomonas campestris pv. malvacearum em algodão, foram encontrados 

peróxidos derivados de ácidos graxos gerados exclusivamente por lipoxigenases (Jalloul et 

al., 2002), questionando o papel das ROS como maior fonte geradora de peróxidos de 

lipídios. Foi ainda demonstrado que lipoxigenases têm a sua expressão aumentada durante 

a HR (Porta e Rocha-Sosa, 2002). 

Estudos têm demonstrado que a produção de ROS pode servir não somente como 

uma proteção direta contra o ataque do patógeno, mas também como um sinalizador para a 

ativação de respostas posteriores à HR nas células infectadas (Tenhaken et al., 1995). 

Nessa resposta, temos o estabelecimento de uma imunidade nos tecidos sistêmicos a 
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infecções secundárias denominada resistência sistêmica adquirida (SAR) (Grant & Loake, 

2000).  

As plantas, por conviverem intimamente com estes produtos altamente tóxicos, 

dispõem de um maquinário capaz de amenizar os efeitos citotóxicos das ROS produzidas 

endogenamente através dos processos metabólicos ou durante a interação planta-patógeno. 

Os patógenos, da mesma maneira, para se defenderem dos efeitos tóxicos das ROS e de 

seus subprodutos, dispõem de enzimas antioxidantes capazes de ajudar o patógeno a 

superar a barreira oxidante imposta pela planta, possibilitando assim a infecção. Evidências 

mostram, por exemplo, que a ação de enzimas antioxidantes ajuda a atrasar ou prevenir HR 

provocada pela planta hospedeira (revisado por Mur et al., 2008).  

 

1.5. Defesa antioxidante 

 

Antioxidante pode ser definido como “qualquer substância que quando presente em 

concentrações menores que a de um substrato oxidável, atrasa, previne ou remove 

significativamente a oxidação deste” (Halliwell & Gutteridge, 2007). Reação de remoção de 

ROS só é definida como protetora quando o produto da reação é menos reativo ou tóxico 

que a espécie inicial. Dentro dessa classificação podemos incluir: 

 

 Substâncias que previnem a formação de ROS, diminuindo a disponibilidade de pró 

oxidantes como íons ferro e cobre, inibindo assim reações catalisadas por metais 

(reação de Fenton). Exemplos incluem quelantes de metais como a desferrosiamina 

e proteínas como metalotioneína e transferrina. 

 

 Agentes que cataliticamente removem ROS como as enzimas Superóxido dismutase 

(SOD), catalase e tióis peroxidases. 

 

 Agentes “sequestrantes” de ROS, isto é, capazes de reagir preferencialmente com 

as ROS preservando biomoléculas mais importantes. Temos como exemplos 

compostos de baixo peso molecular como glutationa (GSH), ascorbato (Vitamina C), 

α-tocoferol (Vitamina E), ácido dihidrolipóico (DHLA) e enzimas como albumina 

(BSA).  
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 Proteínas que protegem contra as lesões oxidativas através de outros mecanismos, 

como chaperonas. 

 

 Sistemas de reparo às lesões oxidativas como enzimas de reparo de DNA, proteína 

(metionina sulfóxido redutase) e lipídio (glutationa peroxidase) funcionando como 

última linha de defesa do organismo (revisado por Netto, 2001). 

 

As definições para ROS e antioxidantes abrangem um universo de compostos, cada 

um com características únicas. Portanto, é inapropriado generalizar tais espécies, pois 

apresentam diferentes reatividades a diferentes compostos sendo que fatores 

termodinâmicos (a possibilidade de uma reação ocorrer) e cinéticos (a velocidade com que 

essa reação ocorre) entram no cômputo final (revisado por Winterbourne, 2008). 

Em minha tese de doutorado, demos ênfase ao estudo do ácido lipóico e de seu 

derivado de amida, lipoamida, como doadores de elétrons para um sistema de defesa 

antioxidante envolvido na detoxificação de peróxidos orgânicos em bactérias.  

Ácido lipóico e seu derivado de amida, lipoamida, são compostos redox ativos 

amplamente caracterizados devido a sua capacidade de servir como cofator de complexos 

multienzimáticos que catalisam a descarboxilação oxidativa de um α-cetoácido com a 

transferência do grupamento acil resultante para coenzima A com concomitante liberação de 

CO2. Em organismos aeróbicos, glicose e outros açúcares, ácidos graxos e a maioria dos 

aminoácidos são em último passo oxidados à CO2 e água no ciclo de Krebs. Antes que eles 

possam entrar no ciclo, os esqueletos carbônicos de açúcares e ácidos graxos devem ser 

degradados ao grupo acetil da acetil-CoA para entrada no ciclo de Krebs. A degradação do 

piruvato, derivado da glicólise, a acetil-CoA e CO2 é catalisada por um complexo enzimático 

composto por três enzimas denominado piruvato desidrogenase (PDH) que está localizado 

na mitocôndria de células eucarióticas e no citossol de procariotos. Este complexo faz parte 

da família multienzimática 2-oxo ácido desidrogenase que compreende também α-

cetoglutarato desidrogenase (KDH), pertencente ao ciclo de Krebs, e o α-cetoácido 

desidrogenase de cadeia lateral envolvido na degradação oxidativa de alguns aminoácidos 

como isoleucina, leucina e valina (revisado por Perham et al., 2002). São compostos por 

multímeros das subunidades E1 (piruvato/α-cetoglutarato desidrogenase), E2 

(dihidrolipoamida acil transferase) e E3 (dihidrolipamida desidrogenase). A enzima E2, com 

atividade dihidrolipoamida acil transferase, é similar entre os complexos possuindo ao 

menos uma molécula de ácido lipóico covalentemente ligada a um resíduo de lisina através 

de uma ligação amida em seu sítio ativo. A enzima E3, com atividade dihidrolipamida 
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desidrogenase, catalisa processos redox entre as enzimas E2 lipoiladas (com ácido lipóico 

covalentemente ligado) e NADH/NAD+ (revisado por Reed, 2001; Bunik, 2003).  

Ácido lipóico livre em sua forma reduzida, ácido dihidrolipóico (DHLA), foi proposto 

como um seqüestrador de radicais livres e outros oxidantes. Foi visto que DHLA pode 

interromper a propagação em cadeia de reações radicalares iniciadas por diversas ROS 

(revisado por Moini et al., 2002), detoxificar peroxinitrito (Trujillo et al., 2005) e também 

prevenir o estresse induzido por peroxidação lipídica (Akpinar et al., 2008). Entretanto, ácido 

lipóico não acumula extensivamente na célula, sendo rapidamente metabolizado (Schupke 

et al., 2001). Como conseqüência, a disponibilidade celular de ácido lipóico livre é 

significantemente menor do que a de outros compostos antioxidantes de baixo peso 

molecular como glutationa e ascorbato que são encontrados em concentrações na faixa de 

milimolar. Sendo assim, tem sido questionado na literatura se DHLA livre pode funcionar 

como um seqüestrador de ROS in vivo. 

 

1.6. Enzimas antioxidantes 

 

Superóxido dismutase (SOD) foi uma das primeiras enzimas antioxidantes descritas. 

Essa enzima catalisa a reação de dismutação de O2
•- à H2O2 e O2. A descoberta de que uma 

enzima era capaz de remover um radical livre mostrou que estes eram importantes produtos 

metabólicos, pois até então eram considerados de pouca importância biológica (McCord & 

Fridovich, 1969).  

H2O2 formado por reação de dismutação, pode ser decomposto por duas classes de 

enzimas antioxidantes: catalases e peroxidases. Catalases catalisam a decomposição direta 

de H2O2 a O2 através de um agrupamento Heme - Fe+3 que faz parte do sítio ativo da 

enzima (Kirkman & Gaetani, 1984). Peroxidases catalisam a remoção de H2O2 e outros 

peróxidos na presença de agentes redutores.  

Enzimas antioxidantes, assim como outras proteínas, participam de reações redox 

catalisando a remoção de ROS em reações de transferência de elétrons. Para desempenhar 

essa função, utilizam-se de cofatores redox como NAD+, FAD, Heme, Selênio (Se), íons 

ferro e outros metais de transição. Em contraste, algumas proteínas utilizam aminoácidos de 

sua própria cadeia polipeptídica em reações de transferência de elétrons, principalmente 

cisteína. Cisteína é um aminoácido não essencial, hidrofóbico que tem como característica 

principal possuir um grupamento tiól (RSH) em sua cadeia lateral. A reatividade das 

cisteínas está relacionada com o pKa da sulfidrila pois sua forma desprotonada é um agente 

nucleófilo, capaz de participar de uma série de reações de transferência de elétrons. 
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Cisteína livre possui pouca reatividade para desencadear reações redox pois seu pKa está 

em torno de 8.5 (Benesch & Benesch, 1955). O mesmo ocorre com a maioria dos resíduos 

de cisteínas presentes em proteínas, portanto em pH fisiológico a maior parte das sulfidrilas 

está na forma protonada, muito menos nucleófila do que sua forma desprotonada (ânion 

tiolato). Em algumas proteínas, o enovelamento protéico pode gerar regiões que favorecem 

a reatividade das cisteínas. Muitas proteínas envolvidas em processos redox possuem 

cisteínas reativas que são estabilizadas em sua forma desprotonada por um resíduo de 

aminoácido básico, geralmente lisina ou arginina. Cisteínas reativas estão envolvidas em 

uma série de reações redox como redução e formação de pontes dissulfeto, glutationilação 

protéica e redução de peróxidos (revisado por Netto et al., 2006 anexo III). 

 

1.6.1. Peroxidases dependentes de tióis 

 

Dentre os diversos sistemas antioxidantes conhecidos, nossos estudos estão 

centrados na compreensão da função biológica de uma classe de enzimas denominadas 

peroxidases dependente de tióis. São enzimas capazes de detoxificar diferentes peróxidos 

como H2O2 e alquil hidroperóxidos. Têm como característica, o fato de não necessitarem de 

cofatores e grupos prostéticos no seu ciclo catalítico. Ao invés disso, possuem um resíduo 

de cisteína conservado em seu sítio ativo que reage com os peróxidos detoxificando-os ao 

seus respectivos alcoóis (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5. Reação de redução de peróxidos catalisada por tióis peroxidases. 

 

 Exemplos de peroxidases dependentes de tióis incluem as peroxirredoxinas, 

glutationa peroxidases e a superfamília Ohr/OsmC. 

 

 Peroxirredoxinas 

 

As peroxirredoxinas foram descritas recentemente quando comparada a outras 

enzimas antioxidantes como catalase e SOD. Foi observado que extrato de S. cerevisiae era 

capaz de proteger a enzima glutamina sintetase (GS) da inativação pelo sistema 
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Fe+3/O2/tióis. A proteína responsável pela proteção à GS foi isolada e caracterizada como 

uma enzima antioxidante. (Kim et al., 1988). Devido ao fato dessa enzima somente proteger 

GS da inativação na presença de tióis como ditiotreitol (DTT) e glutationa (GSH) e não na 

presença de outros agentes redutores não-tiólicos (como ascorbato), foi denominada TSA 

(Thiol specific antioxidant). Estudos demonstraram que o gene codificante de TSA não 

apresentava homologia com nenhuma catalase, SOD ou peroxidase conhecidas (Chae et. 

al., 1993). Foi demonstrando que Tsa1 de S. cerevisiae era capaz de reduzir diferentes 

hidroperóxidos e alquilhidroperóxidos à custa de um composto tiólico, responsável por 

regenerar a forma oxidada dessas proteínas (Netto et al., 1996). O sistema da tiorredoxina 

(Trx) e tiorredoxina redutase (TrxR) foi identificado como o redutor biológico de TSA, 

responsável por carregar os elétrons do NADPH para a TSA oxidada. Foi observado que a 

atividade específica das TSA na presença do sistema Trx/TrxR/NADPH aumentava 

consideravelmente em comparação a outros compostos tiólicos tais como DTT e β-

mercaptoetanol. Estas enzimas foram então renomeadas como tiorredoxinas peroxidases 

(TPx) (Chae et al., 1994a; Netto et al., 1996). São enzimas conservadas, distribuídas nos 

mais diversos grupos taxonômicos, como bactérias, protozoários, fungos, invertebrados, 

plantas e mamíferos. Desta maneira foi proposto agrupar estas enzimas em uma família 

denominada peroxirredoxinas (Prx) (Rhee et al., 1998). São proteínas abundantes estando 

entre as dez proteínas mais abundantes em Escherichia coli (Link et al., 1997). A maioria  

das Prxs exibe atividade tiorredoxina peroxidásica. No entanto, algumas das enzimas 

encontradas nesta família não funcionam no sistema TRx/TR/NADPH, não podendo desta 

maneira, receber esta designação. 

Tiorredoxina é um polipeptídeo de aproximadamente 12 kDa, com dois grupos 

sulfidrilas adjacentes (duas cisteínas separadas por dois aminoácidos, CXXC) que, quando 

oxidados, formam uma ponte dissulfeto intramolecular. A tiorredoxina está envolvida em 

vários processos fisiológicos devido à sua capacidade de reduzir pontes dissulfeto em 

proteínas alvo (atividade dissulfeto redutase). Além das peroxirredoxinas, têm como alvos 

biológicos as enzimas ribonucleotídeo redutase (importante para síntese de DNA), metionina 

sulfóxido redutase e fatores de transcrição como p53 e NF-κB (revisado por Powis & 

Montfort, 2001). As cisteínas da tiorredoxina são regeneradas a forma reduzida pela enzima 

tiorredoxina redutase à custa de elétrons provenientes do NADPH (Holmgren, 1985). 

Tiorredoxina redutase (TrxR) é um membro da família das flavoenzimas com atividade 

piridina nucleotídeo-dissulfeto oxidorredutases. Esta classe de enzimas incluem também 

glutationa redutase, lipoamida desidrogenase, NADH peroxidase entre outras. Tem como 

características, a presença de um centro redox composto por um par de cisteínas além de 

um domínio protéico responsável pela ligação covalente de uma molécula de FAD. O fluxo 
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de elétrons ocorre do NADPH para a molécula de FAD, para o centro redox e finalmente 

para o dissulfeto da tiorredoxina (revisado por Williams, Jr., 1985)  

Em bactérias, as peroxirredoxinas também podem ser reduzidas por outros sistemas 

sendo que um dos mais bem descritos é o sistema da alquil hidroperóxido redutase (AhpR), 

responsável pela redução de alquilhidroperóxidos a seus correspondentes alcoóis. Este 

sistema é composto de duas subunidades: (1) AhpC (alquil hidroperóxido redutase 

subunidade C), uma peroxirredoxina com alta similaridade à Tsa1 de S. cerevisiae (Storz et 

al., 1989); e (2) AhpF (alquil hidroperóxido redutase subunidade F), uma flavoenzima que 

possui domínios funcionalmente similares à tiorredoxina e tiorredoxina redutase (Chae et al., 

1994b). O mecanismo catalítico do sistema AhpR de S. typhimurium envolve a redução do 

hidroperóxido pela AhpC, com subseqüente regeneração da AhpC reduzida pela AhpF, à 

custa de elétrons provenientes do NAD(P)H (Tartaglia et al., 1990). Além de metabolizar 

hidroperóxidos orgânicos e H2O2 (Ellis & Poole, 1997), AhpC decompõe peroxinitrito (Bryk et 

al., 2000). Na maioria dos organismos que não possuem AhpF, a proteína AhpC tem como 

doador de elétrons o sistema tiorredoxina (tiorredoxina e tiorredoxina redutase). Entretanto, 

recentemente foi demonstrado que AhpC de M. tuberculosis era capaz de reduzir peróxidos 

na presença de AhpD, uma dissulfeto redutase que possui um motivo Cys-X-X-Cys igual ao 

das tiorredoxinas, porém sem similaridade de seqüência com a mesma (Bryk et al., 2002). 

Diferentemente dos sistemas redutores propostos até o momento, foi demonstrado que a 

redução de AhpD era acoplada às enzimas do metabolismo intermediário celular. Nesse 

sistema, dihidrolipoamida desidrogenase (Lpd) e dihidrolipoamida aciltransferase (SucB), 

componentes do complexo multienzimático da 2-oxoácido desidrogenase do metabolismo 

intermediário celular participam da defesa antioxidante de M.tuberculosis juntamente com 

AhpC e AhpD. Esses resultados mostraram pela primeira vez o papel de proteínas do 

metabolismo intermediário celular atuando na defesa antioxidante em uma via de redução 

de peróxidos (Bryk et al., 2002). 

As peroxirredoxinas podem ser subdivididas em 3 diferentes grupos de acordo com o 

mecanismo de catálise envolvido. Todas apresentam uma cisteína na região N-terminal, 

responsável direta pela atividade peroxidásica da enzima, denominada cisteína peroxidásica 

(Cysp). Esta sulfidrila é oxidada a um ácido sulfênico havendo liberação de água, caso o 

peróxido envolvido seja H2O2 ou do álcool correspondente, no caso de um 

alquilhidroperóxido. As etapas seguintes são características para cada subtipo: 

 

• 1-cys-Prx: este subtipo apresenta somente um resíduo de cisteína N-terminal 

conservado. O ácido sulfênico gerado é estabilizado pela estrutura protéica sendo então 

reduzido por um tiól exógeno, tal como DTT. O seu redutor biológico era até recentemente 
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desconhecido para a maioria das proteínas. Estudos anteriores deram indicações de que 

peroxirredoxina mitocondrial de S. cerevisiae podia ser reduzida por uma tiorredoxina 

mitocondrial (Pedrajas et al., 2000). Estudos recentes de nosso grupo demonstraram que as 

1-cys-Prx de diversos grupos taxonômicos também podem ser reduzidas por ascorbato, 

quebrando o paradigma vigente até então de que as peroxirredoxinas só podem ser 

reduzidas por compostos tiólicos (Monteiro et al., 2007). 

 

• 2-cys-Prx típicas: apresentam duas cisteínas conservadas. A cisteína mais C-

terminal, não envolvida diretamente na redução de peróxidos, é a cisteína de resolução 

(Cysr). O ácido sulfênico gerado reage com a cisteína de resolução do outro monômero 

havendo a formação de um homodímero, apresentando uma ou duas pontes dissulfeto. 

 

• 2-cys-Prx atípicas: também possuem duas cisteínas, porém o dissulfeto formado é 

intramolecular sem a homodimerização das cadeias polipeptídicas por interação covalente 

entre as cisteínas de cada monômero. 

 

Outra classificação das Prx é baseada na estrutura primária, podendo ser divididas 

em 5 subgrupos (Trivelli et al., 2003) 

 

• subgrupo A: as enzimas pertencentes a este subgrupo apresentam dois resíduos 

de cisteína conservados localizados em motivos VCP (Valina-Cisteína-Prolina). AhpC de S. 

typhimurium e E. coli e cTPxI de S. cerevisiae fazem parte deste subgrupo.  

 

• subgrupo B: possuem similaridade com o subgrupo A, porém possuem somente um 

resíduo de cisteína conservado na região N-terminal localizado em um motivo VCT (Valina-

Cisteína-Treonina). A ausência do resíduo de cisteína C-terminal parece ter relação com a 

incapacidade de interação com a tiorredoxina (Chae et al., 1994b). Possuem atividade 

catalítica do tipo 1-cys-prx. 

 

• subgrupo C: possuem também um resíduo Cys conservado na região N-terminal, 

porém apresentam baixa similaridade com as enzimas dos subgrupos A e B. Foram 

denominadas peroxirredoxinas Q (PrxQ) ou BCP (“Bacterioferitin comigratory protein”) 

devido ao fato de co-migrarem com bacterioferritina. Essas proteínas possuem dois resíduos 

de cisteína na região N-terminal separados por poucos aminoácidos (aproximadamente 

quatro) e tendem a formar ponte dissulfeto intramolecular com o intermediário oxidado 

estável, semelhante ao mecanismo catalítico do tipo 2-cys-prx atípico. 
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• subgrupo D: inicialmente caracterizadas em S. cerevisiae, as proteínas deste 

subgrupo são denominadas de peroxirredoxinas do tipo II (Verdoucq et al., 1999). As 

proteínas deste subgrupo apresentam baixa similaridade com as dos subgrupos A, B e C. A 

maioria das proteínas deste subgrupo possui apenas uma cisteína conservada, situada em 

motivos TCT (Treonina-Cisteína-Treonina) ou TCS (Treonina-Cisteína-Serina). Essas 

proteínas podem utilizar tiorredoxina como substrato e apresentam grande heterogeneidade 

funcional, podendo apresentar ciclo catalítico do tipo 1-cys-prx (bactérias ou plantas, 

Rouhier et al., 2002), 2-cys-prx (Ahp1 de S. cerevisiae, Jeong et al., 1999) ou 2-cys-prx 

atípica (prxV de mamíferos, Seo et al., 2000). 

 

• subgrupo E: é composto de proteínas de bactérias que contêm cerca de 40 

resíduos de aminoácidos entre as duas cisteínas. Possuem atividade catalítica do tipo 2-cys-

prx atípica. 

 

 

 Glutationa peroxidase 

 

As glutationa peroxidases (Gpx) compreendem uma família de tiól peroxidases 

capazes de detoxificar diferentes peróxidos à custa de elétrons provenientes da glutationa 

(GSH), um tripeptídeo de baixa massa molecular (Gly-Cys-Glu). De maneira similar às 

peroxirredoxinas, o hidroperóxido é reduzido ao álcool correspondente. A maioria das GPx 

têm como característica peculiar a presença em seu sítio ativo de um átomo de selênio (Se). 

Selênio é um elemento pertencente do grupo IV da tabela periódica e a sua química se 

assemelha à do enxofre (S). Está presente no sítio ativo das Gpx como selenocisteína, 

cisteína na qual o átomo de enxofre (R-SH) é substituído por selênio (R-SeH). A presença 

de selênio está relacionada com um aumento da atividade catalítica da enzima. A eficiência 

catalítica das Gpx que possuem selênio está em torno de 108 M-1. s-1 (Hofmann et al., 2002). 

Além de H2O2, Gpx também catalisa a redução de hidroperóxidos de ácidos graxos, 

hidroperóxido de colesterol, hidroperóxidos de timina e outros hidroperóxidos sintéticos, 

como hidroperóxido de cumeno (CHP) e terc-butilhidroperóxido (t-BHP). Em S. cerevisiae 

(Avery & Avery, 2001) e E. coli (Fisher et al., 1999), essas enzimas não possuem uma 

selenocisteína em seu sítio ativo, mas sim um resíduo de cisteína conservado e aceitam 

como substrato hidroperóxidos de fosfolipídios. Dessa forma essas enzimas foram 

denominadas de glutationa peroxidase de hidroperóxidos de fosfolipídios (PHGpx). 

Hidroperóxidos de fosfolipídios são intermediários centrais na cadeia de reações de 
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peroxidação lipídica. Portanto as PHGpx estão envolvidas no reparo de lipídios sendo 

geralmente reconhecidas como a principal linha de defesa do organismo contra danos 

oxidativos à membrana (Ursini et al., 1995).  

Seu redutor fisiológico, GSH, está presente em animais, plantas e bactérias aeróbias, 

freqüentemente em concentrações na escala milimolar. Na sua forma oxidada (GSSG), duas 

moléculas de glutationa estão unidas através de uma ponte dissulfeto intermolecular entre 

os dois grupos sulfidrilas de suas cisteínas. Além de atuar como substrato para Gpx, têm 

como função vital a manutenção do balanço redox intracelular atuando com um tampão 

redox. Alterações no balanço redox (na razão GSH/GSSG) geram eventos de sinalização 

que levarão, no caso de um estresse oxidativo, a transcrição de enzimas antioxidantes. Em 

pH fisiológico, GSH está presente em grande parte na forma protonada devido ao seu pKa 

estar em torno de 9.2. Isso desfavorece sua reação com dissulfetos, pois a forma protonada 

não é um bom nucleófilo. Entretanto, as suas altas concentrações intracelulares tornam a 

reação favorável cineticamente. No citossol de células normais, a relação de glutationa 

reduzida e oxidada (GSH/GSSG) é alta. Isso se deve, em parte, à redução de GSSG para 

GSH pela enzima glutationa redutase (GR), que catalisa a reação de redução de GSSG à 

custa da oxidação de NADPH (Halliwell & Gutteridge, 2007). 

Mais recentemente foi descrito uma proteína de função antioxidante presente 

somente em bactérias e que não conservava semelhança de seqüência primária com 

nenhuma enzima antioxidante conhecida. Essa enzima, denominada Ohr, será descrita mais 

detalhadamente no tópico seguinte, visto que é o objeto de trabalho de meu doutorado. 

 

1.6.2.  A família Ohr/OsmC 

 

Em 1998, foi descrito um gene em Xantomonas campestris que quando deletado 

tornava a bactéria mais suscetível a tratamentos com hidroperóxidos orgânicos como t-BHP 

e CHP mas não a H2O2 e geradores de O2
- como paraquat (Mongkolsuk et al., 1998). Em 

Pseudomonas aeruginosa, linhagens Δohr mostraram aumento da sensibilidade à 

hidroperóxidos orgânicos em ensaios de disco de inibição de crescimento (Ochsner et al., 

2001). Análises de expressão gênica vieram a corroborar com esses dados visto que 

tratamentos com hidroperóxidos orgânicos como t-BHP (Mongkolsuk et al., 1998) induziam 

fortemente a transcrição de ohr enquanto H2O2 induzia fracamente e nenhuma indução era 

observada quando as células eram expostas a outras fontes geradoras de ROS como 

menadiona (Mongkolsuk et al., 1998. Figura 6). 
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Figura 6. Indução da expressão de ohr na presença de ROS. 

Análise por northern blot de RNA total isolado de Xanthomonas campestris 

pv phaseoli não induzida (UN) e induzida com 100µM de menadiona (MD), 

H2O2 e t-BHP. Adaptado de Mongkolsuk et al., 1998. 

 

Até então, postulava-se que o sistema da alquil hidroperóxido redutase (AhpR) era o 

único sistema responsável pela redução de alquilhidroperóxidos em procariotos (Jacobson 

et al., 1989). Através de ensaios de complementação foi demonstrado que este novo gene 

restaurava a resistência de linhagem de E. coli ΔahpCF a hidroperóxidos orgânicos 

(Mongkolsuk et al., 1998). Estudos posteriores indicaram que o produto de ohr exercia papel 

fundamental na resposta bacteriana a hidroperóxidos orgânicos, em especial aqueles 

derivados de ácidos graxos de cadeia insaturada visto que a mesma resposta não era 

observada em ahpC (Klomsiri et al., 2005 Figura 7). 

 

 

Figura 7. Indução da expressão de ohr e ahpC por northern blot em 

Xanthomonas campestris. 

Hidroperóxido de ácido linoléico (LOOH) leva a uma maior indução de ohr 

que t-BHP enquanto a mesma resposta não é observada para ahpC. Adaptado 

de Klomsiri et al., 2005. 
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Este gene foi denominado ohr (organic hydroperoxide resistance gene) devido à 

resistência que ele conferia a hidroperóxidos orgânicos. Este gene, está presente 

exclusivamente em bactérias sendo que a maioria desses organismos são patógenos de 

animais e plantas como Actinobacillus pleuropneumoniae, Bacillus subtilis, Deinococcus 

radiodurans, Enterococcus faecalis, Xanthomonas campestris e Xylella fastidiosa (Shea & 

Mulks, 2002; Fuangthong et al., 2001; Atichartpongkul et al., 2001; Rince et al., 2001; 

Mongkolsuk et al., 1998 e Cussiol et al., 2003 respectivamente). Interessantemente, não foi 

observada similaridade de seqüência com outras proteínas procarióticas e eucarióticas 

conhecidas. A identidade de seqüência dentro da família Ohr, o produto do gene ohr, está 

entre 40-70%. Além disso, Ohr possui cerca de 20% de similaridade com o gene osmC de 

Escherichia coli, também presente em diversas bactérias. Diferentemente de ohr, foi 

observado que a transcrição de osmC era induzida quando a célula era exposta a uma 

condição de choque osmótico (Gutierrez & Devedjian, 1991). Análises filogenéticas 

mostraram que Ohr e OsmC são duas subfamílias de uma mesma família de proteínas 

denominada então Ohr/OsmC (Atichartpongkul et al., 2001). 

No entanto, a atividade enzimática de Ohr, o produto do gene ohr, não havia sido 

caracterizada até o momento. 

 

1.7.  Regulação gênica modulada por mudanças REDOX em procariotos 

 

Muitos fatores de transcrição exploram a química do enxofre presente em resíduos 

de cisteínas ou como parte de clusters metal-enxofre para mudar de um estado de oxidação 

para outro quando expostos a ROS (revisado por Paget & Buttner, 2003). 

OxyR foi o primeiro fator de transcrição sensível a mudanças redox caracterizado. 

Foi observado em E. coli que tratamentos com H2O2 ativavam um regulon que compreendia 

mais de vinte genes de defesa antioxidante como catalase (katG), peroxirredoxinas (sistema 

AhpR), glutationa redutase (gor), glutarredoxina (grxA) e tiorredoxina (trxC) (revisado por 

Storz & Zheng, 2000). As bases moleculares de sua regulação redox foram elucidadas 

através de uma combinação de estudos estruturais, bioquímicos, fisiológicos e genéticos. 

OxyR é uma proteína de ligação ao DNA tetramérica, onde cada monômero possui uma 

cisteína reativa (Cys199 em E. coli) capaz de reagir com H2O2, formando um ácido sulfênico 

que rapidamente reage com outro resíduo de cisteína (Cys208 em E. coli) formando um 

dissulfeto intramolecular. A formação da ponte dissulfeto leva a um reenovelamento do 

domínio regulatório, que levam a alterações estruturais entre OxyR e o DNA. Essas 
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alterações, permitem com que a RNA polimerase transcreva os genes alvos (revisado por 

Mongkolsuk & Helmann, 2002). 

PerR é outro fator de transcrição responsável pela resposta adaptativa à H2O2 em 

muitos organismos procariotos. Atua como repressor da transcrição em genes alvos 

possuindo um domínio N-terminal de ligação ao DNA e um domínio C-terminal que 

geralmente contém dois íons metálicos coordenados por quatro resíduos de cisteínas. Um 

dos íons metálicos é obrigatoriamente Zn+2, enquanto o outro sítio regulatório tende a ser 

mais promíscuo, porém ocupado na maioria das vezes por íon Fe+2 e em outras ocasiões 

por íon Mn+2. Isto acaba implicando em mudanças na regulação dos genes alvos (revisado 

por Paget e Buttner, 2003). PerR foi identificado como sendo o maior regulador da resposta 

induzida por estresse peroxidativo em B. subtilis e protótipo para um grupo de repressores 

sensíveis a hidroperóxidos relatados em bactérias gram-positivas e negativas. PerR reprime 

a expressão de catalase, AhpR, proteína de ligação ao DNA (MrgA), o operon de 

biossíntese de heme, a própria PerR assim como Fur (Ferric uptake regulator), o principal 

regulador da homeostase de ferro (Herbig & Hellmann, 2002). Recentemente, foi proposto 

um novo mecanismo de ação para PerR. Em condições de exposição à H2O2, a oxidação do 

Fe+2 do sítio regulatório leva a formação de radical hidroxila via reação de Fenton. Esse 

radical, reage com dois resíduos de histidina que coordenam o cofator metálico 

desreprimindo a região promotora dos genes alvos. PerR oxidada é posteriormente 

degradada. Interessantemente, nessa hipótese não há o envolvimento dos resíduos de 

cisteína como sensores do peróxido.  

 

1.7.1. Regulação redox de Ohr 

 

Foi observado em Pseudomonas aeruginosa através de estudos de gene repórter, 

que uma linhagem ΔoxyR não alterava o padrão de expressão do promotor de ohr, 

indicando que a expressão gênica de Ohr não estava sobre controle de OxyR. Sabe-se que 

OxyR controla a expressão de diversas tióis peroxidases que são altamente induzidas por 

peróxidos orgânicos (Loprasert et al., 2000; Mongkolsuk et al., 1997 e Choi et al., 2001). 

Foi descrito em Xanthomonas campestris que a transcrição de ohr está sobre o 

controle de um regulador negativo da transcrição denominado OhrR (Sukchawalit et al., 

2001) cujo gene se localiza adjacente ao gene ohr. OhrR possui moderada identidade de 

seqüência com a família de reguladores negativos da transcrição MarR (Multiple antibiotic 

resistance protein regulatory family). Nesse estudo, foi mostrado que altos níveis de 

expressão de OhrR reprimiam a transcrição do gene ohr enquanto tratamentos com 
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hidroperóxidos orgânicos levavam a ativação da transcrição de ohr, indicando que esses 

peróxidos orgânicos agem provavelmente inativando OhrR, liberando assim a região 

promotora para transcrição de ohr. De fato, foi demonstrado em Bacillus subtillis que OhrR 

inibe a transcrição de ohr se ligando a duas regiões adjacentes de seqüências repetidas na 

região promotora de ohr e, portanto, bloqueando a transcrição gênica. Exposição a  

hidroperóxidos orgânicos leva a oxidação de um único resíduo de cisteína conservado na 

região N-terminal de OhrR a ácido sulfênico ou a estados mais elevados de oxidação, o que 

leva à desrepressão de OhrR e transcrição de ohr. Foi observado que mutação sítio dirigida 

do resíduo de cisteína por serina ou glicina não alterava a capacidade de OhrR de se ligar a 

região promotora do DNA, porém não havia indução da expressão de ohr em tratamentos 

com peróxidos orgânicos. Esses dados mostraram que a cisteína N-terminal de OhrR era 

fundamental para o mecanismo de desrepressão sensível a alterações redox (Fuangthong & 

Helmann, 2002). Resultados similares foram obtidos em Xanthomonas campestris 

(Panmanee et al., 2002) e Streptomyces coelicolor (Oh et al., 2007). Estudos recentes 

ajudaram a elucidar o mecanismo de ação de OhrR em diferentes organismos. 

Primeiramente, através da estrutura de OhrR complexada a região operadora de ohr foi 

possível observar que OhrR é um homodímero de aproximadamente 17KDa que contêm 

dois domínios funcionais em cada subunidade: domínio de dimerização e o domínio  de 

ligação ao DNA (Figura 8). Ao todo, aproximadamente 44 resíduos fazem cerca de 60 

contatos com 22 bases do DNA. Foi observado que o pKa do resíduo de cisteína conservado 

está próximo de cinco, o que tornaria a sulfidrila desprotonada em pH fisiológico. Como não 

há resíduos básicos próximos da cisteína, o tiolato é estabilizado por ligações de hidrogênio 

com dois resíduos de tirosina que quando substituídos por alanina abolem a expressão de 

ohr. A oxidação da cisteína com a formação de uma molécula de ácido sulfênico ocasionaria 

um impedimento estéril na estrutura, sendo necessário um rearranjo conformacional para 

impedir esse fenômeno com a conseqüente liberação de OhrR do DNA (Hong et al., 2005) 

Estudos posteriores demonstraram que o mecanismo de ação de OhrR é ainda mais 

complexo. Aparentemente, a formação do ácido sulfênico não leva a liberação de OhrR do 

DNA. A perda de atividade está correlacionada tanto com a formação de um dissulfeto 

misto, através de reações com tióis em um processo de S-tiolação, como com a ciclização 

do ácido sulfênico com um grupo amina da cadeia principal, formando uma molécula de 

sulfenamida (Lee & Helmann, 2007). Aparentemente, o processo de S-tiolação protegeria a 

cisteína de processos de superoxidação enquanto, na ausência de tióis biológicos, 

acarretaria a formação da sulfenamida. No entanto, OhrR de muitos organismos (como 

Xanthomonas campestris), contêm duas cisteínas conservadas. Estas formam um dissulfeto 

intramolecular substituindo o fenômeno de S-tiolação documentado em Bacillus subtilis e 
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outras bactérias como Oceanobacillus iheyensis, Streptomyces coelicolor, Sinorhizobium 

meliloti e Rhodopseudomonas palustris (Lee & Helmann, 2007). Todavia, o mecanismo de 

ação geral de OhrR deve ser bastante semelhante para todos os organismos. 

 

 

 

Figura 8. Estrutura de OhrR complexada a região operadora de ohrA em Bacillus subtillis.  

OhrR está representada como um homodímero com suas cadeias polipeptídicas nas cores azul e 

cinza. Figura foi gerada através do programa PyMol (PDB ID: 1Z9C). 

 

Pouco se sabe a respeito da química envolvida no processo de superoxidação ou 

redução dessa molécula. Entretanto, estudos cinéticos demonstraram que o ácido sulfênico 

de OhrR pode ser superoxidado por hidroperóxido de ácido linoléico (LAOOH) cem vezes 

mais rápido do que por hidroperóxido de cumeno indicando que, dependendo do agente 

oxidante, OhrR pode ser reversivelmente oxidada ou funcionar como um “sacrificial 

regulator” (Soonsanga et al., 2008). De fato, a presença de resíduos aromáticos e apolares 

próximos da cisteína reativa proporciona um ambiente hidrofóbico e alongado, ideal para o 

ancoramento de oxidantes lipofílicos (Hong et al., 2005). No entanto, resultados obtidos em 

Agrobacterium tumefaciens mostram que ohr é mais induzida nesse organismo por 

hidroperóxido de cumeno (CHP) do que por hidroperóxido de ácido linoléico (LAOOH) 

indicando que a sensibilidade do sistema regulatório na resposta a diferentes hidroperóxidos 



42 

 

orgânicos não é única em todos os organismos, variando de espécie para espécie (Chuchue 

et al., 2006). 

Um fato a ser considerado, é que muitos organismos que possuem Ohr não possuem 

genes codificantes para OhrR, indicando que o mecanismo de regulação de Oh nesses 

organismos deve ser diferente. De fato, em Methylobacterium extorquens, Ohr parece ser 

regulada por PhyR, um ativador da transcrição de inúmeros genes de resposta a estresse 

que contêm no domínio N-terminal um fator sigma alternativo (RpoE) de função extra 

citoplasmática (Gourion et al., 2006; Gourion et al., 2008). Em Mycoplasma gallisepticum a 

expressão de ohr não é aumentada na presença de peróxidos orgânicos e outras ROS, mas 

sim na presença de estresse etanólico enquanto estresse osmótico provoca diminuição da 

expressão gênica. Postula-se nessa bactéria que ohr também esteja sobre controle do fator 

sigma alternativo σE (codificado pelo gene rpoE) baseado em similaridades de uma 

seqüência de bases da região promotora de ohr com a seqüência consenso do sítio de 

ligação de σE (Jenkins et al., 2008). 

Em eubactérias, a RNA polimerase dependente de DNA é uma enzima com múltiplas 

subunidades responsável pela transcrição de todas as moléculas de RNA da célula 

(Borukhov & Nudlery, 2003). O cerne da enzima (subunidades α2ββ´ω) contem toda a 

maquinaria catalítica necessária para síntese de RNA, mas para iniciar a transcrição 

necessita associar-se à subunidade sigma (σ), formando a holoenzima (α2ββ´ωσ). A 

subunidade dissociável σ participa de todos os eventos da iniciação da transcrição, incluindo 

o reconhecimento de seqüências específicas da região promotora, o posicionamento da 

holoenzima e a abertura da dupla fita de DNA. Os elementos das regiões -10 e -35 do 

promotor são os principais determinantes reconhecidos por regiões altamente conservadas 

dos fatores sigma (Browning & Busby, 2004). Neste processo, conhecido como ciclo do 

sigma, o fator sigma associa-se ao cerne da RNA polimerase para iniciação da transcrição e 

dissocia-se após a transcrição para o complexo de elongação. Após o término da 

transcrição, o cerne da RNA polimerase está livre para associar-se ao sigma e iniciar novo 

ciclo de transcrição. Muitas bactérias contem diferentes tipos de fatores sigma e, portanto, 

múltiplas holoenzimas. Entretanto, evidências recentes mostram que o fator sigma também 

está envolvido na regulação do processo de elongação (revisado por Mooney et al., 2005). 

Em E. coli, o fator sigma primário é denominado σ70, sendo necessário para a transcrição da 

maioria dos genes, incluindo aqueles que desempenham funções essenciais como genes de 

housekeeping. Fatores σ alternativos são aqueles que controlam genes de função 

especializada, necessários geralmente para desempenhar funções específicas (e.g. 

motilidade) ou sobre condições de estresse (e.g. choque térmico, estresse oxidativo). O fator 

σE, faz parte do grupo de fatores sigma de função extra citoplasmática responsável por 
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transcrever genes capazes de manter a integridade do envelope bacteriano. Esse fator é 

induzido em condições de estresse que afetam a célula inteira como choque térmico, 

etanólico e a estresses do envelope como mutações que inativam chaperonas 

periplasmáticas (revisado por Paget & Helmann, 2003). Foi observado que σE  regula a 

expressão de muitos genes relacionados com patogenicidade (Rhodius et al., 2006). Em 

Streptomyces coelicolor, a oxidação do fator anti-σ RsrA por H2O2 ou diamida leva à 

formação de ponte dissulfeto que resulta na ativação do regulon σR ,resultando na indução 

genes alvos correspondentes (Kang et al., 1999). 

Em X. fastidiosa, não foram encontrados genes que apresentassem similaridade com 

OhrR de outras bactérias. Também não foi encontrada em proteínas da família MarR de 

Xylella fastidiosa, a presença de cisteínas conservadas. Deste modo, podemos supor que o 

controle da transcrição de ohr em X. fastidiosa é realizado por outro mecanismo diferente do 

realizado pela OhrR.  

 

2. OBJETIVOS 

Ohr é uma das principais enzimas atuantes na resposta da bactéria à detoxificação 

de hidroperóxidos orgânicos. Dessa maneira, essa enzima deve desempenhar papel 

importante na defesa antioxidante de Xylella fastidiosa, especialmente durante a interação 

planta-patógeno. 

O objetivo dessa tese é entender o papel fisiológico de Ohr em X. fastidiosa através 

de sua caracterização funcional, buscando elucidar suas vias de redução, oxidação e os 

mecanismos de regulação gênica. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1.  Materiais e Reagentes 

Ácido lipóico, Acrilamida, Adjuvante de Freund completo e incompleto, agarose, 

ampicilina, BHT (hidroxitolueno butilado), bis-acrilamida (N,N’-metilenobis-acrilamida), BSA 

(albumina bovina sérica), canamicina, citrato sintetase, diamida, DTNB [ácido 5,5’-ditiobis(2-

nitrobenzóico)], DTT (1,4-ditiotreitol), Hepes (ácido 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-
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4. CONCLUSÕES  

Este trabalho representou uma caracterização bastante completa de Ohr de Xylella 

fastidiosa, membro de uma nova classe de enzimas antioxidantes. 

Inicialmente, associamos pela primeira vez uma atividade bioquímica a genes da 

família Ohr/OsmC: peroxidase dependente de ditiól, baseada em uma cisteína reativa. 

Posteriormente, realizamos correlações entre estrutura e função, mostrando que o 

enovelamento estrutural de Ohr é distinto das demais enzimas antioxidantes (catalase,SOD, 

GPx e Prx).  

Identificamos também a via biológica de redução de Ohr de Xylella fastidiosa: 

enzimas lipoiladas. Essa é a primeira descrição de uma proteína antioxidante que utiliza 

diretamente equivalentes redutores  de sulfidrilas de grupos lipóicos complexados a 

proteínas. 

Em relação a oxidação de Ohr, mostramos que Ohr reduz peróxidos orgânicos 

aproximadamente quatro ordens de grandeza mais eficientemente do que H2O2. Esta 

diferença na especificidade por peróxidos como substratos nunca havia sido observada na 

literatura para uma tiól peroxidase. Além disso, mostramos que Ohr é capaz de reduzir 

peróxidos derivados de ácidos graxos de cadeia insaturada como hidroperóxido de ácido 

oléico e linoléico. Sendo assim, fornecemos evidências adicionais que corroboram a 

hipótese de que esses peróxidos sejam os substratos biológicos de Ohr.  

O pKa da Cysp61 de Ohr está em torno de 5.8, demonstrando que em pH fisiológico o 

grupo tiól desse aminoácido está em sua maior parte na forma desprotonada, e portanto, 

capaz de reagir com peróxidos. No entanto, obtivemos evidências de que aminoácidos 

(Valina 36 e Glicina 95) que não contribuem para a estabilização do tiolato, são importantes 

para a reatividade de Ohr. Esses resíduos parecem interagir diretamente com o substrato de 

Ohr posicionando e/ou estabilizando a molécula no sítio ativo. 

Finalmente, através de estudos de regulação gênica, mostramos que o gene ohr 

aparentemente não está sob controle de um ativador ou repressor da transcrição conhecido. 

Possivelmente, ohr de Xylella fastidiosa é expressa constitutivamente diferentemente de 

ortólogos de outros organismos filogeneticamente próximos como Xanthomonas campestris 

que é regulada negativamente por OhrR. 

 

5.  PERSPECTIVAS 

Como perspectivas imediatas geradas pelos resultados dessa tese pretendemos: 
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 Determinar os parâmetros cinéticos de Ohr de X. fastidiosa na presença de 

diferentes hidroperóxidos de lipídeos. Este trabalho já está sendo realizado 

em colaboração com o aluno de mestrado Thiago Geronimo Pires Alegria. 

 

 Determinar os parâmetros cinéticos por análise de bi substrato dos mutantes 

de Ohr V36S e G95S, na presença de hidroperóxidos de lipídeos e enzimas 

lipoiladas, tentando compreender em qual das etapas do ciclo catalítico 

(redução e/ou oxidação) esses aminoácidos são importantes.  

 

 Analisar a expressão gênica de ohr por RT-PCR quantitativo sob diferentes 

condições de estresse com o intuito de detectar alterações nos níveis de ohr. 

 

 Detectar se Ohr de X. fastidiosa possui atividade de ligação a heparina ou a 

outro glicosaminoglicano. 
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