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RESUMO 

Oliveira, M.C. Caracterização bioquímica e funcional de diguanilato ciclases de 
Xanthomonas citri subsp. citri. 2015. 267p. Tese - Programa de Pós-Graduação em 
Ciências (Bioquímica). Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

O diguanilato cíclico (c-di-GMP) é uma molécula de sinalização intracelular que 

atua na regulação de importantes processos bacterianos como motilidade, formação de 

biofilme e virulência. As diguanilato ciclases (DGCs), contendo um domínio GGDEF 

ativo, catalisam a formação de c-di-GMP a partir de duas moléculas de GTP. A bactéria 

Xanthomonas citri subsp. citri (Xanthomonas axonopodis pv citri; Xac) é o agente causal 

do cancro cítrico, uma doença que ataca todas as variedades e espécies de citros. O 

genoma de Xac codifica 31 proteínas contendo domínios GGDEF. Treze destas 

proteínas possuem também domínios PAS e/ou GAF, que são ubíquos domínios 

sensores e de sinalização. Para tentar entender melhor o papel na sinalização por c-di-

GMP das interações entre domínios GGDEF e domínios PAS e/ou GAF, estudos 

bioquímicos e funcionais foram realizados com as proteínas XAC0610 e XAC2446. 

XAC0610 contém um domínio GAF, quatro domínios PAS e um domínio GGDEF 

conservado. Análises fenotípicas com a linhagem nocaute XacΔ0610 mostraram que 

XAC0610 atua na regulação da motilidade e sobrevivência de Xac ao tratamento com 

H2O2. Ensaios de atividade enzimática demonstraram que XAC0610 é uma DGC 

cataliticamente ativa, e que a mutação sítio-dirigida de um resíduo conservado de lisina 

(Lys759) provoca uma grande redução na atividade de DGC. Os domínios GAF e PAS 

de XAC0610 aparentemente não atuam como domínios sensores, entretanto são 

importantes para a dimerização da proteína, necessária para a obtenção de altos níveis 

de atividade de DGC. Além disso, várias observações sugerem que XAC0610 não 

 é submetida à inibição alostérica pelo produto, um mecanismo regulatório comumente  



utilizado para o controle da atividade de DGC. Por outro lado, os dados de cinética 

enzimática de XAC0610HIS-35-880 revelaram um efeito de cooperatividade positiva para a 

ligação dos substratos, com uma constante de dissociação para a ligação da primeira 

molécula de GTP (K1) cerca de 3-5 vezes maior que a constante de dissociação para a 

ligação da segunda molécula de GTP (K2). A partir deste estudo, nós apresentamos um 

esquema cinético geral mais apropriado para as análises dos dados cinéticos de 

enzimas DGCs e propomos que a ligação cooperativa do substrato talvez possa 

desempenhar um importante papel na regulação in vivo da atividade de algumas DGCs, 

aumentando sua sensibilidade a pequenas variações nos níveis celulares de GTP. 

Outra proteína caracterizada neste trabalho, XAC2446 possui um domínio GAF e um 

domínio GGDEF que, ao contrário do domínio GGDEF de XAC0610, não deve 

apresentar atividade de DGC. Mesmo assim, análises funcionais mostraram que 

XAC2446 regula negativamente a formação de biofilme e positivamente a motilidade de 

Xac. Ensaios de duplo híbrido em leveduras identificaram que XAC2446 interage com 

XAC2897, contendo um domínio GGDEF potencialmente ativo, e XAC1185, contendo 

um domínio HD fosfohidrolase de (p)ppGpp. Alguns estudos indicam que altos níveis 

celulares de c-di-GMP e baixos níveis de (p)ppGpp podem ser necessários durante a 

formação de biofilme. XAC2446 talvez possa atuar como um inibidor da atividade 

enzimática de XAC2897 e XAC1185 e influenciar, indiretamente e antagonicamente, 

tanto os níveis celulares de c-di-GMP quanto de (p)ppGpp. 

 
Palavras-chave: c-di-GMP, cinética enzimática, GGDEF, cooperatividade, 

Xanthomonas citri. 



ABSTRACT 

Oliveira, M.C. Biochemical and functional characterization of diguanilate cyclases 
from Xanthomonas citri subsp. citri. 2015. 267p. PhD Thesis - Graduate Program in 
Biochemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Cyclic di-GMP is a bacterial second messenger that regulates a range of 

functions, including cellular motility, biofilm formation and virulence. This molecule is 

produced from two GTP substrates by the activity of diguanylate cyclases (DGCs) 

containing a GGDEF domain. The phytopathogenic bacteria Xanthomonas citri subsp. 

citri (Xanthomonas axonopodis pv citri; Xac) causes citrus canker in a wide variety of 

citrus species. The Xac genome codes for 31 proteins with GGDEF domains. Thirteen of 

the 31 Xac GGDEF domain-containing proteins also possess PAS (Per-Arnt-Sim) or 

GAF (cGMP-specific phosphodiesterases, adenylyl cyclases and FhlA) domains that are 

ubiquitous signaling and sensory domains. In order to better understand the relationship 

between these commonly associated domains, biochemical and functional studies were 

carried out with the XAC0610 and XAC2446 proteins. XAC0610 is a large multi-domain 

protein containing one GAF domain, four PAS domains and one GGDEF domain. This 

protein has a demonstrable in vivo and in vitro diguanylate cyclase (DGC) activity. 

Analysis of a XacΔ0610 knockout strain revealed that XAC0610 plays a role in the 

regulation of Xac motility and resistance to H2O2. Site-directed mutagenesis of a 

conserved DGC lysine residue (Lys759 in XAC0610) resulted in a severe reduction in 

XAC0610 DGC activity. XAC0610 DGC activity was also impaired by removal of the N-

terminal GAF and PAS domains, which are probably needed for proper protein 

dimerization. Furthermore, experimental and in silico analysis suggest that XAC0610 is 

not subject to allosteric product inhibition, a common regulatory mechanism for DGC 



activity control. Instead, steady-state kinetics of XAC0610 DGC activity revealed a 

positive cooperative effect of the GTP substrate with a dissociation constant for the 

binding of the first GTP molecule (K1) approximately three to five times greater than the 

dissociation constant for the binding of the second GTP molecule (K2). We present a 

general kinetics scheme that should be used when analyzing DGC kinetics data and 

propose that cooperative GTP binding could be a common, though up to now 

overlooked, feature of these enzymes that may in some cases offer a physiologically 

relevant mechanism for regulation of DGC activity in vivo. The other characterized 

protein, XAC2446, has a GAF domain and a degenerated GGDEF domain. Unlike 

XAC0610, XAC2446 should not present DGC activity. Nevertheless, functional analysis 

of XAC2446 demonstrated that it plays a role in the regulation of Xac motility and biofilm 

formation. A yeast two-hybrid screen identifies XAC2897 (a potentially active GGDEF 

domain-containing protein) and XAC1185 (a (p)ppGpp hydrolase) as specific binding 

partners of the XAC2446 protein. As indicated by studies in other bacteria, high cellular 

levels of c-di-GMP and low levels of (p)ppGpp may be both required for biofilm 

formation. It is possible that XAC2446 might have a role in the antagonistic regulation of 

c-di-GMP and (p)ppGpp cellular levels by acting as an inhibitor of both XAC2897 and 

XAC1185 enzymatic activities. 

 

Keywords: c-di-GMP, enzyme kinetics, GGDEF, cooperativity, Xanthomonas citri. 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

3-AT – 3-amino-1,2,4-triazol  

aa – aminoácido  

ApR – resistência à ampicilina 

CamR – resistência à cloranfenicol  

c-di-GMP – diguanosina monofostafato cíclico 

CMC – carboximetilcelulose 

CR – vermelho congo (congo red) 

CV – volumes de coluna (column volume) 

DBD – domínio de ligação a DNA (DNA-binding domain) 

DGC – diguanilato ciclase 

DLS – espalhamento de luz dinâmico (dynamic light scattering) 

DMSO – dimetilsulfóxido 

DO – densidade óptica 

DNA – ácido desoxirribonucleico 

DTT – ditiotreitol 

EDTA – ácido etilenodiamino tetra-acético 

ExPASy – Expert Protein Analysis 

Fi – fração de proteínas insolúveis  

Fs – fração de proteínas solúveis 

GmR – resistência à gentamicina 

GTP – guanosina trifosfato 

HPLC-ESI-MS – cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de 
massas com ionização por electrospray (high-Performance liquid chromatography-
electrospray ionization mass spectrometry) 

IPTG – isopropil-β-D-tiogalactopiranosídeo 

kb – quilobases 

kDa – quilodalton 

Kd – constante de dissociação 

KEGG – Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes 

KanR – resistência à kanamicina 

ORF – fase de leitura aberta (open reading frame) 

pb – pares de base 



pBAD – promotor induzível por L-arabinose 

PCR – reação em cadeia da polimerase (polymerase chain reaction) 

PDB – banco de dados de proteínas (protein data bank) 

PDE – fosfodiesterase 

PEG – polietilenoglicol 

Pi – fosfato inorgânico 

PPi – pirofosfato  

rpm – rotações por minuto 

SDS – dodecil sulfato de sódio 

SDS-PAGE – eletroforese em gel de poliacrilamida com SDS (sodium dodecyl sulphate-
polyacrylamide gel electrophoresis) 

SEC – Cromatografia de exclusão molecular (size exclusion chromatography) 

SEC-MALS – cromatografia de exclusão molecular acoplada ao espalhamento de luz 
em multiângulos (multi-angle laser light-scattering coupled with size exclusion 
chromatography) 

SLS – espalhamento de luz estático (static light scattering) 

SpcR – resistência à spectinomicina 

SST2 – sistema de secreção tipo II 

SST3 – sistema de secreção tipo III 

StrR – resistência à streptomicina 

TetR – resistência à tetraciclina 

TRP1 – marca de seleção auxotrófica para triptofano 

U – unidade 

UFC – unidades formadoras de colônias 

Xac – Xanthomonas citri subsp. citri (sinônimo: Xanthomonas axonopodis pv. citri) 

Xcc – Xanthomonas campestris pv. campestris 

Xcv – Xanthomonas campestris pv. vesicatoria  

Xoo – Xanthomonas oryzae pv. oryzae  

X-Gal – 5-bromo-4- cloro-3-indoil-β-galactosídeo 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A bactéria Xanthomonas citri subsp. citri é o agente causal do cancro cítrico 

O agente etiológico do cancro cítrico é uma bactéria aeróbica obrigatória, Gram-

negativa, com formato baciliforme, uniflagelada (flagelo polar), não formadora de 

esporos, pertencente ao gênero Xanthomonas (do grego, xanthos = amarelo; monas = 

unidade) (Swings & Civerolo, 1993, Das, 2003). Bactérias deste gênero se caracterizam 

por formar colônias amarelas e de aspecto mucóide em meio de cultura (Figura 1) 

devido à produção de pigmentos de membrana, semelhantes à carotenóides, 

denominados xantomonadinas (Starr et al., 1977, Poplawsky et al., 2000), e de 

exopolissacarídeos, principalmente a goma xantana, que auxiliam na dispersão e 

sobrevivência bacteriana (Vojnov et al., 1998, Das, 2003, Dunger et al., 2007). 

Xanthomonas constitui também um diverso e economicamente importante grupo de 

bactérias fitopatogênicas que causam doenças em pelo menos 124 espécies de 

monocotiledôneas e 268 dicotiledôneas (Leyns et al., 1984, Buttner & Bonas, 2010, 

Ryan et al., 2011).  

 

 

Figura 1 – Colônias de Xanthomonas citri subsp. citri em meio de cultura sólido.   
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A forma mais propagada e agressiva do cancro cítrico é a cancrose A ou cancro 

cítrico asiático (Stall & Seymour, 1983, Das, 2003), cujo agente etiológico, foi 

primeiramente descrito como Pseudomonas citri (Hasse, 1915). Desde sua primeira 

classificação, a taxonomia bacteriana sofreu diversas modificações e a bactéria foi 

reclassificada como Xanthomonas campestris pv. citri (Dye et al., 1980), Xanthomonas 

citri pv. citri (Gabriel et al., 1989), Xanthomonas axonopodis pv. citri (Vauterin et al., 

1995), e atualmente seu nome foi modificado para Xanthomonas citri subsp. citri 

(Schaad et al., 2005, Schaad et al., 2006).  

 

 

Figura 2 – Ciclo de infecção do cancro cítrico (Gottwald et al., 2002).   
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Figura 3 – Lesões do cancro cítrico observadas em folhas, ramos e frutos 
(Gottwald et al., 2002).   

 

X. citri subsp. citri, aqui referenciada apenas como Xac, ataca quase todas as 

variedades e espécies de citros possuindo, portanto, uma ampla gama de hospedeiros 

(Civerolo, 1984, Gottwald et al., 2002, Brunings & Gabriel, 2003, Das, 2003). 

Diferentemente de patógenos vasculares, como Xanthomonas campestris pv. 

campestris (Xcc) e Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo), que podem se espalhar 

sistemicamente pela planta hospedeira, Xac é um patógeno mesofílico e se multiplica 

localmente a partir do ponto de infecção (Buttner & Bonas, 2010, Ryan et al., 2011). 

Uma vez depositada sobre o hospedeiro, após disseminação geralmente por chuvas 

(Figura 2), Xac pode colonizar a superfície da planta de forma epífita, sem causar 

doença (Dunger et al., 2007, Rigano et al., 2007). Ao encontrar uma porta de entrada, 

por meio de aberturas naturais (estômatos e hidatódios) ou de ferimentos mecânicos 

(Figura 2), a bactéria coloniza os espaços intercelulares do tecido hospedeiro e inicia a 

produção de fatores de virulência (Graham et al., 1992, Gottig et al., 2010). A doença 
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manifesta-se em folhas (em ambos os lados), ramos e frutos como lesões de coloração 

parda, circulares, corticosas, salientes e circundadas por um halo amarelo clorótico 

(Figura 2, Figura 3) (Brunings & Gabriel, 2003, Das, 2003, Graham et al., 2004). 

Quando em alta severidade a doença pode levar a queda prematura dos frutos ao 

afetar o equilíbrio hormonal da produção de etileno pela planta (Dutta & Biggs, 1991). 

Não existe método eficiente de controle do cancro cítrico. A única maneira de eliminar a 

doença é por meio da erradicação das plantas doentes, um procedimento que resulta 

em grandes perdas econômicas (Gottwald et al., 2002, Das, 2003, Graham et al., 2004, 

Vojnov et al., 2010). 

 

1.2. Fatores de virulência e regulação da patogenicidade de Xanthomonas  

Para se estabelecerem em seus hospedeiros as bactérias fitopatogênicas devem 

ser capaz de aderir na superfície da planta, invadir o espaço intercelular do hospedeiro, 

adquirir nutrientes e neutralizar as respostas de defesa da planta (Van Sluys et al., 

2002). Muitas vezes, a infecção da planta hospedeira depende também de sistemas de 

secreção que transportam proteínas bacterianas para o espaço extracelular ou injetam 

DNA e/ou proteínas efetoras diretamente no citosol da célula hospedeira (Preston et al., 

2005). Durante a infecção por Xac, por exemplo, um sintoma característico e essencial 

para o diagnóstico do cancro cítrico é a indução pelo patógeno da formação de tecido 

hiperplástico no hospedeiro. A hiperplasia é resultado da atividade do gene pthA da 

bactéria, que codifica para uma proteína similar aos fatores de transcrição eucarióticos, 

que é secretada através do sistema de secreção tipo III (SST3) do patógeno e causa 

divisões mitóticas excessivas no hospedeiro, levando ao aparecimento das lesões do 
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tipo cancro (Swarup et al., 1992, Duan et al., 1999, Brunings & Gabriel, 2003, Boch & 

Bonas, 2010, Li et al., 2014). 

Nos últimos anos, a obtenção da sequência do genoma de diversas espécies e 

patovares de bactérias do gênero Xanthomonas vêm facilitando as análises funcionais 

e contribuindo para uma melhor compreensão das bases moleculares da virulência e 

especificidade de hospedeiros exibidos por estas bactérias fitopatogênicas (da Silva et 

al., 2002, Lee et al., 2005, Qian et al., 2005, Thieme et al., 2005). Análises 

comparativas permitiram identificar que quase todas as Xanthomonas possuem em seu 

genoma determinados agrupamentos de genes associados com a patogenicidade, 

incluindo: genes xps, que codificam para um sistema de secreção tipo II (SST2), genes 

rpf (regulation of pathogenicity factors), que regulam a síntese de alguns fatores de 

patogenicidade, genes hrp (hypersensitive response and pathogenicity), que codificam 

para um sistema de secreção tipo III, e genes gum, necessários para a síntese da goma 

xantana (Buttner & Bonas, 2010, Ryan et al., 2011). A expressão coordenada destes 

fatores de virulência em Xanthomonas é orquestrada por vias de comunicação célula-

célula (quorum-sensing), múltiplos sistemas regulatórios de dois componentes, 

reguladores transcricionais, como Clp, Zur, FhrR, HrpX e HpaR, e reguladores pós-

transcricionais, como a proteína ligadora de RNA, RsmA (Figura 4) (Buttner & Bonas, 

2010, Romeo et al., 2013), para mencionar somente alguns daqueles parcialmente 

caracterizados. 

Os sistemas de secreção tipo II promovem a secreção de enzimas 

extracelulares, como celulases, poligalacturonases, xilanases e proteases, que podem 

ser necessárias para a degradação da parede celular da célula vegetal durante a 

infecção bacteriana (Jha et al., 2005). Xanthomonas e bactérias filogeneticamente 
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relacionadas como Xylella fastidiosa e Stenotrophomonas spp. possuem um SST2 

chamado Xps, que já foi demonstrado ser importante para a virulência de X. campestris 

pv. campestris, X. campestris pv. vesicatoria, X. oryzae pv. oryzae e X. citri subsp. citri 

(Dow et al., 1987, Ray et al., 2000, Jha et al., 2007, Wang et al., 2008, Baptista et al., 

2010, Szczesny et al., 2010). Um segundo SST2, chamado de Xcs, também pode ser 

encontrado em certas espécies de Xanthomonas, incluindo Xac, entretanto este 

sistema parece não estar envolvido na virulência bacteriana (Szczesny et al., 2010). 

 

Figura 4 – Representação esquemática das vias de sinalização envolvidas no 
controle da expressão de genes de virulência em Xanthomonas campestris pv 
campestris (Xcc) (Buttner & Bonas, 2010). Em Xcc e outras Xanthomonas, a expressão 
de muitos fatores de virulência é regulada de modo dependente de densidade celular 
por meio do acúmulo extracelular de uma molécula de comunicação célula-célula 
(quorum-sensing) denominada DSF (diffusible signal factor). DSF é sintetizada por RpfF 
e é reconhecida por um sistema de dois componentes constituído pelo sensor RpfC e 
pelo regulador de resposta RpfG, que contém um domínio HD-GYP envolvido na 
degradação do segundo mensageiro c-di-GMP. Além de RpfC/RpfG, outro sistema de 
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dois componentes, RavS/RavR, também contribui para a hidrólise de c-di-GMP por 
meio da ativação do domínio EAL do regulador de resposta RavR. A ativação de RavR 
é realizada, possivelmente em condições de baixos níveis de oxigênio, pela proteína 
sensora RavS, contendo dois domínios PAS. Altos níveis de c-di-GMP promovem a 
formação de biofilme e inibem a ligação do regulador transcricional Clp ao promotor dos 
genes-alvo. Clp induz a síntese de enzimas extracelulares e ativa a expressão dos 
reguladores FhrR e Zur. O ativador transcricional Zur e o regulador de resposta HrpG 
induzem a expressão do gene hrpX, que codifica um regulador transcricional essencial 
para a expressão dos genes hrp. A expressão dos genes hrp também é depende do 
sistema de dois componentes ColS/ColR e é reprimida por FhrR. HrpX regula a 
expressão de genes adicionais incluindo hpaR. HpaR é um regulador transcricional 
envolvido na inibição da atividade de proteases extracelulares em Xcc. A regulação da 
formação de biofilme, produção de EPS e da síntese de enzimas extracelulares também 
é influenciada pós-trancricionalmente pela proteína de ligação a RNA RsmA. As linhas 
tracejadas indicam que o efeito regulatório de RsmA na formação de biofilme, produção 
de EPS e síntese de enzimas extracelulares ocorre de forma indireta. Sistemas de dois 
componentes são mostrados em verde, e os reguladores transcricionais em amarelo. 
Os símbolos (+) e (-) indicam regulação positiva e negativa da transcrição, 
respectivamente. 

 

Um dos principais fatores de patogenicidade de muitas bactérias Gram-negativas 

patogênicas de plantas ou animais são os sistemas de secreção tipo III, os quais 

podem injetar proteínas efetoras diretamente no citosol da célula hospedeira para 

manipular os processos celulares em benefício do patógeno (Ghosh, 2004, Coburn et 

al., 2007). Em bactérias fitopatogênicas, o SST3 é codificado por um agrupamento de 

genes cromossomais chamado hrp, os quais são essenciais não somente para a 

manifestação da patogenicidade bacteriana em plantas hospedeiras, mas também para 

a indução da resposta de hipersensibilidade em plantas não hospedeiras (Lindgren et 

al., 1986, Buttner & Bonas, 2002). Muitas espécies de Xanthomonas utilizam também 

um SST3 Hrp para injetar proteínas efetoras no citoplasma da célula vegetal, onde 

estas proteínas podem promover a manifestação da doença por meio de diferentes 

mecanismos de ação (Gurlebeck et al., 2006, Kay & Bonas, 2009, White et al., 2009, 

Boch & Bonas, 2010). Acredita-se que o arsenal de diferentes proteínas efetoras 
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secretadas pelo SST3 seja responsável por conferir especificidade na interação entre 

as diferentes espécies de Xanthomonas e suas respectivas plantas hospedeiras 

(Lindeberg et al., 2009, Rybak et al., 2009, Moreira et al., 2010).  

Além dos fatores de virulência secretados pelos sistemas de secreção tipo II e III, 

a patogenicidade de Xanthomonas também depende de outras estruturas na superfície 

bacteriana como adesinas, exopolissacarídeos (EPS) e lipopolissacarídeos (LPS) 

(Buttner & Bonas, 2010, Gottig et al., 2010, Ryan et al., 2011). A aderência bacteriana à 

superfície do hospedeiro, que corresponde a uma etapa determinante para a invasão 

do tecido, é dependente da expressão de proteínas específicas, conhecidas como 

adesinas, ancoradas na membrana externa bacteriana (Gerlach & Hensel, 2007). Para 

se aderir à superfície de seus hospedeiros Xanthomonas pode sintetizar adesinas 

fimbriais, incluindo pilus tipo IV e proteínas relacionadas (van Doorn et al., 1994), assim 

como adesinas não fimbriais como, por exemplo, as proteínas XadA e XadB 

(Xanthomonas adhesin-like proteins), primeiramente caracterizadas em Xoo (Ray et al., 

2002, Das et al., 2009), ou proteínas do tipo Fha (filamentous haemagglutinin-like 

proteins), como a adesina XacFhaB (XAC1815) de Xac (Gottig et al., 2009). 

 Lipopolissacarídeos e polissacarídeos extracelulares, como a goma xantana, 

também contribuem para a patogenicidade de Xanthomonas (Kingsley et al., 1993, 

Chou et al., 1997, Dow et al., 1995, Petrocelli et al., 2012, Yan et al., 2012). Além de 

conferir proteção contra estresses ambientais e/ou respostas de defesa da planta, LPS 

e EPS contribuem para a habilidade bacteriana em formar biofilmes, os quais são 

conglomerados de células imobilizadas numa matriz polimérica orgânica que 

possibilitam uma sobrevivência prolongada da bactéria em sua planta hospedeira (Dow 

et al., 2003, Rigano et al., 2007, Li & Wang, 2011a, Li & Wang, 2011b, Yan et al., 2012). 



25 

 

Similar a outras bactérias patogênicas, Xanthomonas desenvolveu sistemas de 

regulação para ativar a expressão de fatores de virulência em resposta a diferentes 

estímulos extracelulares, tais como densidade populacional, disponibilidade de 

nutrientes, níveis de oxigênio, presença de moléculas derivadas da planta hospedeira, 

entre outros (Figura 4). Muitos aspectos do comportamento bacteriano são 

influenciados pelo ambiente, seja extracelular ou intracelular. A célula bacteriana 

reconhece sinais externos de natureza diversa por meio de receptores especializados, 

muitos dos quais são constituídos por proteínas transmembrana e, fazem parte de 

sistemas de transdução de sinais de dois componentes. Uma grande variedade de 

sistemas de dois componentes conecta a percepção de um sinal ambiental específico a 

alterações apropriadas na expressão gênica e fisiologia bacteriana. Comumente, nos 

mecanismos de transdução de sinal, a percepção de um sinal primário, ativa um 

regulador de resposta e/ou altera os níveis de um segundo sinal intracelular, também 

chamado de segundo mensageiro. Clássicos segundos mensageiros citoplasmáticos 

retransmitem os sinais recebidos para as moléculas alvo dentro da célula. 

Frequentemente, esse processo possibilita a amplificação do sinal original por um sinal 

intracelular capaz de induzir drásticas alterações bioquímicas na célula (Stock et al., 

2000, Spakov & Pertseva, 2008). 

Análises por genômica comparativa indicam que o gênero Xanthomonas possui 

cerca de 450 sistemas de dois componentes (Qian et al., 2008). Até o momento, 

entretanto, somente alguns desses sistemas foram estudados e caracterizados quanto 

aos seus papéis na virulência de Xanthomonas. Entre os sistemas de dois 

componentes caracterizados em Xanthomonas destacam-se: RpfC/RpfG, envolvido na 

comunicação célula-célula e regulação da produção de fatores de virulência (Slater et 
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al., 2000, Andrade et al., 2006, Ryan et al., 2006a); RavS/RavR (regulation of 

adaptation and virulence), que regula a produção de fatores de virulência em condições 

de hipóxia (He et al., 2009); ColR/ColS, que contribui para a expressão de alguns genes 

hrp e de outros fatores de virulência (Zhang et al., 2008, Yan & Wang, 2011); e 

PhoP/PhoQ, que controla a expressão gênica em resposta a baixas concentrações 

extracelulares de Ca2+ e Mg2+ e é crítico para a sobrevivência da bactéria no hospedeiro 

(Lee et al., 2008b). PhoP/PhoQ também contribui para a ativação do regulador de 

resposta HrpG, o qual é essencial para a expressão dos genes hrp que formam o SST3 

de Xanthomonas (Wengelnik et al., 1996, Wengelnik et al., 1999, Lee et al., 2008b). 

Muitos desses sistemas de dois componentes exercem suas funções regulatórias por 

meio de interações diretas ou indiretas com a via de sinalização pelo segundo 

mensageiro intracelular c-di-GMP (Figura 4), a qual vêm se consolidando nos últimos 

anos como a principal via de regulação para as alterações no estilo de vida e 

patogenicidade de bactérias em resposta a estímulos ambientais (Romling, 2012, Kalia 

et al., 2013, Romling et al., 2013, Ryan, 2013).  

 

1.3. Sinalização por c-di-GMP em bactérias 

1.3.1. Enzimas envolvidas no metabolismo de c-di-GMP 

O segundo mensageiro citoplasmático diguanilato cíclico (c-di-GMP) (Figura 5) 

foi primeiramente identificado como um ativador alostérico da celulose sintase utilizada 

por Gluconacetobacter xylinus (antes denominada Acetobacter xylinum) para produzir 

uma matriz de celulose extracelular (Ross et al., 1986, Ross et al., 1987). 

Posteriormente, enzimas capazes de sintetizar e degradar c-di-GMP, diguanilato 

ciclases (DGC) e fosfodiesterases (PDE), foram purificadas e seus genes 
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correspondentes foram identificados por meio da genética reversa (Tal et al., 1998). 

Desde então, foi verificado que o c-di-GMP é sintetizado por uma classe de enzimas 

que contém domínios GGDEF (Paul et al., 2004b, Hickman et al., 2005, Ryjenkov et al., 

2005) e hidrolisado por outras famílias de proteínas que possuem domínios EAL 

(Bobrov et al., 2005, Schmidt et al., 2005, Tamayo et al., 2005, Christen et al., 2005) ou 

HD-GYP (Ryan et al., 2006a) (Figura 5), onde os nomes dos domínios foram originados 

dos motivos de aminoácidos conservados presentes no sítio ativo destas enzimas 

(Hecht & Newton, 1995, Chan et al., 2004, Wassmann et al., 2007, Barends et al., 2009, 

Tchigvintsev et al., 2010, Lovering et al., 2011). Homólogos destas proteínas são 

encontrados em abundância nos genomas de Eubactérias, sugerindo que a sinalização 

por c-di-GMP é largamente empregada nesse domínio da vida (Galperin et al., 1999, 

Galperin, 2001, Galperin et al., 2001). Além disso, recentemente foi proposto que a 

sinalização por c-di-GMP também pode ser importante para a regulação do 

desenvolvimento em eucariotos inferiores (Chen & Schaap, 2012).  

 

Figura 5 – Síntese e degradação de c-di-GMP. Diguanilato ciclases (DGCs), 
contendo o domínio GGDEF, sintetizam o segundo mensageiro c-di-GMP (representado 
no centro da figura) a partir de duas moléculas de GTP. Fosfodiesterases (PDEs), 
contendo os domínios EAL ou HD-GYP, hidrolisam c-di-GMP em 5’-pGpG ou GMP, 
respectivamente (Boyd & O'Toole, 2012). 
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As diguanilato ciclases catalisam a formação de c-di-GMP a partir de duas 

moléculas de GTP (Figura 5). Durante a catálise, duas moléculas de pirofosfato são 

também liberadas como subprodutos da reação (Ross et al., 1987). Os primeiros 

estudos bioquímicos e estruturais que ajudaram a compreender melhor o mecanismo 

de síntese de c-di-GMP foram realizados com a DGCs PleD de Caulobacter crescentus 

(Chan et al., 2004, Wassmann et al., 2007) e WspR de Pseudomonas spp. (Malone et 

al., 2007, De et al., 2008). A similaridade com o core catalítico das adenilato ciclases 

assim como a natureza dinucleotídica da molécula de c-di-GMP implica que os 

domínios GGDEF atuam como homodímeros, onde o sítio catalítico é formado na 

interface de dimerização e cada monômero contribui com a ligação de uma única 

molécula de substrato GTP. Isso explica por que a atividade enzimática específica de 

PleD (e de outros DGCs) é fortemente dependente da concentração enzimática, com 

apenas a fração dimérica da proteína apresentando altos níveis de atividade de DGC 

(Ryjenkov et al., 2005, Paul et al., 2007). O motivo GGD/EEF (sítio A = sítio ativo), 

altamente conservada pelas DGCs, se localiza em um beta hairpin (Figura 6) e faz parte 

do chamado meio-sítio ativo (half site) de um domínio GGDEF monomérico. Além do 

sítio A, as DGCs podem apresentar também um sítio inibitório (sítio I), caracterizado 

pelo motivo RxxD (onde x representa qualquer aminoácido).  Um dímero de moléculas 

de c-di-GMP pode se ligar ao sítio I provocando inibição alostérica pelo produto 

(Christen et al., 2006). Os sítios A e I estão localizados em lados opostos do domínio 

GGDEF (Figura 6). A análise da estrutura cristalográfica de PleD em complexo com um 

análogo de substrato (GTPS) aliada aos estudos por mutagênese sítio dirigida 

permitiram atribuir prováveis funções específicas na catálise, ligação ao substrato 
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(GTP) e coordenação de íons Mg2+ para a maioria dos resíduos de aminoácidos 

conservados no sítio ativo das DGCs (Figura 17) (Christen et al., 2006, Malone et al., 

2007, Wassmann et al., 2007). Entretanto, a estrutura conformacional de um dímero 

cataliticamente competente, ou seja, na presença do substrato verdadeiro (GTP), ainda 

não pode ser obtida para confirmar o mecanismo catalítico exato da síntese de c-di-

GMP pelas DGCs.  

 

 

Figura 6 – Estrutura do domínio GGDEF da proteína tDGC de Thermotoga 
marítima (Deepthi et al., 2014). A) Topologia do domínio GGDEF de tDGC mostrando a 

disposição dos elementos de estrutura secundária, hélices  (em azul) e fitas  (em 
rosa). B) Estrutura cristalográfica do domínio GGDEF de tDGC. As linhas tracejadas em 
vermelho e azul indicam a localização dos sítios A (motivo GGDEF) e I (motivo RxxD), 
respectivamente. 
 

As fosfodiesterases contendo um domínio EAL ativo catalisam a linearização de 

c-di-GMP em 5’-pGpG, o qual é posteriormente hidrolisado a GMP por outras PDEs 
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celulares (Ross et al., 1987, Tal et al., 1998). A atividade específica de PDE de c-di-

GMP do domínio EAL requer Mg2+ ou Mn2+ e é fortemente inibida por Ca2+ ou Zn2+ 

(Christen et al., 2005, Schmidt et al., 2005, Tamayo et al., 2005). Estudos estruturais e 

mutagênicos permitiram identificar pelo menos 10 resíduos de aminoácidos importantes 

associados à atividade de PDE, como por exemplo, o resíduo de glutamato (E) 

presente no motivo EAL, altamente conservado entre as PDEs ativas, o qual está 

diretamente envolvido na coordenação de um dos dois íons metálicos necessários para 

a catálise (Rao et al., 2008, Barends et al., 2009, Minasov et al., 2009, Rao et al., 

2009b, Tchigvintsev et al., 2010). Ao contrário dos domínios GGDEF, que precisam 

formar homodímeros para realizar a catálise, os domínios EAL parecem manter algum 

nível de atividade de PDE mesmo na forma monomérica (Schmidt et al., 2005). 

Entretanto, a grande maioria das PDEs contendo domínios EAL, caracterizadas até o 

momento, forma dímeros ou outros oligômeros de alta massa in vitro, indicando que o 

estado monomérico não corresponde à unidade funcional mais provável de um domínio 

EAL envolvido na hidrólise de c-di-GMP in vivo (Tarutina et al., 2006, Rao et al., 2008, 

Barends et al., 2009, Tchigvintsev et al., 2010, Phippen et al., 2014).  

Uma segunda classe, menos comum, de PDEs de c-di-GMP é constituída por 

proteínas contendo domínios HD-GYP, as quais pertencem à superfamília HD de 

fosfohidrolases metalo-dependentes e não apresentam similaridade de sequência com 

os domínios EAL (Galperin et al., 1999, Ryan et al., 2006a, Ryan et al., 2009, Sultan et 

al., 2011). Diferente do domínio EAL, que apresenta como principal produto catalítico a 

molécula de 5’-pGpG, considera-se que o domínio HD-GYP é suficiente para a 

completa hidrólise de c-di-GMP em duas moléculas de GMP (Figura 5) (Ryan et al., 

2006a). Entretanto, como a disponibilidade de dados bioquímicos de qualidade ainda 
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permanecem escassos para proteínas contendo um domínio HD-GYP ativo, estudos 

futuros ainda são necessários para esclarecer melhor o significado da aparente 

diferença entre os produtos da reação de PDE catalisada pelos domínios EAL e HD-

GYP (Romling et al., 2013). Atualmente, a proteína Bd1817 de Bdellovibrio 

bacteriovorus representa a única estrutura cristalográfica de alta resolução disponível 

para um domínio HD-GYP (Lovering et al., 2011). Bd1817, porém, não apresenta 

atividade de PDE e, aparentemente, também não é capaz de se ligar a c-di-GMP in vitro 

(Lovering et al., 2011). Mesmo assim, a estrutura de Bd1817 ainda se mostrou instrutiva 

e permitiu a observação de que vários resíduos de aminoácidos, geralmente 

conservados em domínios HD-GYP, se agrupam em torno de um centro binuclear de 

íons metálicos catalíticos, que provavelmente correspondem a Fe2+ ou Mn2+ (Lovering 

et al., 2011, Sultan et al., 2011). 

 

1.3.2. Distribuição dos domínios GGDEF, EAL e HD-GYP nos genomas 

bacterianos 

O grande número de proteínas contendo domínios GGDEF e EAL em uma única 

espécie de bactéria é intrigante. Em geral, bactérias Gram-negativas possuem mais 

dessas proteínas que bactérias Gram-positivas, e dentre as bactérias Gram-negativas, 

especialmente as proteobactérias gama apresentam uma proliferação impressionante 

de proteínas com domínios GGDEF e/ou EAL (Romling et al., 2005, Hengge, 2009, 

Seshasayee et al., 2010). Por exemplo, E. coli possui 29 proteínas com domínios 

GGDEF e/ou EAL, enquanto que Salmonella enterica tem 19, Pseudomonas 

aeruginosa e Pseudomonas fluorescens possuem 41 e 43 dessas proteínas, 

respectivamente, e várias espécies de Vibrio codificam mais de 70 proteínas contendo 
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domínios GGDEF e/ou EAL (Galperin, 2001, Galperin et al., 2001, Ryan et al., 2006b, 

Newell et al., 2011, Povolotsky & Hengge, 2012). Por outro lado, proteínas contendo um 

domínio HD-GYP são menos comuns e até mesmo ausentes em algumas espécies. 

Embora em alguns casos, como em Thermotoga marítima, cujo genoma não codifica 

proteínas com domínio EAL, as proteínas com domínio HD-GYP devem responder por 

toda a atividade de PDE de c-di-GMP nesta bactéria (Kyrpides et al., 2000, Galperin, 

2001, Galperin et al., 2001). 

A ocorrência de genes codificando DGCs e PDEs no genoma de Xanthomonas 

também é alta. Os genomas de Xac e Xcc codificam três proteínas com um domínio 

HD-GYP e 34 proteínas com domínios GGDEF e/ou EAL (Andrade et al., 2006, Ryan et 

al., 2007, Andrade, 2011). Trinta e seis dessas proteínas são também encontradas em 

X. campestris pv. armoraciae, 31 em X. oryzae pv. oryzicola e 26 em X. oryzae pv. 

oryzae (Ryan et al., 2011). 

Um dos aspectos mais curiosos das enzimas que metabolizam c-di-GMP é a 

natureza modular da estrutura dessas proteínas. Embora algumas proteínas sejam 

compostas de apenas domínios GGDEF, EAL ou HD-GYP, em muitas proteínas, 

entretanto, estes domínios estão presentes em combinação com outros domínios 

regulatórios (Galperin et al., 2001, Jenal, 2004, Romling et al., 2005). Dentre os 

domínios mais frequentemente encontrados em associação com os domínios GGDEF, 

EAL e HD-GYP incluem módulos sensoriais e regulatórios como os domínios PAS (Per-

Arnt-Sim), GAF (cGMP-specific phosphodiesterases, Adenylyl cyclases and FhlA), 

HAMP (Histidine kinases, Adenylate cyclases, Methyl accepting proteins and 

Phosphatases) e REC (two-component receiver domains) (Seshasayee et al., 2010, 

Romling et al., 2013). Além de domínios sensores citoplasmáticos, muitas DGCs e 
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PDEs apresentam também domínios transmembrana que conectam os domínios 

GGDEF, EAL ou HD-GYP a domínios sensores extracelulares ou periplasmáticos, como 

os domínios CHASE (Cyclases/Histidine kinases Associated Sensory Extracellular) 

(Zhulin et al., 2003), Cache (Calcium channels and Chemotaxis receptors) 

(Anantharaman & Aravind, 2000) e MASE (Membrane-Associated Sensor) (Nikolskaya 

et al., 2003). A presença desses domínios adicionais sugere a existência de múltiplos 

mecanismos pelos quais as atividades dos domínios GGDEF, EAL e HD-GYP podem 

ser controlados, em resposta a diversos sinais ambientais e celulares como luz, gases 

(O2 e NO), fosforilação, estado oxidativo, escassez de nutrientes, presença de 

antibióticos ou moléculas de comunicação célula-célula, entre outros (Jenal & Malone, 

2006, Romling & Amikam, 2006, Cotter & Stibitz, 2007, Hengge, 2009, Schirmer & 

Jenal, 2009, Mills et al., 2011, Sondermann et al., 2012, Romling et al., 2013). 

Proteínas contendo o domínio GGDEF covalentemente ligado a domínios EAL ou 

HD-GYP também são encontradas com frequência nos genomas bacterianos 

(Seshasayee et al., 2010). Na maioria dos casos, entretanto, estas proteínas possuem 

apenas atividade de PDE ou de DGC, com o domínio enzimaticamente inativo 

exercendo uma função estrutural ou regulatória (Schmidt et al., 2005, Kuchma et al., 

2007, Qi et al., 2009, Tuckerman et al., 2009). Por exemplo, a ligação de GTP ao 

domínio GGDEF degenerado da proteína CC3396, de C. crescentus, estimula a 

atividade de PDE do domínio EAL adjacente, diminuindo seu KM de ligação à c-di-GMP 

para um nível fisiologicamente relevante (Christen et al., 2005). Quando proteínas 

bifuncionais são encontradas, em que ambos os domínios são enzimaticamente ativos, 

o que geralmente se observa é uma regulação diferencial das atividades de DGC e 

PDE, ativando hora o domínio GGDEF, hora o domínio EAL, obtendo, assim, uma 



34 

 

atividade enzimática prevalecente em resposta a um determinado estímulo ambiental 

e/ou intracelular (Tarutina et al., 2006, Ferreira et al., 2008, Levet-Paulo et al., 2011). 

 

1.3.3. Mecanismos efetores e fisiologia da sinalização por c-di-GMP 

A sinalização por c-di-GMP está relacionada a uma grande variedade de 

processos celulares como, por exemplo, comunicação célula-célula, regulação da 

expressão gênica, produção de exopolissacarídeos, secreção de fatores de virulência, 

biossíntese de flagelo, montagem de pilus tipo IV, entre outros (Romling et al., 2005, 

Fouhy et al., 2006, Ryan et al., 2006a, Weber et al., 2006, Lee et al., 2007, He & Zhang, 

2008, Leduc & Roberts, 2009, Qi et al., 2011). Isto significa que a molécula de c-di-GMP 

pode influenciar muitos aspectos do comportamento bacteriano, incluindo motilidade, 

adesão a superfícies, agregação celular, formação e dispersão de biofilmes, 

diferenciação ou progressão do ciclo celular e a virulência de bactérias patogênicas de 

plantas ou animais (Jenal & Malone, 2006, Hengge, 2009, Mills et al., 2011, Krasteva et 

al., 2012, Romling, 2012, Sondermann et al., 2012, Romling et al., 2013).  

Em geral, o aumento dos níveis intracelulares de c-di-GMP estimula a formação 

de biofilme e inibe várias formas de motilidade bacteriana, incluindo formas 

dependentes (swimming e swarming) ou independentes de flagelo (twitching, sliding e 

gliding) (Hickman et al., 2005, Wolfe & Visick, 2008, Boyd & O'Toole, 2012, Gao et al., 

2013, Hengge, 2013). Por outro lado, além de sinalizar para a dispersão do biofilme, 

baixos níveis intracelulares de c-di-GMP estão associados também à manifestação da 

virulência bacteriana (Tischler & Camilli, 2005, Fouhy et al., 2006, Ryan et al., 2009, 

Ferreira et al., 2012, Ryan, 2013).  
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Para exercer seus efeitos sobre o comportamento bacteriano, a molécula de c-di-

GMP precisa se ligar e alterar a estrutura e/ou atividade de um componente efetor 

(Shanahan & Strobel, 2012, Krasteva et al., 2012, Romling et al., 2013). Uma grande 

diversidade de receptores de c-di-GMP monitoram os níveis intracelulares deste 

segundo mensageiro traduzindo-os em respostas adaptativas específicas (Tabela 1). 

Até o momento, cinco principais tipos de receptores de c-di-GMP já foram identificados: 

(a) proteínas efetoras, tais como proteínas contendo domínios PilZ que ao se ligarem a 

c-di-GMP sofrem drásticas alterações conformacionais e geram efeitos alostéricos 

dentro da própria proteína ou influenciam sua interação com outras proteínas (Amikam 

& Galperin, 2006, Ryjenkov et al., 2006, Pratt et al., 2007, Benach et al., 2007); (b) 

proteínas contendo domínios GGDEF ou EAL degenerados que não são mais 

cataliticamente ativas, mas que retêm a capacidade de se ligarem à c-di-GMP e 

funcionarem como receptores deste segundo mensageiro (Duerig et al., 2009, Navarro 

et al., 2009, Navarro et al., 2011, Rakshe et al., 2011, Petters et al., 2012); (c) enzimas 

que utilizam a ligação direta à molécula de c-di-GMP para a regulação da atividade 

enzimática (Tuckerman et al., 2011);  (d) fatores de transcrição que se ligam à c-di-GMP 

para ativar ou reprimir a expressão de genes (Hickman & Harwood, 2008, Leduc & 

Roberts, 2009, Chin et al., 2010, Krasteva et al., 2010, Wilksch et al., 2011) e (e) 

riboswitches, estruturas enoveladas de RNA que se ligam a c-di-GMP para regular os 

processos de transcrição ou tradução gênica (Sudarsan et al., 2008, Smith et al., 2009, 

Lee et al., 2010). 
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Tabela 1 – Principais receptores de c-di-GMP caracterizados. 

Receptor Organismo Arquitetura de domínios* Mecanismo efetor Função biológica Referência 

Proteínas contendo domínios PilZ 
Alg44 Pseudomonas 

aeruginosa 
MFP/TM/PilZ Interação proteína-

proteína 
Produção de alginato Merighi et al. (2007), 

Oglesby et al. (2008) 

MrkH Klebsiella 
pneumoniae 

PilZ Ligação ao DNA Expressão de fímbrias e 
formação de biofilme 

Wilksch et al. (2011) 

DgrA Caulobacter 
crescentus 

PilZ Interação proteína-
proteína 

Controle da motilidade 
celular  

Christen et al. (2007) 

BcsA Gluconacetobacter 
xylinus 

TM/Cell_synth_A/PilZ Controle da atividade 
enzimática 

Produção de celulose Weinhouse et al. 
(1997), Ryjenkov et al. 
(2006) 

PlzD Vibrio cholerae YcgR_N/PilZ Mudança 
conformacional  

Motilidade, formação de 
biofilme e virulência 

Pratt et al. (2007), 
Benach et al. (2007) 

PlzA Borrelia burgdorferi PilZ Desconhecido  Motilidade e 
infectividade 

Freedman et al. (2010), 
Pitzer et al. (2011) 

YcgR Escherichia coli PilZ Interação proteína-
proteina 

Controle da rotação 
flagelar 

Ryjenkov et al. (2006), 
Boehm et al. (2010), 
Fang & Gomelsky 
(2010), Paul et al. 
(2010) 

PilZ Pseudomonas 
aeruginosa 

PilZ Desconhecido Biogênese de pilus tipo 
IV e motilidade twitching  

Alm et al. (1996) 

PP4397 Pseudomonas 
putida 

YcgR_N/PilZ Controle da 
dimerização 

Desconhecida Ko et al. (2010) 

PA4608 Pseudomonas 
aeruginosa 

PilZ Mudança 
conformacional 

Desconhecida Ramelot et al. (2007), 
Habazettl et al. (2011) 

Domínios GGDEF degenerados 
PelD Pseudomonas 

aeruginosa 
TM/GAF/GGDEF Interação proteína-

proteína 
Produção de 
exopolissacarídeos 

Lee et al. (2007), 
Whitney et al. (2012) 

PopA Caulobacter 
crescentus 

REC/REC/GGDEF Localização no polo 
celular 

Controle do ciclo celular Duerig et al. (2009), 
Abel et al. (2011) 

*Domínio ou motivos diretamente envolvidos na ligação ao c-di-GMP estão sublinhados. 
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Tabela 1 – Continuação... 

Receptor Organismo Arquitetura de domínios* Mecanismo efetor Função biológica Referência 

Domínios EAL degenerados 
FimX Pseudomonas 

aeruginosa e 
Xanthomonas citri 

REC/PAS/GGDEF/EAL Interação proteína-
proteína 

Regulação da 
biogênese de pilus 
tipo IV e motilidade  

Huang et al. (2003), 
Guzzo et al. (2009), 
Navarro et al. (2009), Qi 
et al. (2011) 

LapD Pseudomonas 
fluorescens 

LapD/TM/HAMP/GGDEF/EAL Regulação de 
proteases 
periplasmáticas 

Adesão e formação 
de biofilme  

Newell et al. (2009), 
Navarro et al. (2011) 

Fatores de transcrição 
FleQ Pseudomonas 

aeruginosa 
FLEQ/AAA+/HTH Redução da ligação 

ao DNA 
Motilidade e 
formação de biofilme 

Hickman & Harwood 
(2008), Baraquet et al. 
(2012), Baraquet & 
Harwood (2013) 

Clp Xanthomonas citri 
e Xanthomonas 
campestres 

cNMP-HTH Redução da ligação 
ao DNA 

Virulência He et al. (2007), Leduc & 
Roberts (2009), Chin et 
al. (2010), Tao et al. 
(2010a) 

Bcam1349 Burkholderia 
cenocepacia 

cNMP-HTH Aumento da ligação 
ao DNA 

Virulência e 
formação de biofilme  

Fazli et al. (2011), Fazli 
et al. (2013) 

VpsT Vibrio cholerea REC-HTH Ligação ao DNA 
induzida por 
dimerização 

Motilidade e 
formação de biofilme 

Krasteva et al. (2010), 
Srivastava et al. (2011) 

Enzimas 
PNPase Escherichia coli RNase PH1/RNase PH2/KH 

RNA-binding/S1 RNA-binding 
Aumento da 
atividade enzimática 

Degradação de RNA 
dependente de O2 

Tuckerman et al. (2011) 

Riboswitches 
Vc2 
Riboswitch 
Class I 

Vibrio cholerae GEMM Alteração da 
estrutura secundária 
do RNA 

Regulação da 
expressão gênica 

Sudarsan et al. (2008), 
Smith et al. (2009), 
Kulshina et al. (2009) 

84Cd 
Riboswitch 
Class II 

Clostridium 
difficile 

Pseudoknot Splicing alternativo 
de RNA 

Obtenção de 
transcritos alterados 

Lee et al. (2010), Smith 
et al. (2011) 

*Domínio ou motivos diretamente envolvidos na ligação ao c-di-GMP estão sublinhados. 
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A diversidade e o grande número de proteínas envolvidas na sinalização por c-di-

GMP preditas em muitos genomas bacterianos sugerem que as redes de sinalização 

por c-di-GMP são extremamente complexas. Apesar dos inúmeros avanços obtidos nos 

últimos anos, continua sendo desafiador tentar entender com precisão como os 

múltiplos sinais ambientais são integrados em uma regulação coordenada, tanto das 

muitas proteínas envolvidas no metabolismo de c-di-GMP, quanto de seus diversos 

mecanismos efetores que resultam em alterações específicas no comportamento 

bacteriano (Ryan et al., 2007, Beyhan et al., 2008, Boyd & O'Toole, 2012, Massie et al., 

2012, Spurbeck et al., 2012, Petrova et al., 2015). 

 

1.3.4. Cinética e regulação enzimática de diguanilato ciclases 

As DGCs podem ser controladas por diferentes mecanismos. Um primeiro nível 

de regulação é dado pela regulação da expressão gênica. Estudos em E. coli, 

Salmonella Typhimurium e X. campestris indicam que a expressão de várias proteínas 

GGDEF e/ou EAL são influenciadas pela proteína CsrA/RsmA, contendo um domínio de 

ligação à RNA (Jonas et al., 2008, Jonas et al., 2010, Lu et al., 2012).  Além disso, 

muitos genes que codificam proteínas contendo domínios GGDEF e/ou EAL em E. coli, 

estão também sobre o controle do fator sigma S, e são expressos durante a entrada na 

fase estacionária do crescimento (Sommerfeldt et al., 2009). Em Legionella 

pneumophila, um patógeno intracelular que apresenta um ciclo de vida bifásico (fase de 

replicação e fase de transmissão), 18 dos 24 genes que codificam proteínas contendo 

domínios GGDEF e/ou EAL são regulados positivamente na fase estacionária 

extracelular, fase de transmissão (Bruggemann et al., 2006). O fato de muitas proteínas 

GGDEF e/ou EAL serem expressas em condições similares sugere que mecanismos de 



39 

 

regulação pós-traducionais devem ser críticos para o controle da atividade dessas 

proteínas (Seshasayee et al., 2010). 

Uma conclusão importante resultante das análises das estruturas cristalográficas 

de PleD (Chan et al., 2004, Wassmann et al., 2007), WspR (De et al., 2008, De et al., 

2009) e de outras DGCs (Yang et al., 2011, Giardina et al., 2013, Zahringer et al., 2013, 

Deepthi et al., 2014) é que para a formação de c-di-GMP, cada sítio A deve ser ligar a 

uma molécula de GTP e permanecer em contato próximo, permitindo a formação de um 

homodímero cataliticamente competente (Schirmer & Jenal, 2009, Whiteley & Lee, 

2015).  Isto sugere que interações regulatórias que alteram a orientação relativa ou 

mantêm os domínios GGDEF fisicamente separados um do outro podem ser utilizadas 

como mecanismos eficientes de inibição da atividade de DGC (Romling et al., 2013). 

A inibição alostérica pelo produto, que envolve a ligação de c-di-GMP a um sítio 

inibitório (sítio I), corresponde a um mecanismo, bem caracterizado, de controle da 

atividade de DGC (Christen et al., 2006). Esta inibição não competitiva da atividade de 

DGC ocorre via imobilização de domínios, ou seja, pela ligação cruzada entre dois 

domínios que imobiliza a enzima em um estado catalítico não competente, devido à 

separação espacial entre os dois sítios A (Deepthi et al., 2014). A ligação de c-di-GMP 

às DGCs que apresentam um sítio I conservado (motivo RxxD) ocorre na forma de 

dímero intercalado (Figura 17), e geralmente com afinidade na ordem de nano- ou 

micro-molar (Tabela 2). A presença no domínio GGDEF do motivo RxxD, também 

chamado de sítio inibitório primário (Ip), é uma condição importante, porém não 

suficiente para a ocorrência da inibição pelo produto, uma vez que um segundo resíduo 

de arginina, fornecida por um sítio inibitório secundário (Is), é também necessária 

(Wassmann et al., 2007). Este sítio inibitório secundário pode estar localizado em outro 
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domínio GGDEF ou em diferentes domínios regulatórios permitindo, assim, ligações 

cruzadas do tipo GGDEF/GGDEF (Wassmann et al., 2007, De et al., 2008, Vorobiev et 

al., 2012), GGDEF/REC (Chan et al., 2004) ou GGDEF/GAF (Whitney et al., 2012).  

A inibição alostérica das DGCs pelo produto é, provavelmente, utilizada para 

limitar o tempo de ativação de um componente efetor desejado e/ou prevenir o acúmulo 

de c-di-GMP que possibilite a sua ligação em alvos indesejados (Romling et al., 2013). 

Entretanto, análises in silico indicam que muitos domínios GGDEF, apesar de 

potencialmente ativos, não apresentam um sítio I conservado e, provavelmente, não 

estão submetidas à inibição pelo produto pela forma usual, ou seja, pela ligação de c-di-

GMP ao motivo RxxD (Christen et al., 2006, Seshasayee et al., 2010). De fato, 

recentemente, Yang et al. (2011) propuseram um mecanismo de inibição alostérico da 

atividade de DGC envolvendo a ligação competitiva de c-di-GMP ao sítio A. Esse novo 

tipo de ligação envolve interações por empilhamento de bases e peptídeos entre o c-di-

GMP e os dois resíduos de glicina do motivo GGDEF, e alterações nestes dois 

resíduos, como nas mutações pontuais GADEF, AGDEF ou AADEF podem reduzir 

fortemente a capacidade de ligação ao c-di-GMP (Yang et al., 2011). Enquanto a 

ligação de c-diGMP ao sítio A surge como uma alternativa para a regulação de DGCs 

contendo um sítio I degenerado, a importância e abrangência desse mecanismo de 

inibição competitiva ainda precisam ser verificadas com mais detalhes (Romling et al., 

2013). 
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Tabela 2 – Caracterização cinética de diguanilato ciclases. 

DGC Organismo 
Arquitetura de 
domínios 

Método de 
quantificação 
de c-di-GMP 

Modelo 
cinético 

Constantes 
cinéticas 

Observações Referências 

PleD Caulobacter 
crescentus 

REC-REC-
GGDEF 

Quantificação 
indireta com o 
corante verde 
malaquita 
 
 
 

TLC 
 
 
 
 
 
 

TLC 

 

Michaelis-
Menten 
(considerando 
inibição não 
competitiva 
pelo produto) 
 

Michaelis-
Menten 
(considerando 
inibição não 
competitiva 
pelo produto) 
 

Nenhum 

kcat = 9x10
-4

 s
-1

 
KM = 26 μM 
Ki = 0,5 μM 
 
 
 
 

kcat = 0,2 min
-1

 
KM = n.d. 
Ki = 5,8 μM 
 
 
 
 

n.d. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A ativação de PleD com 
BeF3 provoca uma 
diminuição no KD de 
dimerização da proteína de 
100 μM para 10 μM e um 
aumento de ≈50 vezes na 
atividade de DGC. 

Chan et al. 
(2004), 
Wassmann 
et al. (2007) 
 
 
 

Christen et 
al. (2006) 
 
 
 
 
 

Paul et al. 
(2007) 

 

WspR Pseudomonas 
syringae 

REC-GGDEF Quantificação 
indireta 
utilizando o kit 
EnzChek 
Pyrophosphate 
Assay 
(Invitrogen) 

Michaelis-
Menten 

kcat = 4,5 s
-1

 
KM = 6 μM 
Ki = n.d. 
 

Dados cinéticos obtidos 
para a amostra de WspR 
livre de c-di-GMP (adição e 
posterior remoção de PDE 
durante a purificação da 
proteína) e apresentando 
um equilíbrio entre 
tetrâmeros e dímeros 
compactos.  

De et al. 
(2009) 

(N.d.) Não determinado. 
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Tabela 2 – Continuação... 

DGC Organismo 
Arquitetura 
de domínios 

Método de 
quantificação 
de c-di-GMP 

Modelo 
cinético 

Constantes 
cinéticas 

Observações Referências 

AxDGC2 Acetobacter 
xylinum 

PAS-GGDEF-
EAL 

HPLC Michaelis-
Menten 
(considerando 
inibição não 
competitiva 
pelo produto) 

FAD (oxidado): 
kcat = 5,6 min

-1
 

KM = 176 μM 
Ki = 52 μM 
 
FAD (reduzido): 
kcat = 0,7 min

-1
 

KM = 112 μM 
Ki = n.d. 

A enzima na forma oxidada 
também apresenta forte inibição 
pelo substrato na faixa de 0-500 
μM GTP. 

Qi et al. (2009) 

DgcA Caulobacter 
crescentus 

GGDEF TLC Michaelis-
Menten 
(considerando 
inibição não 
competitiva 
pelo produto) 

kcat = 2,8 min
-1

 
KM = n.d. 
Ki = 1 μM 
 

Devido à rápida inibição pelo 
produto os valores experimentais 
de V0 foram provavelmente 
subestimados. 

Christen et al. 
(2006) 

DgcZ 
(YdeH) 

Escherichia 
coli 

CZB-GGDEF LC/MS Michaelis–
Menten 

kcat = 1,6 min
-1

 
KM = 17 μM 
Ki = 44 μM 

 

A atividade de DGC é inibida pela 
ligação de Zn

2+
 ao domínio CZB 

(Kd=3x10
-17

 M). 

Boehm et al. 
(2009), 
Zahringer et al. 
(2011), 
Zahringer et al. 
(2013) 

XCC4471 Xanthomonas 
campestris pv. 
campestris 

HAMP-
GGDEF 

Quantificação 
indireta 
utilizando o kit 
EnzChek 
Pyrophosphate 
Assay 
(Invitrogen) 

Michaelis–
Menten 

kcat = 0,5 min
-1

 
KM = 105 μM 
Ki = 6,5 μM 
 

Dados cinéticos obtidos com o 
fragmento XCC447169-301, 
contendo o domínio GGDEF e 
parte do domínio HAMP. XCC4471 
não apresenta o motivo RxxD (sítio 
I) e apresenta inibição alostérica 
pela ligação competitiva de c-di-
GMP no sítio A. 

Yang et al. 
(2011) 

(N.d.) Não determinado
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Uma outra maneira pela qual a atividade de DGC pode ser regulada é pelo 

controle da dimerização (ativação por dimerização), utilizando um domínio sensor que 

regula as interações proteína-proteína em resposta a estímulos intracelulares ou 

extracelulares. Por exemplo, em PleD de C. crescentus e Rrp1 de Borrelia burgdorferi, a 

fosforilação do domínio REC, localizado no N-terminal destas proteínas, estimula a 

dimerização, e é necessária para a obtenção de altos níveis de atividade de DGC 

(Ryjenkov et al., 2005, Paul et al., 2007). Várias proteínas contendo um domínio 

GGDEF catalítico possuem também domínios sensores adjacentes como PAS, GAF, 

HAMP, Cache, CHASE e MASE que podem ser utilizados para a regulação da atividade 

de DGC em resposta a estímulos como gases dissolvidos (CO, O2 ou NO) (Tuckerman 

et al., 2009, Wan et al., 2009, Sawai et al., 2010, Plate & Marletta, 2012, Liu et al., 2012, 

Lahiri et al., 2014), zinco (Zahringer et al., 2013), cGMP (An et al., 2013), potencial 

redox (Qi et al., 2009) e luz (Tarutina et al., 2006, Savakis et al., 2012). Além de 

propiciarem uma interface para a dimerização, provavelmente, os domínios sensores 

adjacentes auxiliam também na correta orientação dos domínios GGDEF para a 

formação de um sítio catalítico competente (Schirmer & Jenal, 2009, Whiteley & Lee, 

2015). Os domínios REC de PleD, por exemplo, são fundamentais para a orientação 

dos domínios GGDEF tanto para a formação de um dímero com conformação produtiva 

para a síntese de c-di-GMP, quanto para a produção de um estado dimérico não 

produtivo, que impede a ocorrência da catálise (Wassmann et al., 2007). 

Relatos de oligomerização de DGCs independentemente de estímulos ou 

ligantes também existem (Ryjenkov et al., 2005, De et al., 2008, De et al., 2009, 

Zahringer et al., 2013). A proteína DgcZ (YdeH) de E. coli, por exemplo, parece formar 

um estado dimérico constitutivo mediado pelo domínio CZB (domínio de ligação a Zn2+), 
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no N-terminal da proteína (Boehm et al., 2009, Zahringer et al., 2013). Por outro lado, a 

ligação de Zn2+ ao motivo 3His/1Cys do domínio CZB, com afinidade da ordem de 

femtomolar (Tabela 2), induz uma alteração na conformação dimérica dos domínios 

GGDEF, e impossibilita a síntese de c-di-GMP (Zahringer et al., 2013). 

Em alguns casos, as DGCs podem ser reguladas também por interações 

proteína-proteína com diferentes proteínas, contendo tanto domínios envolvidos no 

metabolismo de c-di-GMP, quanto na percepção de sinais. Em Xac e Xcc, por exemplo, 

a interação entre algumas proteínas contendo domínios GGDEF e o domínio HD-GYP 

da fosfodiesterase RpfG foi demonstrada ser importante para a regulação de vários 

processos celulares (Andrade et al., 2006, Ryan et al., 2010). Em P. aeruginosa, a 

interação com a proteína periplasmática YfiR inibe a atividade de DGC de YfiN, e 

previne o aparecimento do fenótipo de micro-colônias, correlacionado com a resistência 

a antibiótipos por esta bactéria (Malone et al., 2012, Giardina et al., 2013). E em 

Shewanella spp. e, provavelmente, em outras bactérias, a interação de proteínas DGCs 

com o domínio H-NOX (Heme Nitric Oxide/Oxygen), envolvido na percepção de óxido 

nítrico (NO), afeta o metabolismo de c-di-GMP e, consequentemente, a formação de 

biofilme (Liu et al., 2012, Plate & Marletta, 2012).  

Uma das principais questões a serem resolvidas no campo da sinalização por c-

di-GMP se refere ao grau de especificidade dessa sinalização. Estudos genéticos 

acompanhados por quantificação dos níveis celulares de c-di-GMP indicam que, 

durante o processo de formação de biofilme, diferentes DGCs podem ser utilizadas por 

V. cholerae a fim de gerar uma indução rápida ou lenta da síntese de c-di-GMP e, 

consequente, formação de biofilme em resposta às diferentes condições ambientais 

(Massie et al., 2012). Além da descoberta de ligantes e/ou mecanismos envolvidos na 
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ativação/inibição de DGCs, estudos de caracterização da cinética enzimática são 

também de fundamental importância para um completo entendimento do papel dessas 

proteínas na rede de sinalização por c-di-GMP. Entretanto, provavelmente, devido à 

dificuldade na obtenção de métodos práticos para a quantificação de c-di-GMP e 

possível ocorrência de efeitos complexos provocados pela inibição pelo produto, 

poucos dados cinéticos de enzimas DGC foram descritos até o momento na literatura. 

Uma descrição rápida dos estudos cinéticos até o momento realizados com enzimas 

DGCs está disponibilizada na Tabela 2. 

 

1.4. Estrutura e função de domínios GAF e PAS 

Os domínios PAS e GAF constituem-se nos mais comuns e versáteis domínios 

proteicos de sinalização, e são encontrados em todos os domínios da vida: Bacteria, 

Archaea, e Eucarya (Taylor & Zhulin, 1999, Ho et al., 2000, Anantharaman et al., 2001, 

Galperin et al., 2001, Hurley, 2003, Galperin, 2004, Cheung & Hendrickson, 2010, 

Henry & Crosson, 2011). Particularmante abundantes no genoma de bactérias, estes 

domínios proteicos aparecem frequentemente acompanhados por domínios regulatórios 

adicionais, como REC, HAMP e uma grande variedade de domínios efetores como HisK 

(Histidine Kinases), domínios HTH (helix-turn-helix) de ligação ao DNA e domínios 

GGDEF, EAL e HD-GYP, envolvidos no metabolismo de c-di-GMP (Galperin et al., 

2001, Galperin, 2004, Martinkova et al., 2013). Embora apresentem baixa homologia de 

sequência, os domínios GAF e PAS possuem uma estrutura tridimensional muito 

similar, indicando que se trata de domínios que compartilham uma origem evolutiva 

comum (Ho et al., 2000, Anantharaman et al., 2001, Martinez et al., 2002a, Hefti et al., 

2004, Moglich et al., 2009, Schultz, 2009, De Franceschi et al., 2014). A estrutura 
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destes domínios geralmente é composta por uma única folha-beta, contendo cinco 

(PAS) ou seis (GAF) fitas-beta antiparalelas, a qual é flanqueada por alfa-hélices de 

tamanho e número variáveis (Figuras 7 e 8). A cavidade formada entre o cerne de folha-

beta e as alfa-hélices flanqueadoras, frequentemente, está associada à ligação de 

cofatores e/ou pequenas moléculas pelos domínios PAS e GAF (Figuras 7 e 8) (Ho et 

al., 2000, Heikaus et al., 2009, Moglich et al., 2009, Henry & Crosson, 2011). Análises 

estruturais sugerem também que os domínios GAF e PAS podem ter dado origem a 

outras famílias de domínios protéicos, como o domínio de ligação a actina da proteína 

profilina de eucariotos (Schluter et al., 1997, De Franceschi et al., 2014), e domínios 

extracitoplasmáticos incluindo o domínio cache, envolvido no reconhecimento de sinais 

extracelulares (Anantharaman & Aravind, 2000, Anantharaman et al., 2001, Szurmant et 

al., 2007, Chang et al., 2010, Henry & Crosson, 2011). 

 

Figura 7 – Estrutura tridimensional do domínio PAS. A) Estrutura do domínio 
PAS(A) da proteína NifL de Azotobacter vinelandii ligado a uma molécula de FAD 
(flavina-adenina dinucleótido). B) Representação da topologia do domínio PAS(A) de 

NifL mostrando a disposição dos elementos de estrutura secundária (hélices  e fitas ) 
geralmente conservados entre os domínios PAS (Moglich et al., 2009).     
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Figura 8 – Estrutura tridimensional do domínio GAF. A) Estruturas dos domínios 
GAF das fosfodiesterases de mamíferos PDE2A, PDE5A, PDE6C, e PDE10A, ligados a 
nucleotídeos cíclicos (cNMP). Alfa-hélices estão mostradas em vermelho, fitas-beta em 
azul, e as moléculas de cNMP estão representadas em bastonetes amarelos. B) 
Representação da topologia do domínio GAF mostrando a disposição dos elementos de 

estrutura secundária (hélices  e fitas ), que com exceção das hélices 1 e 2/3, são 
comumente conservados entre os domínios GAF destas PDEs (Heikaus et al., 2009).   
 

A sigla GAF foi originada a partir dos nomes das três primeiras classes de 

proteínas caracterizadas por apresentarem esse domínio em comum: fosfodiesterases 

de mamíferos que ligam cGMP, Adenilato ciclases de Anabaena sp. e o ativador 

transcricional FhlA de E. coli (Aravind & Ponting, 1997). Atualmente existem mais de 

7400 proteínas nos bancos de dados anotadas contendo um ou até seis domínios GAF 

na mesma cadeia polipeptídica (Schultz, 2009). A caracterização de algumas dessas 

proteínas indicam que os domínios GAF podem exercer uma grande variedade de 

funções, incluindo ligação a pequenas moléculas (Anantharaman et al., 2001), interação 

proteína-proteína (inclusive dimerização) (Pandit et al., 2009) e, até mesmo, função 

catalítica, como no caso da enzima fRMsr de E. coli, envolvida na redução do 

aminoácido sulfóxido de metionina [free Met-(R)-O] (Lin et al., 2007). No entanto, a 
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grande maioria das proteínas contendo domínios GAF ainda não foi estudada em 

detalhes, de modo que as funções e os potenciais ligantes dos domínios GAF são, em 

geral, pouco compreendidos (Heikaus et al., 2009).  

A percepção de sinais ou a ligação de pequenas moléculas pelos domínios GAF 

estão algumas vezes associados com a ativação ou inativação da atividade enzimática 

ou efetora de domínios adjacentes (Zoraghi et al., 2004). Em mamíferos, os domínios 

GAF são encontrados principalmente em fosfodiesterases de nucleotídeos cíclicos 

(PDEs), que são enzimas envolvidas no controle dos níveis celulares dos segundos 

mensageiros cGMP e cAMP (Bender & Beavo, 2006). A ligação alostérica do substrato 

cGMP pelo domínio GAF da fosfodiesterase PDE2, por exemplo, provoca um aumento 

de cerca de 10 vezes na atividade de hidrólise de cGMP e/ou cAMP no sítio catalítico 

da enzima (Beavo et al., 1971, Moss et al., 1977, Martinez et al., 2002b, Jager et al., 

2010). Outros ligantes de domínios GAF, até o momento, caracterizados incluem: 

cromóforos, como tetrapirrólicos e fotopigmentos, encontrados em plantas e 

cianobactérias (Montgomery & Lagarias, 2002, Lamparter, 2004); grupos heme, como 

nos sensores DosT e DosS de Mycobacterium tuberculosis, envolvidos na percepção 

de O2 e potencial redox, respectivamente (Sardiwal et al., 2005, Podust et al., 2008, 

Cho et al., 2009, Green et al., 2009); óxido nítrico (NO), como no regulador 

transcricional NorR de E. coli (Gardner et al., 2003, D'Autreaux et al., 2005, Outten & 

Theil, 2009); compostos orgânicos, como formato e 2-oxoglutarato, monitorados pelos 

reguladores transcricionais FhlA de E. coli (Maupin & Shanmugam, 1990, Self et al., 

2001) e NifA de Azotobacter vinel&ii (Little & Dixon, 2003, Martinez-Argudo et al., 2004), 

respectivamente; cAMP e íons Na2+, como nas adenilato ciclases CyaB1 e CyaB2 de 

cianobactérias (Martinez et al., 2005, Bruder et al., 2005, Cann, 2007b, Cann, 2007a). 
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Além do papel sensorial, os domínios GAF participam também em interações proteína-

proteína que possibilitam, por exemplo, a formação de homo- ou heterodímeros pelas 

PDEs de nucleotídeos cíclicos (Martinez et al., 2002b, Muradov et al., 2003). Com 

apenas uma exceção, todas as PDEs de nucleotídeos cíclicos de mamíferos formam 

dímeros. Acredita-se que a dimerização possa ser importante para a regulação, 

estabilidade e localização subcelular dessas enzimas (Zoraghi et al., 2004).  

Assim como os domínios GAF, os domínios PAS são frequentemente 

encontrados em proteínas de sinalização, onde também estão envolvidos na ligação de 

pequenas moléculas e/ou em interações proteína-proteína (Ponting & Aravind, 1997, 

Taylor & Zhulin, 1999, Moglich et al., 2009). O domínio PAS foi observado pela primeira 

vez em estudos por comparação de sequência entre as proteínas: PER (period clock 

protein) de Drosophila, ARNT (aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator) de 

vertebrados, e SIM (single-minded protein) de Drosophila (Huang et al., 1993). 

Atualmente, cerca de 33000 domínios PAS são encontrados nos bancos de dados de 

sequencias não redundantes de proteínas. Oitenta e sete por cento dos domínios PAS 

preditos são codificados pelos genomas procarióticos, e podem aparecer em uma, duas 

ou até várias cópias dentro de uma mesma proteína (Henry & Crosson, 2011). 

Durante o curso da evolução, os domínios PAS foram selecionados para se 

ligarem a uma grande variedade de cofatores e/ou pequenas moléculas (Henry & 

Crosson, 2011). A detecção pelos domínios PAS de sinais como gases, luz visível ou 

potencial redox, quase sempre, dependem de cofatores como grupos heme (Gong et 

al., 1998, Delgado-Nixon et al., 2000, Rao et al., 2011, Shimizu, 2013), centros de ferro-

enxofre (Fu et al., 1994, Agar et al., 2000), cromóforos (Baca et al., 1994, Borgstahl et 

al., 1995, Anderson et al., 2004), grupos FAD (flavina-adenina dinucleótido) (Hill et al., 
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1996, Bibikov et al., 1997, Bibikov et al., 2000, Key et al., 2007, Qi et al., 2009, Ukaegbu 

& Rosenzweig, 2009) ou FMN (flavina mononucleotídeo) (Christie et al., 1998, Salomon 

et al., 2000, Crosson & Moffat, 2001). Por exemplo, o domínio PAS das proteínas 

AxPDEA1 ou EcDos contém um grupo heme que regula a atividade de PDE de c-di-

GMP do domínio EAL por meio da ligação reversível à molécula de O2 (Chang et al., 

2001, Tanaka et al., 2007).  

Por outro lado, a presença de cofatores é dispensável para a detecção pelos 

domínios PAS de outros sinais, tais como compostos xenobióticos (Swanson & 

Bradfield, 1993, Wilson & Safe, 1998), cátions divalentes (Garcia Vescovi et al., 1996, 

Cho et al., 2006, Cheung et al., 2008), ácidos carboxílicos (Pappalardo et al., 2003, 

Reinelt et al., 2003, Zhou et al., 2008) e ácidos graxos (King-Scott et al., 2011, An et al., 

2014).  

Apesar da grande diversidade de moléculas já caracterizadas como ligantes de 

domínios PAS, considera-se que a capacidade completa de reconhecimento de sinais 

por estes domínios ainda é pouco conhecida (Moglich et al., 2009, Henry & Crosson, 

2011). Além disso, é provável que muitos domínios PAS exerçam seus papeis 

biológicos sem a necessidade de ligantes (Moglich et al., 2009). No sistema de dois 

componentes ArcA/ArcB de E. coli, por exemplo, a formação de duas pontes dissulfeto 

intermolecular entre os domínios PAS da proteína sensora ArcB é utilizada para a 

percepção do estado redox intracelular e inibir a ativação do regulador transcricional 

ArcA, envolvido na expressão de genes do metabolismo respiratório ou fermentativo 

(Malpica et al., 2004, Bekker et al., 2010). Os domínios PAS constituem também 

importantes mediadores de interações proteína-proteína, possibilitando a formação de 

dímeros, trímeros ou oligômeros por muitas proteínas (Huang et al., 1993, Pongratz et 
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al., 1998, Neiditch et al., 2006, Lee et al., 2008a, Yamada et al., 2009). Como os 

monômeros de domínios PAS podem se associar utilizando uma grande diversidade de 

orientações (Ayers & Moffat, 2008, Ma et al., 2008, Nakasako et al., 2008), Moglich et 

al. (2009) propuseram que uma função mais geral para estes domínios seria a 

modulação da afinidade, tanto entre proteínas idênticas (homo-oligomerização), quanto 

entre proteínas diferentes (hetero-oligomerização). Para o subgrupo de domínios PAS 

que atuam como sensores, a modulação da afinidade se tornaria dependente de um 

sinal (Gilles-Gonzalez & Gonzalez, 2004, Moglich et al., 2009). A oligomerização 

constitui um importante componente para o funcionamento de muitas proteínas 

sensoras e uma orientação apropriada entre os monômeros também pode ser 

necessária para um correto funcionamento e/ou regulação de seus domínios efetores 

(Moglich & Moffat, 2007, Ayers & Moffat, 2008, Moglich et al., 2009, Cheung & 

Hendrickson, 2010, Moglich et al., 2010, Giardina et al., 2013, Heintz et al., 2014). 

Os estudos bioquímicos e funcionais têm revelado importantes características do 

mecanismo de controle da atividade de DGC por meio da interação entre domínios REC 

e GGDEF (Chan et al., 2004, Ryjenkov et al., 2005, Christen et al., 2006, Paul et al., 

2007, Wassmann et al., 2007, De et al., 2008, De et al., 2009). Embora estejam 

disponíveis na literatura diversos estudos de caracterização de domínios GAF e PAS, 

individualmente ou em combinação com outros domínios, ainda se têm poucas 

informações a respeito de como esses domínios interagem e regulam a atividade de 

domínios GGDEF. Estudos estruturais com a proteína PelD, de P. aeruginosa, indicam 

que resíduos de aminoácidos do domínio GAF podem ser utilizados como sítio inibitório 

secundário para estabilizar a ligação de c-di-GMP e, possivelmente, promover a inibição 

alostérica de domínios GGDEF ativos (Whitney et al., 2012). Foi demonstrado também 
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que o domínio PAS de AxDGC2 de G. xylinum se liga a um grupo FAD para monitorar o 

estado redox celular, e com isso, controlar a atividade de DGC do domínio GGDEF 

adjacente (Qi et al., 2009). Análises de sequências abrangendo 867 genomas 

procarióticos identificaram que, de 9443 proteínas encontradas contendo um domínio 

GGDEF, 27% e 8.5% possuem também domínios PAS e GAF, respectivamente 

(Seshasayee et al., 2010). Das 31 proteínas contendo domínios GGDEF codificadas 

pelo genoma de Xac, 13 possuem também domínios PAS e/ou GAF (Figura 9). O 

grande número de proteínas contendo domínios PAS/GAF e GGDEF codificadas pelo 

genoma de Xac e de outras bactérias sugere que este mecanismo de controle é de 

extrema relevância fisiológica. Estudos bioquímicos e funcionais com proteínas de Xac 

apresentando domínios GGDEF diretamente ligados a domínios GAF e/ou PAS 

poderão ajudar a entender melhor o papel destes domínios na rede se sinalização por 

c-di-GMP e, consequentemente, na regulação do comportamento e da patogenicidade 

bacteriana.  
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Figura 9 – Arquiteturas das proteínas de Xanthomonas citri subsp. citri (Xac) 
contendo domínios GGDEF associados a domínios PAS e/ou GAF. Figura adaptada de 
Andrade et al. (2006). As proteínas XAC2812, XAC1993, XAC1345 e XAC1488 são 
preditas possuírem também domínios transmembrana (TM) (Andrade et al., 2006).  
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2. OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

Realizar estudos cinéticos, bioquímicos e funcionais com proteínas contendo, 

além do domínio GGDEF, domínios GAF e PAS, para melhor entender a relevância das 

interações entre estes domínios na sinalização por c-di-GMP em Xanthomonas citri 

subsp. citri (Xac). 

Objetivos específicos: 

- Clonar, expressar, purificar e realizar tentativas de cristalização de proteínas de 

Xac contendo um domínio GGDEF associado a domínios PAS e/ou GAF;  

- Caracterizar in vivo e in vitro a atividade de diguanilato ciclase (DGC) de 

XAC0610, contendo um domínio GGDEF, um domínio GAF e quatro domínios PAS; 

- Verificar a importância dos domínios GAF e PAS para a atividade de DGC de 

XAC0610; 

- Identificar o estado oligomérico e caracterizar a cinética e regulação enzimática 

de XAC0610; 

- Entender o papel e o modo de atuação na sinalização por c-di-GMP da proteína 

XAC2446, contendo um domínio GGDEF degenerado associado a um domínio GAF; 

- Obter linhagens mutantes de Xac com inativação do gene xac0610 ou xac2446; 

- Analisar fenotipicamente os mutantes de Xac por meio de ensaios de 

motilidade, formação de biofilme, produção de fatores de virulência e patogenicidade no 

hospedeiro; 

- Realizar estudos de interação proteína-proteína por duplo híbrido em levedura 

com as proteínas XAC0610 ou XAC2446.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Linhagens bacterianas e condições gerais de cultivo 

A bactéria Xanthomonas citri subsp. citri (Xanthomonas axonopodis pv citri strain 

306; Xac) (da Silva et al., 2002) foi utilizada como linhagem selvagem e para a 

construção de linhagens mutantes. As linhagens de Xac (Tabela 3) foram 

rotineiramente cultivadas a 30 °C em TYE-ágar (10 g/L triptona, 5 g/L extrato de 

levedura, 8 g/L NaCl, e 15 g/L ágar) ou em meio 2xTY (16 g/L triptona, 10 g/L extrato de 

levedura, e 5 g/L NaCl, pH 7,0) com agitação de 200 rpm. 

Para o preparo de células de Xac competentes foram utilizadas culturas 

crescidas a 28°C, em 50 mL de meio CIRCLEGROW (40 g/L, Qbiogene), com agitação 

constante de 180 rpm durante 12-14 hs, até atingir uma DO600nm de 0,5. Após o 

crescimento, as células foram centrifugadas e lavadas três vezes com água destilada 

estéril (5600 g / 15 min / 4°C). Após a última lavagem as células foram ressuspendidas 

em 1 mL de glicerol 10%, aliquotadas e armazenadas a -80 °C. 

Linhagens de Escherichia coli (Tabela 3) foram rotineiramente crescidas a 37 °C 

em meio TYE-ágar ou 2xTY. Células quimicamente competentes de E. coli foram 

preparadas de acordo com Hanahan (1983). 

Tanto para Xac, quanto para E.coli, antibióticos foram adicionados quando 

necessário nas seguintes concentrações: 100 μg/mL ampicilina, 50 μg/mL kanamicina, 

100 μg/mL cloranfenicol, 100 μg/mL estreptomicina, 100 μg/mL spectinomicina e 10 

μg/mL gentamicina. 
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Tabela 3 – Linhagens bacterianas utilizadas neste estudo. 

Linhagens Características relevantes Referência 

Escherichia coli   
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BL21(DE3) Star F
–
 ompT hsdSB (rB

–
mB

–
) gal dcm rne131 (DE3) Novagen 

BL21(DE3)RP F
–
 ompT hsdS (rB

–
 mB

–
) dcm

+ 
Tet

R
 gal λ(DE3) endA Hte [argU proLCam

R
] Stratagene 

BL21(DE3)RIL F
–
 ompT hsdS (rB

–
 mB

–
) dcm

+
 Tet

R
 gal λ(DE3) endA Hte [argU ileYleuW Cam

R
] Stratagene 

BL21(DE3) pLysS F
–
 ompT hsdSB (rB

–
 mB

–
) gal dcm (DE3) pLysS, Cam

R
 Novagen 

Xanthomonas citri subsp. citri   

Xac str. 306 Linhagem selvagem (Wt), Ap
R
 da Silva et al. (2002) 

XacΔ0610 Xac str. 306 com o gene xac0610 inativado, Ap
R
 Este trabalho 

XacΔ0610 + XAC0610 XacΔ0610 complementada com pUFR0610, Gm
R
 e Ap

R
 Este trabalho 

XacΔ0610 + GAF_PAS(A-D) XacΔ0610 complementada com pUFR0610_GAF_PAS(A-D), Gm
R
 e Ap

R
 Este trabalho 

XacΔ0610 + GGDEF XacΔ0610 complementada com pUFR0610_GGDEF, Gm
R
 e Ap

R
 Este trabalho 

XacΔ0610 + D797A/E798A XacΔ0610 complementada com pUFR0610_D797A/E798A, Gm
R
 e Ap

R
 Este trabalho 

XacWt + XAC2810 Xac str.306 contendo o vetor pBRA2810, Spc
R
 e  Ap

R
 Andrade (2011) 

XacWt + XAC2446 Xac str.306 contendo o vetor pBRA2446, Spc
R
 e  Ap

R
 Este trabalho 

XacΔFliC Xac str.306 com o gene FliC (xac1975) inativado, Ap
R
 Andrade (2011) 

XacΔ1185 Xac str.306 com o gene xac1185 inativado, Ap
R
   Andrade (2011) 

XacΔrpfG Xac str.306 com o gene rpfG (xac1877) inativado, Ap
R
 Andrade (2011) 
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Tabela 3 – Continuação... 

Linhagens Características relevantes Referência 

XacΔ2446 Xac str.306 com o gene xac2446 inativado, Ap
R
   Este trabalho 

XacΔ2446 + XAC2446 XacΔ2446 complementada com pBRA2446, Spc
R
 e  Ap

R
   Este trabalho 

XacΔ2446 + XAC1185 XacΔ2446 contendo o vetor pBRA1185, Spc
R
 e  Ap

R
   Este trabalho 

 

Tabela 4 – Oligonucleotídeos utilizados neste estudo. 

Oligonucleotídeo  Sequência 5’ – 3’       Propósito 

3272-NdeI Fwd CTCAAAATCATATGGCTGGGCTAGAAGACACCG Amplificação de xac3272 a partir do aa. 12 

3272-EcoRI Rev GGACGAATTCTAAGGATGACTGGTATTGCC Amplificação de xac3272 até o aa. 307 

2810-NheI Fwd GATTTGCTAGCATGGTGGATTCGCCGGCCG Amplificação de xac2810 a partir do aa. 23 

2810-BamHI Rev GTCCGGATCCTACTCCAGCGCAACCACC Amplificação de xac2810 até o aa. 356 

2446-NdeI Fwd GACAAAATCATATGGACACCTCACCGGAGCCG Amplificação de xac2446 a partir do aa. 32 

2446-BamHI Rev GTAAGGATCCTCAGGCCCGCAGCTGC Amplificação de xac2446 até o aa. 346 

4358-GAF-NdeI Fwd GAATTAATCATATGGACACCGCCGCCGAGCCG Amplificação de xac4358 a partir do aa. 21 

4358-BamHI Rev CAAAGGATCCCGGTCAGCGCTGGTCG Amplificação de xac4358 até o aa. 575 

4358-PAS2-NdeI Fwd GAATTATACATATGAGCGGCCTGATCTGCACCCACG Amplificação de xac4358 a partir do aa. 316 

0610-GAF-NdeI Fwd GAATTAATCATATGGACGACGCCTTGCGCG Amplificação de xac0610 a partir do aa. 35 

0610-HindIII Rev GTTTAAGCTTCTACGATCGAGGCGCG Amplificação de xac0610 até o aa. 880 

0610-PAS4-NdeI Fwd CAATTAATCATATGTCCACCCTGGTCGCCCA Amplificação de xac0610 a partir do aa. 604 

1345-MRE-NheI Fwd GTTTTGCTAGCTTGATGCGCGAATTGC Amplificação de xac1345 a partir do aa. 205 

1345-HindIII Rev CATAAAGCTTTCAGTCCGCATTGTCCGTCG Amplificação de xac1345 até o aa. 569 

1345-CIS-NdeI Fwd GAATTAATCATATGTCCATCAGTGCCGAAGAAGCG Amplificação de xac1345 a partir do aa. 253 

1488-CRD-NdeI Fwd GAATTAAACATATGTCCCGCGATGCCGAAGAAGC Amplificação de xac1488 a partir do aa. 252 
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Tabela 4 – Continuação...   

Oligonucleotídeo  Sequência 5’ – 3’       Propósito 

1488-SRE-NdeI Fwd GAATTAAACATATGTCGCGCGAGCTGGAACGGC Amplificação de xac1488 a partir do aa. 205 

1488-HindIII Rev GATAAAGCTTTCAGGCCACGGATGCAAG Amplificação de xac1488 até o aa. 566 

Fwd717_GGDEF_0610_NdeI GTTAATTACATATGACCCGCGATGCCTTGAC Amplificação de xac0610 a partir do aa. 717 

Rev872_GGDEF_0610_XhoI CTATACTCGAGTTACTGCCGCGCGCGCTTG Amplificação de xac0610 até o aa. 872 

Fwd209_1PAS_0610_NdeI CTTAATTACATATGGATGGGGTGGTGGCCTGCG Amplificação de xac0610 a partir do aa. 209 

Rev314_1PAS_0610_HindIII GATTGAAGCTTTTAGGTGATGTCGTGCATGAC Amplificação de xac0610 até o aa. 316 

Rev701_4PAS_0610_HindIII CTCATAAGCTTCTAATCGTGCGCCATCAGGAAAA Amplificação de xac0610 até o aa. 701 

Δ0610_upFwd_HindIII CTTTGAAGCTTGTTTGCCGGACGGGATATCG Amplificação de 1 kb “upstream” a xac0610 

Δ0610_upRev_XhoI GCGTACTCGAGGTCAGAATAGGTTGCCCCAGG Amplificação de 1 kb “upstream” a xac0610 

Δ0610_downFwd_XhoI GATATACTCGAGCGCGCGCGGCAGCCAGATG Amplificação de 1 kb “dowstream” a xac0610 

Δ0610_downRev_EcoRI GACATGAATTCCCGAAGTGCGCGCCCTGGC Amplificação de 1 kb “dowstream” a xac0610 

0610_XbaI_Fw CATTTATCTAGAGCTCGTCGCCTCGCCGTTAC Amplificação de xac0610 a partir do aa. 2 

0610_XbaI_Rev CATTATTCTAGACTACGATCGAGGCGCGTGC Amplificação de xac0610 até o aa. 880 

0610_NcoI_ Fw CTATATGCCATGGTCGCCTCGCCGTTAC Amplificação de xac0610 a partir do aa. 2 

0610_XmaI_Rev TATTTACCCGGGCTACGATCGAGGCGCG Amplificação de xac0610 até o aa. 880 

0610_up(977nt)XbaI_Fwd CATTGCTTCTAGAGTTTGCCGGACGGGATATCG Amplificação de 1 kb “upstream” a xac0610 

0610_NdeI(aa23)Rev GGACGGTCATATGGTGATCGACAGGCGG Amplificação de xac0610 até o aa. 23 

0610_NdeI(aa50)Fwd GTACAATCATATGGACACCGAGGCCGAAGTC Amplificação de xac0610 a partir do aa. 50 

0610_NdeI(aa315)Fwd GAACTACCATATGATCACCCAGCTCAAGGATG Amplificação de xac0610 a partir do aa. 315 

0610_HindIII(aa339)Rev CATTCTTAAGCTTCTACGAGGCATCCACCAGTG Amplificação de xac0610 até o aa. 339 

0610_NdeI(aa339)Fwd GTTCAATCATATGTCGCAGGACGTGGCCATC Amplificação de xac0610 a partir do aa. 339 

0610_NdeI(aa453)Fwd GATCTATCATATGACCGCCGAATTGCAGG Amplificação de xac0610 a partir do aa. 453 
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Tabela 4 – Continuação...   

Oligonucleotídeo  Sequência 5’ – 3’       Propósito 

0610_NdeI(aa577)Fwd GATCTATCATATGCAGGACGTTACCGAGCG Amplificação de xac0610 a partir do aa. 577 

0610_NdeI(aa701)Fwd GAACTACCATATGGATGTCACTGCGCACAAGAC Amplificação de xac0610 a partir do aa. 701 

0610_NdeI(aa166)Fwd GAACTACCATATGGACGAGAACCGCAAGCAGGC Amplificação de xac0610 a partir do aa. 166 

2446_NcoI_ Fw CTATATACCATGGTGCCAGGCGGCGTCAACG Amplificação de xac2446 a partir do aa. 2 

2446_XhoI_Rev CATCTTTCTCGAGTCAGGCCCGCAGCTGC Amplificação de xac2446 até o aa. 346 

0610_D797A_E798A_Fw CGCCTGGCCGGCGCCGCATTCGTCGTGTTG Mutação sítio dirigida de xac0610 

0610_D797A_E798A_Rv CAACACGACGAATGCGGCGCCGGCCAGGCG Mutação sítio dirigida de xac0610 

0610_NcoI(aa452)Fwd CTATATCCCATGGTCACCGCCGAATTGCAGG Amplificação de xac0610 a partir do aa. 452 

0610_XmaI (aa476)Rev CTTTATCCCGGGCTACGCGGTTTCGAATGCAC Amplificação de xac0610 até o aa. 476 

0610_NcoI(aa698)Fwd CTATTTCCCATGGCGCACGATGTCACTG Amplificação de xac0610 a partir do aa. 698 

0610_XmaI (aa722)Rev CATTATCCCGGGCTAGGTCAAGGCATCGCG Amplificação de xac0610 até o aa. 722 

0610_K759A_Fwd CTGGATCTGGACGGCTTCGCGCGCATCAATGATGTCTA Mutação sítio dirigida de xac0610 

0610_K759A_Rev TAGACATCATTGATGCGCGCGAAGCCGTCCAGATCCAG Mutação sítio dirigida de xac0610 

Δ2446_upFwd_HindIII CTTTGAAGCTTCGGACGATTGGCAGCAGGTG Amplificação de 1 kb “upstream” a xac2446 

Δ2446_upRev_XhoI GTTTACTCGAGATCTTCGTTGGCCGGCAGG Amplificação de 1 kb “upstream” a xac2446 

Δ2446_downFwd_XhoI GTTTACTCGAGTTCGACGGGTGGCAGCTGC Amplificação de 1 kb “dowstream” a xac2446 

Δ2446_downRev_EcoRI GACCAGAATTCGATCGTGCCCAGCATCAAG Amplificação de 1 kb “dowstream” a xac2446 

pOBD_Fwd GAGACAGCATAGAATAAGTGCGAC Sequenciamento de genes ligados em pOBD 

pOAD_Fwd TGGACGGACCAAACTGCGTAT Sequenciamento de genes ligados em pOAD 

T7 promoter primer TAATACGACTCACTATAGGG Sequenciamento de genes ligados em pET28a 

T7 terminator primer GCTAGTTATTGCTCAGCGG Sequenciamento de genes ligados em pET28a 
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3.2. Desenho dos oligonucleotídeos e amplificação de genes por PCR 

Com base no genoma anotado de Xac (da Silva et al., 2002) depositado no 

banco de dados do KEGG (http://www.genome.jp/kegg/), os oligonucletídeos (Tabela 4) 

que permitem a amplificação dos genes de interesse foram desenhados utilizando o 

programa Gene Runner (Hastings Software, Inc.). Quando necessário, sítios de 

reconhecimento para enzimas de restrição foram adicionados na extremidade 5’ dos 

oligonucletídeos. 

Para o desenho dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados nos experimentos de 

clonagem de genes em vetores de expressão de proteínas (seção 3.6.1), foram feitas 

análises prévias de predição de domínios conservados utilizando o banco de dados do 

Pfam (Punta et al., 2012), alinhamento da seqüência de aminoácidos dos domínios das 

proteínas de Xac utilizando o programa ClustalW2 (Larkin et al., 2007), além de 

predições de estruturas secundárias por meio do servidor Jpred v3 (Cole et al., 2008) e 

também análises da presença de domínios transmembrana por meio do servidor 

TMHMM v.2.0 (Krogh et al., 2001). 

Os genes de Xac foram amplificados por PCR utilizando um termociclador 

GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems). Uma reação típica de PCR continha 

300 ng de DNA genômico de Xac, 0,5 μM de cada oligonucleotídeo iniciador, 250 μM de 

cada dNTP (Fermentas), 3% DMSO, 1X Phusion GC buffer e 1U de Phusion  High-

Fidelity DNA Polymerase (Thermo Scientific), em um volume final de 50 μL. As reações 

foram inicialmente desnaturadas a 98 °C por 30 segundos, e então submetidas a ciclos 

de desnaturação a 98 °C por 10 segundos, hibridização a 60-65 °C por 30 segundos, e 

extensão a 72 °C por 30 segundos/kb. Ao final de 30-35 ciclos foi adicionado uma etapa 

final de extensão a 72 °C por 10 minutos. O produto da PCR foi purificado utilizando o 



61 

 

GeneJET PCR Purification Kit (Fermentas) ou GeneJET Gel Extraction Kit (Fermentas) 

após checagem por eletroforese em gel de agarose 1% (Sambrook & Russell, 2001). 

 

3.3. Clonagem e mutação sítio dirigida de xac0610 

3.3.1. Clonagem de xac0610 com promotor nativo 

 Os oligonucleotídeos iniciadores Δ0610_upFwd_HindIII e 0610-HindIII Rev 

(Tabela 4) foram utilizados para amplificar um fragmento de DNA de 3,62 kb contendo a 

ORF anotada do gene xac0610 (2,643 kb) mais 977 pb de sua região flanqueadora 5’. 

Após a amplificação da PCR, o fragmento de DNA de 3,62 kb foi purificado e submetido 

a uma etapa de adenilação de suas extremidades 3’. A reação de adenilação foi 

realizada em um volume final de 10 μL contendo: 6 μL do produto da PCR, 0,2 mM de 

dATP, 2 mM de MgCl2, 1X Taq Buffer e 5U de Taq DNA Polymerase (Fermentas). A 

reação foi incubada a 70 °C por 30 minutos. 

 O produto da PCR adenilado foi submetido a uma reação de ligação ao vetor 

pGEM-T (Promega).  A reação de ligação foi realizada em um volume final de 20 μL 

contendo: 5 μL do produto da PCR adenilado, 50 ng de vetor, 1X Rapid Ligation Buffer 

e 3U de T4 DNA Ligase (Promega). A reação foi incubada a 16 °C por 12-16 h. 

 2-3 μL da reação de ligação foram utilizados para transformar células 

competentes de E. coli DH5 pelo método de choque térmico (Sambrook & Russell, 

2001). As células transformadas foram selecionadas em meio TYE-ágar contendo 

ampicilina (100 μg/mL), IPTG (0,5 mM) e X-Gal (80 μg/mL). Algumas colônias brancas 

obtidas foram inoculadas, individualmente, em 4 mL de meio 2xTY contendo ampicilina 

(100 μg/mL) e incubadas a 37 °C com agitação de 200 rpm por 12-16 h.  A extração de 
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DNA plasmidial foi realizada utilizando o GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Fermentas), 

seguindo as orientações do fabricante. O vetor positivo pGEM-0610 (Tabela 5) foi 

selecionado após análises do perfil de restrição do DNA plasmidial utilizando a enzima 

HindIII e, posteriormente, sequenciamento de DNA (seção 3.4). 

 

3.3.2. Mutação sítio dirigida 

 A substituição K759A ou a mutação dupla D797A/E798A foram introduzidas no 

gene xac0610, ligado no vetor pGEM-0610 (Tabela 5), por meio de uma única etapa de 

PCR utilizando o QuickChange II XL Site-Directed Mutagenesis Kit (Stratagene) (Figura 

10). Os oligonucleotídeos utilizados para produzir as mutações estão descritos na 

Tabela 4. As reações foram feitas em um volume final de 25 μL contendo 1X tampão de 

reação, 0,2 μM de cada oligonucleotídeo iniciador, 50 ng de DNA plasmidial, 0,5 μL de 

dNTP mix, 2,5 μL de QuikSolution, e 1,25 U de PfuUltra HF DNA polymerase.  As 

reações foram inicialmente desnaturadas a 95 °C por 30 segundos, e então submetidas 

a ciclos de desnaturação a 95 °C por 30 segundos, hibridização a 55 °C por 1 minuto, e 

extensão a 68 °C por 10 minutos. Ao final de 25 ciclos foi adicionada uma etapa final de 

extensão a 68 °C por 7 minutos. 

 Após as amplificações de DNA, 10 U da enzima de restrição DpnI foram 

adicionadas as reações e estas foram incubadas a 37 °C por 4 horas. 6 μL das reações 

de mutação sítio dirigida foram utilizadas para transformar células competentes de E. 

coli XL1-Blue pelo método de choque térmico (Sambrook & Russell, 2001). As células 

transformadas foram selecionadas em meio TYE-ágar contendo ampicilina (100 μg/mL). 

As colônias obtidas foram inoculadas, individualmente, em 4 mL de meio 2xTY 

contendo ampicilina (100 μg/mL) e incubadas a 37 °C com agitação de 200 rpm por 12-
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16 horas.  A extração de DNA plasmidial foi realizada utilizando o GeneJET Plasmid 

Miniprep Kit (Fermentas), seguindo as orientações do fabricante. Os vetores pGEM-

0610_K759A e pGEM-0610_D797A/E798A (Tabela 5), contendo as mutações sítio 

dirigidas no gene xac0610, foram selecionados após análises do perfil de restrição do 

DNA plasmidial utilizando a enzima de restrição HindIII e as mutações introduzidas 

foram confirmadas por sequenciamento de DNA (seção 3.4).   

 

 

Figura 10 – Etapas do método de mutação sítio dirigida utilizando o kit 
QuickChange II XL (Stratagene).   
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Tabela 5 – Plasmídeos utilizados neste estudo. 

Plasmídeo  Características relevantes Referência 

pGEM-T Vetor de clonagem, Ap
R
 Promega 

pGEM-0610 xac0610 (aa. 1-880) + 1 kb promotor ligado em pGEM-T, Ap
R
 Este trabalho 

pGEM-0610_K759A pGEM-0610 contendo a mutação K759A, Ap
R
 Este trabalho 

pGEM-0610_D797A/E798A pGEM-0610 contendo as mutações D797A e E798A, Ap
R
 Este trabalho 

pNPTS138 Kan
R
 derivado de pLITMUS28 com sacB e oriT Jenal & Fuchs (1998) 

pNPTSΔ0610 Cassete de deleção de xac0610 ligado em pNPTS138HindIII/EcoRI, sacB e Kan
R
 Este trabalho 

pNPTSΔ2446 Cassete de deleção de xac2446 ligado em pNPTS138HindIII/EcoRI, sacB e Kan
R
 Este trabalho 

pBRA  Derivado do vetor pBAD24 contendo a origem de replicação BBR1, Spc
R
 e Str

R
 Miriam Marroquin 

pBRA2446 xac2446 (aa. 2-346) ligado em pBRANcoI/SalI, Spc
R
 e Str

R
 Este trabalho 

pBRA2810 xac2810 (aa. 1-356) ligado em pBRANcoI/SalI, Spc
R
 e Str

R
 Andrade (2011) 

pBRA1185 xac1185 (aa. 1-212) ligado em pBRANcoI/SalI, Spc
R
 e Str

R
 Andrade (2011) 

pUFR047 IncW, Gm
R
, Ap

R
, Mob

+
, mob(P), lacZα

+
, Par

+
 De Feyter et al. (1993) 

pUFR0610 xac0610 (aa. 1-880) + 1 kb promotor ligado em pUFR047HindIII, Gm
R
 e Ap

R
 Este trabalho 

pUFR0610_GAF_PAS(A-D) xac0610 (aa. 1-701) + 1 kb promotor ligado em pUFR047HindIII, Gm
R
 e Ap

R
 Este trabalho 

pUFR0610_GGDEF xac0610 (aa. 1-23 + 701-880) + 1 kb promotor ligado em pUFR047HindIII, Gm
R
 e Ap

R
 Este trabalho 

pUFR0610_D797A/E798A xac0610_D797A/E798A (aa. 1-880) + 1 kb promotor ligado em pUFR047HindIII, Gm
R
 e Ap

R
 Este trabalho 

pProExHTb Vetor de clonagem e expressão, Ap
R
 Invitrogen 

p2446His-1-346 xac2446 (aa. 1-346) ligado em pProExHTbNcoI/XhoI, Ap
R
 Andrade (2011) 

p2810His-1-356 xac2810 (aa. 1-356) ligado em pProExHTbNcoI/XhoI, Ap
R
 Andrade (2011) 

pET3a Vetor de clonagem e expressão, Ap
R
 Novagen 

pET28a Vetor de clonagem e expressão, Kan
R
 Novagen 

p0610His-35-880 xac0610 (aa. 35-880) ligado em pET28aNdeI/HindIII, Kan
R
 Este trabalho 

p0610_K759AHis-35-880 xac0610_K759A (aa. 35-880) ligado em pET28aNdeI/HindIII, Kan
R
 Este trabalho 
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Tabela 5 – Continuação... 

Plasmídeo  Características relevantes Referência 

p0610His-701-880 xac0610 (aa. 701-880) ligado em pET28aNdeI/HindIII, Kan
R
 Este trabalho 

p0610_D797A/E798AHis-35-880 xac0610_D797A/E798A (aa. 35-880) ligado em pET28aNdeI/HindIII, Kan
R
 Este trabalho 

p0610His-604-880 xac0610 (aa. 604-880) ligado em pET28aNdeI/HindIII, Kan
R
 Este trabalho 

p0610His-35-316 xac0610 (aa. 35-316) ligado em pET28aNdeI/HindIII, Kan
R
 Este trabalho 

p0610His-717-880 xac0610 (aa. 717-880) ligado em pET28aNdeI/HindIII, Kan
R
 Este trabalho 

p0610His-604-701 xac0610 (aa. 604-701) ligado em pET28aNdeI/HindIII, Kan
R
 Este trabalho 

p0610His-209-316 xac0610 (aa. 209-316) ligado em pET28aNdeI/HindIII, Kan
R
 Este trabalho 

p1345His-253-569 xac1345 (aa. 253-569) ligado em pET28aNdeI/HindIII, Kan
R
 Este trabalho 

p1345His-205-569 xac1345 (aa. 205-569) ligado em pET28aNheI/HindIII, Kan
R
 Este trabalho 

p1488His-252-566 xac1488 (aa. 252-566) ligado em pET28aNdeI/HindIII, Kan
R
 Este trabalho 

p1488His-205-566 xac1488 (aa. 205-566) ligado em pET28aNdeI/HindIII, Kan
R
 Este trabalho 

p2446His-32-346 xac2446 (aa. 32-346) ligado em pET28aNdeI/BamHI, Kan
R
 Este trabalho 

p3272His-12-307 xac3272 (aa. 12-307) ligado em pET28aNdeI/EcoRI, Kan
R
 Este trabalho 

p4358His-21-575 xac4358 (aa. 21-575) ligado em pET28aNdeI/BamHI, Kan
R
 Este trabalho 

p4358316-575 xac4358 (aa. 316-575) ligado em pET3aNdeI/BamHI, Ap
R
 Este trabalho 

p1185His-1-212 xac1185 (aa. 1-212) ligado em pProExHTbNcoI/XhoI, Ap
R
 Andrade (2011) 

p11851-212 xac1185 (aa. 1-212) ligado em pET28aNcoI/XhoI, Kan
R
 Andrade (2011) 

pOBD2 Vetor para clonagem da isca em fusão ao DBD de Gal4,  Ap
R
 e TRP1    Uetz et al. (2000) 

pOBD06102-880 xac0610 (aa. 2-880) ligado em pOBD2NcoI/XmaI, Ap
R
 e TRP1    Este trabalho 

pOBD06102-476 xac0610 (aa. 2-476) ligado em pOBD2NcoI/XmaI, Ap
R
 e TRP1      Este trabalho 

pOBD0610452-722 xac0610 (aa. 452-722) ligado em pOBD2NcoI/XmaI, Ap
R
 e TRP1      Este trabalho 

pOBD0610698-880 xac0610 (aa. 698-880) ligado em pOBD2NcoI/XmaI, Ap
R
 e TRP1      Este trabalho 

pOBD24462-346 xac2446 (aa. 2-346) ligado em pOBD2NcoI/SalI, Ap
R
 e TRP1    Este trabalho 
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3.4. Sequenciamento de DNA 

 Para o sequenciamento de DNA (Sanger et al., 1977, Prober et al., 1987) foi 

utilizado o reagente BigDye Terminator v3.0 (Applied Biosystems) (Rosenblum et al., 

1997). As reações de sequenciamento de DNA foram preparadas em um volume final 

de 15 μL contendo: 100-200 ng de DNA plasmidial, 9,6 pmol de oligonucleotídeo 

iniciador (Tabela 4), 3 μL de tampão Save Money (200 mM Tris-HCl pH 9,0; 5 mM 

MgCl2) e 2 μL de Big Dye Terminator. As reações foram inicialmente desnaturadas a 96 

°C por 2 minutos, e então submetidas a 35 ciclos de desnaturação a 96 °C por 45 

segundos, hibridização a 50 °C por 30 segundos, e extensão a 60 °C por 4 minutos.  

Posteriormente, aos 15 μL da reação de sequenciamento foram adicionados 25 

μL de solução de precipitação de DNA (37 μg/mL glicogênio e 110 mM acetato de sódio 

pH 5,2 em etanol). Após um banho de gelo de 15 minutos, as reações foram 

centrifugadas a 4000 rpm por 20 minutos, a temperatura ambiente, e o sobrenadante 

descartado. O DNA precipitado foi lavado com 50 μL de etanol 70%, ressuspendido em 

10 μL de formamida Hi-Di e analisado em um sequenciador automático ABI 3700 

(Applied Biosystems).   

 

3.5. Análise de sequência e modelagem de proteínas 

 Inspeções de cromatogramas de sequenciamento de DNA foram feitas utilizando 

os programas Chromas Lite (Technelysium Pty Ltd) ou Sequencher (Gene Codes 

Corporation). Buscas por similaridade de sequências foram feitas utilizando as 

ferramentas de BLAST (Altschul et al., 1990) com o auxílio dos bancos de dados: 

GenBank (Benson et al., 2013), KEGG (Kanehisa & Goto, 2000), Pfam (Punta et al., 

2012) e PDB (Berman et al., 2000). Alinhamento de sequências foram feitos utilizando o 



67 

 

programa ClustalW2 (Larkin et al., 2007) e analisados com o programa Jalview 

(Waterhouse et al., 2009). Análises de sequência de proteínas foram feitas utilizando as 

ferramentas do servidor ExPASy (Wilkins et al., 1999). Modelagens por homologia de 

sequência dos domínios proteicos foram feitas por meio do servidor Phyre v.0.2 (Kelley 

& Sternberg, 2009). Estruturas tridimensionais de proteínas foram visualizadas com o 

programa PyMOL (Schrodinger, 2010). 

 

3.6. Expressão heteróloga e purificação de proteínas 

3.6.1. Clonagem de genes em vetores de expressão de proteínas 

As orfs dos genes de interesse foram amplificadas por PCR a partir do DNA 

genômico de Xac, utilizando oligonucleotídeos iniciadores específicos (Tabela 4). O 

produto da PCR foi digerido com enzimas de restrição (New England Biolabs), 

purificado e ligado no vetor de expressão de proteínas heterólogas digerido com as 

mesmas enzimas de restrição.  As reações de ligação foram realizadas a 16 °C, 

durante 16h, em um volume final de 10 μL contendo: 7 μL do produto da PCR 

purificado, 1 μL de DNA vetorial (20-50 ng), 1 μL de tampão de reação 10X (New 

England Biolabs) e 1 μL da enzima T4 DNA ligase (New England Biolabs). Os vetores 

utilizados foram os plasmídeos da série pET (pET28a ou pET3a – Novagen) 

(Rosenberg et al., 1987).  

As reações de ligação foram utilizadas para transformar células quimicamente 

competentes de E. coli DH5 (Sambrook & Russell, 2001). As células transformadas 

foram selecionadas em meio TYE-ágar contendo 50 μg/mL de kanamicina (pET28a) ou 

100 μg/mL de ampicilina (pET3a). As colônias obtidas foram inoculadas, 
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individualmente, em meio líquido, contendo o antibiótico adequado, para realizar a 

extração de DNA plasmidial. Os vetores para a expressão das proteínas de interesse 

(Tabela 5) foram selecionados após análises do perfil de restrição do DNA plasmidial 

utilizando enzimas de restrição e também por sequenciamento de DNA. 

 

3.6.2. Expressão de proteínas recombinantes em E. coli 

Os vetores para a expressão das proteínas de interesse (Tabela 5) foram 

utilizados para transformar células competentes de E. coli BL21(DE3) ou células 

derivadas desta linhagem (BL21(DE3)RP, BL21(DE3)RIL, BL21(DE3)Star e 

BL21(DE3)pLysS). As células transformadas foram selecionadas em meio TYE-ágar 

contendo os antibióticos adequados. 

Experimentos de expressão em pequena escala foram realizados para avaliar o 

nível de expressão das proteínas recombinantes pelas diferentes linhagens de E. coli e 

a solubilidade destas proteínas em diferentes temperaturas de indução da expressão 

proteica. As células foram crescidas em 20 mL de meio 2xTY, suplementado com os 

antibióticos adequados, e após atingir uma DO600nm de 0,6-0,8 a indução da expressão 

proteica foi realizada pela adição de 0,4 mM IPTG. As células foram lisadas por 

sonicação e os lisados foram centrifugados para separar a fração solúvel e insolúvel de 

proteínas. O nível de expressão das proteínas recombinantes foi avaliado por 

eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante (SDS-PAGE).  

Após determinar as melhores condições de temperatura e célula hospedeira, a 

indução da expressão de proteínas recombinantes solúveis (Tabela 6) foi realizada em 

larga escala, utilizando 500 mL de meio 2xTY, em frasco Erlenmeyer de 2L, sob 

agitação de 200 rpm.  
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3.6.3. Purificação de proteínas recombinantes 

 Após a indução da expressão das proteínas recombinantes (XAC0610HIS-35-880, 

XAC0610_K759AHIS-35-880, XAC0610HIS-604-880, XAC0610HIS-35-316, XAC0610HIS-701-880, 

XAC1488HIS-205-566 e XAC2446HIS-1-346), as células de E. coli foram centrifugadas a 4200 

rpm, 4 °C, durante 10 minutos e ressuspendidas em 30 mL de tampão de lise (glicerol 

10%; 50 mM Tris-HCl pH 8; 300 mM NaCl; 1 mM EDTA; 50 mM arginina, 50 mM 

glutamato; 0,5% Inibidor de protease P 8465 - Sigma). A lise das células foi realizada 

por sonicação (VC 750 - SONICS), com pulsos de 15 segundos a 40% de amplitude e 

intervalos entre os pulsos de 1 minuto, com a amostra mantida em banho de gelo. O 

lisado foi centrifugado a 16000 rpm,  4°C, por 45 min e o sobrenadante foi aplicado 

numa coluna de 5 mL HiTrap HP (GE Healthcare) carregada com Ni2+, previamente 

equilibrada com tampão A (Tabela 6). A coluna foi lavada com 20 volumes de coluna de 

tampão A, e as proteínas foram eluídas em um gradiente linear de Imidazol (Tabela 6). 

 Após a purificação por afinidade, as proteínas recombinantes foram submetidas 

a mais uma etapa de purificação (Tabela 6) em uma coluna de gel filtração, Superdex75 

ou Superdex200 (GE Healthcare). As frações contendo a proteína recombinante foram 

reunidas e concentradas utilizando um dispositivo Amicon (cutoff de 10 kDa; Millipore). 

As proteínas foram estocada a -20 °C após adição de 50% glicerol. 

Em todas as etapas cromatográficas a eluição das proteínas recombinantes foi 

monitorada a 280 nm, utilizando um sistema ÄKTApurifier (Amersham Biosciences). 

Alíquotas das frações cromatográficas também foram misturadas com tampão de 

amostra (1X: 10% glicerol, 2% SDS, 50 Mm Tris-HCl pH 6,8, 0,1% azul de bromofenol, 

5% β-mercaptoetanol), fervidas em banho maria por 5 min e analisadas por SDS-

PAGE, utilizando um sistema Mini-PROTEAN (Bio-Rad).  
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Tabela 6 – Etapas da purificação das proteínas recombinantes. 

 

Proteína  Indução Cromatografia de afinidade 
Cromatografia de exclusão 
molecular 

XAC0610HIS-35-880 E. coli BL21(DE3) com vetor  
p0610His-35-880. 

Crescimento a 25 °C até 
DO600nm de 0,8 e indução  
por 0,4 mM IPTG a 18 °C 
durante 12-14 hs. 

Coluna de 5 mL HiTrap HP (GE Healthcare).  

Tampão A: 50 mM Tris-HCl pH 8; 300 mM NaCl; 20 
mM Imidazol. 
Tampão B: 50 mM Tris-HCl pH 8; 300 mM NaCl; 500 
mM Imidazol. 
Eluição: gradiente linear de 20 a 500 mM de Imidazol 
utilizando 20 volumes de coluna. 

Coluna de 320 mL Superdex200 
(GE Healthcare). 

Tampão: 20 mM Tris-HCl pH 8; 
100 mM NaCl; 2 mM β-
mercaptoetanol. 

XAC0610_K759AHIS-35-880 E. coli BL21(DE3) com vetor  
p0610_K759AHis-35-880. 

Crescimento a 25 °C até 
DO600nm de 0,8 e indução  
por 0,4 mM IPTG a 18 °C 
durante 12-14 hs. 

Coluna de 5 mL HiTrap HP (GE Healthcare).  

Tampão A: 50 mM Tris-HCl pH 8; 300 mM NaCl; 20 
mM Imidazol. 
Tampão B: 50 mM Tris-HCl pH 8; 300 mM NaCl; 500 
mM Imidazol. 
Eluição: gradiente linear de 20 a 500 mM de Imidazol 
utilizando 20 volumes de coluna. 

Coluna de 320 mL Superdex200 
(GE Healthcare). 

Tampão: 20 mM Tris-HCl pH 8; 
100 mM NaCl; 2 mM β-
mercaptoetanol. 

XAC0610HIS-604-880 E. coli BL21(DE3)Star com 
vetor  p0610His-604-880.  

Crescimento a 18 °C até 
DO600nm de 0,8 e indução  
por 0,25 mM IPTG a 18 °C 
durante 8 hs. 

Coluna de 5 mL HiTrap HP (GE Healthcare).  

Tampão A: glicerol 10%; 50 mM Tris-HCl pH 8; 300 
mM NaCl; 30 mM imidazol. 
Tampão B: glicerol 10%; 50 mM Tris-HCl pH 8; 300 
mM NaCl; 500 mM imidazol. 
Eluição: gradiente linear de 30 a 500 mM de Imidazol 
utilizando 15 volumes de coluna. 

Coluna de 320 mL Superdex75 
(GE Healthcare). 

Tampão: 5 mM Tris-HCl pH 8; 
10 mM NaCl; 2 mM β-
mercaptoetanol, glicerol 10%. 

XAC0610HIS-35-316 E. coli BL21(DE3)Star com 
vetor  p0610His-35-314. 

Crescimento a 25 °C até 
DO600nm de 0,8 e indução  
por 0,4 mM IPTG a 18 °C 
durante 12-14 hs. 

Coluna de 5 mL HiTrap HP (GE Healthcare).  

Tampão A: 50 mM Tris-HCl pH 8; 300 mM NaCl; 30 
mM Imidazol. 
Tampão B: 50 mM Tris-HCl pH 8; 300 mM NaCl; 500 
mM Imidazol. 
Eluição: gradiente linear de 30 a 500 mM de Imidazol 
utilizando 15 volumes de coluna. 

Coluna de 320 mL Superdex75 
(GE Healthcare). 

Tampão: 25 mM Tris-HCl pH 8; 
100 mM NaCl; 1 mM EDTA. 
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Tabela 6 – Continuação... 

 

 

Proteína  Indução Cromatografia de afinidade 
Cromatografia de exclusão 
molecular 

XAC0610HIS-701-880 E. coli BL21(DE3) com 
vetor   p0610His-701-880. 

Crescimento a 25 °C até 
DO600nm de 0,6 e indução  
por 0,4 mM IPTG a 18 °C 
durante 12-14 hs. 

 

Coluna de 5 mL HiTrap HP (GE Healthcare).  

Tampão A: 50 mM Tris-HCl pH 8; 300 mM NaCl; 20 
mM Imidazol. 

Tampão B: 50 mM Tris-HCl pH 8; 300 mM NaCl; 
500 mM Imidazol. 

Eluição: gradiente linear de 20 a 500 mM de 
Imidazol utilizando 20 volumes de coluna. 

Coluna de 320 mL Superdex75 
(GE Healthcare). 

Tampão: 20 mM Tris-HCl pH 8; 
100 mM NaCl; 2 mM β-
mercaptoetanol. 

 

XAC2446HIS-1-346 E. coli BL21(DE3) com 
vetor   p2446His-1-346. 

Crescimento a 25 °C até 
DO600nm de 0,6 e indução  
por 0,4 mM IPTG a 20 °C 
durante 12-14 hs. 

 

Coluna de 5 mL HiTrap HP (GE Healthcare).  

Tampão A: 50 mM Tris-HCl pH 7,5; 300 mM NaCl; 
50 mM Imidazol. 

Tampão B: 50 mM Tris-HCl pH 7,5; 300 mM NaCl; 
500 mM Imidazol. 

Eluição: gradiente linear de 50 a 500 mM de 
Imidazol utilizando 15 volumes de coluna. 

Coluna de 320 mL Superdex75 
(GE Healthcare). 

Tampão: 20 mM Tris-HCl pH 7,5; 
100 mM NaCl. 

 

 

XAC1488HIS-205-566 E. coli BL21(DE3) com 
vetor   p1488His-205-566.  

Crescimento a 25 °C até 
DO600nm de 0,6 e indução  
por 0,4 mM IPTG a 20 °C 
durante 12-14 hs. 

 

Coluna de 5 mL HiTrap HP (GE Healthcare).  

Tampão A: 50 mM Tris-HCl pH 7,5; 300 mM NaCl; 
50 mM Imidazol. 

Tampão B: 50 mM Tris-HCl pH 7,5; 300 mM NaCl; 
500 mM Imidazol. 

Eluição: gradiente linear de 50 a 500 mM de 
Imidazol utilizando 15 volumes de coluna. 

Coluna de 320 mL Superdex75 
(GE Healthcare). 

Tampão: 20 mM Tris-HCl pH 7,5; 
100 mM NaCl. 
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Para a quantificação das proteínas purificadas, alíquotas foram diluídas em 

solução de guanidina 6 M e posteriormente dosadas por meio de leitura de absorbância 

em 280 nm. Para correlacionar a absorção a 280 nm com a concentração protéica foi 

utilizado o coeficiente de extinção molar, calculado a partir da seqüência primária da 

proteína utilizando a ferramenta ProtParam (Wilkins et al., 1999). 

 

3.6.4. Testes de cristalização de proteínas 

 Testes de cristalização das proteínas recombinantes foram feitos imediatamente 

após a etapa de cromatografia de exclusão molecular, utilizando proteínas 

concentradas no mesmo tampão cromatográfico. Alternativamente, alíquotas das 

frações cromatográficas foram dialisadas em tampão contendo 5 mM Tris-HCl pH 8 e 

10 mM NaCl, concentradas utilizando dispositivos Amicon (cutoff de 10 kDa; Millipore), 

e submetidas a novas triagens de cristalização.  

As triagens de cristalização foram feitas utilizando os Kits comerciais: Crystal 

Screen 1 e 2, Index 1 e 2, SaltRx 1 e 2, PEG/Ion Screen 1 e 2, Crystal Screen Lite e 

MembFac (Hampton Research). Foi empregado o método de difusão de vapor com 

gostas sentadas em placas de 24 poços (sitting drop). No poço foi aplicada 300 µL de 

solução de precipitação e na gota foi aplicado 1,0 µL de proteína concentrada (1-6 

mg/mL, dependendo da proteína) e 1,0 µL da solução do poço. As placas foram 

incubadas a 18 °C na sala de cristalização de proteínas do Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo. Periodicamente as placas foram examinadas quanto a 

presença de cristais utilizando uma lupa com luz polarizada (Leica S6E). 
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3.7. Avaliação indireta da atividade de DGC de proteínas heterólogas em E. coli 

BL21 (DE3) 

 A atividade de diguanilato ciclase das proteínas de interesse dentro de células de 

E. coli foi verificada por meio de ensaios fenotípicos em meio de cultura Congo Red 

(CR) (De et al., 2008, Christen et al., 2006). Células de E. coli BL21(DE3) 

transformadas com o vetor controle (pET28a) ou com vetores de expressão das 

proteínas de interesse foram crescidas até uma densidade ótica de 0,5 (600 nm) em 

meio 2xTY suplementado com o antibiótico adequado. Uma alíquota de 2,5 μL de cada 

cultura foi transferida para um ponto em placas com meio TYE-ágar suplementado com 

o antibiótico adequado, 50 mg/L de Congo Red (Sigma-Aldrich), e IPTG em diferentes 

concentrações (0-0,1 mM). As placas foram incubadas a 30°C por 24 horas. 

 

3.8. Análise do estado oligomérico de XAC0610His-35-880 

3.8.1. Gel filtração analítica 

 Cromatografia de exclusão molecular (SEC) foi realizada em coluna Superdex 

200 (GE Healthcare) de 220 mL. A coluna foi equilibrada com 2 volumes de coluna de 

tampão de gel filtração, contendo 50 mM Tris-HCl pH 8,0, 100 mM NaCl e 1 mM MgCl2. 

Em alguns experimentos, 150 μM GTP foram adicionados ao tampão de gel filtração. 

Alíquotas de 500 μL de amostra (15-42 μM de proteína) foram aplicadas na coluna a um 

fluxo de 0,5 mL/min. O volume de retenção das proteínas aplicadas foi monitorado a 

280 nm, utilizando um sistema ÄKTApurifier (Amersham Biosciences), e comparado a 

uma curva de calibração da coluna, obtida a partir de padrões de peso molecular 

contendo proteínas de 29-669 kDa (MWGF1000 Kit, Sigma-Aldrich). 
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3.8.2. Experimentos de fluorescência de proteína 

 Experimentos de fluorescência foram realizados a 25 °C em um 

espectropolarímetro J-815 (Jasco). Adicionou-se na cubeta (quartzo) da amostra 1 μM 

de proteína em 3 mL de solução tampão contendo 20mM Tris-Cl pH 8,0 e 100mM NaCl. 

A mesma solução tampão foi adicionada na cubeta de referência. A amostra foi pré-

equilibrada por 5 minutos, excitada a 285 nm, e a fluorescência foi detectada entre 290-

420 nm, com intervalos de 1 nm.  Após o término da leitura, a quantidade de proteína 

na cubeta foi diluída (1 mL da amostra foi retirado e substituído por 1 mL de solução 

tampão) e a amostra foi submetida a nova análise de fluorescência. Diluições 

sucessivas da amostra contendo a proteína (1 μM a 58,5 nM) foram realizadas e os 

dados de fluorescência foram coletados para cada diluição.   

 

3.8.3. Native-PAGE 

Análises de proteínas por eletroforese em gel de poliacrilamida não-desnaturante 

foram realizadas de acordo com o protocolo descrito por Walker (2002). As amostras 

contendo proteínas foram misturadas com tampão de amostra (tampão 5X: 310 mM 

Tris-HCl pH 6,8, 0,05% azul de bromofenol e 50% glicerol) e aplicadas em gel nativo de 

poliacrilamida 4% (gel concentrador) e 6% (gel separador). As corridas foram realizadas 

em ambiente com baixa temperatura (banho de gelo) a uma amperagem constante de 

20 mA, utilizando um sistema Mini-PROTEAN (Bio-Rad).  

 

3.8.4. Cross-linking com glutaraldeído 

 Experimentos de ligação cruzada (“cross-linking”) de XAC0610HIS-35-880 com 

glutaraldeído foram realizados em tampão 25 mM Hepes pH 8, 100 mM NaCl, 1 mM 
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DTT, 0,5 mM EDTA e 10% glicerol.  A reação contendo 3 μM XAC0610HIS-35-880  foi pré-

incubada por 10 min a 30°C antes da adição de 0,001% (v/v) glutaraldeído. Alíquotas 

de 17 μL da reação foram retiradas em diferentes intervalos de tempo (5-150 min) e 

interrompidas pela adição de 2 μL Tris-HCl 1M pH8 e 10 μL de tampão de amostra para 

SDS-PAGE. As amostras foram aquecidas a 60°C por 15 min e posteriormente os 

produtos da reação foram analisados por SDS-PAGE 6%.   

 

3.8.5. Espalhamento de luz: DLS e SLS  

As medidas de espalhamento de luz dinâmico (DLS) e estático (SLS) foram 

realizadas na Central Analítica do Instituto de Química – USP utilizando o equipamento 

Malvern Zetasizer Nano-ZS90.  

A técnica de espalhamento de luz dinâmico baseia-se na determinação das 

flutuações na intensidade da luz espalhada pelas partículas, em função do tempo [ou 

seja, obtenção do gráfico: I(t’) vs t’], e no cálculo da respectiva função de auto-

correlação (Berne & Pecora, 1976, Pecora, 1985, Schmitz, 1990). No DLS as flutuações 

da intensidade de espalhamento de luz detectada estão relacionadas ao movimento 

Browniano das partículas, que por sua vez são relacionadas ao tamanho das partículas. 

Isto é, partículas grandes tem movimento Browniano lento e a luz espalhada apresenta 

flutuações lentas. Já pequenas partículas se movem rapidamente no solvente, de modo 

que o feixe de luz espalhada mostra flutuações rápidas (Brown, 1993). Por meio de um 

tratamento estatístico, as flutuações de intensidade de luz espalhada pela partícula ao 

longo do tempo podem ser representadas através de uma função de auto-correlação: 

          𝐆(𝐭) = < 𝑰(𝒕′). 𝑰(𝒕′ + 𝐭) > = 𝐀[𝟏 + 𝐁 𝐞𝐱𝐩(−𝟐𝐃𝐪𝟐𝐭)]   (1). 
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Esta função descreve o grau de dependência do sinal de espalhamento de luz em um 

tempo (t’) comparado com um tempo posterior (t’+t), onde A e B representam, 

respectivamente, a linha base e o intercepto da função de auto-correlação; q é igual a 

(4πn/λo)sin(θ/2), em que n é o índice de refração do meio, λo o comprimento de onda do 

laser, e θ o ângulo de espalhamento; e D é o coeficiente de difusão translacional da 

partícula. 

Se os sinais de espalhamento nos tempos t’+t, t’+2t, t’+3t etc., forem 

comparados com o sinal em t’, a correlação entre os sinais irá decair com o tempo até 

não existir mais correlação, ou seja, quando t’ = ∞. Flutuações lentas da intensidade, 

caso de partículas grandes, levam a uma função de correlação que precisa de um longo 

período de tempo para decair. Por outro lado, flutuações rápidas, caso de partículas 

pequenas, originam funções de correlação com taxas de decaimento, relativamente, 

mais elevadas. 

Como pode ser visto na Eq. (1), as flutuações no espalhamento de luz podem ser 

correlacionadas com o coeficiente de difusão (D) das espécies espalhadoras. Partículas 

menores movem-se mais rapidamente que partículas grandes, e possuem, portanto, 

coeficiente de difusão maior. Assim, uma vez obtida a curva de auto-correlação da 

intensidade, é possível obter o diâmetro de uma esfera com o mesmo coeficiente de 

difusão da partícula espalhadora. Para uma dispersão de partículas com viscosidade η, 

em uma temperatura T, o coeficiente de difusão D é inversamente proporcional ao 

diâmetro hidrodinâmico dh das partículas, como mostra a equação de Stokes-Einstein,

𝑫 = 
𝒌𝑻

𝟑𝝅𝜼𝒅𝒉
𝑺      (2).

onde k é a constante de Boltzmann.  
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As medidas de espalhamento de luz dinâmico foram feitas a 30°C utilizando 2.5 

mg/mL (26,5 μM) de XAC0610HIS-35-880 em tampão contendo 20 mM Tris-HCl pH 8, 100 

mM NaCl, 2 mM -mercaptoetanol e 5% glicerol. Com o Zetasizer software (Malvern), o 

sinal de DLS foi analisado por uma função de auto-correlação da intensidade e os 

dados foram utilizados para calcular o diâmetro hidrodinâmico (em nm) e o índice de 

polidispersidade (PdI) das partículas em solução. O índice de polidispersidade é obtido 

pelo desvio padrão do histograma de distribuição de tamanhos, e fornece informações 

sobre o grau de homogeneidade de uma amostra. No Zetasizer software, o PdI é 

representado em valores que variam de 0 a 1. Um PdI próximo de zero indica uma 

população de partículas monodispersa (valores de PdI de cerca de 0,05 são obtidos 

com partículas esféricas monodispersas de látex), já valores de PdI maiores que 0,5 

indicam uma distribuição muito ampla de tamanhos de partículas (Schwarz & Mehnert, 

1999). 

Nas análises por espalhamento de luz estático (SLS) mede-se a intensidade 

média da luz espalhada por um conjunto de partículas ao invés de medir as flutuações 

da intensidade do espalhamento em função do tempo, como ocorre nas análises por 

espalhamento dinâmico (DLS). A intensidade da luz espalhada depende do ângulo de 

medida. Contudo, no limite de Rayleigh Rθ (espalhamento de pequenas partículas) a 

intensidade torna-se independente do ângulo (o limite de Rayleigh é definido como Lr < 

λ/20, onde Lr é o raio da partícula e λ é o comprimento da luz incidente). Moléculas de 

proteína geralmente são menores do que o comprimento de onda da luz incidente, o 

que significa estar dentro do limite de Rayleigh (Stacey, 1956, Harding, 1994, 

Narayanan & Liu, 2003). Nesse caso, o limite de Rayleigh, Rθ, por definição é 
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proporcional à intensidade de luz espalhada e está relacionado à massa molecular 

média (M) e a concentração da partícula (C) pela equação (Zimm, 1948): 

𝑲𝑪

𝑹𝜽
= (

𝟏

𝑴
+ 𝟐𝑨𝟐𝑪)      (3). 

onde A2 é o segundo coeficiente de expansão virial e é K uma constante ótica ou 

instrumental calculada a partir das propriedades do sistema: 

𝑲 = 
𝟒𝝅𝟐𝒏𝒐

𝟐

𝑵𝑨𝝀𝟒
(
𝒅𝒏

𝒅𝒄
)
𝟐

       (4). 

onde no é o índice de refração do solvente, dn/dc é o incremento do índice de refração 

com a concentração do soluto, NA é o número de Avogadro e λ é o comprimento de 

onda. As equações acima indicam que um gráfico linear de KC/Rθ versus C (gráfico de 

Debye) permite a determinação da massa molecular (1/M é obtido pela extrapolação da 

reta até C=0) e de A2 (inclinação da reta). O segundo coeficiente virial (A2) corresponde 

a uma função complexa de temperatura, pressão e outros parâmetros do sistema 

polímero-solvente e classifica a interação desse sistema. Valores de A2 positivos 

indicam boa interação polímero-solvente e valores negativos indicam que as interações 

polímero-polímero são maiores do que as interações polímero-solvente. 

As medidas de espalhamento de luz estático foram realizadas a 25°C utilizando 

diferentes concentrações de XAC0610HIS-35-880 (0,97-3,88 mg/mL) em tampão contendo 

25 mM Tris-HCl pH 8 e 100mM NaCl. A massa molar e o segundo coeficiente virial (A2) 

da amostra foram calculados pelo gráfico de Debye assumindo um incremento no índice 

de refração (dn/dc) igual a 0,185 mL/g (Theisen, 2000, Zhao et al., 2011). 
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3.8.6. SEC-MALS (Multi-angle laser light-scattering coupled with size 

exclusion chromatography) 

Análises por cromatografia de exclusão molecular acoplada a um detector de 

espalhamento de luz em múltiplos-ângulos (SEC-MALS) (Wen et al., 1996, Arakawa & 

Wen, 2001, Mogridge, 2004, Sahin & Roberts, 2012) foram também realizadas para 

determinar a massa molar de XAC0610HIS-35-880 em solução. Alíquotas de 500 μL de 

amostra, contendo diferentes concentrações de XAC0610HIS-35-880 (0,5 mg/mL, 1,0 

mg/mL e 5,0 mg/mL) em tampão 25 mM Tris-HCl (pH 8,0) e 100 mM NaCl, foram 

aplicadas com um fluxo de 0,5 mL/min a uma coluna 1 cm x 30 cm Superdex 200 (GE 

Healthcare) acoplada em série com os sistemas miniDAWN TREOS multi-angle light 

scattering (MALS) detector e Optilab rEX refractive index detector (Wyatt Technology 

Corp), no laboratório do Dr. Carlos Ramos do IQ-UNICAMP. Os dados foram analisados 

utilizando o software Astra version 6 (Wyatt Technology Corp). A massa molar de 

XAC0610HIS-35-880 foi calculada assumindo um incremento no índice de refração (dn/dc) 

igual a 0,185 ml/g. 

 

3.9. Cinética enzimática 

3.9.1. Detecção espectrofotométrica da atividade de DGC de proteínas 

recombinantes 

 A atividade de diguanilato ciclase (DGC) de proteínas recombinantes foi 

monitorada pela produção de pirofosfato (PPi) por meio de um ensaio colorimétrico. O 

corante verde malaquita, molibdato e ortofosfato livre formam um complexo verde que 

pode ser quantificado pela sua absorbância em 650 nm (Baykov et al., 1988, 

Geladopoulos et al., 1991). Para monitorar a produção de PPi pela reação de DGC foi 
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adicionado uma pirofosfatase no meio reacional (Chan et al., 2004). As reações foram 

feitas em placas de poliestireno de 96 poços (fundo chato) em um volume final de 50 μL 

por reação, contendo tipicamente: 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 100 mM NaCl, 5 mM 

MgCl2, 0,5 Unidades/ml pirofosfatase (New England Biolabs), e concentrações 

apropriadas de GTP (Sigma) e das proteínas recombinantes. Antes da adição do 

substrato (GTP) a mistura reacional foi pré-incubada a 30 °C por 10 minutos. Após a 

adição da quantidade apropriada de substrato, utilizando uma pipeta multicanal, as 

reações foram incubadas novamente a 30 °C e em intervalos regulares de tempo a 

reação de DGC foi parada pela adição de 200 μL do reagente colorimétrico para 

detecção de fosfato inorgânico (Pi). Reações independentes foram preparadas para 

cada intervalo de tempo.   

O reagente colorimétrico, contendo 3 volumes de 0,045 % verde malaquita 

(Sigma), 1 volume de molibdato de amônio (4,2 % em 4 N HCl), e 1/100 volumes de 1 

% Triton X-100, foi preparado no mesmo dia, incubado no escuro a temperatura 

ambiente por pelo menos 30 minutos e filtrado antes do uso utilizando um filtro de 0,22 

μm. Após a adição do reagente colorimétrico as reações foram mantidas a temperatura 

ambiente por 10 minutos e a leitura da densidade óptica a 650 nm foi imediatamente 

realizada utilizando um leitor de microplacas (Epoch – BioTek ou SpectraMax – 

Molecular Devices). As reações foram feitas com pelo menos uma duplicata por placa 

para cada concentração de substrato e tempo de reação. Os ensaios foram realizados 

com pelo menos três repetições independentes para cada proteína testada. Em cada 

placa foi adicionado uma curva padrão de 0 a 100 μM de pirofosfato. As reações da 

curva padrão foram feitas em um volume final de 50 μL contendo: 20 mM Tris-HCl (pH 

8,0), 100 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 0,5 Unidades/ml pirofosfatase (New England Biolabs), 
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e 0 – 100 μM pirofosfato (Sigma). As reações foram preparadas em triplicata para cada 

concentração de PPi. 

 

3.9.2. Avaliação do efeito da temperatura, pH e íons metálicos na atividade 

de XAC0610HIS-35-880 

 Medidas da atividade enzimática de XAC0610HIS-35-880 foram realizadas em duas 

temperaturas diferentes: 30 °C e 37 °C. As reações foram feitas em um volume final de 

20 μL por reação, contendo: 1 μM XAC0610HIS-35-880, 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 100 mM 

NaCl, 10 mM MgCl2, 0,5 Unidades/ml pirofosfatase (New England Biolabs), e 1 mM 

GTP (Sigma). As reações foram incubadas a 30 °C ou 37 °C e após diferentes 

intervalos de tempo as reações foram paradas pela adição de 500 μL do reagente 

colorimétrico para detecção de fosfato inorgânico (Pi). As reações foram mantidas a 

temperatura ambiente por 10 minutos antes da leitura da densidade óptica a 650 nm. 

Para avaliar o efeito do pH na atividade de DGC de XAC0610HIS-35-880 medidas da 

velocidade inicial (Vo) da reação foram feitas em diferentes valores de pH (pH 6,5-9,0). 

As reações foram feitas em placas de poliestireno de 96 poços (fundo chato) em um 

volume final de 50 μL por reação, contendo: 0,5 μM XAC0610HIS-35-880, 20 mM Tris-HCl 

(pH 6,5-9,0), 100 mM NaCl, 2-4 mM MgCl2, 0,5 Unidades/ml pirofosfatase (New 

England Biolabs), e 450 μM GTP (Sigma). Antes da adição do substrato (GTP) a 

mistura reacional foi pré-incubada a 30 °C por 10 minutos.  O substrato foi adicionado 

às reações, e em intervalos regulares de tempo as reações foram paradas pela adição 

de 200 μL do reagente colorimétrico para detecção de fosfato inorgânico (Pi). Reações 

independentes foram preparadas para cada intervalo de tempo. Após a adição do 

reagente colorimétrico as reações foram mantidas a temperatura ambiente por 10 
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minutos e a leitura da densidade óptica a 650 nm foi imediatamente realizada utilizando 

um leitor de microplacas (Epoch – BioTek ou SpectraMax – Molecular Devices). 

Medidas da atividade enzimática de XAC0610HIS-35-880 também foram realizadas 

na presença de diferentes íons metálicos: Mg2+, Ca2+, Mn2+, Cu2+, Ni2+, Co2+ e Zn2+. As 

reações foram feitas em um volume final de 50 μL por reação, contendo: 0,25 μM 

XAC0610HIS-35-880, 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 100 mM NaCl, 0,5-2,5 mM de íons 

metálicos, 0,5 Unidades/ml pirofosfatase (New England Biolabs), e 500 μM GTP 

(Sigma). Antes da adição do substrato (GTP) a mistura reacional foi pré-incubada a 30 

°C por 10 minutos.  O substrato foi adicionado às reações e após 30 min de incubação 

a 30 °C as reações foram paradas pela adição de 10 μL de solução contendo 1 M Tris-

HCl pH 6,5 e 60 mM MgCl2. Para permitir a completa degradação do PPi pela 

pirofosfatase, as reações foram incubadas a 30 °C por mais 30 minutos antes da adição 

de 200 μL do reagente colorimétrico para detecção de fosfato inorgânico (P i). As 

reações foram mantidas a temperatura ambiente por 10 minutos e a leitura da 

densidade óptica a 650 nm foi imediatamente realizada utilizando um leitor de 

microplacas (Epoch – BioTek ou SpectraMax – Molecular Devices). 

As análises gráficas dos dados foram realizadas usando o programa OriginPro 

v8 (OriginLab Co.). 

 

3.9.3. Separação cromatográfica de nucleotídeos 

 Ensaios de atividade in vitro com a proteína recombinante XAC0610HIS-35-880 

foram realizados e analisados por cromatografia de troca iônica. As reações foram 

feitas a 30°C em um volume de 100 μL contendo 0,25 μM de XAC0610HIS-35-880, 20 mM 

Tris-HCl pH 8, 2 mM MgCl2, 100 mM NaCl e 1 mM GTP. As reações foram paradas em 
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diferentes intervalos de tempo, pela adição de 900 μL de uma solução de 10 mM HCl, e 

aplicadas em uma coluna de 1 mL Resourse Q (GE Healthcare) utilizando um sistema 

ÄKTApurifier (Amersham Biosciences) a um fluxo de 1 mL/min. Os nucleotídeos foram 

eluídos em um gradiente linear de 0 a 125 mM NaCl, formado pela mistura da Solução 

A (10 mM HCl) e Solução B (10 mM HCl e 500 mM NaCl) durante 20 volumes de coluna 

(CV). Para determinar o tempo de retenção de compostos padrões, soluções contendo 

200 nmols GTP (Sigma) ou 20 nmols c-di-GMP (Biolog) foram aplicados na coluna, 

individualmente ou em uma mistura contendo ambos os nucleotídeos. Frações 

contendo os produtos da reação de DGC foram coletadas e analisadas por 

espectrometria de massa. 

 

3.9.4. Identificação de c-di-GMP por espectrometria de massa 

 As frações da cromatografia de troca iônica, contendo o c-di-GMP sintetizado 

enzimaticamente pela proteína recombinante XAC0610HIS-35-880, foram dessalinizadas 

utilizando uma coluna de 200 mg / 3 mL Strata-X 33 µm (Phenomenex). A coluna foi 

ambientada aplicando 3 mL de 100 % metanol e, posteriormente, 3 mL de água 

deionizada. Após a aplicação da amostra, a coluna foi lavada com 3 mL de água 

deionizada, 3 mL de 10 % metanol e 3 mL de 15 % metanol. O c-di-GMP foi eluído em 3 

mL de 95 % metanol e analisado por HPLC-ESI-MS. A amostra foi aplicada em uma 

coluna C18 equilibrada com 98 % de Solução A (25 mM formiato de amônio pH 7) e 2 

% de Solução B (100 % metanol). A corrida foi realizada a um fluxo de 0,6 mL/min com 

os seguintes parâmetros: 2 % de B até 7 min, gradiente linear de 2 % a 80 % de B até 

17 min e 80% de B até 25 min. Após a separação por HPLC a amostra foi analisada por 

espectrometria de massas com ionização por electrospray em um equipamento Esquire 
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3000 Plus (Bruker Daltonics), da Central Analítica do Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo, com analisador de massas do tipo Ion Trap e aquisição no 

modo de ionização negativo.  

 

3.9.5. Modelo cinético e análise de dados 

 Para o cálculo das constantes cinéticas de proteínas recombinantes de XAC0610 

os dados foram analisados assumindo o modelo cinético ilustrado na Figura 54 (C). Os 

valores de velocidade inicial (Vo) foram obtidos pela inclinação do gráfico de formação 

do produto, [PPi] versus tempo. As medições foram sempre restritas ao intervalo linear 

do gráfico de formação do produto. Os dados foram analisados de acordo com o 

modelo cinético proposto por meio da equação de velocidade: 

𝑽𝟎 =
𝑽𝒎𝒂𝒙[𝑺]

𝟐

𝑲𝟏𝑲𝟐+𝟐𝑲𝟐[𝑺]+[𝑺]𝟐
      (5). 

Onde K1 representa a constante de dissociação para a ligação da primeira molécula de 

GTP, ao primeiro domínio GGDEF, e K2 representa a constante de dissociação para a 

ligação do segundo substrato (GTP), ao segundo domínio GGDEF.  A Equação (5) 

também pode ser escrita na forma de duplo-recíproco:  

𝟏

𝑽𝟎
=

𝟏

𝑽𝒎𝒂𝒙
+

𝟐𝑲𝟐

𝑽𝒎𝒂𝒙
(
𝟏

[𝑺]
) + 

𝑲𝟏𝑲𝟐

𝑽𝒎𝒂𝒙
(
𝟏

[𝑺]𝟐
)    (6).

Uma dedução detalhada das equações de velocidade está disponível no 

Apêndice no final deste trabalho.  

Todas as análises numéricas dos dados foram realizadas usando o programa 

OriginPro v8 (OriginLab Co.). 
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3.10. Espectroscopia de dicroísmo circular 

Análises por espectroscopia de dicroísmo circular foram realizadas utilizando um 

espectrômetro JASCO J-815 CD equipado com um sistema Peltier de controle de 

temperatura. Experimentos de desnaturação térmica foram realizados em uma cubeta 

de quartzo, caminho óptico de 1 mm, utilizando 2 μM XAC0610HIS-35-880 em tampão 1,25 

mM Tris-HCl pH 8,0 e 5 mM NaCl na presença e ausência de 50 μM c-diGMP. As 

amostras foram aquecidas de 20 a 95 °C a uma taxa de 0,5 °C/min e os dados foram 

coletados a 222 nm com uma largura de banda espectral de 1 nm. 

 

3.11. Construção de mutantes noucates in frame de Xac  

3.11.1. Produção das linhagens nocaute XacΔ0610 e XacΔ2446 

 Para a construção dos mutantes nocautes in frame, fragmentos de DNA de 

aproximadamente 1 kb, correspondentes as regiões flaqueadoras (“upstream” e 

“downstream”) aos genes de interesse, foram amplificados por PCR utilizando 

oligonucleotídeos específicos (Tabela 4). Os 2 fragmentos de DNA amplificados foram 

digeridos com a enzima XhoI e posteriormente ligados, utilizando a enzima T4 DNA 

ligase (New England Biolabs), de forma a produzir uma deleção no gene de interesse 

mantendo, na mesma janela de leitura, alguns poucos códons das regiões 5’ e 3’ da 

ORF do gene. O fragmento de DNA resultante, de aproximadamente 2 kb, contendo o 

gene xac0610 ou xac2446 deletado na região central e com aproximadamente 1 kb 

flaquedores (“upstream” e “dowstream”), foi amplificado por PCR, digerido com enzimas 

de restrição e ligado nos sítios HindIII/EcoRI do vetor pNPTS138 dando origem ao vetor 

pNPTSΔ0610 ou pNPTSΔ2446 (Tabela 5). O plasmídio suicida pNPTS138 (Jenal & 
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Fuchs, 1998) contém marcadores de resistência a kanamicina e suscetibilidade a 

sacarose (Figura 11). 

 Os vetores pNPTSΔ0610 e pNPTSΔ2446 foram utilizados, separadamente, para 

transformar células competentes de Xac por eletroporação. Para a eletroporação foi 

utilizado o aparelho GenePulser (BIO-RAD) a uma voltagem de 2,0 kV, 25 µF, 200 Ω, 

em cubetas de 0,2 cm. Após a eletroporação as células foram incubadas a 28°C sob 

agitação em meio 2xTY por 3-4 hs e plaqueadas em meio TYE-ágar suplementado com 

ampicilina (100 μg/mL) e kanamicina (50 μg/mL). As placas foram incubadas a 30°C por 

3-4 dias. 

 A presença do gene sacB torna os mutantes para o primeiro evento de 

recombinação sensíveis a sacarose. As colônias resistentes a kanamicina foram 

repicadas para duas placas réplicas, uma contendo meio TYE-ágar suplementado com 

ampicilina e kanamicina, e outra contendo meio TYE-ágar suplementado com 

ampicilina, kanamicina e sacarose 5%. As placas foram incubadas a 30°C por 2-3 dias. 

As colônias transformantes de Xac resistentes a kanamicina e sensíveis a sacarose 

foram selecionadas para os passos subsequentes. Elas foram inoculadas em meio 

2xTY suplementado com ampicilina e crescidas a 28°C sob agitação durante 12-14 hs. 

Após o crescimento as culturas foram diluídas e plaqueadas em meio TYE-ágar 

suplementado com ampicilina e sacarose. As placas foram incubadas a 30°C por 3-4 

dias. Nestes procedimentos foram selecionados os clones que, por meio de um 

segundo evento de recombinação, eliminaram o plasmídeo inserido incluindo uma das 

cópias dos genes xac0610 ou xac2446 e os marcadores KanR e SacB. 

 Os mutantes obtidos contendo o gene xac0610 ou xac2446 inativado foram 

confirmados por PCR. Uma pequena quantidade de massa celular proveniente das 
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colônias de Xac foram transferidas para 20 μL de água milliQ estéril e aquecida a 96°C 

por 15 minutos. Cinco microlitros deste lisado foram utilizados nas reações da PCR. As 

reações da PCR foram realizadas num volume total de 50 μL utilizando os pares de 

oligonucleotídeos Δ0610_upFwd_HindIII e 0610-HindIII Rev ou 0610-GAF-NdeI Fwd e 

Rev314_1PAS_0610_HindIII, para a verificação do nocaute de xac0610, e o par de 

oligonucleotídeos Δ2446_upFwd_HindIII e Δ2446_downRev_EcoRI, para a verificação 

do nocaute de xac2446 (Tabela 4). 

 

 

Figura 11 – Mapa do vetor suicida pNPTS138 (Jenal & Fuchs, 1998). 

 

3.11.2. Complementação da linhagem nocaute XacΔ0610 

 Para complementar a linhagem XacΔ0610 com o gene xac0610 sob o controle 

do seu promotor nativo foi utilizado um plasmídeo derivado do vetor pUFR047 (De 

Feyter et al., 1993) (Figura 12). O vetor pGEM-0610 (Tabela 5) foi clivado com a enzima 
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de restrição HindIII e o fragmento de DNA de 3,62 kb contendo a ORF do gene xac0610 

mais 977 pb de sua região flanqueadora 5’ foi subclonado no sítio HindIII do vetor 

pUFR047, produzindo o vetor  pUFR0610 (Tabela 5). O vetor pUFR0610 foi utilizado 

para transformar células competentes da linhagem XacΔ0610 e os transformantes 

contendo o plasmídeo foram selecionadas em meio TYE-ágar suplementado com 

gentamicina (10 μg/mL) e ampicilina (100 μg/mL). 

 

 

Figura 12 – Mapa do vetor pUFR047 (De Feyter et al., 1993). 

  

A linhagem XacΔ0610 também foi complementada com versões mutantes do 

gene xac0610. Para complementar a linhagem XacΔ0610 apenas com os domínios 

GAF_PAS(A-D), os oligonucleotídeos Δ0610_upFwd_HindIII e 

Rev701_4PAS_0610_HindIII (Tabela 4) foram utilizados para amplificar um fragmento 

de DNA que codifica para os resíduos de aminoácidos 1-701 de XAC0610 mais 977 pb 
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de sua região flanqueadora 5’. Este fragmento de DNA foi ligado no sítio HindIII do 

vetor pUFR047, dando origem ao vetor pUFR0610_GAF_PAS(A-D) (Tabela 5). Para 

complementar a linhagem XacΔ0610 apenas com o seu domínio GGDEF C-terminal, 

uma construção foi preparada a partir de dois fragmentos de DNA que codificam para 

os resíduos de aminoácidos 1-23 e 701-880 de XAC0610. Primeiro, os 

oligonucleotídeos Δ0610_upFwd_HindIII e 0610_NdeI(aa23)Rev (Tabela 4) foram 

utilizados para amplificar um fragmento de DNA que contém 977 pb da região 

flanqueadora 5’ do gene xac0610 mais a região que codifica para os resíduos de 

aminoácidos 1-23. Segundo, os oligonucleotídeos 0610_NdeI(aa701)Fwd e 0610-

HindIII Rev (Tabela 4) foram utilizados para amplificar um fragmento de DNA que 

codifica para os resíduos de aminoácidos 701-880 de XAC0610. Após clivagem com a 

enzima de restrição NdeI os dois fragmentos de DNA foram ligados, na mesma janela 

de leitura, e a construção foi amplificada por PCR utilizando os oligonucleotídeos 

Δ0610_upFwd_HindIII e 0610-HindIII Rev (Tabela 4). Esta construção, contendo a 

região promotora do gene xac0610 e apenas o seu domínio GGDEF, foi clonada no 

sítio HindIII do vetor pUFR047, dando origem ao vetor pUFR0610_ GGDEF (Tabela 5). 

Para complementar a linhagem XacΔ0610 com a proteína enzimaticamente inativa 

XAC0610_D797A/E798A, o vetor pGEM-0610_D797A/E798A (Tabela 5) foi clivado com 

a enzima de restrição HindIII e o fragmento de DNA de 3,62 kb contendo a ORF do 

gene xac0610 mutado mais 977 pb de sua região flanqueadora 5’ foi subclonado no 

sítio HindIII do vetor pUFR047, produzindo o vetor  pUFR0610_D797A/E798A (Tabela 

5).   
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3.11.3. Complementação da linhagem nocaute XacΔ2446 

 Para a complementação da linhagem XacΔ2446, o gene xac2446 foi ligado no 

vetor pBRA (Figura 13). O vetor pBRA (“Broad Host Range Arabinose inducible”) é um 

derivado do vetor pBAD24 (Guzman et al., 1995) construído pela Dra. Miriam Marroquin 

(dados não publicados). Os oligonucleotídeos 2446_NcoI_Fw e 2446_XhoI_Rev 

(Tabela 4) foram utilizados para amplificar um fragmento de DNA de aproximadamente 

1 kb contendo a região codificadora do gene xac2446 correspondente aos resíduos de 

aminoácidos 2-346. Este fragmento de DNA foi digerido com as enzimas de restrição 

NcoI e XhoI, e ligado em fusão ao promotor induzível por L-arabinose (pBAD), nos sítios 

NcoI/SalI do vetor pBRA. O vetor resultante, pBRA2446 (Tabela 5), foi utilizado para 

transformar células competentes da linhagem XacΔ2446 e os transformantes contendo 

o plasmídeo foram selecionadas em meio TYE-ágar suplementado com spectinomicina 

(100 μg/mL) e ampicilina (100 μg/mL). 

 

 

Figura 13 – Mapa do vetor pBRA. 
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3.12. Ensaios funcionais com os mutantes nocautes de Xac 

3.12.1. Ensaios de motilidade em meio semi-sólido 

Ensaios de motilidade de Xac em meio semi-sólido foram realizados, como 

descrito por Guzzo et al. (2009), em meio SB (sacarose 5 g/L, extrato de leveduras 5 

g/L, peptona 5 g/L, glutamato 1 g/L, pH 7,0) solidificado com 0,5% BactoTM ágar (BD- 

Becton, Dickinson & Company). As culturas de Xac foram crescidas em meio 2xTY a 

28°C sob agitação de 200 rpm até DO600nm de 0,5 e 4 µL da cultura foram aplicados em 

um único ponto em placa contendo meio SB. As placas foram mantidas na capela de 

fluxo por aproximadamente 30 minutos, para a secagem do inóculo, e depois incubadas 

a 30°C durante 2-3 dias. Os ensaios foram realizados com pelo menos três repetições 

independentes para cada linhagem testada.  

 

3.12.2. Ensaios de virulência na planta hospedeira 

Culturas de Xac foram crescidas em meio 2xTY a 28 °C e 200 rpm até DO600nm 

de aproximadamente 0,3-0,4. As células foram lavadas duas vezes em água destilada 

estéril (5000 rpm / 5 min / 4°C), diluídas até DO600nm de 0,1 e inoculadas em plantas de 

citrus mantidas em sala com temperatura (28 °C) e luminosidade controlada (12 h/dia). 

Foram utilizadas plantas da variedade Pera Rio, Poncán e Limão Siciliano. Para o 

inóculo nas plantas foi feita um pequeno furo na face abaxial da folha utilizando uma 

agulha, e um pouco de suspensão bacteriana foi injetado no local utilizando seringas de 

1 mL sem agulha. Os sintomas foram monitorados durante 13 dias. 
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3.12.3. Sobrevivência bacteriana na presença de peróxido de hidrogênio 

 Ensaios de sobrevivência de Xac na presença de peróxido de hidrogênio foram 

realizados como descrito por Tondo et al. (2010). Culturas de Xac foram crescidas em 

10 mL de meio 2xTY a 30°C e 200 rpm até DO600nm de 0,5. Após o crescimento uma 

alíquota da cultura foi retirada, diluída e plaqueada (controle não tratado). Peróxido de 

hidrogênio (1 mM) foi adicionado à cultura e esta foi incubada por mais 15 min a 30°C e 

200 rpm. Após o tratamento com peróxido de hidrogênio, uma nova alíquota da cultura 

foi retirada, diluída e plaqueada. As placas foram incubadas a 30°C por 48h e, após o 

crescimento, as colônias foram contadas. A porcentagem de sobrevivência foi calculada 

utilizando o número de UFC obtido após o tratamento com 1 mM de H2O2 dividido pelo 

número de UFC antes do tratamento (controle não tratado). Os ensaios foram 

realizados com pelo menos três repetições independentes para cada linhagem testada. 

 

3.12.4. Ensaios de produção de enzimas extracelulares por Xac 

 Ensaios para avaliar a atividade de enzimas extracelulares foram realizados de 

acordo com métodos previamente publicados (Tang et al., 1991, Dow et al., 2003, 

Hsiao et al., 2011). 

Para avaliar a produção de proteases extracelulares, culturas de Xac foram 

crescidas em meio 2xTY até DO600nm de 0,5. Um volume de 4 µL da cultura foi aplicado 

em um único ponto em placa contendo meio TYE-ágar suplementado com 1 % de leite 

desnatado. Após a secagem do inóculo, as placas foram incubadas a 30°C durante 2-3 

dias. A atividade proteolítica sobre a caseína do leite foi visualizada pela formação de 

um halo transparente ao redor da colônia de Xac. Os ensaios foram realizados com 

pelo menos três repetições independentes para cada linhagem testada.  
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Para avaliar a produção de endoglucanases extracelulares, culturas de Xac 

foram crescidas em meio 2xTY até DO600nm de 0,5. Um volume de 4 µL da cultura foi 

aplicado em um único ponto em placa contendo meio TYE-ágar suplementado com 0,5 

% de carboximetilcelulose (CMC). Após a secagem do inóculo, as placas foram 

incubadas a 30°C durante 2-3 dias. Para a visualização do halo de degradação da CMC 

ao redor da colônia de Xac as placas foram coradas com uma solução de vermelho 

congo 0,1% e o excesso do corante foi lavado com 1M NaCl. Os ensaios foram 

realizados com pelo menos três repetições independentes para cada linhagem testada. 

 

3.12.5. Ensaios de formação de biofilme por Xac 

Ensaios de formação de biofilme pelas linhagens de Xac em uma superfície 

abiótica foram realizados como descrito por Malamud et al. (2011). Culturas de Xac 

foram crescidas overnight em meio 2xTY, lavadas e diluídas em novo meio de cultura 

SB ou 2xTY até obter uma DO600nm de 0,1. Alíquotas de 150 µL de cada cultura diluída 

foram transferidas para placas de poliestireno de 96 poços e as placas foram incubadas 

a 30 °C por 24, 48 ou 72 horas. Em cada intervalo de tempo indicado, o meio de cultura 

em cada poço foi gentilmente removido e as células não aderidas foram removidas com 

uma lavagem com 200 µL de 0,9 % NaCl. As células aderidas foram coradas com 150 

µL de 0,1 % cristal violeta (O'Toole & Kolter, 1998) por 30 minutos a temperatura 

ambiente. O excesso de corante foi removido e o poço foi lavado três vezes com 200 µL 

de água destilada. O cristal violeta de cada poço foi solubilizado pela adição de 150 µL 

de 70 % etanol e quantificado utilizando um leitor de microplaca (Epoch – BioTek) no 

comprimento de ondas de 570 nm. Os ensaios foram realizados com pelo menos três 

repetições independentes para cada linhagem testada. 
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3.13. Ensaios de duplo-híbrido em leveduras 

3.13.1. Clonagem dos genes xac0610 e xac2446 no vetor pOBD 

 Os oligonucleotídeos 2446_NcoI_Fw e 2446_XhoI_Rev (Tabela 4) foram 

utilizados para amplificar a região codificadora do gene xac2446 (resíduos de 

aminoácidos 2-346). Este fragmento de DNA foi digerido com as enzimas de restrição 

NcoI e XhoI, e ligado em fusão com o domínio de ligação a DNA (DBD) de Gal4, nos 

sítios NcoI/SalI do vetor pOBD2 (Figura 14) (Uetz et al., 2000), originando o vetor  

pOBD24462-346. 

 

 

Figura 14 – Mapa do vetor pOBD2 (Uetz et al., 2000). 
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 Quatro combinações de pares dos oligonucleotídeos 0610_NcoI_Fw; 

0610_XmaI_Rev; 0610_NcoI(aa452)Fwd; 0610_XmaI(aa476)Rev; 

0610_NcoI(aa698)Fwd; e 0610_XmaI(aa722)Rev (Tabela 4) foram utilizadas para 

amplificar fragmentos de DNA da região codificadora do gene xac0610 (resíduos de 

aminoácidos 2-880; 2-476; 452-722; e 698-880). Estes fragmentos de DNA foram 

digeridos com as enzimas de restrição NcoI e XmaI, e ligados em fusão com o DBD de 

Gal4, nos sítios NcoI/XmaI do vetor pOBD2, originando os vetores pOBD06102-880, 

pOBD06102-476, pOBD0610452-722, e pOBD0610698-880. 

 Todos os vetores construídos, contendo as iscas de interesse, foram confirmados 

utilizando análises com enzimas de restrição e por sequenciamento de DNA. 

 

3.13.2. Transformação da linhagem PJ69-4a com a isca de interesse 

 Os vetores contendo as construções de interesse (iscas) foram utilizados, 

individualmente, para transformar a linhagem de Sacharomyces cerevisae PJ69-4a 

(MATa trp1-901 leu2-3,112 ura3-52 his3-200 gal4Δ gal80Δ LYS2::GAL1-HIS3 GAL2-

ADE2 met2::GAL7-lacZ) (James et al., 1996). Para a transformação de levedura foi 

utilizado o método de acetato de lítio (LiAc/ssDNA/PEG) (Gietz & Woods, 2006, Gietz, 

2006).  A levedura foi crescida a 30 °C durante 2-3 dias em placa de Petri contendo o 

meio YAPD ágar (10 g/L de extrato de levedura, 20 g/L de bacto-peptona, 20 g/L de 

glicose, 40 mg/L de sulfato de adenina, 16 g/L de bacto-ágar, pH 5,8). Uma quantidade 

de células correspondente a um volume de 25 μL foi coletada da placa e lavada três 

vezes em 1 mL de água destilada estéril (6000 rpm / 1 min). Após a última lavagem, ao 

precipitado de células foi adicionado: 240 μL de 50% PEG 3350, 36 μL de 1M acetato 
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de lítio, 50 μL de ssDNA de esperma de salmão (2 mg/L, Sigma), 4 μL de DNA 

plasmidial (100-200 ng) e 30 μL de água deionizada. As células foram ressuspendidas e 

submetidas a um choque térmico a 42 °C durante 30 minutos, com agitação a cada 10 

minutos. Após este período, as células foram centrifugadas a 6000 rpm por 1 minuto, 

ressuspendidas em 200 μL de água e incubadas a temperatura ambiente por 5 minutos. 

Alíquotas de 100 μL da suspensão de células foram plaqueadas em meio de cultura 

sem triptofano Sc-W ágar (0,67% de base de nitrogênio sem aminoácidos, 2% de 

glicose, 1,6% de bacto-ágar, pH 5,8 e suplemento auxotrófico apropriado) e as placas 

foram incubadas a 30 °C até o aparecimento de colônias (2-4 dias).  

 

3.13.3. Teste de auto-ativação das células de levedura contendo a isca 

 As células transformadas foram submetidas a um ensaio para verificar a 

possibilidade de auto-ativação do gene repórter HIS3 pela proteína isca. Uma 

suspensão de células com DO600nm de 0,1 (1x106 UFC/mL) foi preparada, em água 

estéril, a partir das colônias crescidas em meio Sc-W ágar. Esta suspensão foi diluída 

1000 vezes e 100 μL da diluição foram plaqueados em meio Sc-WH ágar (Sc sem 

triptofano e sem histidina) e em meio Sc-WH ágar contendo diferentes concentrações 

(3-200 mM) de 3-amino-1,2,4-triazol (3-AT), um inibidor competitivo na biossíntese de 

histidina. Como tratamento controle, 100 μL da diluição de células também foram 

plaqueados em meio Sc-W ágar. As placas foram incubadas a 30 °C por 5 dias e a 

concentração inibitória de 3-AT foi determinada para cada construção. 
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3.13.4. Transformação com a biblioteca genômica de Xac e confirmação 

dos clones positivos 

 Células de levedura PJ69-4a, previamente transformadas com as construções 

em pODB (iscas) e que não apresentaram auto-ativação do gene repórter HIS3, foram 

utilizadas para a transformação em larga escala com a biblioteca genômica de Xac. A 

biblioteca genômica de Xac, construída previamente (Alegria et al., 2004), possui 

fragmentos de DNA entre 500-3000 pb ligados no vetor pOAD (Figura 15) (Bartel et al., 

1996, Hudson et al., 1997).  

 

 

Figura 15 – Mapa do vetor pOAD (Bartel et al., 1996, Hudson et al., 1997). 

 

 Para a transformação de levedura em larga escala, as células foram crescidas a 

30 °C em 50 mL de meio Sc-W sob agitação de 200 rpm durante 14-16 horas. 
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Posteriormente, as células foram centrifugadas a 4000 rpm por 5 minutos, 

ressuspendidas em 150 mL de meio YAPD líquido, e incubadas novamente a 30 °C sob 

agitação até a obtenção de uma DO600nm de 2,0 (2x107 UFC/mL), aproximadamente 4 

horas. Após este período, as células foram coletadas e lavadas três vezes em 25 mL de 

água destilada estéril (4000 rpm / 1 min). Em seguida as células foram ressuspendidas 

em 3 mL de acetato de lítio (100 mM), incubadas a 30 °C por 15 min e centrifugadas a 

6000 rpm por 1 minuto. Ao precipitado de células foi adicionado: 7,2 mL de 50% PEG 

3350, 1,08 mL de 1M acetato de lítio, 1,5 mL de ssDNA de esperma de salmão (2 mg/L, 

Sigma), 30 μL de DNA da biblioteca genômica de Xac (30 μg) e 990 μL de água 

deionizada. As células foram ressuspendidas, incubadas a 30 °C durante 15 minutos e 

submetidas a um choque térmico a 42 °C durante 30 minutos, com agitação a cada 10 

minutos. Após este período, as células foram centrifugadas a 4000 rpm por 5 minutos, 

ressuspendidas em 100 mL de meio YPD líquido (10 g/L de extrato de levedura, 20 g/L 

de bacto-peptona, 20 g/L de glicose, pH 5,8) e incubadas a 30 °C por 45 minutos sob 

agitação de 200 rpm. As células foram novamente centrifugadas a 4000 rpm por 5 

minutos e ressuspendidas em 5 mL de água destilada estéril. Alíquotas de 700 μL da 

suspensão de células foram plaqueadas em meio de cultura  Sc-WHL ágar (Sc sem 

triptofano, histidina e leucina), contendo a quantidade apropriada de  3-AT, e as placas 

(150x15mm) foram incubadas a 30 °C até o aparecimento de colônias (14 dias). 

 Após o aparecimento das colônias em meio Sc-WHL ágar, os clones foram 

repicados para placas contendo o meio de cultura  Sc-WHLA ágar (Sc sem triptofano, 

histidina, leucina e adenina), suplementado com  3-AT na concentração inibitória 

apropriada, e as placas foram incubadas a 30 °C por 4 dias.  Os clones que cresceram 
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no meio seletivo e apresentaram coloração branca foram considerados positivos, pois 

foram capazes de ativar simultaneamente os genes repórteres ADE2 e HIS3. 

 

3.13.5. Extração do DNA plasmidial de levedura 

 A extração do DNA plasmidial de leveduras foi realizada em placas de 96 poços, 

de acordo com Sambrook & Russell (2001). Cada clone positivo foi inoculado em um 

poço contendo 1,2 mL de meio Sc-L líquido (Sc sem leucina) e as placas foram 

incubadas 30 °C sob agitação de 200 rpm por 48 horas. Após o crescimento, as células 

foram centrifugadas a 2700 rpm por 8 minutos, lavadas em 1 mL de Tampão Rescue 

(50 mM Tris-HCl pH 7,5, 10 mM EDTA, 0,3% -mercaptoetanol), centrifugadas 

novamente e ressuspendidas no volume residual de Tampão Rescue. À suspensão de 

células foram adicionados 25 μL de Solução de Lise (Tampão Rescue suplementado 

com 2 mg/mL de Zymoliase e 0,2 mg/mL de RNAse) e as placas foram incubadas a 37 

°C sob agitação de 150 rpm por 1 hora. Posteriormente foram adicionados 25 μL de 

10% SDS em cada poço e as placas foram incubadas a temperatura ambiente por 5 

minutos, e em seguida a -80 °C por 15 minutos. Após o descongelamento, um volume 

de 100 μL de acetato de potássio 3 M (pH 5,2) foi adicionado em cada poço e as placas 

foram incubadas no gelo por 10 minutos. As placas foram centrifugadas a 4 °C e 4000 

rpm por 15 minutos e 120 μL do sobrenadante de cada poço foram transferidos para 

uma nova placa. Ao sobrenadante recolhido foi adicionado 90 μL de isopropanol, as 

placas foram centrifugadas a 4 °C e 4000 rpm por 15 minutos e o DNA precipitado foi 

lavado com 100 μL de etanol 70%. Após a secagem do precipitado, o DNA foi 

ressuspendido em 10 μL de água deionizada e armazenado a -20 °C. 
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3.13.6. Transformação de E. coli KC8 e sequenciamento dos clones 

 O DNA plasmidial de levedura foi utilizado para transformar células competentes 

de E. coli KC8. Para a eletroporação, 1-2 μL de DNA plasmidial foram adicionados a 30 

μL de células KC8 eletrocompetentes e a mistura foi transferida para cubetas de 

eletroporação de 0,2 cm. Foi utilizado um eletroporador MicroPulser (BIO-RAD) a uma 

voltagem de  2,5 kV. Imediatamente após a eletroparação, foi adicionado 1 mL de meio 

2xTY e as células foram incubadas a 37 °C, durante 1 hora, sob agitação de 200 rpm. 

Após este período, as células foram plaqueadas em meio mínimo M9 ágar (Sambrook & 

Russell, 2001) suplementado com uracila (20 mg/L), histidina (20 mg/L), triptofano (40 

mg/L) e ampicilina (100 μg/mL), para a seleção de bactérias contendo o vetor pOAD. As 

placas foram incubadas a 37 °C por 1-2 dias. 

 A extração do DNA plasmidial dos clones de E. coli KC8 selecionados foi 

também realizada em placas de 96 poços (Sambrook & Russell, 2001). Cada clone 

positivo foi inoculado em um poço contendo 1,2 mL de meio 2xTY líquido, 

suplementado com ampicilina (100 μg/mL), e as placas foram incubadas 37 °C sob 

agitação de 200 rpm por 16 horas. Após o crescimento, as células foram centrifugadas 

a 2700 rpm por 8 minutos, lavadas em 240 μL de Solução I (25 mM Tris-HCl pH 7,4, 10 

mM EDTA, 50 mM Glicose), centrifugadas novamente e ressuspendidas em 85 μL de 

Solução I, suplementada com RNAse (100 μg/mL). À suspensão de células foram 

adicionados 60 μL de Solução de Lise (0,2 M NaOH, 1 % SDS) e as placas foram 

incubadas por 5 minutos a temperatura ambiente, após a homogeneização suave da 

solução por inversão manual das placas. Posteriormente foi dado um pulso de 1000 

rpm e foram adicionados à cada poço 60 μL de Solução III (Acetato de potássio 3M pH 
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6). A solução foi misturada suavemente por inversão e as placas foram incubadas a 

temperatura ambiente por 10 minutos. Após este período, foi dado um pulso de 1000 

rpm e as placas foram incubadas a 90 °C por 30 minutos, e em seguida no gelo por 15 

minutos. As placas foram centrifugadas a 4 °C e 4000 rpm por 15 minutos e 100 μL do 

sobrenadante de cada poço foram transferidos para placas de purificação de DNA 

MultiScreen HTS (Millipore). O sobrenadante filtrado foi recolhido e o DNA foi 

precipitado com 100 μL de isopropanol durante a centrifugação das placas, a 4 °C e 

4000 rpm por 40 minutos. O DNA precipitado foi lavado com 200 μL de etanol 70%. 

Após a secagem do precipitado, o DNA foi ressuspendido em 10 μL de água deionizada 

e armazenado a -20 °C. 

 O DNA plasmidial purificado foi sequenciado, utilizando o oligonucleotídeo 

pOAD_Fwd (Tabela 4), e as sequencias de DNA foram analisadas com base no banco 

de dados do genoma de Xac para a identificação do gene presa.  

 

3.13.7. Cotransformação da linhagem PJ69-4a com os vetores pOAD e 

pOBD para confirmar as interações 

 Os vetores pOAD recuperados, contendo os genes de proteínas identificadas 

nos ensaios de duplo híbrido (presas), foram utilizados para transformar células de 

levedura PJ69-4a, previamente transformadas com as construções em pODB (iscas). A 

transformação de levedura foi realizada seguindo os procedimentos descritos no item 

3.12.2. As leveduras transformadas, carregando ambos os vetores pOBD e pOAD, 

foram estriadas em placas réplicas contendo meio Sc com diferentes restrições 

auxotróficas: Sc-W, Sc-L, Sc-WHA, Sc-LHA e Sc-WLHA.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Predição da atividade de diguanilato ciclase das proteínas de Xac  

 A bactéria Xanthomonas citri subsp. citri (também conhecida como X. 

axonopodis pv. citri ou Xac) é o agente causal do cancro cítrico, uma doença que ataca 

todas as variedades e espécies de citros. O genoma de Xac codifica 31 proteínas 

contendo domínios GGDEF (Andrade et al., 2006, da Silva et al., 2002). Várias destas 

proteínas possuem também domínios PAS e/ou GAF, que são ubíquos domínios 

sensores e de sinalização. 

 

Figura 16 – Arquitetura de domínios das proteínas de Xac estudadas neste 
trabalho. Todos os domínios foram identificados de acordo com o banco de dados do 
Pfam (Punta et al., 2012). As letras dentro do domínio GGDEF são maiúsculos se 
seguem o consenso GG(D/E)EF e minúsculos se não seguem este consenso. 
 

 Para tentar investigar a razão pela qual os domínios PAS e GAF estão 

frequentemente associados a domínios GGDEF, e entender melhor o papel destas 

proteínas na rede se sinalização por c-di-GMP, algumas proteínas de Xac contendo 

domínios PAS e/ou GAF diretamente ligados ao domínio GGDEF foram selecionadas 

como alvo deste estudo. As proteínas selecionadas foram: XAC1345, XAC4358, 

XAC2810, XAC1488, XAC0610, XAC3272, e XAC2446 (Figura 16). 
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As diguanilato ciclases catalisam a formação de c-di-GMP a partir de duas moléculas de 

GTP. Estas proteínas atuam como dímeros em que cada subunidade contém um 

domínio GGDEF. O sítio ativo (sítio A) é formado na interface de dimerização dos 

domínios GGDEF, onde cada um deles se liga a uma molécula de GTP (Chan et al., 

2004, Paul et al., 2007). Especificamente, o sítio A corresponde ao motivo GG(D/E)EF, 

além de outros resíduos de aminoácidos envolvidos na ligação ao substrato e 

coordenação à íons de magnésio (Chan et al., 2004, Wassmann et al., 2007).  

Proteínas contendo domínios GGDEF se caracterizam por serem abundantes 

nos genomas bacterianos. Entretanto nem todos os domínios GGDEF encontrados em 

proteínas de uma mesma bactéria possuem atividade de diguanilato ciclase (DGC). 

Muitas proteínas possuem domínios GGDEF degenerados que não possuem alguns 

resíduos de aminoácidos importantes para a catálise enzimática (Seshasayee et al., 

2010). Assim, para inferir sobre a atividade de DGC das proteínas de Xac, foi feito um 

alinhamento da sequência de aminoácidos do domínio GGDEF das proteínas de Xac 

estudadas com a sequência do domínio GGDEF de proteínas bem caracterizadas: 

PleD, de Caulobacter crescentus, e WspR, de Pseudomonas aeruginosa (Figura 17). As 

proteínas XAC1345, XAC4358 e XAC2810 possuem todos os resíduos de aminoácidos 

necessários a catalise e devem ser enzimaticamente ativas. As proteínas XAC0610 e 

XAC1488 possuem uma substituição no motivo GG(D/E)EF. XAC0610 possui o motivo 

AGDEF e XAC1488 possui o motivo GGEEL. Estas substituições podem não afetar a 

atividade da proteína uma vez que se trata de substituições por aminoácidos com 

características físico-químicas similares. Já as proteínas XAC3272 e XAC2446 não 

possuem vários resíduos importantes para a catálise e são provavelmente inativas 

(Figura 17, Tabela 7).  
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Figura 17 – Resíduos importantes para a catálise e regulação alostérica do domínio GGDEF. Painel superior: 
representação do sítio ativo (esquerda) e do sítio inibitório (direita) do domínio GGDEF da proteína PleD (PDB: 2V0N) em 

complexo com um análogo do substrato (GTPS). Painel inferior: alinhamento múltiplo de sequências entre os domínios 
GGDEF das proteínas PleD e WspR com o das proteínas de Xac em estudo. Os resíduos de aminoácidos coloridos em 
ciano estão envolvidos na coordenação aos íons de magnésio. Os resíduos de aminoácidos coloridos em vermelho estão 
envolvidos na acomodação da base de guanina. Os resíduos de aminoácidos coloridos em amarelo fazem interações 

iônicas com os fosfatos  e  do substrato. Os resíduos de aminoácidos coloridos em azul escuro formam o sítio inibitório 
primário (Ip). 
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 As proteínas GGDEF também podem apresentar inibição pelo produto através da 

ligação de c-di-GMP no sítio inibitório (sítio-i) caracterizado pelo motivo RxxD localizado 

geralmente a 5 resíduos de aminoácidos antes do motivo GGDEF (Christen et al., 

2006). A presença de sítio-i conservado foi verificada nas proteínas XAC1345, 

XAC4358, XAC1488 e XAC3272 (Figura 17, Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Predição de atividade e regulação das proteínas de Xac. 

Proteína N° de aminoácidos Predição de Atividade Sítio-i Conservado 

XAC1345 569 ativa sim 

XAC4358 575 ativa sim 

XAC2810 356 ativa não 

XAC1488 566 Possivelmente ativa sim 

XAC0610 880 Possivelmente ativa não 

XAC3272 307 inativa sim 

XAC2446 346 inativa não 

 

4.2. Expressão, purificação e tentativas de cristalização de proteínas 

recombinantes  

4.2.1. Expressão de proteínas recombinantes em E. coli 

As sequências de nucleotídeos dos genes que codificam para as proteínas de 

Xac selecionadas para estudo foram utilizadas para desenhar oligonucleotídeos 

iniciadeores específicos (Tabela 4). Para o desenho dos oligonucleotídeos, análises da 

sequência de aminoácidos deduzida das proteínas de Xac foram feitas para tentar 

minimizar as chances de produção de proteínas recombinantes insolúveis. Foram feitas 

análises de predição de domínios, para evitar a produção de proteínas recombinantes 

contendo domínios transmembranares ou domínios extracelulares, análises de predição 
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de estruturas secundárias, para evitar a interrupção de estruturas secundárias estáveis 

como -hélice e fita-, e análises da presença de resíduos de aminoácidos 

desestabilizadores no N-terminal da proteína (Varshavsky, 1997).  

Utilizando os oligonucleotídeos desenhados, os genes que codificam as 

proteínas de Xac foram amplificados por PCR, a partir do DNA genômico da linhagem 

306 (Tabela 3), e ligados em vetores de expressão de proteínas heterólogas (Figura 18, 

Tabela 5). Foram obtidos vetores para a expressão de diferentes construções de 

proteínas recombinantes (Tabela 8). Os vetores obtidos foram utilizados para expressar 

as proteínas recombinantes de Xac em cepas de E. coli. A maioria das proteínas 

recombinantes testadas teve boa expressão na cepa de E. coli BL21(DE3) (Figura 19), 

algumas, como por exemplo XAC0610HIS-604-880 e XAC0610His-35-316, expressaram 

melhor em E. coli BL21(DE3)Star, e outras, como XAC0610HIS-604-701 e XAC0610HIS-209-

316, não tiveram expressão observada nem quando utilizadas outras cepas como 

BL21(DE3)RP, BL21(DE3)RIL e BL21(DE3)pLysS. 

Para avaliar a solubilidade das proteínas recombinantes, as células de E. coli de 

experimentos de indução da expressão de proteínas foram coletadas e lisadas por 

sonicação. Os extratos celulares foram centrifugados para separar a fração de 

proteínas solúveis (Fs) da fração insolúvel (Fi), e as frações foram analisadas por SDS-

PAGE (Figura 20). Estes experimentos mostraram que as proteínas XAC0610HIS-35-880, 

XAC0610HIS-701-880, XAC0610HIS-604-880, XAC0610HIS-35-316, XAC0610HIS-717-880, 

XAC1488HIS-205-566, XAC2446HIS-1-346 e XAC0610K759AHIS-35-880, sob determinadas 

condições, como temperatura e cepa de expressão apropriada (Tabela 6), são solúveis 

ou parcialmente solúveis, enquanto que as proteínas XAC1345HIS-253-569, XAC1345HIS-
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205-569, XAC1488HIS-252-566, XAC2446HIS-32-346, XAC3272HIS-12-307 e XAC2810HIS-1-356 se 

localizam apenas na fração insolúvel nas condições testadas (Tabela 8). 

 

 

 

Figura 18 – Amplificação por PCR e clonagem dos genes de Xac em vetores 
para expressão de proteínas heterólogas. Exemplo de análises por eletroforese em gel 
de agarose (1%) das amplificações por PCR e clivagens de DNA plasmidial. M = 
marcador de peso molecular (O’GeneRuler DNA Ladder Mix – Fermentas); 1 = p3272His-

12-307 (NdeI/EcoRI); 2 = PCR de XAC327212-307; 3 = p1488His-252-566 (NdeI/HindIII); 4 = PCR 
de XAC1488252-566; 5 = p1345His-253-569 (NdeI/HindIII); 6 = PCR de XAC1345253-569; 7 = 
p1345His-205-569 (NheI/HindIII); 8 = PCR de XAC1345205-569; 9 = p1488His-205-566 
(NdeI/HindIII); 10 = PCR de XAC1488205-566; 11 = p0610His-604-880 (NdeI/HindIII); 12 = 
PCR de XAC0610604-880; 13 = p2446His-32-346 (NdeI/BamHI); 14 = PCR de XAC244632-346; 
15 = PCR de XAC061035-880; 16 = PCR de XAC435821-575; 17 = PCR de XAC0610717-880; 
18 = PCR de XAC061035-316; 19 = PCR de XAC0610209-316; 20 = PCR de XAC0610604-

701; 21 = PCR de XAC4358316-575; 22 = p0610His-35-880 (NdeI/HindIII); 23 = PCR de 
XAC0610701-880; 24 = p0610His-701-880 (NdeI/HindIII). 
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Tabela 8 – Construções utilizadas para a expressão de proteínas recombinantes. 

(δ) Valores preditos. (+) Objetivo alcançado. (-) Objetivo não alcançado. (N.d.) Não determinado. (*) Parcialmente solúvel. 

Proteína 
Arquitetura 

(N-terminal  C-terminal) 

PMδ 
(kDa) 

pIδ Expressão Solubilidade Purificação 

XAC0610HIS-35-880 
HisTag-GAF-PASA-PASB-PASC-PASD-

GGDEF 
94,4 5,65 + Solúvel 

+ 

XAC0610HIS-701-880 HisTag-GGDEF 21,8 6,72 + Solúvel + 

XAC0610D797A/E798AHIS-35-880 
HisTag-GAF-PASA-PASB-PASC-PASD-

GGDEF 
94,3 5,72 + N.d. 

- 

XAC0610K759AHIS-35-880 
HisTag-GAF-PASA-PASB-PASC-PASD-

GGDEF 
94,4 5,61 + Solúvel 

+ 

XAC0610HIS-604-880 HisTag-PASD-GGDEF 32,2 6,36 + Solúvel* + 

XAC0610HIS-35-316 HisTag-GAF-PASA 33,2 5,75 + Solúvel* + 

XAC0610HIS-717-880 HisTag-GGDEF 19,9 6,44 + Solúvel* - 

XAC0610HIS-604-701 HisTag-PASD 12,8 6,28 - N.d. - 

XAC0610HIS-209-316 HisTag-PASA 14,1 6,14 - N.d. - 

XAC1345HIS-253-569 HisTag-GAF-GGDEF 36,3 6,18 + Insolúvel - 

XAC1345HIS-205-569 HisTag-GAF-GGDEF 41,9 6,31 + Insolúvel - 

XAC1488HIS-252-566 HisTag-GAF-GGDEF 36,0 5,95 + Insolúvel - 

XAC1488HIS-205-566 HisTag-GAF-GGDEF 41,3 5,89 + Solúvel + 

XAC2446HIS-32-346 HisTag-GAF-GGDEF 36,1 5,99 + Insolúvel - 

XAC2446HIS-1-346 HisTag-GAF-GGDEF 40,2 5,56 + Solúvel + 

XAC3272HIS-12-307 HisTag-GAF-GGDEF 34,5 5,78 + Insolúvel - 

XAC4358HIS-21-575 HisTag-GAF-PASA-PASB-GGDEF 64,1 6,07 - N.d. - 

XAC4358316-575 PASB-GGDEF 29,5 6,06 - N.d. - 

XAC2810HIS-1-356 HisTag-GAF-GGDEF 42,2 5,35 + Insolúvel - 
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Figura 19 – Expressão de proteínas recombinantes em células de E. coli 
BL21(DE3). Exemplo de análises da indução da expressão, de algumas das proteínas 
listadas na Tabela 8, por SDS-PAGE. Células de E. coli BL21(DE3) contendo o vetor de 
expressão da proteína indicada foram crescidas a 37 °C em meio 2xTY e a expressão 
da proteína foi induzida após adição de 0,4 mM de IPTG. Alíquotas das culturas foram 
coletadas, misturadas com tampão de amostra (1X: 10% glicerol, 2% SDS, 50 Mm Tris-
HCl pH 6,8, 0,1% azul de bromofenol, 5% β-mercaptoetanol), fervidas em banho maria 
por 5 min e analisadas por SDS-PAGE, em gel de poliacrilamida 15%. NI = Controle 
não induzido (células de E. coli BL21(DE3) não induzidas); M = Marcador de peso 
molecular. Pesos moleculares teóricos (em kDa) das proteínas recombinantes 
expressas: 36 (XAC1488HIS-252-566), 41 (XAC1488HIS-205-566), 34 (XAC3272HIS-12-307), 42 
(XAC1345HIS-205-569), 36 (XAC1345HIS-253-569), 32 (XAC0610HIS-604-880) e 36 (XAC2446HIS-

32-346). 
 

4.2.2. Purificação de proteínas recombinantes e tentativas de cristalização 

As proteínas XAC0610HIS-35-880, XAC0610HIS-701-880, XAC0610HIS-604-880, 

XAC0610HIS-35-316, XAC1488HIS-205-566, XAC2446HIS-1-346 e XAC0610K759AHIS-35-880, que 

tiveram a expressão solúvel ou parcialmente solúvel, foram purificadas até a 

homogeneidade após duas etapas cromatográficas, cromatografia de afinidade e 

cromatografia de exclusão molecular (Tabela 6). Para avaliar a pureza das proteínas 



110 

 

durante as etapas de purificação, alíquotas das frações cromatográficas foram 

coletadas e analisadas por SDS-PAGE (Figuras 21-26). 

 

 

Figura 20 – Expressão e análise da solubilidade de proteínas recombinantes. 
Exemplo das análises por SDS-PAGE, após lise e fracionamento dos extratos celulares 
de culturas de E. coli expressando proteínas recombinantes. A) Proteína solúvel. A 
expressão de XAC0610HIS-35-880 foi induzida a 18 °C em células de E. coli BL21(DE3) 
pela adição de 0,4 mM de IPTG. B) Proteína insolúvel. A expressão de XAC2446HIS-32-

346 foi induzida a 37 °C em células de E. coli BL21(DE3) pela adição de 0,4 mM de 
IPTG. C) Proteína parcialmente solúvel. A expressão de XAC0610HIS-604-880 foi induzida 
a 18 °C em células de E. coli BL21(DE3)Star pela adição de 0,4 mM de IPTG. I = 
Induzido; NI = Não induzido (sem adição de IPTG); M = Marcador de peso molecular; 
Fs = Fração solúvel; Fi = Fração insolúvel. 
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As proteínas purificadas foram concentradas e submetidas a ensaios de 

cristalização. As triagens de cristalização de proteínas foram feitas utilizando Kits da 

Hampton Research, empregando o método de difusão de vapor com gotas sentadas 

em placas de 24 poços. Entretanto, não foram obtidos cristais. As proteínas de Xac 

purificadas contêm múltiplos domínios, assim elas podem apresentar uma flexibilidade 

estrutural que dificulta a sua cristalização. Outra razão para o insucesso da cristalização 

destas proteínas pode ter sido a baixa concentração protéica utilizada (1-6 mg/mL). 

Entretanto, mesmo utilizando uma baixa concentração de proteína, foi observado que 

as proteínas testadas apresentavam em média 80-90% de precipitação nas condições 

testadas, ou seja, formação de precipitados amorfos em várias condições por placa, 

logo após a mistura com a solução precipitante.  

 

 

Figura 21 – Análise por SDS-PAGE 15% da purificação de XAC0610HIS-604-880 
(fragmento contendo os domínios PASD-GGDEF). A) Purificação por cromatografia de 
afinidade. B) Purificação por cromatografia de exclusão molecular em coluna S75. I = 
Induzido; M = Marcador de peso molecular; Fs = Fração solúvel aplicada na coluna de 
cromatografia de afinidade; Fa = Frações da cromatografia de afinidade; Fe = Frações 
da cromatografia de exclusão molecular. A banda correspondente a XAC0610HIS-604-880 
(32,2 kDa) está indicada pela seta.  
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Figura 22 – Análise por SDS-PAGE 15% da purificação de XAC0610HIS-35-316 
(fragmento contendo os domínios GAF-PASA). A) Purificação por cromatografia de 
afinidade. B) Purificação por cromatografia de exclusão molecular em coluna S75. Fs = 
Fração solúvel aplicada na coluna de cromatografia de afinidade; Fa = Frações da 
cromatografia de afinidade; Fe = Frações da cromatografia de exclusão molecular. A 
banda correspondente a XAC0610HIS-35-316 (33,2 kDa) está indicada pela seta. 

 

 

Figura 23 – Análise por SDS-PAGE 12% da purificação de XAC0610HIS-35-880 

(fragmento contendo todos os domínios GAF-PASA-D-GGDEF). A) Purificação por 
cromatografia de afinidade. B) Purificação por cromatografia de exclusão molecular em 
coluna S200. M = Marcador de peso molecular; Fs = Fração solúvel aplicada na coluna 
de cromatografia de afinidade; Fa = Frações da cromatografia de afinidade; Fe = 
Frações da cromatografia de exclusão molecular. A banda correspondente a 
XAC0610HIS-35-880 (94,4 kDa) está indicada pela seta.  
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Figura 24 – Análise por SDS-PAGE 15% da purificação de XAC0610HIS-701-880 
(fragmento contendo o domínio GGDEF). A) Purificação por cromatografia de afinidade. 
B) Purificação por cromatografia de exclusão molecular em coluna S75. M = Marcador 
de peso molecular; Fs = Fração solúvel aplicada na coluna de cromatografia de 
afinidade; Fa = Frações da cromatografia de afinidade; Fe = Frações da cromatografia 
de exclusão molecular. A banda correspondente a XAC0610HIS-701-880 (21,8 kDa) está 
indicada pela seta. 

 

 

Figura 25 – Análise por SDS-PAGE 15% da purificação de XAC2446HIS-1-346 
(proteína inteira contendo os domínios GAF-GGDEF). A) Purificação por cromatografia 
de afinidade. B) Purificação por cromatografia de exclusão molecular em coluna S75. M 
= Marcador de peso molecular; I = Induzido; Fs = Fração solúvel aplicada na coluna de 
cromatografia de afinidade; Fa = Frações da cromatografia de afinidade; Fe = Frações 
da cromatografia de exclusão molecular. A banda correspondente a XAC2446HIS-1-346 
(40,2 kDa) está indicada pela seta.  
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Figura 26 – Análise por SDS-PAGE 15% da purificação de XAC1488HIS-205-566 
(fragmento contendo os domínios GAF-GGDEF). A) Purificação por cromatografia de 
afinidade. B) Purificação por cromatografia de exclusão molecular em coluna S75. I = 
Induzido; M = Marcador de peso molecular; Fa = Frações da cromatografia de 
afinidade; Fe = Frações da cromatografia de exclusão molecular. A banda 
correspondente a XAC1488HIS-205-566 (41,3 kDa) está indicada pela seta.  

 

4.3. Caracterização da atividade enzimática de XAC0610  

4.3.1. Atividade enzimática in vivo  

A proteína XAC0610 apresenta uma substituição G para A do primeiro resíduo 

de glicina dentro do, geralmente, conservado motivo GGDEF de proteínas ativas 

(Figura 17). Esta substituição talvez pudesse comprometer a atividade de DGC da 

proteína. Entretanto, durante a expressão heteróloga de XAC0610HIS-35-880 em células 

de E. coli BL21(DE3) foi verificado que esta proteína causa um fenótipo de agregação 

celular (Figura 27). Este fenótipo pode ser consequência do aumento dos níveis 

intracelulares de c-di-GMP (D'Argenio et al., 2002, Simm et al., 2004, Kader et al., 2006, 

Simm et al., 2007, Hsiao et al., 2011) indicando que a proteína XAC0610HIS-35-880 está 

ativa nas células de E. coli. 

A atividade enzimática de DGC também pode ser avaliada indiretamente por 

meio de um ensaio fenotípico que correlaciona o aumento da concentração intracelular 

de c-di-GMP ao aumento da coloração vermelha de colônias de bactérias cultivadas em 
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meio de cultura contendo vermelho do congo (CR - Congo Red) devido ao aumento da 

produção de celulose e fimbrias em E. coli (Zogaj et al., 2001, Christen et al., 2006, De 

et al., 2008).  

 

 

Figura 27 – A super-expressão heteróloga de XAC0610HIS-35-880 causa agregação 
celular em E. coli. A) Cultura de células de E. coli BL21(DE3) transformadas com o 
vetor vazio pET28a e induzidas com IPTG (0,4 mM) a 18 °C durante 12-14 hs. B) 
Cultura de células de E. coli BL21(DE3) expressando a proteína XAC0610HIS-35-880 

utilizando as mesmas condições de (A). 
 

Células de E. coli BL21(DE3) transformadas com o vetor controle (pET28a) ou 

com vetores para a expressão das proteínas alvo foram analisadas em placas contendo 

CR e diferentes concentrações de IPTG (Figura 28). O aumento da expressão protéica 

induzida por IPTG resultou em um aumento na coloração vermelha em células 

expressando XAC0610HIS-35-880, enquanto que a linhagem transformada com o vetor 

controle permaneceu com a coloração inalterada. A expressão da proteína XAC0610HIS-

701-880, contendo apenas o domínio GGDEF de XAC0610, provocou também um 

aumento na coloração vermelha das colônias de E. coli BL21(DE3), porém em menor 

intensidade quando comparado com a expressão da proteína inteira, XAC0610HIS-35-880, 
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indicando que os domínios N-terminais GAF-PAS(A_D) são necessários para uma 

completa ativação da atividade de DGC de XAC0610. 

 

 

Figura 28 – Ensaios de atividade de DGC in vivo em meio de cultura contendo 
vermelho do congo (CR - Congo Red). Células de E. coli BL21(DE3) foram 
transformadas com vetores de expressão das proteínas XAC0610HIS-35-880, 
XAC0610_D797A/E798AHIS-35-880, XAC0610_K759AHIS-35-880, XAC0610HIS-701-880 ou com 
o vetor pET28a vazio (controle negativo).  As culturas foram crescidas a 37 °C até uma 
densidade ótica (DO 600nm) de 0,5 e alíquotas de 2,5 μL de cada cultura foram 
transferidas para pontos em placas com meio TYE-ágar suplementado com o 100 

μg/mL de kanamicina, 50 mg/L de Congo Red (Sigma-Aldrich), e IPTG em diferentes 

concentrações (0-0,05 mM). As placas foram incubadas a 30°C por 24 horas.  
 

4.3.2. Mutação sítio dirigida de XAC0610  

Mutações sítio dirigidas foram realizadas no gene xac0610 para investigar o 

efeito de resíduos de aminoácidos específicos na atividade de DGC de XAC0610.  

Estudos estruturais e mutagênicos com a diguanilato ciclase PleD mostraram 

que os resíduos de aminoácidos Glu370 e Glu371 do motivo GGEEF desta proteína 

são indispensáveis para a catálise (Christen et al., 2006, Wassmann et al., 2007). Para 

alterar o sítio ativo da enzima XAC0610 de AGDEF para AGAAF e da mesma forma 

tentar eliminar sua atividade de diguanilato ciclase, mutações nos códons do gene 

xac0610 que codificam para os resíduos de aminoácidos Asp797 e Glu798 foram 

introduzidas por PCR utilizando os oligonucleotídeos 0610_D797A_E798A_Fw e 
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0610_D797A_E798A_Rv e estes resíduos foram substituídos por alaninas na proteína 

mutante XAC0610D797A/E798A (Figura 29).  

 

 

Figura 29 – Obtenção das mutações sítio dirigidas D797A e E798A em 
XAC0610. A) Alinhamento da sequencia de nucleotídeos do gene xac0610 (resíduos 
2377-2406 pb) com os oligonucleotídeos iniciadores (0610_D797A_E798A_Fw e 
0610_D797A_E798A_Rv) utilizados para introduzir as substituições dos códons que 
codificam para os resíduos de aminoácidos Asp797 e Glu798 para códons de alanina. 
As mutações D797A e E798A (destacadas em cinza na figura) estão localizadas no 
motivo AGDEF da proteína XAC0610 selvagem que foi substituído pelo motivo AGAAF 
na proteína mutante XAC0610D797A/E798A (compare os resíduos de aminoácidos 
sublinhados na figura). B) Cromatograma do sequenciamento de DNA após a 
introdução das mutações sítio dirigidas. As setas indicam a posição dos códons GCC e 
GCA introduzidos no lugar dos códons originais GAC (Asp797) e GAA (Glu798) no 
gene xac0610. 

 

Na estrutura cristalográfica de PleD ligado ao análogo de substrato GTPS 

(Wassmann et al., 2007), outro resíduo de aminoácido que parece ser importante no 

sítio ativo da enzima é Lys332 (Figura 57). Este resíduo de lisina é bastante conservado 

nas DGCs (Seshasayee et al., 2010), porém não existe na literatura relato de estudos 
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mutagênicos para avaliar a importância deste resíduo para a catálise. Para avaliar se o 

resíduo de lisina correspondente em XAC0610 (Lys759) é importante para a síntese de 

c-di-GMP, mutações no códon do gene xac0610 que codificam para o resíduo de 

aminoácido Lys759 foram introduzidas por PCR utilizando os oligonucleotídeos 

0610_k759A_Fw e 0610_ k759A _Rv e este resíduo foi substituído por uma alanina na 

proteína mutante XAC0610K759A (Figura 30). 

 

 

Figura 30 – Obtenção da mutação sítio dirigida K759A em XAC0610. A) 
Alinhamento da sequencia de nucleotídeos do gene xac0610 (resíduos 2257-2295 pb) 
com os oligonucleotídeos iniciadores (0610_K759A_Fw e 0610_ K759A_Rv) utilizados 
para introduzir a substituição do códon que codifica para o resíduo de aminoácido 
Lys759 para um códon de alanina. A mutação K759A está sublinhada e destacada em 
cinza na figura. B) Cromatograma do sequenciamento de DNA após a introdução da 
mutação sítio dirigida. As setas indicam a posição do códon GCG introduzido no lugar 
do códon original AAG (Lys759) no gene xac0610. 

 

A expressão heteróloga das proteínas mutantes XAC0610D797A/E798AHIS-35-880 

ou XAC0610K759AHIS-35-880 não afetaram a coloração das colônias de E. coli BL21(DE3) 

em meio de cultura contendo vermelho do congo (Figura 28), indicando que as 
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mutações sítio específicas D797A/E798A (mutação do motivo AGDEF da proteína 

selvagem para AGAAF) ou K759A afetam a atividade de DGC in vivo. Entretanto, 

culturas de E. coli BL21(DE3) expressando XAC0610K759AHIS-35-880 apresentaram o 

fenótipo de agregação celular em meio líquido (dados não mostrados), enquanto que 

culturas de E. coli BL21(DE3) expressando XAC0610D797A/E798AHIS-35-880 não 

causaram o fenótipo de agregação celular, mesmo após longos períodos de incubação 

(16-18h). Estes resultados indicam que as mutações sítio específicas D797A/E798A 

causam a perda total da atividade de DGC de XAC0610 in vivo, enquanto que a 

mutação K759A provoca uma diminuição da atividade de DGC in vivo suficiente para 

provocar a perda do fenótipo avermelhado em meio de cultura contendo vermelho do 

congo, nas condições testadas (Figura 28).  

 

4.3.3. Detecção da atividade enzimática in vitro por cromatografia de troca 

iônica 

Ensaios de atividade in vitro com a proteína recombinante XAC0610HIS-35-880 

foram realizados e analisados por cromatografia de troca iônica utilizando uma coluna 

Resourse Q (1 mL) (Figura 31). Padrões de GTP (200 nmols) e c-di-GMP (20 nmols) 

foram aplicados na coluna, individualmente e em uma mistura contendo ambos, e o 

tempo de retenção destes nucleotídeos foi determinado (Figura 31). Por meio da 

análise das reações contendo a proteína recombinante XAC0610HIS-35-880 foi verificado a 

atividade de DGC com o consumo do substrato (GTP) e formação do produto (c-di-

GMP). O pico 1, com volume de retenção de aproximadamente 8,5 mL, corresponde a 

c-di-GMP e pode ser detectado em 20 minutos de reação de DGC catalisada por 

XAC0610HIS-35-880 (Figura 31). O pico 2, com volume de retenção de aproximadamente 
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22 mL, corresponde ao substrato GTP que foi quase totalmente exaurido pela reação 

de DGC catalisada por XAC0610HIS-35-880 após 66 minutos de reação, nas condições 

testadas (Figura 31).   

Frações da cromatografia de troca iônica contendo o produto da reação de DGC 

de XAC0610HIS-35-880 (Pico 1, Figura 31) foram coletadas e analisadas por 

espectrometria de massa (HPLC-ESI-MS) para confirmar a presença de c-di-GMP. No 

espectro de massas (Figura 32) foi verificada a existência do íon molecular de c-di-GMP 

com valor de m/z de 689, devido a desprotonação (ionização no modo negativo) do c-

di-GMP que possui massa molar igual a 690 g/mol. 

 

 

Figura 31 – Análise da atividade enzimática de XAC0610HIS-35-880 por 
cromatografia de troca iônica. As reações foram feitas em um volume de 100 μL 
contendo 0,25 μM de XAC0610HIS-35-880; 20 mM Tris-HCl pH 8,0; 2 mM MgCl2; 100 mM 
NaCl; 1 mM GTP e incubadas a 30°C por diferentes intervalos de tempo (0, 20, 66, 166 
min e 23 hrs). As reações foram paradas pela adição de 900 μl de 10 mM HCl pH 2,0 e 
analisadas em uma coluna Resourse Q (1 ml) utilizando um sistema ÄKTApurifier 
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(Amersham Biosciences) com monitoramento da absorção a 280nm. Os nucleotídeos 
foram eluídos em um gradiente linear de 0 a 125 mM NaCl. Na parte superior (inserto), 
soluções contendo padrões de nucleotídeos GTP (Sigma) e/ou c-di-GMP (Biolog) foram 
aplicadas na coluna para identificação dos picos: 1 (c-di-GMP) e 2 (GTP).    

 

A 

 

B 

 

C 

 

Figura 32 – Análise por espectrometria de massas (HPLC-ESI-MS) do produto da 
reação catalisada por XAC0610HIS-35-880. A) Cromatograma da separação em HPLC.  O 
produto da reação de DGC (Pico 1 – Figura 31) foi separado em  uma coluna C18 
utilizando os parâmetros descritos nos “Materiais e Métodos” (Seção 3.9.4.). O eixo 
horizontal representa o tempo de retenção em minutos e o eixo vertical representa a 
absorção da amostra a 253 nm em mAU. B) Espectro de massas obtido pela amostra 
após separação em HPLC no tempo de retenção entre 16,6 e 16,7 minutos. O eixo 
horizontal representa a relação entre a massa (m) e a carga (z) das moléculas 
ionizadas presentes na amostra. O eixo vertical representa a abundância relativa 
dessas moléculas. O pico a 689,2 m/z corresponde a [(c-di-GMP)-H+]- (ionização no 
modo negativo de c-di-GMP MM = 690,4 g/mol). C) Ampliação do espectro de massas 
mostrado em (B) na faixa de 676 a 704 m/z. 
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4.3.4. Detecção espectrofotométrica da atividade enzimática in vitro 

A atividade de DGC de XAC0610HIS-35-880 foi também verificada indiretamente por 

meio da monitoração da produção de pirofosfato (PPi) através de um ensaio 

colorimétrico (Baykov et al., 1988, Geladopoulos et al., 1991). O corante verde 

malaquita, molibdato e ortofosfato livre formam um complexo verde que pode ser 

quantificado pela sua absorbância em 650 nm. Para monitorar a produção de PP i pela 

reação de DGC foi adicionado uma pirofosfatase no meio reacional (Chan et al., 2004). 

A atividade de DGC de XAC0610HIS-35-880 acoplada a atividade da pirofosfatase 

comercial (Thermostable Inorganic Pyrophosphatase, New England Biolabs) permitiu a 

detecção de fosfato inorgânico (Pi) livre pelo corante verde malaquita, nos tempos de 

reação testados, sendo que a reação acoplada apresentou maior atividade a 30°C que 

a 37°C (Figura 33).   

  

 

Figura 33 – Detecção da atividade de DGC de XAC0610HIS-35-880 pelo ensaio com 
verde malaquita. As reações foram feitas a 30°C e 37°C em um volume de 50 μL 
contendo: 1 mM GTP (Sigma); 20 mM Tris-HCl pH 8; 10 mM MgCl2; 100 mM NaCl; 0,5 

U/mL de pirofosfatase e 1 μM XAC0610HIS-35-880. As reações foram paradas em 



123 

 

diferentes intervalos de tempo pela adição de 500 μL do reagente colorimétrico para 
detecção de fosfato inorgânico (Pi). (C1) Reação controle sem adição de XAC0610HIS-35-

880. (C2) Reação controle sem adição de GTP. (C3) Reação controle sem adição de 
pirofosfatase. As reações controles C1, C2 e C3 foram incubadas a 30°C e 37°C 
durante 3h, antes da adição do reagente colorimétrico. 

 

Para verificar se agentes redutores exercem efeito na atividade de DGC de 

XAC0610HIS-35-880 ou da reação acoplada com a pirofosfatase, ensaio de atividade 

enzimática foram realizados na presença e ausência de 5 mM -Mercaptoetanol ou 

ditiotreitou (DTT). Como pode ser visto na Figura 34 a adição de agentes redutores na 

mistura reacional não alterou os níveis de atividade enzimática detectada pelo ensaio 

com verde malaquita.   

 

Figura 34 – Efeito de compostos redutores na atividade de DGC de XAC0610HIS-

35-880 pelo ensaio com verde malaquita. A) Atividade enzimática na presença ou 

ausência de 5 mM -Mercaptoetanol. B) Atividade enzimática na presença ou ausência 
de 5 mM DTT. As reações foram feitas a 30°C em um volume de 50 μL contendo: 1 mM 
GTP; 20 mM Tris-HCl pH 8; 10 mM MgCl2; 100 mM NaCl; 0,5 U/mL de pirofosfatase e 

0,6 μM XAC0610HIS-35-880.  As reações foram pré-incubadas a 30°C por 10 min e após a 

adição do substrato (GTP) as reações foram incubadas por mais 1h (A) ou 30 min (B) 
antes da adição de 500 μL do reagente colorimétrico para detecção de fosfato 
inorgânico (Pi). As reações foram diluídas (1:5) antes da leitura da densidade óptica a 
650 nm. Reações controle, paradas logo após a adição de GTP foram utilizadas como 
branco para as leituras. 
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O ensaio com verde malaquita, escalonada para placas de 96 poços (Ver 

material e métodos), possibilitou a obtenção de uma correlação linear (R2 = 0,999) entre 

a DO650nm e a quantidade de pirofosfato inicial na faixa de concentração de 1 a 64 μM 

(Figura 35A). Uma curva padrão com R2 = 0,995 também pode ser obtida na faixa de 

concentração de 1 a 100 μM (dados não mostrados), acima de 100 μM PPi ocorre uma 

perda acentuada da linearidade entre a concentração de PPi e a absorção a 650 nm, 

nas condições testadas (Figura 35B).  

Ensaios de atividade de DGC in vitro com as proteínas recombinantes 

XAC0610HIS-701-880 (contendo apenas o domínio GGDEF) ou XAC0610K759AHIS-35-880 

(contendo a mutação sítio dirigida K759A) mostraram uma grande redução de atividade, 

quando comparados com os ensaios utilizando a proteína recombinante WT 

XAC0610HIS-35-880 (Figura 36). Os níveis de atividade enzimática obtidos utilizando 

apenas 0,25 μM XAC0610HIS-35-880 não foram alcançados mesmo quando a 

concentração das proteínas XAC0610HIS-701-880 ou XAC0610K759AHIS-35-880 foram 

aumentadas 20 vezes (de 0,25 a 5 μM) (Figura 36). Assim como observado nos ensaios 

de atividade enzimática in vivo (Figura 28), estes resultados indicam que os domínios 

N-terminais GAF-PAS(A_D) são necessários para uma completa ativação da atividade 

de DGC de XAC0610, provavelmente por contribuírem para uma correta oligomerização 

da proteína, necessária para a formação do sítio catalítico. A baixa atividade de DGC in 

vivo (Figura 28) e in vitro (Figura 36) apresentada por XAC0610K759AHIS-35-880 indica 

que o conservado resíduo Lys759 possui um importante papel na catálise, 

provavelmente por fornecer estabilização de cargas durante o estado de transição 

substrato-produto, como sugerido previamente (Wassmann et al., 2007). 
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A 

 

B 

 

Figura 35 – Quantificação de pirofosfato (PPi) pelo ensaio com verde malaquita. 
As reações foram feitas a 30°C em um volume de 50 μL contendo: 1-64 μM PPi (A) ou 
4,6-293 μM PPi (B); 20 mM Tris-HCl pH 8; 5 mM MgCl2 (A) ou 2 mM MgCl2 (B); 100 mM 
NaCl e 1 U/mL de pirofosfatase. Para permitir a completa degradação do PPi pela 
pirofosfatase, as reações foram incubadas a 30 °C por pelo menos 15 minutos antes da 
adição de 200 μL do reagente colorimétrico para detecção de fosfato inorgânico (P i). O 
reagente colorimétrico, contendo 3 volumes de 0,045 % verde malaquita, 1 volume de 
molibdato de amônio (4,2 % em 4 N HCl), e 1/100 volumes de 1 % Triton X-100, foi 
preparado no mesmo dia, incubado no escuro a temperatura ambiente por pelo menos 
30 minutos e filtrado antes do uso utilizando um filtro de 0,22 μm. Após a adição do 
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reagente colorimétrico as reações foram mantidas a temperatura ambiente por 10 
minutos e a leitura da densidade óptica a 650 nm foi imediatamente realizada utilizando 
um leitor de microplacas.  

 

 

Figura 36– Detecção da atividade de DGC de XAC0610 pelo ensaio com verde 
malaquita em placas de 96 poços. As reações foram feitas a 30°C em um volume de 50 

μL contendo: 500 μM GTP; 20 mM Tris-HCl pH 8; 2 mM MgCl2; 100 mM NaCl; 1 U/mL 

de pirofosfatase e 0,25 μM XAC0610HIS-35-880 (WT) ou 0,25-5 μM XAC0610HIS-701-880 

(GGDEF) ou 0,25-5 μM XAC0610K759AHIS-35-880 (K759A). As reações foram paradas 

após 20 min (colunas cinza-claras) ou 2 h (colunas cinza-escuras) pela adição de 200 
μL do reagente colorimétrico para detecção de fosfato inorgânico (Pi). Reações 
controle, paradas logo após a adição de GTP foram utilizadas como branco para as 
leituras.  

 

4.3.5. Efeito da concentração enzimática, pH e íons metálicos na atividade 

de XAC0610HIS-35-880 

O ensaio de detecção da atividade de DGC com o corante verde malaquita foi 

utilizado para estudar o efeito do pH, íons metálicos e da concentração enzimática na 

velocidade inicial da reação de DGC catalisada por XAC0610HIS-35-880.  

Para estudar o efeito do pH, medidas de atividade enzimática de DGC ao longo 

do tempo foram realizadas em tampão com diferentes valores de pH (6,5-9,0). A 

velocidade inicial da reação em cada valor de pH foi calculada por regressão linear 
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utilizando o gráfico [PPi] x Tempo (Figura 37 A e C). Com estas análises foi verificado 

que XAC0610HIS-35-880 apresenta máxima atividade enzimática em tampão pH 8,0-8,5 

(Figura 37 B e D). Estes resultados são consistentes com valores descritos na literatura 

para a reação de DGC. Estudos com a diguanilato ciclase PleD mostraram que esta 

enzima possui máxima atividade enzimática em pH 7,5-8,5 (Paul et al., 2007).  

 

 

Figura 37 – Efeito do pH na atividade enzimática de XAC0610HIS-35-880. (A) e (C) 
Medidas da atividade enzimática de XAC0610HIS-35-880 ao logo do tempo em diferentes 
valores de pH. (B) e (D) Medidas da velocidade inicial da reação de DGC em função do 
pH. Os valores de velocidade inicial foram calculados pela análise da inclinação das 
retas obtidas em (A) ou (C), assumindo uma concentração de proteína dimérica igual a 

0,25 μM (equivalente à metade dos 0,5 μM de proteína total). As reações foram feitas a 
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30°C em um volume de 50 μL contendo: 450 μM GTP; 20 mM Tris-HCl (pH 6,5-9,0); 2 

mM MgCl2 (A e B) ou 4 mM MgCl2 (C e D); 100 mM NaCl; 1 U/mL de pirofosfatase e 0,5 

μM XAC0610HIS-35-880 (proteína total). Reações independentes foram paradas em 

diferentes intervalos de tempo pela adição de 200 μL do reagente colorimétrico.   
 

A pirofosfatase (Termostable Inorganic Pyrophosphatase, New England Biolabs, 

catalog# M0296), utilizada na reação acoplada para a detecção da atividade de DGC, 

possui atividade ótima em pH 8,5, segundo informações do fabricante. Para verificar se 

o efeito do pH observado corresponde especificamente a atividade de DGC de 

XAC0610HIS-35-880, e não devido a perda de atividade da pirofosfatase, ensaios para a 

quantificação de pirofosfato inorgânico foram realizados em diferentes valores de pH 

(6,5-9,0). Como observado na Figura 38 (A) a pirofosfatase comercial apresentou níveis 

similares de atividade em todos os valores de pH testados. Mesmo em pH 6,5, em que 

há perda total de atividade de DGC de XAC0610HIS-35-880 (Figura 37), a pirofosfatase é 

capaz de consumir de 1-20 μM PPi em 6 minutos de reação ou menos (Figura 38 B). 

Similar a outras DGCs, a atividade enzimática de XAC0610HIS-35-880 é também 

dependente da presença de íons metálicos, principalmente Mg2+ ou Mn2+ (Figura 39). 

Utilizando uma proporção de 1:1, 500 μM GTP e 500 μM cátion divalente, a atividade de 

DGC de XAC0610HIS-35-880 foi maior na presença de Mn2+ do que na presença de Mg2+ 

(Figura 39 A). Uma maior atividade de DGC na presença de Mn2+ do que na presença 

de Mg2+ também foi observada em estudos com PleD (Paul et al., 2007). As Figuras 39 

(B) e (C) mostram que 500 μM de Ca2+, Cu2+, Ni2+, Co2+ ou Zn2+ inibem a atividade de 

DGC de XAC0610HIS-35-880 mesmo na presença de 2 mM Mg2+ ou Mn2+.  

Interessantemente, XAC0610HIS-35-880 apresentou maior atividade de DGC na presença 
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de Mg2+ do que na presença de Mn2+, quando a concentração destes íons foi 

aumentada de 500 μM para 2,5 mM (Compare as Figuras 39 B e C). 

 

A 

 

B 

 

Figura 38 – Efeito do pH na atividade enzimática da pirofosfatase. A) 
Quantificação de pirofosfato pelo ensaio com verde malaquita em diferentes valores de 
pH. As reações foram feitas em um volume de 50 μL contendo: 1-73 μM PPi (Sigma); 
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20 mM Tris-HCl (pH 6,5-9,0); 2 mM MgCl2; 100 mM NaCl e 1 U/mL de pirofosfatase 
(New England Biolabs, catalog# M0296). As reações foram incubadas a 30 °C por 30 
minutos antes da adição de 200 μL do reagente colorimétrico. B) Medidas da atividade 
da pirofosfatase ao logo do tempo em pH 6,5. As reações foram feitas a 30°C em um 

volume de 50 μL contendo: 1-20 μM PPi; 20 mM Tris-HCl (pH 6,5); 2 mM MgCl2; 100 

mM NaCl e 1 U/mL de pirofosfatase. Reações independentes foram paradas em 
diferentes intervalos de tempo pela adição de 200 μL do reagente colorimétrico. 

 

O efeito da concentração de Mg2+ na atividade de DGC de XAC0610HIS-35-880 foi 

mais profundamente estudado utilizando diferentes concentrações de MgCl2 (0,5-8 

mM). Como pode ser visto na Figura 40, para a obtenção de altos níveis de atividade de 

XAC0610HIS-35-880 a concentração de MgCl2 na reação dever ser igual ou superior a 4 

mM. 

Como a dimerização é requerida para a atividade de DGC, uma vez que o sítio 

ativo (sítio A) é formado na interface de dimerização entre dois domínios GGDEF, 

ensaios para avaliar o efeito da concentração de proteína na atividade enzimática de 

XAC0610HIS-35-880 foram realizados (Figura 41). A Figura 41 (C) mostra que a atividade 

específica de XAC0610HIS-35-880 é relativamente constante em concentrações de enzima 

maior ou igual a 0,25 μM.  
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Figura 39 – Efeito de íons metálicos na atividade enzimática de XAC0610HIS-35-

880. A) Medidas da atividade enzimática de XAC0610HIS-35-880 na presença de 500 μM de 



132 

 

diferentes cátions divalentes. O efeito de vários cátions divalentes (500 μM) na atividade 

enzimática de XAC0610HIS-35-880 foi também avaliado quando adicionado um excesso de 
2 mM magnésio (B) ou 2 mM manganês (C). As reações foram feitas em um volume de 

50 μL contendo: 500 μM GTP; 20 mM Tris-HCl (pH 8,0); 0,5-2,5 mM cátions divalentes; 

100 mM NaCl; 0,5 U/mL de pirofosfatase e 0,25 μM XAC0610HIS-35-880. As reações 

foram incubadas a 30°C por 30 min e depois paradas pela adição de 10 μL de solução 
contendo 1 M Tris-HCl pH 6,5 e 60 mM MgCl2. Para permitir a completa degradação do 
PPi pela pirofosfatase, as reações foram incubadas a 30 °C por mais 30 minutos antes 
da adição de 200 μL do reagente colorimétrico para detecção de fosfato inorgânico (Pi). 
Em todos os gráficos a atividade enzimática específica foi expressa em min-1, ou seja, 
µM de PPi/min/µM de proteína total. 

 

 

Figura 40 – Efeito da concentração de MgCl2 na atividade enzimática de 
XAC0610HIS-35-880. (A) Medidas da atividade enzimática de XAC0610HIS-35-880 ao logo do 
tempo em diferentes concentrações de MgCl2. (B) Medidas da velocidade inicial da 
reação de DGC em função da concentração de MgCl2. Os valores de velocidade inicial 
foram calculados pela análise da inclinação das retas obtidas em (A) assumindo uma 

concentração de proteína dimérica igual a 0,25 μM (equivalente à metade dos 0,5 μM 

de proteína total). As reações foram feitas em um volume de 50 μL contendo: 450 μM 

GTP; 20 mM Tris-HCl (pH 8,0); 0,5-8 mM MgCl2; 100 mM NaCl; 1 U/mL de pirofosfatase 

e 0,5 μM XAC0610HIS-35-880 (proteína total). Reações independentes foram paradas em 

diferentes intervalos de tempo pela adição de 200 μL do reagente colorimétrico.  
 



133 

 

 

Figura 41 – Efeito da concentração de proteína na atividade enzimática de 
XAC0610HIS-35-880. (A) Medidas da atividade enzimática ao logo do tempo em diferentes 
concentrações de XAC0610HIS-35-880. (B) Medidas da velocidade inicial da reação de 
DGC em função da concentração de XAC0610HIS-35-880. Os valores de velocidade inicial 
foram calculados pela análise da inclinação das retas obtidas em (A). As reações foram 

feitas em um volume de 50 μL contendo: 450 μM GTP; 20 mM Tris-HCl (pH 8,0); 5 mM 

MgCl2; 100 mM NaCl; 1 U/mL de pirofosfatase e 0,0625-0,75 μM XAC0610HIS-35-880 

(proteína total). Reações independentes foram paradas em diferentes intervalos de 
tempo pela adição de 200 μL do reagente colorimétrico. (C) Atividade enzimática 
específica em função da concentração de XAC0610HIS-35-880. A atividade específica está 
expressa em min-1, ou seja, µM de PPi/min/µM de proteína dimérica (equivalente à 
metade dos valores de proteína total indicados no gráfico).  
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4.3.6. Estudos de inibição pelo produto 

Embora XAC0610 não apresente um sítio inibitório conservado (Figura 17, 

Tabela 7), experimentos de atividade enzimática de XAC0610HIS-35-880 com adição de c-

di-GMP exógeno foram realizados para verificar a ausência de inibição pelo produto. As 

medidas da atividade enzimática de XAC0610HIS-35-880 ao longo do tempo na presença 

de diferentes concentrações de c-di-GMP (Figura 42 A) mostraram uma perfeita 

sobreposição dos dados obtidos utilizando 0-4 μM c-di-GMP, e uma pequena redução 

de atividade na presença de 8 μM c-di-GMP. Entretanto, a diferença na velocidade 

inicial da reação na ausência ou presença de 8 μM c-di-GMP não foi significativa 

quando a reação foi acompanhada durante um intervalo de tempo maior (Figura 42 B). 

Curiosamente, um efeito inibitório da atividade de DGC foi observado quando 

XAC0610HIS-35-880 foi pré-incubada com c-di-GMP antes da adição do substrato (GTP). 

Como pode ser visto na Figura 42 C, a pré-incubação da enzima com 8 μM c-di-GMP 

durante 3-10 min provoca uma diminuição na velocidade da reação de DGC, enquanto 

que a adição de c-di-GMP em uma mistura com GTP (0 min de pré-incubação, curva 

verde da Figura 42 C) não altera significativamente a velocidade da reação de DGC 

quando comparado com a reação controle sem a adição de c-di-GMP exógeno 

(compare as curvas verde e preta, respectivamente, na Figura 42 C). O efeito inibitório 

da atividade de DGC de XAC0610HIS-35-880 devido à pré-incubação com o c-di-GMP, 

ainda precisa ser mais profundamente estudada. Embora o c-di-GMP comercial 

(Kerafast) seja descrito contendo >95% de pureza, é possível que a presença de algum 

contaminante (como íons metálicos, por exemplo. Ver Figura 39), mesmo em pequenas 
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quantidades possa provocar efeitos adversos na atividade enzimática ou estabilidade 

da proteína XAC0610HIS-35-880.    

 

 

Figura 42 – Medidas da atividade enzimática de XAC0610HIS-35-880 ao logo do 
tempo na presença de diferentes concentrações de c-di-GMP. As reações foram feitas 
em um volume de 50 μL contendo: 20 mM Tris-HCl pH 8,0; 5 mM MgCl2; 100 mM NaCl; 

450 μM GTP; 0,5 μM XAC0610HIS-35-880; 1 U/mL de pirofosfatase e a quantidade de c-di-

GMP indicada na figura. As reações foram iniciadas pela adição de misturas GTP/c-di-
GMP nas concentrações apropriadas. Reações independentes foram paradas pela 
adição de 200 μL do reagente colorimétrico em diferentes intervalos de tempo, 0-3,5 
min (A) ou 0-7 min (B). Os valores da velocidade inicial da reação na ausência ou na 

presença de 8 μM c-di-GMP não foram significativamente diferentes de acordo com a 

análise da inclinação das retas obtidas em (B). C) Inibição da atividade de DGC de 
XAC0610HIS-35-880 após pré-incubação com c-di-GMP comercial (Kerafast). Reações de 

50 μL contendo: 20 mM Tris-HCl pH 8,0; 5 mM MgCl2; 100 mM NaCl; 0,5 μM 

XAC0610HIS-35-880 e 1 U/mL de pirofosfatase foram preparadas e pré-incubadas com 8 
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μM c-di-GMP por diferentes intervalos de tempo, 0-10 min, antes da adição de 450 μM 

GTP para o início da reação de DGC. Reações sem a adição de c-di-GMP externo 
foram também preparadas como controle (curva preta). 

 

Para tentar observar evidências de uma possível interação entre c-di-GMP e 

XAC0610HIS-35-880, que poderia justificar a ocorrência de algum efeito de inibição pelo 

produto, foram realizados experimentos de desnaturação térmica monitorada por 

dicroísmo circular.  Como pode ser visto na Figura 43 não foi observada diferença na 

estabilidade de XAC0610HIS-35-880 quando os experimentos foram realizados na 

presença ou ausência de 50 μM c-di-GMP. 

 

 

Figura 43 – Experimentos de desnaturação térmica de XAC0610HIS-35-880 na 
ausência (curva vermelha) ou na presença de 50 μM c-di-GMP (curva preta), 
analisados por dicroísmo circular a 222 nm. Os experimentos foram realizados 
utilizando 2 μM XAC0610HIS-35-880 em tampão 1,25 mM Tris-HCl pH 8 e 5 mM NaCl. As 
amostras foram aquecidas a uma taxa de 0,5 °C/min. 
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4.4. Estudos do estado oligomérico de XAC0610 em solução 

4.4.1. Gel filtração analítica 

As proteínas recombinantes XAC0610HIS-35-880 e XAC0610K759AHIS-35-880 foram 

analisadas por gel filtração analítica utilizando uma coluna Superdex 200 (GE 

Healthcare) de 220 mL. Ambas as proteínas recombinantes eluíram em um único pico 

após a passagem pela coluna (Figura 44). Para poder estimar o peso molecular de 

XAC0610HIS-35-880 e XAC0610K759AHIS-35-880 uma curva de calibração para a coluna foi 

obtida utilizando proteínas padrões que possuem peso molecular conhecido (Figura 

45). De acordo com a curva de calibração obtida ambas as proteínas XAC0610HIS-35-880 

e XAC0610K759AHIS-35-880 migram pela coluna com um peso molecular aparente de 

aproximadamente 360 kDa (Tabela 9). Como as formas monoméricas de XAC0610HIS-

35-880 ou XAC0610K759AHIS-35-880 possuem um peso molecular predito de 94,4 kDa, o 

peso molecular estimado nas análises por gel filtração indicam inicialmente que as 

proteínas recombinantes possui uma estrutura quaternária tetramérica. Entretanto, 

como XAC0610 é uma proteína composta por seis domínios, é possível que ela adote 

uma conformação estendida que influencie sua migração pela coluna de gel filtração, 

resultando numa superestimação de seu peso molecular por esta técnica. Assim, a 

estequiometria do homo-oligômero de XAC0610 pode ser menor que quatro, sendo 

necessário o uso de outras técnicas para confirmar seu estado oligomérico.  
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Figura 44 – Análises das proteínas recombinantes XAC0610HIS-35-880 ou 
XAC0610K759AHIS-35-880 por cromatografia de exclusão molecular. Alíquotas de 500 μL 
de amostra foram aplicadas, a um fluxo de 0,5 mL/min, em uma coluna Superdex 200 
de 220 mL.  As corridas foram realizadas em tampão contendo 50 mM Tris-HCl pH 8,0, 
100 mM NaCl, 1 mM MgCl2 e GTP na concentração de 150 μM, quando presente. O 
volume de retenção das proteínas foi monitorado a 280 nm. Na parte superior da figura 
estão indicados os volumes de retenção das proteínas padrões utilizadas para a 
obtenção da curva de calibração da coluna (Ver Figura 45). 
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Figura 45 – Curva de calibração da coluna Superdex 200 utilizada nas análises 
das proteínas recombinantes por gel filtração analítica.  A curva de calibração foi obtida 
a partir de corridas cromatográficas utilizando padrões de peso molecular constituído 
por proteínas de 29-669 kDa (MWGF1000 Kit, Sigma-Aldrich). A estrela na figura 
representa a posição na curva ocupada pelos parâmetros experimentais obtidos para 
XAC0610HIS-35-880. Ve = Volume de eluição. Vo = Volume de exclusão (void), 
determinado utilizando Blue Dextran (2,000 kDa). MW = Peso molegular. 

 

Tabela 9 – Análise de proteínas recombinantes por gel filtração analítica 

Proteína 
Peso molecular 

estimado (kDa) 

XAC0610HIS-35-880 GTP/Mg2+ 363 ± 17 

XAC0610HIS-35-880 Mg2+ 359 ± 2 

XAC0610K759AHIS-35-880 GTP/Mg2+ 362 ± 3 

XAC0610K759AHIS-35-880 Mg2+ 365 ± 7 

 

Análises por gel filtração analítica também foram realizadas com XAC0610HIS-35-

880 ou XAC0610K759AHIS-35-880 na presença de 150 μM GTP no tampão cromatográfico. 
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Como pode ser visto na Figura 44 e na Tabela 9, a presença de GTP não alterou o 

volume de eluição das proteínas recombinantes, mas interessantemente o 

cromatograma da eluição apresentou um segundo pico, com volume de eluição de 

aproximadamente 160 mL (Figura 44). Este segundo pico, provavelmente, corresponde 

a c-di-GMP devido a várias observações.  Em primeiro lugar, o alto volume de eluição 

deste segundo pico indica provavelmente a presença de uma molécula com um peso 

molecular relativamente baixo (c-di-GMP possui um peso molegular de 690,4 g/mol). 

Em segundo lugar, a altura do pico é maior no cromatograma de XAC0610HIS-35-880, que 

possui maior atividade de DGC comparado com a proteína mutante XAC0610K759AHIS-

35-880 (Figura 36). Finalmente, a linha base observada no perfil cromatográfico de 

XAC0610HIS-35-880 na presença de GTP foi significativamente reduzida após o pico da 

proteína quando comparado com a linha base antes do pico da proteína. Esta redução 

na absorção a 280 nm pode ter sido causada pela conversão de GTP em c-di-GMP 

pela atividade de DGC da proteína durante a sua passagem pela coluna de gel filtração. 

Esta hipótese é suportada pela observação de que c-di-GMP, na presença de íons 

metálicos (i.e. Mg2+ presente no tampão de eluição), pode assumir diferentes formas 

oligoméricas, que apresentam menor absorção a 280 nm, quando comparadas ao GTP 

(Gentner et al., 2012). 

 

4.4.2. Experimentos de ligação cruzada com glutaraldeído  

Experimentos de ligação cruzada (“cross-linking”) de XAC0610HIS-35-880 com 

glutaraldeído foram realizados para obter mais informações sobre a estequiometria de 

oligomerização da proteína.  Como pode ser observado na Figura 46, a incubação de 
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XAC0610HIS-35-880 com glutaraldeído resultou na formação de oligômeros de alta massa 

com maior magnitude na medida em que se aumentou o tempo de reação.  

 

 

Figura 46 – Experimentos de ligação cruzada de XAC0610HIS-35-880 com 

glutaraldeído.  A reação contendo 3 μM XAC0610HIS-35-880  em tampão 25 mM Hepes pH 

8, 100 mM NaCl, 1 mM DTT, 0,5 mM EDTA e 10% glicerol, foi pré-incubada por 10 min 
a 30°C. Glutaraldeído 0,001% foi adicionado e alíquotas da reação foram retiradas em 
diferentes intervalos de tempo (5-150 min, ver parte superior da figura) e analisadas por 
SDS-PAGE 6%. C1 = Reação controle sem adição de glutaraldeído. C2 = Reação 
controle com adição de glutaraldeído 0,001% e SDS 1%. As reações controle C1 e C2 
foram preparadas independentemente e incubadas a 30°C por 90 min. M = Marcador de 
peso molecular (HiMark, Life Technologies). 

 

Os valores da mobilidade eletroforética relativa (Rf) das bandas do marcador de 

peso molecular (HiMark, Life Technologies) foram utilizados pelo programa HiMark 

Molecular Weight Estimation (Life Technologies) para obter uma equação que relaciona 

Rf x Log MW (Figura 47) e assim poder estimar o peso molecular aparente dos 

produtos da reação de ligação cruzada entre XAC0610HIS-35-880 e glutaraldeído. A 

ligação cruzada de XAC0610HIS-35-880 com glutaraldeído resultou na formação de duas 

bandas principais (Figura 46), com peso molecular estimado de 177,7 e 214,3 kDa, 
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respectivamente. Ambos os oligômeros formados possuem cerca de duas vezes o peso 

molecular teórico de XAC0610HIS-35-880 (94,4 kDa), sugerindo uma estrutura quaternária 

dimérica para esta proteína. Um dos controles negativos utilizados, em que a reação de 

ligação cruzada com glutaraldeído foi realizada na presença de 1% SDS (canaleta C2, 

Figura 46) sugere que esta dimerização é dependente da conformação nativa da 

proteína.  

 

 

Figura 47 – Curva padrão para estimar o peso molecular de proteínas em função 
da mobilidade relativa em SDS-PAGE. Os valores da mobilidade eletroforética relativa 
(Rf) das bandas do marcador de peso molecular na Figura 46 foram utilizados pelo 
programa HiMark Molecular Weight Estimation (Life Technologies, disponível em 
https://tools.lifetechnologies.com/content/sfs/manuals/HiMark_Calculator_V1.xls) para 
obter uma equação não linear que relaciona Rf x Log MW (logaritmo do peso 
molecular). 

 

4.4.3. Eletroforese em gel de poliacrilamida não-desnaturante 

Análises por eletroforese em gel de poliacrilamida não-desnaturante (Figura 48) 

mostraram que XAC0610HIS-35-880 em seu estado nativo apresenta uma migração 

https://tools.lifetechnologies.com/content/sfs/manuals/HiMark_Calculator_V1.xls
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eletroforética similar a da proteína -amilase (200 kDa). Enquanto que pela técnica de 

SDS-PAGE a mobilidade eletroforética de proteínas depende principalmente de sua 

massa molar, na eletroforese em gel nativo ou não-desnaturante, que é realizada na 

ausência de SDS, a separação de proteínas depende de ambos os fatores: seu 

tamanho hidrodinâmico e carga nativa. Isso significa que, apesar de apresentarem uma 

migração eletroforética similar, os oligômeros das proteínas XAC0610HIS-35-880 e -

amilase não necessariamente apresentam a mesma massa molar. Entretanto, como as 

proteínas XAC0610HIS-35-880 e -amilase também apresentam uma predição da relação 

massa/carga bastante similar, -0,409 e -0,375, respectivamente (Tabela 10), é possível 

que o oligômero nativo de XAC0610HIS-35-880 possua realmente uma massa molar em 

torno de 200 kDa, indicando a formação de um dímero (o dímero de XAC0610HIS-35-880 

possui uma massa molar predita de 188,9 kDa). 

Alíquotas contento 9 μM de XAC0610HIS-35-880 foram incubadas em tampão 

contendo diferentes concentrações de ureia (0-8 M) e posteriormente analisadas por 

eletroforese em gel de poliacrilamida não-desnaturante (Figura 49). A dissociação do 

oligômero de XAC0610HIS-35-880, com o aumento da concentração de ureia, pôde ser 

observada através do aparecimento de uma banda com maior mobilidade eletroforética 

(Figura 49). A desestabilização do oligômero de XAC0610HIS-35-880 provocada por ureia 

foi maior na ausência do que na presença de 10 mM -mercaptoetanol (compare a 

intensidade da banda de XAC0610HIS-35-880 maior mobilidade eletroforética nas Figuras 

49 A e B).  
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Figura 48 – Análises de XAC0610HIS-35-880 por eletroforese em gel de 
poliacrilamida não-desnaturante. Alíquotas contento 10 μg de XAC0610HIS-35-880 foram 
diluídas em diferentes volumes de tampão 20 mM Tris-HCl pH 8, 100 mM NaCl, 1 mM 
DTT, 0,2 mM EDTA e 10% glicerol. As amostras contendo 4-21 μM XAC0610HIS-35-880 
(ver parte superior da figura) foram incubadas por 30 min a 30°C, transferidas para um 
banho de gelo, e analisadas por eletroforese em gel nativo 6%. Th = Tireoglobulina (669 

kDa). Ap = Apoferritina (443 kDa). Ba = -amilase (200 kDa). Ad = Álcool 
desidrogenase (150 kDa). Ab = Albumina (66 kDa). 

 

Tabela 10 – Predição da relação massa/carga das proteínas analisadas em gel nativo 

Proteína 
Massa molar (kDa)  Carga estimada 

em pH 8,8a 
Relação 

carga/massab Monômeroa
 Oligômero 

XAC0610HIS-35-880  94,45 189 (?) -38,6 -0,409 

Tireoglobulina 303,22 669 -133,4 -0,440 

Apoferritina 19,85 443 -10,1 -0,509 

-amilase 55,98 200 -21 -0,375 

Álcool desidrogenase 39,62 150 -14,3 -0,361 

Albumina 69,29 66 -41,9 -0,605 
aValores calculados a partir da sequência primária das proteínas utilizando a ferramenta Protein 
Calculator v3.4, desenvolvida por Chris Putnam, Scripps Research Institute 
(http://protcalc.sourceforge.net/). 
bRelação entre a carga estimada em pH 8,8 e a massa (kDa) da cadeia polipeptídica 
monomérica. 
 

http://protcalc.sourceforge.net/
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Figura 49 – Efeito da ureia e -mercaptoetanol na análise de XAC0610HIS-35-880 
por eletroforese em gel de poliacrilamida não-desnaturante. Alíquotas contento 9 μM de 
XAC0610HIS-35-880 foram preparadas em tampão 25 mM Tris-HCl pH 8, 100 mM NaCl, 
contendo diferentes concentrações de ureia (0-8 M, ver parte inferior da figura), na 

presença (A) ou na ausência (B) de 10 mM -mercaptoetanol. As amostras foram 
incubadas no gelo por 16 h e analisadas por eletroforese em gel nativo 6%. Th = 

Tireoglobulina (669 kDa). Ap = Apoferritina (443 kDa). Ba = -amilase (200 kDa). Ad = 
Álcool desidrogenase (150 kDa). Ab = Albumina (66 kDa). 

 

4.4.4. Análises por espalhamento de luz dinâmico e estático 

As análises por espalhamento de luz dinâmico (DLS) mostraram que a amostra 

de XAC0610HIS-35-880 apresenta uma distribuição por tamanho monomodal, com um 

diâmetro hidrodinâmico (Z-Average) de 15,87 nm e um índice de polidispersidade (PdI) 

de 0,060 (Figura 50).  

As análises por espalhamento de luz estático (SLS), utilizando diferentes 

concentrações de proteína (0,97-3,88 mg/mL), permitiram o cálculo de uma massa 

molar de 154 kDa para XAC0610HIS-35-880 com um segundo coeficiente virial (A2) de -

1,93e-4 (Figura 51). 
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Figura 50 – Análise de XAC0610HIS-35-880 por espalhamento de luz dinâmico 
(DLS). A) Gráfico da função de auto-correlação da intensidade de luz dispersa. B) 
Curva de distribuição de tamanho (diâmetro hidrodinâmico em nm) baseado na 
intensidade de espalhamento (%). C) Histograma da distribuição de tamanho baseado 
na intensidade de espalhamento (%). A amostra apresentou um diâmetro hidrodinâmico 
(Z-Average) de 15,87 nm e um o índice de polidispersidade (PdI) de 0,060. As medidas 

foram feitas a 30°C utilizando 2,5 mg/mL (26,5 μM) de XAC0610HIS-35-880 em tampão 

contendo 20 mM Tris-HCl pH 8, 100 mM NaCl, 2 mM -Mercaptoetanol e 5% glicerol.  
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Figura 51 – Análise de XAC0610HIS-35-880 por espalhamento de luz estático (SLS). 
As medidas de intensidade de luz espalhada (Razão de Rayleigh, Rθ) em função da 
concentração da amostra (em verde) foram utilizadas para a obtenção do gráfico de 
Debye (em vermelho). A regressão linear do gráfico de Debye (R2 = 0,955) permitiu o 

cálculo de uma massa molar de 154 ± 3,64 kDa (intercepto no eixo y) e de um segundo 

coeficiente virial (A2) igual a -1,93e-4 ± 2,97e-5 (inclinação da reta) para a amostra de 

XAC0610HIS-35-880. Os dados foram analisados assumindo um incremento no índice de 
refração (dn/dc) igual a 0,185 mL/g. As medidas foram realizadas a 25°C utilizando 
diferentes concentrações de XAC0610HIS-35-880 (0,97-3,88 mg/mL) em tampão contendo 
25 mM Tris-HCl pH 8 e 100mM NaCl. kcps = kilocount per second. 

   

4.4.5. Análises por SEC-MALS 

Análises por cromatografia de exclusão molecular acoplada a um detector de 

espalhamento de luz em multi-ângulos (SEC-MALS) foram também realizadas para 

determinar a massa molar de XAC0610HIS-35-880 em solução. A Figura 52 mostra a 

distribuição da massa molar calculada ao longo do pico de eluição de XAC0610HIS-35-880 

para um típico experimento de SEC-MALS em que uma amostra contendo 1,0 mg/mL 

(cerca de 10 μM, considerando a massa molar teórica para o monômero de 
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XAC0610HIS-35-880) foi aplicada na coluna e uma massa molar média de 182 kDa foi 

obtida. Resultados similares foram obtidos quando as análises foram realizadas 

utilizando 0,5 mg/mL (5 μM) ou 5 mg/mL (50 μM) de proteína (Tabela 11). Estes 

resultados indicam que a estequiometria do homo-oligômero de XAC0610HIS-35-880 é 

predominantemente dimérica em concentrações micromolares de proteína.  

 

 

Figura 52 – Determinação da massa molar de XAC0610HIS-35-880 por SEC-MALS. 
Uma alíquota de 500 μL de amostra (1,0 mg/mL) foi aplicada em uma coluna Superdex 
200 (GE Healthcare) acoplada em série com os sistemas miniDAWN TREOS multi-
angle light scattering (MALS) detector e Optilab rEX refractive index detector (Wyatt 
Technology Corp). Os círculos vazios representam a distribuição da massa molar 
calculada ao longo do pico de eluição de XAC0610HIS-35-880 monitorado a 280 nm (linha 
contínua). XAC0610HIS-35-880 apresentou uma massa molar média de 182 kDa e uma 
polidispersidade de 1,02 (± 3%).  
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Tabela 11 – Análises de XAC0610HIS-35-880 por SEC-MALS. 

Concentração da amostra injetada 0,5 mg/mL 1,0 mg/mL 5,0 mg/mL 

Massa Molar (Mw) 173,5 ± 5,7 kDa 182,2 ± 4,4 kDa 182,1 ± 0,7 kDa 

Polidispersidade (Mw/Mn) 1,008 ± 4,1% 1,024 ± 3,4% 1,016 ± 0,6% 

 

4.4.6. Análises por fluorescência  

Medidas de fluorescência intrínseca foram realizadas para tentar detectar 

alterações do estado oligomérico de XAC0610HIS-35-880 em baixas concentrações de 

proteína (1 μM a 58,5 nM) (Figura 53 A). Entretanto a intensidade de fluorescência 

intrínseca detectada se mostrou diretamente proporcional à concentração de 

XAC0610HIS-35-880 (Figura 53 B), indicando que não há alteração no ambiente químico 

de resíduos de triptofano devido a mudança no estado oligomérico da proteína ou que 

não houve alterações no estado oligomérico XAC0610HIS-35-880 na faixa de concentração 

testada. 

 

4.5. Cinética enzimática de XAC0610  

As propriedades cinéticas de XAC0610HIS-35-880 foram estudadas pela medida da 

velocidade inicial (V0) da reação de DGC utilizando diferentes concentrações de 

substrato (9,4-450 μM). Os dados obtidos não puderam ser ajustados satisfatoriamente 

à curva de Michaelis-Menten, pois apresentaram um comportamento levemente 

sigmoidal ao invés de hiperbólico (Figura 54 A).  Além disso, o gráfico de duplo 

recíproco mostrou uma relação parabólica entre 1/V0 e 1/[S] (Figura 54 B), ao contrário 

da relação linear esperada para o modelo de Michaelis-Menten. Mesmo os dados 

podendo ser ajustados à equação de Hill, com um coeficiente de Hill de 1,6 (Figura 55), 
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o modelo de Hill não é apropriado para descrever o mecanismo de ação enzimática das 

DGCs, que possuem características particulares.  

 

 

Figura 53 – Análises da fluorescência intrínseca de XAC0610HIS-35-880. A) 
Espectros de fluorescência da amostra em função da redução da concentração de 
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proteína (1 μM a 58,5 nM). As amostras foram pré-equilibrada a 25 °C por 5 minutos, 
excitada a 285 nm, e a fluorescência foi detectada entre 290-420 nm, com intervalos de 
1 nm, utilizando uma cubeta de 10 mm. B) Dependência da fluorescência máxima com 
a concentração de XAC0610HIS-35-880. As medidas de intensidade máxima de 
fluorescência, coletadas a 337 nm, apresentaram uma correlação linear (R2 = 0,999) 
com a concentração de XAC0610HIS-35-880. u.a. = unidades arbitrárias.  

 

 

Figura 54 – Cinética enzimática de XAC0610. (A) Medidas da velocidade inicial 
da reação de DGC catalisada por XAC0610HIS-35-880. (B) Gráfico de duplo recíproco 
(1/V0 vs 1/[S]) dos dados cinéticos de XAC0610HIS-35-880. As reações foram feitas a 30°C 

em um volume de 50 μL contendo: 9,4 - 450 μM GTP, 20 mM Tris-HCl pH 8,0, 5 mM 

MgCl2, 100 mM NaCl; 1 U/mL de pirofosfatase e 0,75 μM XAC0610HIS-35-880. As medidas 

de velocidade inicial foram expressas em função do kcat (min-1), assumindo uma 

concentração de proteína dimérica igual a 0,375 μM (equivalente à metade de 0,75 μM 

de proteína total). Para o cálculo das constantes cinéticas (Tabela 12) os dados foram 
ajustados ao modelo cinético para a atividade de DGC (curva preta), utilizando as 
Equações 5 e 6 (Ver material e métodos, seção 3.9.5.). Os dados também foram 
ajustados à equação de Michaelis-Menten (curva azul) ou ao modelo cinético para a 
atividade de DGC com a restrição K1 = K2 (curva vermelha). (C) Modelo cinético para a 
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atividade de DGC de XAC0610. “E” representa uma proteína previamente dimerizada 
(homodímero). “S” representa o substrato (GTP) e “P” representa os produtos da reação 
de DGC (c-di-GMP + 2PPi). Assumindo que os dois domínios GGDEF de XAC0610 são 
cineticamente equivalentes, eles podem se ligar a primeira molécula de GTP com a 
mesma afinidade K1. A segunda molécula de GTP liga-se ao segundo domínio GGDEF 
com uma afinidade K2. 

 

 

Figura 55 – Análise dos dados cinéticos de XAC0610HIS-35-880 utilizando o modelo 
de Hill. Os dados cinéticos de XAC0610HIS-35-880 podem ser bem ajustados, tanto ao 
modelo cinético proposto para as DGCs, quanto à equação de Hill. Compare as curvas 
preta (modelo cinético de DGC, Equações 5 e 6) e verde (modelo de Hill). Com a 
análise dos dados pela equação de Hill obtém-se um coeficiente de Hill (n) de 1,6 

(±0,1), kcat = 61 (±1) min-1 e Kd = 42 (±1,5) μM. Os dados cinéticos de XAC0610HIS-35-880 

representados no gráfico foram obtidos utilizando 0,75 μM de proteína total (equivalente 

a 0,375 μM de proteína dimérica), e estão descritos na Tabela 12. 

 

Na Figura 54 (C) está representado um mecanismo cinético básico que deve ser 

comum a todas as DGCs (Chan et al., 2004, Wassmann et al., 2007). Este mecanismo 

envolve a união de duas moléculas de substrato idênticas, por meio da ligação de cada 

uma destas moléculas a uma metade do sítio ativo formada entre dois domínios 

GGDEF. De acordo com a nomenclatura introduzida por Cleland (Cleland, 1963, Purich, 

2010), as DGCs são enzimas Bi Ter (dois substratos, três produtos). O mecanismo 
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representado na Figura 54 (C) descreve um modelo de ligação, sequencial e aleatória, 

de dois substratos idênticos a dois domínios GGDEF equivalentes que se juntam para 

formar um sítio ativo simétrico (Chan et al., 2004, Wassmann et al., 2007, Schirmer & 

Jenal, 2009, Giardina et al., 2013). Por outro lado, o mecanismo representado na Figura 

54 (C) não trata da questão da liberação dos produtos, se é aleatória ou ordenada, e 

nem propõe detalhes sobre as etapas de formação e quebra de ligações durante a 

conversão dos substratos em produtos, mais especificamente, se os dois ataques 

nucleofílico 3'-OH sobre os -fosfatos (que levam à formação das ligações 

fosfodiésteres) são simultâneos ou se há formação de uma molécula de pppGpG 

intermediária (ver Ross et al. (1987) para evidências de tal molécula intermediário e 

Wassmann et al. (2007) para modelos propostos para um dímero de domínios GGDEF 

ligado a substratos e produtos). 

Assumindo as condições de equilíbrio rápido e estado estacionário, o mecanismo 

representado na Figura 54 (C) é descrito pelas equações 5 ou 6 (ver Material e 

Métodos, seção 3.9.5.). O ajuste dos dados cinéticos de XAC0610HIS-35-880 as equações 

5 ou 6 (Figura 54 A e B) permitiu o cálculo dos parâmetros cinéticos K1, K2 e kcat, 

utilizando diferentes concentrações de enzima (Tabela 12). À luz do mecanismo cinético 

proposto para a reação de DGC, descrito na Figura 54 (C), o valor de aproximadamente 

3 - 5 para a razão K1/K2 (Tabela 12) implica que XAC0610 exibe um comportamento 

cooperativo com relação à ligação ao substrato. 
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Tabela 12 – Parâmetros cinéticos calculados para XAC0610HIS-35-880 e seu mutante K759A.  

 

XAC0610HIS-35-880 

(0,25 μM) 
__________________________________ 

XAC0610HIS-35-880 

(0,5 μM) 
__________________________________ 

XAC0610HIS-35-880 

(0,75 μM) 
__________________________________ 

XAC0610-K759AHIS-35-880 

(2,5 μM) 
___________________________________ 
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KM  
(μM) 

25±2,3 
[22±1,5]

c 
- - 47±5,3 

[38±3,1]
d 

- - 61±8,1 
[47±4,3]

e 
- - 38±4,3 

[30±2,7]
f 

- - 

K1  
(μM) 

- 26±11 
[21±6,7]

c 
9,7±0,5 
[9,2±0,3]

c 
- 38±13 

[41±8,6]
d 

18±1,1 
[17±1]

d 
- 67±27 

[61±13]
e 

23±1,6 
[20±1,2]

e 
- 64±25 

[59±12]
f 

15±1,0 
[13±0,7]

f 

K2  
(μM) 

- 7,0±1,3 
[7,7±0,8]

c 
9,7±0,5 
[9,2±0,3]

c 
- 13±2,5 

[12±1,2]
d 

18±1,1 
[17±1]

d 
- 13±3,8 

[14±1,5]
e 

23±1,6 
[20±1,2]

e 
- 7,6±1,7 

[7,8±0,7]
f 

15±1,0 
[13±0,7]

f 

K1/K2 
- 3,8±1,6 

[2,7±0,8]
c 

1 - 3,0±1,1 
[3,4±0,7]

d 
1 - 5,5±2,6 

[4,4±0,9]
e 

1 - 8,7±3,6 
[7,6±1,5]

f 
1 

Vmax  
(μM/min) 

8,4±0,2  8,0±0,2 8,1±0,1 17±0,6  15±0,5 16±0,4 27±1,2  24±1,3 26±0,9 1,05±0,03  0,96±0,02 1,04±0,03 

kcat 
a 

(min
-1

)
 
 

67±1,6 64±1,3 65±0,9 67±2,4 62±1,8 65±1,6 72±3,2 65±2,5 70±2,3 0,84±0,03 0,77±0,02 0,83±0,02 

a
Calculado assumindo 100% das proteínas dimerizadas (equivalente à metade da concentração de proteína total, indicada na parte superior da 

tabela). 
b
Os dados foram ajustados ao modelo cinético de DGC impondo a restrição K1 = K2. 

c,d,e,f
Valores obtidos para as constantes de equilíbrio quando kcat é fixado em 64, 62, 65 ou 0,77 min

-1
, respectivamente. 
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O valor de kcat, aproximadamente 62-65 min-1 (Tabela 12), foi razoavelmente bem 

determinado utilizando diferentes concentrações de XAC0610HIS-35-880 (0,25 - 0,75 μM 

de proteína total) e concentrações saturantes de GTP.  Entretanto, os valores das 

constantes de equilíbrio K1 e K2 se mostraram mais difíceis de serem determinados com 

precisão utilizando os dados disponíveis.  As Figuras 56 (A) e (B) mostram que, mesmo 

assumindo K1 > K2, diferentes combinações de valores para K1 e K2 podem ser 

utilizadas para a obtenção de curvas de simulação cinética que se ajustam bem aos 

dados experimentais, indicando que os valores relatados na Tabela 12 são 

provavelmente imprecisos. Os dados cinéticos também podem ser ajustados a um 

modelo não-cooperativo, impondo a restrição K1 = K2 (Tabela 12). No entanto, este 

modelo não-cooperativo não se ajusta tão bem aos dados experimentais como o 

modelo cooperativo, em que K1 é maior que K2 (compare as curvas preta e vermelha, 

cooperativo e não-cooperativo, respectivamente, nas Figuras 54 A e B). Simulações 

cinéticas assumindo uma ligação anti-cooperativa dos substratos, em que K1 < K2, são 

ainda menos satisfatórias na modelagem dos dados (Figura 56 C e D). Estas 

observações indicam que, apesar das constantes K1 e K2 não poderem ser calculadas 

com precisão, a relação K1 > K2 é a que melhor se ajusta aos dados experimentais, 

revelando assim um mecanismo de cooperatividade positiva de ligação dos substratos 

ao sítio ativo, onde a primeira molécula de substrato se liga com uma afinidade 

relativamente baixa a um dos domínios GGDEF seguida por uma segunda molécula de 

substrato com maior afinidade para o domínio GGDEF adjacente.  
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Figura 56 – Simulações cinéticas. Os dados cinéticos experimentais de 
XAC0610HIS-35-880 foram comparados com curvas de simulação cinética obtidas 
utilizando o modelo proposto para DGC (Eq. 5 e 6) ou o modelo de Michaelis-Menten. 
(A e B) Simulações para K1 > K2. (C e D) Simulações para K1 < K2. Os valores de K1 e 
K2 utilizados para a obtenção das curvas de simulação estão indicados na figura. kcat foi 
fixado a 65 min-1 em todas as simulações. Para as simulações com o modelo de 

Michaelis-Menten KM foi fixado a 47 μM (ver Tabela 12). Os dados cinéticos de 

XAC0610HIS-35-880 representados nos gráficos (quadrados pretos) foram obtidos 

utilizando 0,75 μM de proteína total (equivalente a 0,375 μM de proteína dimérica). 
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Figura 57 – Modelo proposto por Wassmann et al. (2007) para o dímero 
cataliticamente competente dos domínios GGDEF de PleD em complexo com GTP (A) 
ou c-di-GMP e pirofosfato (B). O modelo foi baseado na estrutura cristalográfica de 

PleD em complexo com GTPS (Wassmann et al., 2007). Resíduos de aminoácidos 
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possivelmente envolvidos na catálise (D327, E332, E370 e E371) estão representados 
na forma de bastonetes. 

 

Embora uma estrutura em alta resolução ainda não tenha sido obtida para a 

conformação dimérica cataliticamente competente de uma DGC, foi sugerido que a 

Lys332 de PleD poderia estar envolvida na estabilização do grupo abandonador 

(pirofosfato) da molécula de GTP ligado ao domínio GGDEF adjacente (Figura 57) 

(Wassmann et al., 2007). Para verificar se o resíduo de aminoácido correspondente em 

XAC0610 (Lys759) (Figura 76 C) pode contribuir para a cooperatividade através de 

contatos inter-domínios no dímero ativado, foi realizada uma mutação sítio-dirigida para 

substituir a Lys759 de XAC0610 para alanina (Figura 30). Os dados cinéticos obtidos 

com a proteína mutante XAC0610-K759AHIS-35-880 (Tabela 12) demonstraram que a 

substituição K759A resultou numa grande redução da atividade enzimática, com um 

valor de kcat quase 100 vezes menor que o da proteína tipo selvagem (XAC0610HIS-35-

880). Apesar da razão K1/K2 ter aumentado um pouco (Tabela 12), esta grande redução 

de magnitude do kcat indica que a Lys759 tem um papel mais importante na catálise da 

reação do que na modulação da cooperatividade. 

 

4.6. Caracterização funcional de XAC0610  

4.6.1. Produção da linhagem nocaute XacΔ0610  

O nocaute do gene xac0610 foi obtido por recombinação homóloga utilizando o 

vetor pNPTSΔ0610 (Tabela 3). Na linhagem XacΔ0610 o gene xac0610 foi substituído 

por uma cópia truncada em que a região que codifica para os resíduos de aminoácidos 

15 a 868 da proteína selvagem foi deletada. 
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Figura 58 – Verificação do nocaute de xac0610. A) PCR utilizando o par de 
oligonucleotídeos Δ0610_upFwd_HindIII e 0610-HindIII Rev. A seta branca indica a 
posição da banda esperada de ~3,6 kb na linhagem selvagem (Wt). A seta preta indica 
a posição da banda esperada de ~1 kb nas linhagens mutantes XacΔ0610 (1, 5, 10, 13, 
15 e 16). B) PCR utilizando o par de oligonucleotídeos 0610-GAF-NdeI Fwd e 
Rev314_1PAS_0610_HindIII. A seta branca indica a posição da banda esperada de 
862 pb na linhagem selvagem. A ausência desta banda na linhagem mutante confirma 
a deleção do gene xac0610. (M) = Marcador de peso molecular; (1), (5), (10), (13), (15) 
e (16) = Identificação das colônias de bactérias candidatas a possuírem o genótipo 
XacΔ0610. Em (B) as amostras foram aplicadas no topo (M, Wt, 1, 5 e 10) ou no meio 
(M, 13, 15 e 16) do gel. 

 

Após seleção apropriada das colônias de Xac candidatas a possuírem o gene 

xac0610 inativado (duas etapas de seleção como descrito no Material e Métodos), a 

confirmação da obtenção da linhagem mutante foi feita por PCR. Nas reações da PCR 

utilizando o par de oligonucleotídeos Δ0610_upFwd_HindIII e 0610-HindIII Rev, capaz 

de amplificar a ORF do gene xac0610 (2643 pb) mais uma região “upstream” de 

aproximadamente 1 kb, foi verificada a presença dos fragmentos de DNA esperados de 

~3,6 kb na linhagem selvagem (Wt) e ~1 Kb nas linhagens mutantes (Figura 58 A). 

Além disso, nas reações da PCR utilizando o par de oligonucleotídeos 0610-GAF-NdeI 

Fwd e Rev314_1PAS_0610_HindIII, capaz de amplificar uma região interna a ORF de 

xac0610 (correspondente aos resíduos de aminoácidos 35 a 314), foi verificada a 
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presença do fragmento de DNA esperado de 862 pb na linhagem selvagem e a 

ausência deste fragmento nas linhagens mutantes (Figura 58 B). 

 

4.6.2. Ensaios fenotípicos com a linhagem nocaute XacΔ0610  

Com a confirmação da obtenção da linhagem mutante XacΔ0610, ensaios 

fenotípicos foram realizados a fim de investigar o papel funcional da proteína XAC0610. 

Em ensaios de motilidade em meio SB semi-sólido (0,5% ágar) foi verificado que o 

nocaute do gene xac0610 provoca um maior espalhamento da colônia de Xac na 

superfície do meio quando comparada a linhagem selvagem (Figura 59 A). Apesar de 

não haver diferença na motilidade entre o selvagem e o mutante em meio SB sólido 

(1,5% ágar) (Figura 60 B), a maior motilidade da linhagem XacΔ0610 em meio semi-

sólido parece não ser dependente de flagelo (motilidade Swimming ou Swarming) pois 

neste mesmo ensaio não é verificada diferença na motilidade entre a linhagem 

selvagem e o mutante não flagelado ΔfliC (Figura 60 A). 

Em ensaios em placas contendo carboximetilcelulose (CMC) como substrato, 

não foram verificadas alterações na atividade de endoglucanases extracelulares 

produzidas pela cultura de XacΔ0610 comparada com a linhagem selvagem (Figura 

61). Entretanto, análises da atividade de proteases extracelulares indicaram que o 

nocaute do gene xac0610 afetou positivamente a produção de proteases extracelulares 

de Xac (Figura 62 A). 
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Figura 59 – Ensaios de motilidade em meio SB semi-sólido. Culturas de Xac 
foram crescida em meio 2xTY até DO600nm de 0,5 e 4 μL da cultura foram inoculados em 
um único ponto em placas de meio SB contendo 0,5 % bacto-ágar. As placas foram 
incubadas a 30 °C durante 48h. A) O nocaute do gene xac0610 provoca um aumento 
na motilidade de Xac. Os ensaios foram realizados em meio SB semi-sólido 
suplementado com 100 μg/mL de ampicilina. B) Complementação da linhagem 
XacΔ0610 com o gene selvagem, ou com versões mutantes do gene xac0610, sobre 
controle de seu promotor nativo. Os ensaios foram realizados em meio SB semi-sólido 
suplementado com 100 μg/mL de ampicilina e 10 μg/mL de gentamicina. 
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Figura 60 – Avaliação do papel do flagelo na motilidade de Xac em meio SB. A) 
Ensaio de motilidade em meio SB semi-sólido (0,5% bacto-ágar). B) Ensaio de 
motilidade em meio SB sólido (1,5% bacto-ágar). 

 

 

Figura 61 – Ensaios da atividade de endoglucanases extracelulares. Culturas de 
Xac foram crescida em meio 2xTY até DO600nm de 0,5 e 4 μL da cultura foram 
inoculados em um único ponto em placas com meio TYE-ágar suplementado com 0,5 % 
de carboximetilcelulose (CMC) e 100 μg/mL de ampicilina.  As placas foram incubadas 
a 30 °C durante 48h e depois coradas com vermelho congo 0,1 %. O nocaute do gene 
xac0610 não apresentou alteração significativa na atividade de endoglucanases 
extracelulares. 

 

Em ensaios de virulência em plantas de citrus não foi verificada diferença nos 

sintomas característicos do desenvolvimento do cancro cítrico (encharcamento, 

hiperplasia, clorose e necrose) provocados pela linhagem selvagem (Wt) ou XacΔ0610, 

utilizando o método de inoculação testado (Figura 63). Também não foram observadas 
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diferenças significativas entre a linhagem selvagem (Wt) e XacΔ0610 em ensaios de 

formação de biofilme em superfície abiótica (Figura 69 A e B). 

 

 

Figura 62 – Ensaios da atividade de proteases extracelulares. Culturas de Xac 
foram crescida em meio 2xTY até DO600nm de 0,5 e 4 μL da cultura foram inoculados em 
um único ponto em placas com meio de cultura apropriado.  As placas foram incubadas 
a 30 °C durante 48h. A) O nocaute do gene xac0610 resultou em um aumento na 
atividade de proteases extracelulares comparado com a linhagem selvagem (Wt). Os 
ensaios foram realizados em meio TYE-ágar suplementado com 1 % de leite desnatado 
e 100 μg/mL de ampicilina. B) Complementação da linhagem XacΔ0610 com o gene 
selvagem, ou com versões mutantes do gene xac0610, sobre controle de seu promotor 
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nativo. Os ensaios foram realizados em meio TYE-ágar suplementado com 1 % de leite 
desnatado, 100 μg/mL de ampicilina e 10 μg/mL de gentamicina. O halo transparente 
ao redor das colônias de Xac indica a degradação da caseína presente no leite. 

 

Para avaliar se XAC0610 pode fazer parte do sistema de defesa de Xac contra o 

estresse oxidativo, estudos de sobrevivência bacteriana na presença de H2O2 foram 

realizados com as linhagens de Xac. A linhagem nocaute XacΔ0610 é mais suscetível 

ao tratamento por 15 min com 1 mM de H2O2 que a linhagem selvagem (Wt). Enquanto 

35 % das células do tipo selvagem sobreviveram ao tratamento, somente 10 % das 

células de XacΔ0610 sobreviveram (Figura 64). Estes resultados indicam que XAC0610 

pode estar envolvida na proteção de Xac contra o estresse oxidativo. 

 

 

Figura 63 – Ensaios de virulência em plantas de citrus. Uma pequena quantidade 
de suspensão bacteriana, DO600nm de 0,1, foi injetado por pressão na face abaxial da 
folha utilizando seringa sem agulha. A linhagem XacΔ0610 foi inoculada a esquerda da 
folha e a linhagem selvagem (Wt) à direita. Foram utilizadas plantas da variedade Pera 
Rio, Poncán e Limão Siciliano. Fotografias da infecção foram registradas após 6 dias 
(painel superior) e 13 dias (painel inferior) a partir da inoculação. 
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4.6.3. Complementação da linhagem nocaute XacΔ0610  

O vetor pUFR0610, contendo o gene xac0610 sob controle de seu promotor 

nativo (seção 3.10.2), foi utilizado para complementar a linhagem nocaute XacΔ0610. 

Em ensaios de motilidade em meio SB semi-sólido foi verificado que a linhagem 

complementada XacΔ0610 + XAC0610 (Figura 65) possui menor motilidade que a 

linhagem selvagem transformada com o vetor pUFR047 vazio (Figura 59 B). Este 

fenótipo pode ter sido causado pela complementação de XacΔ0610 a partir do gene 

clonado em um plasmídeo replicativo, o que faz com que o gene xac0610 esteja 

presente em um maior número de cópias que na cepa selvagem. Embora, estudos em 

Xanthomonas campestris pv. malvacearum relatem que o vetor pUFR047 se mantém 

em baixo número de cópias na bactéria (De Feyter et al., 1993). 

A linhagem complementada XacΔ0610 + XAC0610 também foi utilizada para 

avaliar a restauração do fenótipo de maior suscetibilidade a peróxido de hidrogênio 

apresentado pela linhagem nocaute XacΔ0610. Ensaios de sobrevivência a 1 mM de 

H2O2 durante 15 min mostraram que a linhagem complementada XacΔ0610 + XAC0610 

é quase duas vezes mais resistente ao tratamento com peróxido que a própria linhagem 

selvagem (Figura 64). Este resultado também pode ser consequência do maior número 

de cópias do gene xac0610 na linhagem complementada XacΔ0610 + XAC0610. 

A linhagem XacΔ0610 também foi complementada com versões mutantes do 

gene xac0610 (Figura 65). Mutações sítio dirigidas foram realizadas no gene de 

XAC0610 para alterar o sítio ativo da enzima de AGDEF para AGAAF e desta forma 

eliminar sua atividade de diguanilato ciclase. O gene mutado foi utilizado para 

complementar a linhagem nocaute XacΔ0610 a fim de investigar se os fenótipos 
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observados são provocados especificamente por XAC0610 ou se eles podem ser 

consequência da simples alteração dos níveis intracelulares de c-di-GMP. 

A linhagem XacΔ0610 + D797A/E798A, que codifica uma enzima cataliticamente 

inativa, apresentou um fenótipo de motilidade reduzida em meio SB semi-sólido (Figura 

59 B), indicando que XAC0610 regula negativamente a motilidade de Xac de forma 

independente da sua atividade de DGC. O mesmo fenótipo de motilidade reduzida foi 

observado também com a linhagem XacΔ0610 + GAF_PAS(A-D) (Figura 59 B), 

contendo um fragmento do gene xac0610 que codifica apenas para os domínios 

GAF_PAS(A-D) do N-terminal da proteína (resíduos 1-701). Por outro lado, um fenótipo 

de aumento da motilidade (igual ao observado para a cepa nocaute) foi observado com 

a linhagem XacΔ0610 + GGDEF (Figura 59 B), que codifica apenas para o domínio 

GGDEF C-terminal de XAC0610. Estes resultados indicam que os domínios GAF e PAS 

de XAC0610 de alguma maneira inibem a motilidade de Xac em meio SB semi-sólido.  

Em ensaios de sobrevivência a 1 mM de H2O2 durante 15 min foi observado que 

a linhagem XacΔ0610 + D797A/E798A apresenta a mesma suscetibilidade ao 

tratamento com peróxido que a linhagem nocaute XacΔ0610 (Figura 64), indicando que 

o fenótipo de resistência de Xac a H2O2 é dependente da atividade de DGC de 

XAC0610. Para avaliar se o fenótipo observado de resistência de Xac a H2O2 está 

relacionado apenas com a atividade de DGC XAC0610, ensaios de sobrevivência 

celular a H2O2 também foram realizados com a linhagem nocaute XacΔRpfG, que não 

possui o gene da fosfodiesterase de c-di-GMP RpfG (contendo um domínio HD-GYP). 

Como mostrado na Figura 64, a linhagem XacΔRpfG apresentou um fenótipo de alta 

sobrevivência celular ao tratamento com H2O2, em comparação com a linhagem 

selvagem (Wt). Resultados semelhantes também foram obtidos com células 



167 

 

superexpressando a diguanilato ciclase XAC2810, contendo um domínio GGDEF 

conservado (Figura 64). Estes resultados indicam que o aumento da proteção de Xac 

contra H2O2 pode estar correlacionado com o aumento dos níveis intracelulares de c-di-

GMP, em células com um domínio GGDEF funcional de XAC0610. 

Nenhuma das construções utilizadas foi capaz de restaurar o fenótipo da 

linhagem selvagem de Xac em ensaios de atividade de proteases extracelulares (Figura 

62 B), indicando que XAC0610 não afeta diretamente a produção de proteases 

extracelulares de Xac, e talvez a ausência do fragmento de DNA correspondente ao 

gene xac0610 pode ter causado alterações na expressão gênica de genes adjacentes, 

como a protease XAC0609 (Figura 77 e Tabela 17). 

 

 

Figura 64 – Avaliação da susceptibilidade bacteriana ao tratamento com H2O2. 
Culturas de Xac foram crescidas em meio 2xTY a 30 °C e 200 rpm até DO600nm de 0,5. 
Após o crescimento uma alíquota de cada cultura foi retirada, diluída e plaqueada 
(Controle não tratado). Um milimolar de H2O2 foi adicionado à cultura e esta foi 
incubada por mais 15 min a 30 °C e 200 rpm. Uma nova alíquota foi retirada, diluída e 
plaqueada. As placas foram incubadas a 30 °C por 48h e as colônias sobreviventes 
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foram contadas. A porcentagem de sobrevivência foi calculada dividindo o número de 
UFC obtido após o tratamento com peróxido de hidrogênio pelo número de UFC obtido 
no controle não tratado. Nos ensaios com a linhagem Xac Wt + XAC2810 (coluna 
verde) foi adicionado ao meio de cultura 0,3 % de L-arabinose para promover a 
superexpressão do gene xac2810. 

 

 
Figura 65 – Linhagens de Xac utilizadas para verificar a complementação dos 

fenótipos apresentados pela linhagem nocaute XacΔ0610. A linhagem XacΔ0610 foi 
transformada com plasmídeos (indicados na figura) contendo o gene xac0610 selvagem 
ou com mutações no sítio ativo (aGDEF para aGaaF). A linhagem XacΔ0610 também 
foi complementada apenas com fragmentos do gene xac0610, que codificam para os 
domínios GAF_PAS(A-D) do N-terminal da proteína ou o domínio GGDEF C-terminal. 
Todas as construções foram feitas utilizando o promotor nativo do gene xac0610. 

 

4.6.4. Ensaios de duplo-híbrido utilizando XAC0610 como isca  

Regiões codificadoras do gene xac0610 correspondentes aos resíduos de 

aminoácidos 2-880, 2-476, 452-722 ou 698-880 (Tabela 13) foram clonadas no vetor 

pOBD para serem utilizadas em ensaios de interação proteína-proteína por duplo-

híbrido em leveduras. As células de leveduras transformadas com os vetores 

correspondentes foram inoculadas em meio de cultura sem histidina para verificar a 

possibilidade de auto-ativação do gene repórter HIS3 pela própria proteína isca. A auto-

ativação do gene repórter HIS3 foi observada para as construções XAC0610(aa2-880) 
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e XAC0610(aa2-476) (Tabela 13), onde as leveduras transformadas apresentaram 

crescimento em meio Sc-WH ágar mesmo com a adição de 200 mM 3-AT (inibidor 

competitivo na biossíntese de histidina). Por outro lado, as construções 

XAC0610(aa452-722), contendo os domínios PAS_C e PAS_D, e XAC0610(aa698-

880), contendo apenas o domínio GGDEF, não apresentaram auto-ativação (Tabela 

13), e foram utilizadas nas triagens da biblioteca genômica de Xac.  

 

Tabela 13 – Resultado dos ensaios de auto-ativação do gene repórter HIS3 pelas 

construções contendo fragmentos do gene xac0610 ligados em pOBD.  

 

 

Nos ensaios de duplo-híbrido utilizando XAC0610(aa452-722) ou 

XAC0610(aa698-880) como iscas (Tabela 15 e Tabela 14, respectivamente) foram 

observados uma alta frequência de presas consideradas possivelmente falso-positivas 

em trabalhos anteriores utilizando esta mesma biblioteca genômica de Xac (Alegria et 

al., 2004, Docena, 2006). São consideradas presas falso-positivas aquelas que 

aparecem com frequência nos ensaios utilizando diferentes iscas e que na verdade 

correspondem a fragmentos clonados na biblioteca genômica de Xac capazes de auto-
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ativar os genes repórteres (HIS3 e ADE2) na levedura, independentemente de 

interações com a proteína de interesse (isca).  

Foram identificadas 5 presas nos ensaios de duplo híbrido utilizando 

XAC0610(aa698-880) como isca, sendo 4 destas consideradas falso-positivas (Tabela 

14).  A outra presa identificada (XAC1770) possui uma sequência peptídeo sinal e está 

anotada como celulase no genoma de Xac, porém em análises no banco de dados do 

P-fam não foram observados domínios protéicos conservados na sequencia de 

XAC1770 (Figura 70).  

Já nos ensaios utilizando XAC0610(aa452-722) como isca (Tabela 15), foram 

identificadas 28 presas, sendo 19 consideradas falso-positivas, 4 proteínas integrais da 

membrana externa bacteriana (XAC4204, XAC1349, XAC1425 e XAC3548) e que, 

portanto, não devem constituir interações fisiologicamente relevantes com XAC0610, 3 

proteínas possivelmente não citoplasmáticas (XAC0552, XAC1815 e XAC2831), que 

apresentam predição de sequência peptídeo sinal (Figura 70), e  2 proteínas 

possivelmente citoplasmáticas (XAC2506 e XAC2596).  XAC0552 e XAC2831 são 

serino-proteases que apresentam um domínio catalítico (Peptidase_S8) e domínios 

regulatórios (Pro-kuma_activ ou P_proprotein) (Figura 70). XAC1815 é uma adesina 

envolvida na aderência bacteriana a superfícies, formação de biofilme, motilidade e 

virulência (Gottig et al., 2009). XAC2506 é uma proteína hipotética que não apresenta 

domínios proteicos conhecidos (Figura 70). XAC2596 está anotada como 

ciclomaltodextrina glucanotransferase no genoma de Xac, e possui um domínio Alpha-

amylase, que catalisa a hidrólise de ligações α(1-4) D-glicosídicas (Figura 70). 
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Tabela 14 – Resultado dos ensaios de duplo-híbrido em leveduras utilizando 

XAC0610(aa698-880) como isca.  

Presa 
Tamanho 

(aa) 
Anotação Início (aa) 

N° de vezes 
isolado 

Total 

tolC (xac3463)* 460 outer membrane protein 

166 2 

5 
304 1 

190 1 

285 1 
166 2 

wapA 
(xac1866)* 

1532 wall associated protein 700 2 2 

fecA 
(xac1146)* 

995 TonB-dependent receptor 
104 1 

3 133 1 

240 1 

wapA 
(xac1305)* 

1199 wall associated protein 
255 2 

3 
283 1 

celA (xac1770) 751 celulase 71 1 1 

*Presas identificadas como falso-positivas em estudos anteriores. 

 

Para confirmar as interações observadas entre XAC0610 e as presas XAC1770, 

XAC0552, XAC2506 e XAC2596, os vetores pOAD recuperados foram utilizados para 

transformar células de levedura PJ69-4a, previamente transformadas com o vetor 

pODB correspondente. A linhagem PJ69-4a e as leveduras transformadas foram 

estriadas em placas réplicas contendo meio Sc com diferentes restrições auxotróficas: 

Sc-W, Sc-L, Sc-WHA, Sc-LHA e Sc-WLHA (Figura 71). Estes ensaios confirmaram a 

especificidade das interações entre XAC0610 e as proteínas XAC1770, XAC0552, 

XAC2506 e XAC2596, pois somente as leveduras co-transformadas com os dois 

vetores, pOBD-isca e pOAD-presa, conseguiram crescer em meio de cultura sem 

histidina e adenina (Figura 71). 
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Tabela 15 – Resultado dos ensaios de duplo-híbrido em leveduras utilizando 

Xac0610(aa452-722) como isca.   

Presa 
Tamanho 

(aa) 
Anotação Início (aa) 

N° de vezes 
isolado 

Total 

xac0552 653 proteinase 
49 1 

2 
392 1 

xac2506 1307 hypothetical protein 8 2 2 

CGTase 
(xac2596) 

541 
cyclomaltodextrin 

glucanotransferase 
157 1 1 

xac4204 593 
hypothetical protein; K07278 outer 

membrane protein 
134 1 1 

xac2831 603 extracellular serine protease 25 1 1 

xac1349 946 serine protease; Autotransporter 632 1 1 

xadA (xac3548) 1107 outer membrane protein 

366 1 

4 
504 1 

370 1 
305 1 

fasD (xac1425) 783 
outer membrane usher protein 

FasD 
31 1 1 

fhaB (xac1815) 4753 filamentous haemagglutinin 

106 1 

4 
2438 1 

2553 1 

2664 1 

wapA 
(xac1305)* 

1199 wall-associated protein 

355 1 

4 
401 1 

675 1 

759 1 

wapA 
(xac1866)* 

1532 wall associated protein 
1052 1 

2 
1073 1 

xac4131* 983 TonB-dependent receptor 
94 1 

2 
222 1 

btuB 
(xac3613)* 

890 TonB-dependent receptor 
65 1 

2 
262 1 

fepA 
(xac0653)* 

796 TonB-dependent receptor 311 2 2 

fepA 
(xac1023)* 

806 TonB-dependent receptor 152 1 1 

iroN (xac0706)* 902 TonB-dependent receptor 382 1 1 

iroN (xac4048)* 1004 TonB-dependent receptor 285 1 1 

iroN (xac3071)* 887 TonB-dependent receptor 481 1 1 

cirA (xac3366)* 904 TonB-dependent receptor 428 1 1 

tolC (xac3463)* 460 outer membrane protein 190 1 1 

pthA2 
 (xac a0039)* 

1096 avirulence protein 726 1 1 

*Presas identificadas como falso-positivas em estudos anteriores. 
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Tabela 15 – Continuação... 

Presa 
Tamanho 

(aa) 
Anotação Início (aa) 

N° de vezes 
isolado 

Total 

bfeA 
(xac3207)* 

811 
iron complex outermembrane 

recepter protein 

49 1 

4 
194 1 

267 1 
38 1 

phuR 
(xac0823)* 

782 outer membrane hemin receptor 266 1 1 

rhsD 
(xac2529)* 

1152 RhsD protein 1152 1 1 

xac3756* 714 ferrichrome-iron receptor 3 121 1 1 

yapH 
(xac2151)* 

3225 
Autotransporter-associated beta 

strand repeat 
236 1 1 

pthA3  
(xac b0015)* 

1096 avirulence protein 773 1 1 

fecA (xac0690)* 681 TonB-dependent receptor 223 1 1 

*Presas identificadas como falso-positivas em estudos anteriores. 
 

 

Figura 70 – Arquitetura de domínios das proteínas de Xac que possivelmente 
interagem com XAC0610. Os domínios conservados foram identificados de acordo com 
o banco de dados do Pfam (Punta et al., 2012): Pro-kuma_activ (cinza), Peptidase_S8 
(verde), Haemagg_act (violeta), Fil_haemagg (amarelo), Fil_haemagg_2 (azul escuro), 
Alpha-amylase (azul claro) e P_proprotein (rosa). As predições de sequências peptídeo 
sinal (SignalP), representadas em vermelho, hélices transmembranas (TM), 
representadas em branco, e estruturas coiled-coils (laranja) foram identificadas com a 
ferramenta InterPro (Hunter et al., 2012).  
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Figura 71 – Ensaios de duplo-híbrido em leveduras para confirmar as interações observadas para XAC0610. 
Leveduras transformadas com os vetores pOBD e/ou pOAD adequados (identificados a direita da figura) foram 
inoculadas em meio de cultura Sc com diferentes restrições auxotróficas: triptofano (W), histidina (H), leucina (L) e 
adenina (A). Os vetores pOAD utilizados nos ensaios possuem os genes das presas clonados a partir dos resíduos de 
aminoácidos: 71 (XAC1770), 8 (XAC2506), 157 (XAC2596) e 392 (XAC0552). PJ = S. cerevisae PJ69-4a.   
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4.7. Estudos funcionais e bioquímicos com XAC2446  

4.7.1. Produção da linhagem nocaute XacΔ2446  

O nocaute do gene xac2446 também foi obtido por recombinação homóloga. Foi 

utilizando o vetor pNPTSΔ2446 (Tabela 5) para a transformação de Xac e seleção da 

linhagem nocaute XacΔ2446. Na linhagem XacΔ2446 o gene xac2446 foi substituído 

por uma cópia truncada em que a região que codifica para os resíduos de aminoácidos 

20 a 338 da proteína selvagem foi deletada. 

A confirmação da obtenção da linhagem nocaute XacΔ2446 foi feita por PCR. 

Nas reações da PCR utilizando o par de oligonucleotídeos Δ2446_upFwd_HindIII e 

Δ2446_downRev_EcoRI, capaz de amplificar a ORF do gene xac2446 (1041 pb) mais 

uma região “upstream” e “downstream” de aproximadamente 1 kb cada, foi verificada a 

presença dos fragmentos de DNA esperados de ~3 kb na linhagem selvagem (Wt) e ~2 

Kb nas linhagens nocauteadas (Figura 66).  

 

 

Figura 66 – Verificação do nocaute de xac2446. PCR utilizando o par de 
oligonucleotídeos Δ2446_upFwd_HindIII e Δ2446_downRev_EcoRI. A seta vermelha 
indica a posição da banda esperada de ~3,0 kb na linhagem selvagem (Wt). A seta 
preta indica a posição da banda esperada de ~2,05 kb nas linhagens mutantes 
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XacΔ2446 (3, 6, 7, 8, 9 e 10). (M) = Marcador de peso molecular; (2), (3), (6), (7), (8), 
(9) e (10) = Identificação das colônias individuais de bactérias analisadas. 

 

4.7.2. Ensaios fenotípicos com a linhagem nocaute XacΔ2446  

Em ensaios de motilidade em meio SB semi-sólido (0,5% ágar) foi verificado que 

o nocaute do gene xac2446 provoca uma diminuição da motilidade de Xac na superfície 

do meio quando comparada a linhagem selvagem (Figura 67 A e B). 

 

Figura 67 – Ensaios de motilidade em meio SB semi-sólido. Culturas de Xac 
foram crescida em meio 2xTY até DO600nm de 0,5 e 4 μL da cultura foram inoculados em 
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um único ponto em placas de meio SB contendo 0,5 % bacto-ágar. As placas foram 
incubadas a 30 °C durante 48h. A e B) O nocaute do gene xac2446 provoca uma 
diminuição na motilidade de Xac. Os ensaios foram realizados em meio SB semi-sólido 
suplementado com 100 μg/mL de ampicilina. C e D) Complementação da linhagem 
XacΔ2446 com o gene xac2446 ou xac1185 fusionados ao promotor BAD no vetor 
pBRA. Os ensaios foram realizados em meio SB semi-sólido suplementado com 100 
μg/mL de ampicilina, 100 μg/mL de spectinomicina e 0,3% L-arabinose. 

 

Em ensaios em placas contendo carboximetilcelulose (CMC) ou leite desnatado 

como substratos, não foram verificadas alterações na atividade de endoglucanases ou 

proteases extracelulares, respectivamente, produzidas pela cultura de XacΔ2446 

comparada com a linhagem selvagem (Figura 68 A e B).  

E em ensaios em placas de poliestireno de 96 poços, contendo meio de cultura 

líquido (2xTY ou SB), foi verificado que o nocaute do gene xac2446 provoca um 

aumento na formação de biofilme por Xac em superfície abiótica (Figura 69 A e B). 

 

 

Figura 68 – Ensaios da atividade de enzimas extracelulares da linhagem nocaute 
XacΔ2446. Culturas de Xac foram crescida em meio 2xTY até DO600nm de 0,5 e 4 μL da 
cultura foram inoculados em um único ponto em placas com meio de cultura apropriado. 
A) Ensaios da atividade de endoglucanases extracelulares. Os ensaios foram 
realizados em TYE-ágar suplementado com 0,5 % de carboximetilcelulose (CMC) e 100 
μg/mL de ampicilina.  As placas foram incubadas a 30 °C durante 48h e depois coradas 
com vermelho congo 0,1 %. B) Ensaios da atividade de proteases extracelulares. Os 
ensaios foram realizados em meio TYE-ágar suplementado com 1 % de leite desnatado 
e 100 μg/mL de ampicilina. As placas foram incubadas a 30 °C durante 48h. O halo 
transparente ao redor das colônias de Xac indica a degradação da caseína presente no 
leite. 
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Figura 69 – Ensaios de formação de biofilme por Xac em superfície abiótica. 

Culturas de Xac foram diluídas em meio de cultura SB ou 2xTY até obter uma DO600nm 
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de 0,1 e alíquotas de 150 µL de cada cultura foram transferidas para placas de 

poliestireno de 96 poços. As placas foram incubadas a 30 °C e após 24, 48 ou 72 horas 
as células aderidas foram coradas com cristal violeta e quantificadas no comprimento 
de onda de 570 nm. A) Ensaios de formação de biofilme em meio de cultura 2xTY 
suplementado com 100 μg/mL de ampicilina. B) Ensaios de formação de biofilme em 
meio de cultura SB suplementado com 100 μg/mL de ampicilina e 1% glicose. C) 
Ensaios de formação de biofilme em meio de cultura 2xTY suplementado com 100 
μg/mL de ampicilina,  100 μg/mL de espectinomicina e 0,3% L-arabinose. Em todos os 
ensaios a condição controle corresponde ao meio de cultura não inoculado.  

 

4.7.3. Complementação da linhagem nocaute XacΔ2446  

Para a complementação da linhagem XacΔ2446, o gene xac2446 foi ligado em 

fusão ao promotor induzível por L-arabinose (pBAD) no vetor pBRA. O vetor resultante, 

pBRA2446, foi utilizado para complementar a linhagem nocaute XacΔ2446. 

Em ensaios de motilidade em meio SB semi-sólido foi verificado que a linhagem 

complementada XacΔ2446 + XAC2446 apresentou um aumento de motilidade, porém a 

reversão de fenótipo não foi suficientemente alta para alcançar os níveis de motilidade 

apresentados pela linhagem selvagem transformada com o vetor pBRA vazio (Figura 67 

C e D).  

Em ensaios de formação de biofilme em superfície abiótica, apesar da linhagem 

complementada XacΔ2446 + XAC2446 ter apresentado a mesma quantidade de 

biofilme que linhagem selvagem transformada com o vetor pBRA vazio, o fenótipo de 

maior formação de biofilme não foi mais observado para a linhagem nocaute de 

XacΔ2446 transformada com o vetor pBRA vazio (Figura 69 C). 

A perda ou complementação parcial dos fenótipos observados para o nocaute do 

gene xac2446 podem ter sido causados pela interferência da adição de L-arabinose 

e/ou espectinomicina, nestes ensaios de complementação, necessária para a indução 

da expressão de XAC2446 a partir do vetor pBRA2446. Estudos em P. aeruginosa 
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indicam uma correlação entre a resistência a antibióticos e os níveis celulares de c-di-

GMP e, consequentemente, com a formação de biofilme por esta bactéria (Nicastro et 

al., 2014).    

 

4.7.4. Ensaios de duplo-híbrido utilizando XAC2446 como isca 

XAC2446 possui um domínio GAF e um domínio GGDEF. O domínio GGDEF de 

XAC2446 não dever ser ativo, pois não apresenta vários resíduos de aminoácidos 

importantes para a atividade enzimática de DGC (Figura 17, Tabela 7).  

O gene que codifica a proteína XAC2446(aa2-346) foi ligado no vetor pOBD e 

utilizado como isca para a realização de ensaios de duplo híbrido em levedura contra 

uma biblioteca genômica de Xac. Os resultados dos ensaios de duplo-híbrido (Tabela 

16) mostraram que XAC2446 interagiu com si mesma e com outras proteínas contendo 

domínio GGDEF (XAC2897 e XAC1887). XAC2446 também interagiu com XAC1185, 

uma proteína homóloga ao domínio fosfohidrolase de spoT, envolvido na degradação 

do segundo mensageiro (p)ppGpp. As interações entre XAC2446 e as proteínas 

XAC1185 ou XAC2897 foram observadas com maior frequência, sendo isoladas 35 e 

23 vezes, respectivamente (Tabela 16). Foi observada uma baixíssima frequência de 

presas falso-positivas nos ensaios de duplo-híbrido com XAC2446, em que apenas os 

genes YapH (xac4113) e TolC (xac3463) foram isolados uma única vez cada. 

Análises detalhadas da sequência de DNA dos vetores pOAD recuperados, 

mostraram que os genes que codificam para as proteínas presas estavam clonados in 

frame com o gene do domínio AD.  Foram observadas oito diferentes construções 

contendo a fusão entre o domínio AD e o gene xac1185. Nestas construções o início do 

gene xac1185 variou do códon -32 ao +2 (Tabela 16) e não foram observados códons 
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de terminação da tradução na região upstream ao gene xac1185. A fusão entre o 

domínio AD e o gene xac2897 foi recuperada contendo 10 configurações diferentes, 

onde o início do gene xac2897 variou do códon +308 ao +339, indicando que a 

interação com XAC2446 ocorre especificamente via domínio GGDEF de XAC2897 

(Tabela 16). Já os vetores recuperados da interação entre XAC2446 consigo mesma ou 

com XAC1887 apresentaram o gene da proteína presa iniciando pelo códon +2 ou 

+349, respectivamente (Tabela 16). 

Para confirmar a veracidade das interações observadas nos ensaios de duplo-

híbrido com a biblioteca genômica de Xac, os vetores pOAD recuperados, contendo os 

genes das proteínas presas, foram utilizados para transformar células de levedura 

PJ69-4a, previamente transformadas com o vetor pODB contendo o gene xac2446 

(isca). A linhagem PJ69-4a e as leveduras transformadas foram estriadas em placas 

réplicas contendo meio Sc com diferentes restrições auxotróficas: Sc-W, Sc-L, Sc-WHA, 

Sc-LHA e Sc-WLHA (Figura 72). Estes ensaios confirmaram a especificidade das 

interações entre XAC2446 consigo mesma e com as proteínas XAC1185 e XAC2897, 

pois somente as leveduras co-transformadas com os dois vetores, pOBD e pOAD, 

conseguiram crescer em meio de cultura sem histidina e adenina (Figura 72). A 

interação entre XAC2446 e XAC1887, entretanto, não foi confirmada nestes ensaios, 

pois a levedura co-transformada com os dois vetores não foi capaz de crescer em meio 

de cultura sem histidina e adenina (Figura 72).   
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Tabela 16 – Resultado dos ensaios de duplo-híbrido em leveduras utilizando XAC2446 (aa2-346) como isca.  

Presa Anotação  Arquitetura de domínios 
N° de vezes 

isolado  
N° de interações 

diferentes 
Início da 

interação (aa)* 

XAC2446 
GAF domain/GGDEF 

domain protein 
 

3 1 2 

XAC1185 phosphohydrolase 
 

35 8 (-32) à 2 

XAC2897 diguanylate cyclase 
 

23 10 308 à 339 

XAC1887 
c-di-GMP 

phosphodiesterase A  
1 1 349 

*aa = resíduo de aminoácido. 

 

1 346

XAC2446

GGDEFGAF

180 33558 163

1 212

XAC1185

HD

31 139

1 494

XAC2897

GGDEFCache TM

329 491152 231

1 728

XAC1887

PAS GGDEF EAL

20 131 302 458 477 714



183 

 

 

Figura 72 – Ensaios de duplo-híbrido em leveduras para confirmar as interações observadas para XAC2446. 
Leveduras transformadas com os vetores pOBD e/ou pOAD adequados (identificados a direita da figura) foram 
inoculadas em meio de cultura Sc com diferentes restrições auxotróficas: triptofano (W), histidina (H), leucina (L) e 
adenina (A). Os vetores pOAD utilizados nos ensaios possuem os genes das presas clonados a partir dos resíduos de 
aminoácidos: 2 (XAC2446), 314 (XAC2897), 2 (XAC1185) e 349 (XAC1887). PJ = S. cerevisae PJ69-4a.
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4.7.5. Estudos da interação in vitro entre XAC2446 e XAC1185 

Para estudar a interação in vitro entre XAC2446 e XAC1185, as proteínas 

recombinantes foram expressas individualmente ou co-expressas em E. coli (Figura 73). 

Considerando que a proteína XAC2446HIS-1-346 possui uma cauda de histidina, ela pode 

ser imobilizada em uma coluna de afinidade de Ni2+ e utilizada para verificar a 

capacidade de retenção de XAC11851-212 na coluna por meio da interação entre as 

duas proteínas, uma vez que XAC11851-212 não possui cauda de histidina. 

As construções XAC11851-212 (sem cauda de histidina) e XAC1185HIS-1-212 (com 

cauda de histidina) foram obtidas pela clonagem do gene xac1185 nos vetores 

pET28aNcoI/XhoI e pProExHTbNcoI/XhoI, respectivamente (Tabela 5). As proteínas 

recombinantes XAC11851-212 e XAC1185HIS-1-212, que possuem um peso molecular 

predito de 23,2 e 26,2 kDa, respectivamente, apresentaram uma migração em 

eletroforese SDS-PAGE 15% menor do que a esperada, em relação as bandas do 

marcador de peso molecular (Figura 73). Entretanto, a constatação da atividade de 

fosfohidrolase de (p)ppGpp observada em ensaios in vivo (Andrade, 2011) confirma a 

veracidade da construção XAC11851-212, apesar da migração eletroforética anômala.  

Na primeira tentativa de obtenção do complexo XAC1185 e XAC2446, as 

proteínas recombinantes XAC11851-212 e XAC2446HIS-1-346 foram co-expressas em E. 

coli BL21(DE3) e a fração de proteínas solúveis foi analisada por cromatografia de 

afinidade e de exclusão molecular (Figura 74). XAC2446HIS-1-346 foi capaz de reter 

XAC11851-212 na coluna de afinidade de Ni2+ após a aplicação do extrato proteico na 

coluna e lavagem com 15 volumes de coluna de tampão A (50 mM Tris-HCl pH 8,0, 300 

mM NaCl, 20 mM imidazol e 10% glicerol). Durante a eluição da cromatografia de 

afinidade (Figura 74 A e C) foi verificado uma possível desestabilização do complexo 
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XAC1185/XAC2446 por imidazol, pois a eluição de XAC11851-212 foi observada logo no 

início do gradiente de imidazol, obtido pelo aumento gradual da concentração de 

tampão B (50 mM Tris-HCl pH 8,0, 300 mM NaCl, 500 mM imidazol e 10% glicerol). As 

frações 8-11 da cromatografia de afinidade (Figura 74 A e C) foram unidas e analisadas 

por cromatografia de exclusão molecular em coluna Superdex75 (320 mL). Na eluição 

da cromatografia de exclusão molecular foi observado um único pico contento ambas 

as proteínas XAC11851-212 e XAC2446HIS-1-346, embora com XAC2446HIS-1-346 presente 

em quantidade bem maior (Figura 74 B, D e E). 

 

 

Figura 73 – Expressão e co-expressão de XAC2446 e XAC1185 em E. coli. 
Células de E. coli BL21(DE3) foram transformadas ou co-transformadas com os vetores 
de expressão das proteínas indicadas. Após a expressão das proteínas (18°C por 16 h), 
alíquotas das culturas foram coletadas e analisadas por SDS-PAGE, em gel de 
poliacrilamida 15%. As proteínas recombinantes apresentam um peso molecular teórico 
de 26,2 kDa (XAC1185HIS-1-212), 23,2 kDa (XAC11851-212) e 40,2 kDa (XAC2446HIS-1-346). 
I = Indução da expressão de proteínas pela adição de 0,4 mM de IPTG. NI = Controle 
não induzido; M = Marcador de peso molecular.  
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Figura 74 – Tentativa de purificação do complexo XAC2446HIS-1-346 e XAC11851-212 após co-expressão das 
proteínas em E. coli BL21(DE3). A) Cromatografia de afinidade em coluna de níquel. Eluição em gradiente linear de 20 a 
500 mM de Imidazol. B) As frações 8-11 da cromatografia de afinidade foram unidas e analisadas por cromatografia de 
exclusão molecular em coluna S75 (320 mL). C) SDS-PAGE 15% das frações da cromatografia de afinidade. D e E) SDS-
PAGE 15% das frações da cromatografia de exclusão molecular. M = Marcador de peso molecular; I = Induzido; Fs = 
Fração solúvel aplicada na coluna de cromatografia de afinidade; Fa = Frações da cromatografia de afinidade; Fe = 
Frações da cromatografia de exclusão molecular. As bandas correspondentes a XAC2446HIS-1-346 e XAC11851-212 estão 
indicadas pelas setas preta e vermelha, respectivamente. 
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Figura 75 – Tentativa de purificação do complexo XAC2446HIS-1-346 e XAC11851-212 após expressão individual das 
proteínas em E. coli BL21(DE3). A) Cromatografia de afinidade (coluna de níquel) após mistura 2:1 das expressões 
individuais de XAC11851-212 e XAC2446HIS-1-346, respectivamente. Eluição em gradiente linear de 20 a 500 mM de  
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Imidazol. B) As amostras XAC1185 (curva vermelha), A1 (curva azul) e A2 (curva preta) 
foram analisadas por cromatografia de exclusão molecular em coluna S200 (24mL). Na 
parte superior da figura está representado o volume de eluição das proteínas padrões 
utilizadas para calibrar a coluna. C) SDS-PAGE 15% das frações da cromatografia de 
afinidade. D) SDS-PAGE 15% das frações da cromatografia de exclusão molecular com 
a amostra A1. E) SDS-PAGE 15% das frações da cromatografia de exclusão molecular 
com a amostra A2. M = Marcador de peso molecular; I = Induzido; Fs = Fração solúvel 
aplicada na coluna de cromatografia de afinidade; Fa = Frações da cromatografia de 
afinidade; Fe = Frações da cromatografia de exclusão molecular; A1 = Amostra 
resultante da união das frações 7, 8 e 9 da cromatografia de afinidade; A2 = Amostra 
resultante da união das frações 1, 2 e 6 da cromatografia de afinidade; XAC1185 = 
Amostra obtida após expressão individual e purificação independente de XAC1185HIS-1-

212 por cromatografia de afinidade (dados não mostrados). As bandas correspondentes 
a XAC2446HIS-1-346 e XAC11851-212 estão indicadas pelas setas preta e vermelha, 
respectivamente. A seta azul em (B) indica um pico de 160 kDa que possivelmente 
corresponde a um complexo 2:2 de XAC2446HIS-1-346 (40,2 kDa) e XAC11851-212 (23,2 
kDa). 

 

Para tentar enriquecer e assim poder visualizar melhor a estequiometria do 

complexo XAC1185/XAC2446, as proteínas recombinantes XAC11851-212 e 

XAC2446HIS-1-346 foram expressas separadamente em E. coli BL21(DE3) e, 

posteriormente, as culturas foram misturadas em uma proporção 2:1 (1 L de expressão 

de XAC11851-212 com 0,5 L de expressão de XAC2446HIS-1-346) antes de as proteínas 

solúveis serem aplicadas na coluna de afinidade (Figura 75). A eluição da cromatografia 

de afinidade (Figura 75 A e C) apresentou o mesmo comportamento, de 

desestabilização do complexo pelo aumento da concentração de imidazol, como 

observado para a amostra proveniente da co-expressão das duas proteínas na mesma 

célula. Entretanto, desta vez foi possível recuperar uma maior quantidade da proteína 

recombinante sem cauda de histidina, XAC11851-212 (compare as Figuras 74 C e 75 C).  

As frações correspondentes ao pico principal da cromatografia de afinidade 

(frações 7-9, Figura 75 A e C) foram de novo unidas (amostra A1) e analisadas por 

cromatografia de exclusão molecular em uma coluna Superdex200 analítica (24 mL). 
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Na eluição da cromatografia de exclusão molecular foi observado um pico principal de 

79,4 kDa contento ambas as proteínas XAC11851-212 e XAC2446HIS-1-346, com 

XAC2446HIS-1-346 presente em maior quantidade de forma similar à observada para a 

amostra proveniente de co-expressão (Figura 75 B e D). Outra amostra (amostra A2), 

contendo as frações 1, 2 e 6 da cromatografia de afinidade (Figura 75 A e C) foi 

também analisada por cromatografia de exclusão molecular. A amostra A2, que em 

comparação com a amostra A1 possui uma maior concentração de XAC11851-212 

(Figura 75 E), apresentou um pico principal de massa molecular aparente de 83,2 kDa 

com um ombro de 160 kDa (Figura 75 B). Este ombro de 160 kDa (seta azul, Figura 75 

B) provavelmente corresponde a um complexo 2:2 de XAC2446HIS-1-346 (40,2 kDa) e 

XAC11851-212 (23,2 kDa), uma vez que contém quantidades similares das duas 

proteínas como visualizado nas análises por SDS-PAGE (Figura 75 E). 

Para verificar o estado oligomérico de XAC1185 sem a interferência de 

XAC2446, a proteína recombinante XAC1185HIS-1-212 (26,2 kDa) também foi purificada 

por cromatografia de afinidade em coluna de Ni2+ e posteriormente analisada por  

cromatografia de exclusão molecular. A Figura 75 B indica que XAC1185HIS-1-212 sozinha 

forma um dímero com um peso molecular estimado de 58,7 kDa. As análises por 

cromatografia de exclusão molecular com as amostras contendo XAC2446HIS-1-346 em 

maior quantidade (Figura 74 B e Figura 75 B) indicam que XAC2446HIS-1-346 (40,2 kDa) 

também forma um dímero com um peso molecular estimado de 79,4 kDa. 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. Estudos funcionais de XAC0610  

5.1.1. Estrutura e organização do gene xac0610 

XAC0610 é uma proteína relativamente grande, contendo 880 resíduos de 

aminoácidos, e composta por seis domínios: um domínio GAF, quatro domínios PAS (A-

D) e um domínio GGDEF (Figura 76 A e B). O gene xac0610 parece não estar 

organizado em operon, pois se encontra em orientação oposta aos genes adjacentes 

no genoma de Xac (Figura 77 A). Uma descrição dos genes localizados próximos a 

xac0610 no genoma de Xac é encontrada na Tabela 17.  

O gene xac0610 foi anotado com o códon de iniciação alternativo TTG (leucina) 

(da Silva et al., 2002). Entretanto, nós observamos que códons ATG podem ser 

encontrados nas posições -48, -46 e +23 da mesma janela de leitura utilizada para o 

códon de iniciação anotado (TTG) (Figura 77 B), indicando que o códon de iniciação 

verdadeiro pode ser diferente do anotado. A cadeia polipeptídica deduzida contendo os 

resíduos de aminoácidos da região -48 a +23 não codifica nenhum domínio proteico 

conhecido e é rica em resíduos de prolina, glicina e de aminoácidos carregados 

positivamente (Figura 77 B). A remoção dessa região N-terminal potencialmente 

desestruturada pode ter favorecido a solubilidade e/ou estabilidade da proteína 

recombinante XAC0610HIS-35-880. 
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Figura 76 – (A) Arquitetura de domínios de XAC0610. A delimitação entre os 
domínios foi identificada de acordo com o banco de dados do Pfam (Punta et al., 2012). 
(B) Modelo por homologia da estrutura de XAC0610 obtido com o programa Phyre 
(Kelley & Sternberg, 2009). A orientação espacial dos domínios na figura é aleatória, 
somente evitando sobreposição estérica. (C) Alinhamento de sequências entre os 
domínios GGDEF de XAC0610, PleD (2V0N) e WspR (3BRE). Elementos de estrutura 

secundária foram destacados em vermelho (-hélice) e em azul (fita-β). Asteriscos 
indicam os resíduos de aminoácidos conservados que estão envolvidos na formação do 
sítio ativo. Triângulos indicam a posição dos resíduos de Arg e Asp que formam o sítio 
inibitório primário (Ip), os quais estão ausentes em XAC0610.  Losangos indicam os 
resíduos do sítio inibitório secundário (Is). As setas indicam os resíduos de aminoácidos 
de XAC0610 selecionados para estudos de mutação sítio-dirigida: Lys759 (seta preta) 
ou Asp797/Glu798 (setas brancas).  
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Figura 77 – (A) Orientação do gene xac0610 no genoma de Xac. (B) Sequência 
de nucleotídeos do gene xac0610 e sua correspondente sequência de aminoácidos 
traduzida na região vizinha ao códon de iniciação TTG anotado para a metionina +1 
(quadrado cinza). Possíveis códons de iniciação ATG são encontrados nas posições -
48, -46 e +23 (quadrados pretos) da mesma janela de leitura do códon de iniciação TTG 
anotado. A proteína recombinante XAC0610HIS-35-880 possui uma cauda de histidina 
fusionada a sequência de XAC0610 iniciando-se no resíduo +35 (quadrado 
transparente).  

 

Tabela 17 – Descrição dos genes adjacentes a xac0610 no genoma de Xac. 

Gene Notação Arquitetura de domínios 

xac0608 
(phs) 

histidine kinase-response 
regulator hybrid protein 

GAF; GAF_3; GAF_2 

xac0609 zinc protease 
 

Peptidase_M16_C; Peptidase_M16;  

xac0611 
(tsr) 

chemotaxis protein MCPsignal; HAMP; Cache_2; LON; Atg14; DUF4239 

xac0612 
(engXCA) 

cellulase Cellulase; CBM_2; DUF1180 

(Fonte: KEGG - http://www.genome.jp/kegg/) 
 

As proteínas contendo domínio GGDEF que apresentam atividade de DGC 

possuem resíduos de aminoácidos conservados envolvidos na ligação ao GTP, 
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coordenação de íons metálicos (Mg2+) e catálise (Chan et al., 2004, Christen et al., 

2006, Wassmann et al., 2007, Malone et al., 2007). Estes resíduos de aminoácidos são 

também conservados no domínio GGDEF de XAC0610, com exceção da substituição G 

para A do primeiro resíduo de glicina de seu motivo GGDEF (Figura 76C). O motivo 

AGDEF de XAC0610, entretanto, não compromete a atividade de DGC da proteína, 

como verificado nos ensaios de atividade enzimática in vivo e in vitro utilizando a 

proteína recombinante XAC0610HIS-35-880 (Figuras 28 e 31). A DGC ECA3270 de 

Pectobacterium atrosepticum também possui um motivo GGDEF não canônico e retém 

sua atividade de DGC mesmo quando seu motivo SGDEF é mutado para AGDEF 

(Perez-Mendoza et al., 2011).  

 

5.1.2. XAC0610 exerce controle na motilidade de Xac independentemente de 

sua atividade de DGC 

XAC0610 é uma proteína homóloga a XC_0637 de X. campestris pv campestris 

(Xcc) (Tabela 19). As proteínas XC_0637 e XAC0610 possuem 79% de identidade e 

88% de similaridade. O nocaute de Xc_0637 em Xcc leva a um fenótipo de redução de 

virulência em rabanete (Chinese Radish), e também a uma redução nas atividades de 

endoglucanases e endomanases extracelulares produzidas pela cultura bacteriana 

(Ryan et al., 2007). 

Para investigar a função biológica de XAC0610 nós decidimos construir uma 

linhagem nocaute: XacΔ0610. Na linhagem XacΔ0610 o gene xac0610 foi substituído 

por uma cópia truncada em que a região que codifica para os resíduos de aminoácidos 

15 a 868 da proteína selvagem foi removida. Diferentemente do que foi observado em 

Xcc, a inativação do gene xac0610 não afetou a virulência de Xac (Figura 63) e nem 
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sua produção de enzimas extracelulares (Figuras 61 e 62). Por outro lado, a linhagem 

XacΔ0610 apresentou um aumento na motilidade da colônia bacteriana em meio de 

cultura SB semi-sólido (Figura 59). A motilidade de Xac em meio SB semi-sólido, 

chamada de sliding motility, é dependente da produção de exopolissacarídeos (EPS) e 

independente do flagelo ou do pilus do tipo IV (Guzzo et al., 2009, Gottig et al., 2009, 

Malamud et al., 2011). 

Vários estudos têm demonstrado um papel para o c-di-GMP na regulação de 

diferentes formas de motilidade bacteriana, onde, geralmente, altos níveis intracelulares 

de c-di-GMP inibem a motilidade (Romling et al., 2005, Romling & Amikam, 2006, Fouhy 

et al., 2006, Cotter & Stibitz, 2007). Para investigar se o controle que XAC0610 exerce 

na motilidade de Xac é dependente da atividade de DGC da proteína, nós 

complementamos a linhagem XacΔ0610 com um gene xac0610 mutado codificando 

uma enzima cataliticamente inativa (XacΔ0610 + D797A/E798A). A linhagem XacΔ0610 

+ D797A/E798A apresentou um fenótipo de motilidade reduzida em meio SB semi-

sólido (Figura 59 B), indicando que XAC0610 regula negativamente a motilidade de Xac 

de forma independente da sua atividade de DGC. Consistente com este resultado, a 

complementação da linhagem XacΔ0610 com apenas os domínios GAF_PAS(A-D) do 

N-terminal de XAC0610 (resíduos 1-701), resultou no mesmo fenótipo de motilidade 

reduzida obtido na complementação com a proteína selvagem inteira (Figura 59 B). Por 

outro lado, a linhagem XacΔ0610 complementada apenas com o domínio GGDEF do C-

terminal de XAC0610 (XacΔ0610 + GGDEF), apresentou um fenótipo de aumento da 

motilidade, similar ao da linhagem nocaute (Figura 59 B). Estes resultados indicam que 

a presença dos domínios N-terminais GAF e PAS de XAC0610 são suficientes para 

inibir a motilidade de Xac em meio SB semi-sólido.  
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A regulação negativa da motilidade de Xac pelos domínios GAF e PAS de 

XAC0610 talvez ocorra via interações proteína-proteína entre estes domínios e uma 

proteína efetora ainda não identificada. Em ensaios de duplo-híbrido em leveduras 

utilizando fragmentos de XAC0610 como isca foi observada uma alta frequência de 

presas consideradas falso-positivas e algumas presas possivelmente positivas, 

envolvidas no metabolismo de carboidratos (XAC1770 e XAC2596) ou peptídeos 

(XAC0552 e XAC2831), porém isoladas uma única vez cada (Tabela 14 e 15, Figura 

70). Resultados similares também foram observados por Docena (2006) que utilizou a 

proteína XAC0610 inteira como isca e identificou 8 presas diferentes, sendo 6 falso-

positivas e duas possivelmente verdadeiras, também isoladas uma única vez, XAC3901 

(um transportador de pequenas moléculas da “Major Facilitator Superfamily”, MFS-1,) e 

XAC0465 (metaloproteinase da família de termolisinas). O fragmento XAC0610(aa452-

722), contendo os domínios PAS_C e PAS_D, interagiu também com uma proteína 

hipotética, XAC2506, que apresenta predição de localização citoplasmática, porém não 

apresenta domínios proteicos conhecidos (Tabela 15 e Figura 70). Estes resultados 

indicam que XAC0610 talvez possa exercer algum tipo de influência sobre o 

metabolismo de carboidratos e peptídeos, mas o mecanismo exato de controle, assim 

como a existência de possíveis efeitos sobre os fenótipos observados para a linhagem 

XacΔ0610, ainda precisam ser mais profundamente estudados.  

 

5.1.3. A atividade de DGC de XAC0610 confere proteção a Xac contra o 

estresse oxidativo provocado por H2O2 

Alguns domínios GAF e PAS foram caracterizados como domínios sensores, 

com papel no controle da atividade enzimática em resposta a concentração de oxigênio 
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ou alterações do estado redox celular (Chang et al., 2001, Kurokawa et al., 2004, Sousa 

et al., 2007, Qi et al., 2009, Green et al., 2009, He et al., 2009). Embora não existam, 

até o momento, evidências de que os domínios GAF e PAS de XAC0610 possam atuar 

como domínios sensores, estudos de sobrevivência bacteriana na presença de H2O2 

mostraram que a linhagem nocaute XacΔ0610 possui menor resistência ao estresse 

oxidativo causado por H2O2 que a linhagem selvagem de Xac (Figura 64). Estudos de 

complementação da linhagem XacΔ0610, com o gene selvagem ou com a mutação 

D797A/E798A, mostraram que a restauração do fenótipo para uma maior tolerância de 

Xac ao estresse oxidativo causado por H2O2 é dependente da atividade de DGC de 

XAC0610 (Figura 64).  

Para avaliar se o fenótipo observado de resistência de Xac a H2O2 está 

relacionado apenas com a atividade de DGC XAC0610, ensaios de sobrevivência 

celular a H2O2 também foram realizados utilizando linhagens de Xac com 

concentrações intracelulares de c-di-GMP potencialmente elevadas, como a linhagem 

nocaute XacΔRpfG, que não possui o gene da fosfodiesterase de c-di-GMP RpfG 

(contendo um domínio HD-GYP) (Andrade et al., 2006, Ryan et al., 2006a, Ryan et al., 

2010), ou a linhagem selvagem superexpressando a diguanilato ciclase XAC2810, 

contendo um domínio GGDEF conservado. Os resultados mostraram que o aumento da 

proteção de Xac contra H2O2 está correlacionado com o aumento dos níveis 

intracelulares de c-di-GMP, em células contendo um domínio GGDEF de XAC0610 

funcional (Figura 64). 

Embora o mecanismo exato não esteja determinado, correlações entre a via de 

sinalização por c-di-GMP e a resposta ao estresse oxidativo foram observadas também 

em estudos com outras bactérias, como E. coli (Tuckerman et al., 2009, Lacey et al., 
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2010), A. xylinum (Chang et al., 2001, Qi et al., 2009) e X. campestris (He et al., 2009). 

Xac é uma bactéria fitopatogênica aeróbica e, portanto está susceptível a exposição a 

H2O2 gerado pela própria respiração aeróbica bacteriana, ou como um mecanismo de 

defesa da planta durante as interações planta-patógeno (Green & Paget, 2004, 

Jittawuttipoka et al., 2009, Tondo et al., 2010). Os resultados deste trabalho indicam 

que a via de sinalização por c-di-GMP é importante para promover a proteção das 

células de Xac contra o estresse oxidativo provocado por H2O2, e que a atividade de 

DGC de XAC0610 fornece uma importante contribuição para elevar a concentração 

intracelular de c-di-GMP, necessária para adquirir o nível de proteção exibido pela 

linhagem selvagem.  

 

5.2. A caracterização da atividade enzimática de XAC0610 origina uma nova visão 

para a análise cinética de DGCs 

5.2.1. A atividade específica de DGC de XAC0610 depende da concentração 

de proteína e de seus domínios GAF e PAS (A-D) 

As DGCs catalisam uma reação de condensação entre duas moléculas de 

substrato idênticas (GTP), as quais se ligam a dois domínios GGDEF também idênticos, 

resultando na formação de um produto simétrico (c-di-GMP). Para realizar esta tarefa, 

as DGCs ativas precisam assumir um estado conformacional dimérico competente para 

a realização da catálise (Chan et al., 2004, Wassmann et al., 2007). A ativação 

enzimática pela dimerização é, portanto, um dos mecanismos utilizados para o controle 

da atividade de DGC. Este mecanismo de controle pode ser mediado por um domínio 

adjacente que regula a dimerização de maneira dependente (Paul et al., 2007, 

Wassmann et al., 2007) ou independente (De et al., 2008) de um sinal. Por exemplo, os 
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domínios GAF e PAS de XAC0610 poderiam contribuir para a oligomerização 

apropriada da proteína, necessária para a produção de uma enzima cataliticamente 

competente. De fato, como mostrado na Figura 28, a remoção dos domínios GAF e 

PAS (A-D) leva a uma grande redução da coloração vermelha exibida pelas colônias de 

E. coli expressando XAC0610HIS-701-880 em comparação com as colônias expressando 

XAC0610HIS-35-880. Além disso, em ensaios de atividade enzimática in vitro, a proteína 

recombinante XAC0610HIS-701-880 apresentou uma atividade de DGC extremamente 

baixa (Figura 36). Estes resultados indicam que os domínios GAF e PAS de XAC0610 

são necessários para a obtenção de altos níveis de atividade de DGC, provavelmente 

por facilitarem a aproximação dos dois domínios GGDEF formando um homodímero 

competente para a síntese de c-di-GMP.   

Em ensaios por gel filtração analítica, XAC0610HIS-35-880 e o mutante XAC0610-

K759AHIS-35-880 eluíram com um peso molecular aparente de aproximadamente 360 kDa 

(Tabela 9), que corresponde a quatro vezes o peso molecular predito para um 

monômero de XAC0610HIS-35-880 (94,4 kDa). Uma estrutura quaternária tetramérica já foi 

observada para a DGC WspR de P. aeruginosa, onde este complexo existiria apenas 

como uma espécie oligomérica intermediária durante a conversão de um dímero 

compacto ativo em um dímero alongado inativo (De et al., 2008). Entretanto, como 

XAC0610 é uma proteína grande, composta por seis domínios, é possível que ela adote 

uma conformação estendida que influencie sua migração pela coluna de gel filtração, 

resultando numa superestimação de seu peso molecular por esta técnica. Por exemplo, 

a proteína FimX de P. aeruginosa forma um dímero elongado que comporta-se como se 

fosse um tetrâmero em análises por gel filtração (Navarro et al., 2009).  Para determinar 

de forma não ambígua o estado oligomérico de XAC0610 em solução, a proteína 
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recombinante XAC0610HIS-35-880 foi analisada por outras técnicas de determinação de 

peso molecular. Os resultados dos ensaios de ligação cruzada com glutaraldeído 

(Figura 46), eletroforese em gel não-desnaturante (Figuras 48 e 49), espalhamento de 

luz dinâmico (Figura 50) e estático (Figura 51) e análises por SEC-MALS (Figura 52, 

Tabela 11) indicaram que XAC0610HIS-35-880, em concentrações micromolares, se 

comporta predominantemente como uma espécie dimérica.  Medidas de fluorescência 

intrínseca de resíduos de triptofano também foram realizadas para tentar detectar 

alterações no estado oligomérico de XAC0610HIS-35-880 em concentrações nanomolares 

de proteína (Figura 53). Entretanto estes experimentos não apontaram indícios de 

alteração no estado oligomérico de XAC0610HIS-35-880 na faixa de concentração testada 

(1 μM a 58,5 nM). 

Como a dimerização é necessária para que a atividade de DGC ocorra, as DGCs 

que são submetidas à regulação de atividade por meio do controle da dimerização 

devem apresentar constantes de dissociação proteína-proteína relativamente altas (i.e. 

baixa afinidade) na ausência de um sinal exógeno ou ligante estimulatório. Por 

exemplo, estudos com a DGC PleD de C. crescentus demonstraram uma alta 

dependência da atividade específica de DGC com a concentração enzimática, na faixa 

de concentração de 0,1 a 1 μM, e que a fosforilação do seu domínio regulador de 

resposta provoca uma diminuição no KD (constante de dissociação) de dimerização da 

proteína de 100 μM para 10 μM (Chan et al., 2004, Paul et al., 2007, Wassmann et al., 

2007). Se a atividade de DGC é dependente da capacidade de dimerização da 

proteína, é esperado que a sua atividade específica fosse reduzida em concentrações 

submicromolares de proteína.  
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A Figura 41 (C) mostra que a atividade específica de XAC0610HIS-35-880 é 

relativamente constante em concentrações de enzima maior ou igual a 0,25 μM. 

Entretanto, abaixo desta concentração, a atividade específica de XAC0610HIS-35-880 é 

reduzida. Estes dados podem ser racionalizados quando se assume que a atividade 

específica de XAC0610HIS-35-880 reflete diretamente a fração de cadeias polipeptídicas 

em um estado oligomérico ativo. Embora os dados na Figura 41 (C) não sejam 

suficientes para permitir o cálculo com precisão da constante de dissociação (KD), eles 

indicam um limite superior para o KD de XAC0610HIS-35-880 como sendo inferior a 1 μM. 

Como somente uma atividade residual de DGC foi observada para o domínio 

GGDEF isolado, os domínios GAF e PAS de XAC0610 são provavelmente requeridos 

para a oligomerização protéica. Além de facilitarem a oligomerização proteica (Zoraghi 

et al., 2004, Moglich et al., 2009), alguns domínios GAF e PAS podem atuar como 

domínios sensores para alterações em estímulos como luz, potencial redox, oxigênio, 

nucleotídeos ou outros pequenos ligantes (Ponting & Aravind, 1997, Taylor & Zhulin, 

1999, Ho et al., 2000, Martinez et al., 2002a, Hurley, 2003, Moglich et al., 2009). 

Entretanto, o controle da atividade de DGC por meio de domínios sensores GAF ou 

PAS é ainda pouco compreendido. Foi demonstrado que o domínio PAS de AxDGC2 de 

Acetobacter xylinum se liga a um grupo FAD (flavina adenina dinucleotídeo) e que a 

atividade de DGC da proteína é modulada pelo estado redox deste cofator (Qi et al., 

2009). Por outro lado, os autores deste estudo não investigaram se a regulação da 

atividade de AxDGC2 ocorre apenas via dinâmica conformacional da proteína induzida 

pelo estado redox do grupo FAD ou se ocorrem também alterações no estado 

oligomérico da proteína. Em outro estudo, com cinco proteínas contendo domínios GAF 

e GGDEF, foi verificado que apenas a presença do domínio GAF é suficiente para o 
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desenvolvimento da atividade de DGC in vitro, a qual não foi estimulada pela adição de 

possíveis ligantes para o domínio GAF (Ryjenkov et al., 2005). É possível que a 

atividade de DGC de XAC0610 possa ser modulada por meio da ligação de ligantes aos 

seus domínios GAF ou PAS. Entretanto, o espectro de absorção UV-visísel da proteína 

recombinante XAC0610HIS-35-880 não forneceu evidências da presença de possíveis 

cofatores como grupos FAD ou Heme (dados não mostrados), ambos os quais são 

frequentemente encontrados associados a domínios GAF ou PAS (Gilles-Gonzalez & 

Gonzalez, 2005, Moglich et al., 2009). Assim, até o momento acreditamos que nenhum 

ligante exógeno é necessário para a ativação da atividade de DGC de XAC0610. 

 

5.2.2. A cinética enzimática de XAC0610 sugere um mecanismo de ligação 

cooperativa dos substratos ao sítio ativo 

Os resultados deste trabalho mostram que XAC0610 possui atividade de DGC 

tanto in vivo quanto in vitro. Entretanto, várias observações sugerem que XAC0610 não 

está submetida à inibição alostérica pelo produto, um mecanismo regulatório 

comumente utilizado para o controle da atividade de DGC. XAC0610 não apresenta um 

sítio inibitório (sítio primário, Ip) conservado, caracterizado pelo motivo RxxD (em que x 

representa qualquer aminoácido). No alinhamento de sequencias entre o domínio 

GGDEF de XAC0610 e os domínios GGDEF das DGCs bem caracterizadas PleD (de C. 

crescentus) e WspR (de P. aeruginosa) foi verificado que XAC0610 possui um motivo 

GxxY ao invés de RxxD no local usual para o sítio Ip, geralmente encontrado a cinco 

resíduos de aminoácidos antes do motivo GG(D/E)EF (Christen et al., 2006). Em 

segundo lugar, os ensaios de atividade in vitro de DGC mostraram que uma pequena 

quantidade de XAC0610HIS-35-880 (0,25 μM) é capaz de converter em produto (c-diGMP) 
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quase toda a quantidade inicial de substrato (1 mM de GTP), dentro de um período de 

66 minutos ou menos (Figura 31). Se a inibição pelo produto existisse, seria esperado 

que uma fração de substrato persistisse, sem ser consumida, por um longo período de 

tempo. Além disso, em experimentos de desnaturação térmica monitorada por 

dicroísmo circular, não foram observadas diferenças na estabilidade de XAC0610HIS-35-

880 (2 μM) quando os experimentos foram realizados na presença ou ausência de 50 μM 

c-diGMP (Figura 43). Por último, em ensaios de atividade enzimática in vitro, também 

não foram observadas diferenças na atividade de DGC de XAC0610HIS-35-880 quando os 

ensaios foram realizados na presença ou ausência de até 8 μM c-diGMP (Figura 42). 

Inibição não-competitiva pelo produto, que envolve a ligação de c-diGMP a um 

sítio-I, corresponde um mecanismo alostérico bem caracterizado, apresentado por um 

conjunto de proteínas contendo um domínio GGDEF, para o controle da atividade de 

DGC (Chan et al., 2004, Christen et al., 2006, Wassmann et al., 2007, Seshasayee et 

al., 2010). Este mecanismo é considerado como sendo muito importante para a correta 

manutenção das concentrações fisiológicas de c-di-GMP (Chan et al., 2004, Christen et 

al., 2006). De fato, alguns estudos demonstram um efeito tóxico para a célula quando 

proteínas DGCs contendo mutações no sítio-I são superexpressas in vivo (Christen et 

al., 2006, Ryjenkov et al., 2005). Foi sugerido que este efeito tóxico pode ser causado 

devido a um esgotamento da quantidade de GTP disponível para outros processos 

celulares ou mesmo pelos efeitos adversos da própria elevação não-fisiológica dos 

níveis intracelulares de c-di-GMP (Christen et al., 2006). Entretanto, estima-se que das 

proteínas que possuem um domínio GGDEF com sítio-A conservado, portanto 

possivelmente ativas, cerca de 30% apresentam um sítio-I degenerado (Christen et al., 
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2006, Seshasayee et al., 2010). Por exemplo, das 24 proteínas GGDEFs de Xac, que 

apresentam um sítio-A potencialmente ativo, 8 não apresentam sítio-I conservado 

(XAC0258, XAC0593, XAC0610, XAC0644, XAC1938, XAC2382, XAC2810 e 

XAC3460). Portanto, provavelmente estas proteínas devem estar submetidas a 

mecanismos alternativos de controle da atividade de DGC (Yang et al., 2011). Como 

XAC0610 tem um sítio-I degenerado, possui uma atividade de DGC mensurável e não 

apresenta evidências de inibição pelo produto, esta proteína constitui-se em um bom 

modelo para estudos de cinética enzimática de DGCs com ausência de inibição 

alostérica.  

Os dados de cinética enzimática de XAC0610HIS-35-880 sugerem um efeito de 

cooperatividade positiva para a ligação dos substratos, com uma constante de 

dissociação para a ligação da primeira molécula de GTP (K1) cerca de 3-5 vezes maior 

que a constante de dissociação para a ligação da segunda molécula de GTP (K2) 

(Tabela 12). É importante resaltar que todos os dados cinéticos de DGCs publicados 

até o momento foram tratados utilizando as premissas do modelo cinético de Michaelis-

Menten (Christen et al., 2006, Wassmann et al., 2007, Boehm et al., 2009, De et al., 

2009, Qi et al., 2009, Yang et al., 2011). Entretanto, a equação de Michaelis-Menten, 

que é válida apenas para enzimas que se ligam a um único substrato ou para enzimas 

bissubstratos em condições em que a concentração de um dos substratos é fixa 

(Purich, 2010), é claramente inadequada para a análise da cinética de DGCs. Isto 

porque, a reação de DGC envolve duas moléculas de substrato idênticas que se 

condensam para formar um produto simétrico (c-di-GMP). O modelo mais simples para 

representar este mecanismo, mostrado na Figura 54 (C), leva a obtenção de uma 

equação de velocidade (Eq. 5, ver Material e Métodos) que é de segunda ordem em 
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relação ao substrato (GTP) e, portanto, possui o termo [S]2. Este termo [S]2 leva a 

obtenção de um gráfico V0 x [S] não-hiperbólico e de um gráfico 1/V0 x 1/[S] não-linear 

(Figura 54). Isto será verdade mesmo para o caso de uma enzima DGC não apresentar 

cooperatividade entre os dois sítios de ligação do substrato (i.e., quando K1= K2= K). 

Neste caso a Eq. (5) pode ser simplificada para: 

𝑽𝟎 =
𝑽𝒎𝒂𝒙[𝑺]

𝟐

𝑲𝟐+𝟐𝑲[𝑺]+[𝑺]𝟐
      (7). 

As Equações (5) e (7) mostram que o caráter sigmoidal do gráfico V0 x [S] é 

derivado do fato de que em baixo [S], a relação V0 x [S] é parabólica (V0  [S]2) ao invés 

de linear (V0  [S]) como observado para a cinética de Michaelis-Menten. A Equação (7) 

também mostra que, na ausência de cooperatividade, a região parabólica do gráfico 

sigmoidal V0 x [S] ficará restrita ao intervalo de [S], onde [S] << K. Se o valor da 

constante K for muito pequeno, então a natureza sigmoidal do gráfico V0 x [S] pode não 

ser detectada em experimentos onde a menor concentração de substrato utilizada for 

igual ou maior do que K. Para a situação mais abrangente, descrita pela Equação (5), a 

região parabólica do gráfico sigmoidal V0 x [S] ficará restrita ao intervalo de [S], onde 

2K2[S]+[S]2 << K1K2, ou seja, onde [S] << ((K1/K2+1)1/2-1)K2. Para XAC0610HIS-35-880 este 

fator tem um valor de aproximadamente 19 μM, utilizando os valores de K1 e K2 

descritos na Tabela 12. Como a menor concentração de GTP utilizada nos 

experimentos cinéticos com XAC0610HIS-35-880 foi cerca de 9 μM, a natureza sigmoidal 

do gráfico V0 x [S] na Figura 54 (A) apresenta-se pouco evidente, embora o desvio em 

relação a cinética de Michaelis-Menten seja claramente observado pelos gráficos de 

duplo recíproco mostrados nas Figuras 54 (B) e 56 (B e D). A Figura 78 apresenta mais 
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alguns exemplos de gráficos V0 x [S] obtidos por simulações cinéticas utilizando casos 

hipotéticos em que K1 e K2 variam entre 50 e 500 μM. Nestas simulações, pode ser 

observado que, se uma maior quantidade de dados utilizando baixo [S] puder ser 

obtida, a natureza sigmoidal do gráfico V0 x [S] ficará evidente para todas as situações, 

isto é, não-cooperatividade (linhas verde e vermelha), cooperatividade positiva (linha 

roxa) ou mesmo cooperatividade negativa (linha laranja). Finalmente, para ilustrar 

melhor as consequências da utilização de um modelo cinético incorreto, nós utilizamos 

a Eq. (5) para calcular os dados cinéticos de uma enzima DGC hipotética que 

apresenta K1 = 500 μM, K2 = 100 μM e kcat = 100 unidade arbitrárias (linha e quadrados 

pretos nas Figuras 78 C e D). A Figura 78 (C) mostra que, se os dados forem ajustados 

à equação de Michaelis-Menten (linha azul), o valor de kcat será superestimado em 19% 

e o KM será calculado como sendo 546 μM, um valor também maior do que os 

verdadeiros valores de K1 ou K2.  Além disso, se um modelo não-cooperativo for 

assumido, utilizando a restrição K1= K2 (linha vermelha), o valor de kcat também será 

superestimado em 8% enquanto que a constante K (= K1 = K2) será estimada com um 

valor intermediário igual a 170 μM (Figura 78 C). 

 



206 

 

 

Figura 78 – Simulações cinéticas. A e B) Simulações de gráficos V0 vs [S] para 
enzimas que seguem a cinética de Michaelis-Menten (curva preta) ou o modelo cinético 
proposto para as DGCs (curvas vermelha, verde, violeta e laranja). Os valores de KM, 
K1 e K2 utilizados para a obtenção das curvas de simulação estão indicados na figura. 
kcat foi fixado em 100 unidades arbitrárias, ou seja, em todas as simulações o mesmo 
Vmax é obtido em altas [S]. Figuras (A) e (B) representam as mesmas curvas, e se 
diferem apenas no intervalo de [S] que está sendo exibido. Note que, enquanto o 
gráfico do modelo de Michaelis-Menten é linear em baixo [S], o gráfico V0 vs [S] para o 
modelo cinético de DGC é parabólico em baixo [S], independentemente do modo de 
ligação do substrato, se não-cooperativo (vermelho e verde), com cooperatividade 
positiva (violeta) ou negativa (laranja). C e D) Os dados cinéticos (quadrados pretos) de 
uma enzima DGC hipotética foram calculados pela Eq. (5) considerando K1 = 500 μM, 
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K2 = 100 μM e kcat = 100 unidades arbitrárias. Este conjunto de dados foi então 
ajustado à equação de Michaelis-Menten (curva azul) e ao modelo cinético proposto 
para as DGCs considerando o caso de não-cooperatividade (aplicando a restrição K1 = 
K2, Eq. 7, curva vermelha) ou de cooperatividade (Eq. 5, curva preta). Abaixo do gráfico 
são apresentados os parâmetros cinéticos calculados utilizando cada um dos 3 
modelos. Figuras (C) e (D) representam o mesmo conjunto de dados, analisado em (C) 
de maneira a permitir variações no valor de kcat ou mantendo-o fixo a 100 unidades 
arbitrárias (asteriscos) no caso das análises em (D). 

 

Até onde sabemos a ligação cooperativa de GTP a DGCs diméricas não foi 

relatada em estudos prévios, e nem mesmo a possibilidade de sua existência foi 

mencionada até então. A Figura 54 (C) mostra que mesmo o modelo mais simples que 

se possa imaginar para o funcionamento de uma DGC sugere, imediatamente, a 

possibilidade da existência de cooperatividade em relação ao substrato (seja ela 

positiva ou negativa). Considerando a natureza simétrica dos dois sítios-A ligados a 

GTP e também do produto resultante, c-di-GMP, o modelo cinético proposto parece 

razoável. Não está claro, até o momento, porque este fenômeno não foi observado em 

estudos cinéticos prévios com DGCs (Christen et al., 2006, Wassmann et al., 2007, 

Boehm et al., 2009, De et al., 2009, Qi et al., 2009, Yang et al., 2011). Uma possível 

explicação seria a de que este fenômeno de cooperatividade de ligação ao substrato 

talvez seja uma característica exibida apenas por certo grupo de enzimas DGC. É 

possível também que os desvios em relação à cinética de Michaelis-Meten observados 

neste trabalho, tenham sido mascarados por efeitos complicados de inibição pelo 

produto nas enzimas DGCs estudadas por outros grupos. Assim como XAC0610, outras 

DGCs também são enzimas complexas contendo múltiplos domínios. A presença de 

sítios alostéricos que regulam a dimerização, a própria orientação dos domínios 

GGDEF (Chan et al., 2004, Christen et al., 2006, Wassmann et al., 2007, Yang et al., 

2011) e o equilíbrio entre monômeros, dímeros e possivelmente oligômeros maiores 
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(De et al., 2008), podem introduzir níveis complexos de controle neste modelo cinético, 

os quais podem acentuar ou encobrir os efeitos da cooperatividade dependente de 

GTP. A compreensão destes mecanismos regulatórios se torna um grande desafio para 

ser alcançado a partir de um ponto de vista cinético. No entanto, é de se esperar que 

um profundo conhecimento da cinética de DGCs oligoméricas, contendo várias 

camadas de controle, seja necessário para que possamos modelar precisamente as 

vias de sinalização por c-di-GMP fisiologicamente relevantes. 

Christen et al. (2005) mostraram que, na proteína CC3396 de C. crescentus, a 

ligação de GTP em seu domínio GGDEF degenerado (KD = 4 μM) pode controlar 

alostericamente a atividade de fosfodiesterase do domínio EAL adjacente. Entretanto, 

neste caso, a proteína CC3396 é monomérica e nenhuma evidência de cooperatividade 

na ligação do GTP foi observada (Christen et al., 2005). Rao et al. (2009a) verificaram 

que o domínio GGDEF da proteína TM1788 de Thermatoga maritime apresenta baixos 

níveis de atividade de DGC devido à ligação de c-diGMP ao sítio alostérico (sítio-I), o 

que faz com que a enzima seja mantida em um estado inativo dimérico. Quando o sítio-I 

foi mutado para eliminar sua capacidade de ligação ao c-di-GMP a atividade de DGC foi 

aumentada, apesar da observação de que este mutante do domínio GGDEF de 

TM1788 comporta-se predominantemente como monômero em solução. Os autores do 

estudo especularam que, na ausência de inibição alostérica pelo produto, espécies 

diméricas da proteína se formam transientemente para produzir um complexo ativo. 

Interessantemente, a proteína TM1788 mutada apresentou indícios de uma relação 

atividade de DGC semi-quantitativa versus [GTP] fortemente sigmoidal, embora isso 

não tenha sido discutido pelos autores deste estudo (Rao et al., 2009a).  
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Ligação cooperativa do substrato pode desempenhar um importante papel na 

regulação in vivo da atividade de algumas DGCs, aumentando suas sensibilidades a 

pequenas variações nos níveis celulares de GTP. Interessantemente, vem sendo 

demonstrado que, em B. subtillis, o nucleotídeo (p)ppGpp atua como principal regulador 

da homeostase de GTP. Quando células de B. subtillis (p)ppGpp-negativas são tratadas 

com guanosina exógena, os níveis de GTP aumentam cerca de 20 vezes o seu estado 

normal. A consequência desta desregulação da homeostase de GTP é uma rápida 

morte celular (Kriel et al., 2012). Em E. coli, a concentração de GTP em células em fase 

de crescimento logarítmica foi estimada sendo igual a 1,6 mM. Entretanto quando as 

células entram em fase estacionária, a concentração de GTP diminui 4 vezes 

(Buckstein et al., 2008). As DGCs cooperativas poderiam ser mais eficientemente 

ativadas em resposta a um aumento nos níveis de GTP e também mais eficientemente 

desativadas quando os níveis de GTP fossem reduzidos. A evolução poderia ter gerado 

DGCs exibindo diferentes graus de afinidade por GTP, com diferentes constantes K1 

e/ou K2, em que cada uma destas proteínas torna-se ativa ou inativa em um 

determinado momento do ciclo celular, ou em certas condições de estresse. Desta 

forma, a ligação cooperativa ao substrato poderia ser considerada como um novo 

mecanismo relevante, pelo qual as flutuações da concentração in vivo de GTP 

poderiam ser utilizadas para modular a atividade enzimática de DGCs.  

O fenômeno da cooperatividade permite aos sistemas químicos uma resposta 

tudo ou nada em uma faixa reduzida de concentrações de substrato. Por exemplo, na 

ausência de cooperatividade, a mudança conformacional dependente de ligante entre 

dois estados conformacionais requer uma alteração de 81 vezes na concentração do 

ligante para alternar 90% de uma conformação em 90% de outra. Dependendo do grau 
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de cooperatividade, esta mudança populacional pode ser alcançada em um intervalo de 

concentração muito mais estreito (Fersht, 1999, Edelstein et al., 2010). Será 

interessante determinar se, em alguns genomas bacterianos que codificam para um 

grande número de DGCs ativas, algumas dessas enzimas sejam ajustadas para 

responder de um modo cooperativo a flutuações muito pequenas nos níveis de 

substrato. Deste modo, as pequenas flutuações nos níveis celulares de GTP poderiam 

potencialmente ser utilizadas como sinais para finos ajustes em processos 

fisiologicamente importantes.   

 

5.3. Estudos funcionais e bioquímicos com XAC2446 revelam evidências de 

comunicação entre as vias de sinalização por c-di-GMP e (p)ppGpp em Xac 

5.3.1. Estrutura e organização do gene xac2446 

Uma descrição dos genes localizados próximos a xac2446 no genoma de Xac é 

encontrada na Tabela 18. O gene xac2446 possui a mesma orientação no genoma de 

Xac que os genes xac2442, xac2443, xac2444 e xac2445 (Figura 79 A). Esta 

orientação possibilitaria a existência de uma organização destes genes em um único 

operon, apesar de ferramentas de predição de operons indicarem que apenas os genes 

xac2443 e xac2444 fazem parte de uma mesma unidade transcricional (Price et al., 

2005, Taboada et al., 2012). Os genes que apresentam a mesma orientação genômica 

do gene xac2446 codificam para proteínas hipotéticas, sendo que apenas XAC2443 e 

XAC2444 possuem domínios proteicos conhecidos. XAC2443 possui o domínio 

SIR2_2, envolvido na desacetilação de proteínas (Zhao et al., 2004, Schwer & Verdin, 

2008), e XAC2444 apresenta um domínio de função desconhecida (DUF87) que possui 
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similaridade com outros domínios envolvidos na divisão celular (FtsK_SpoIIIE), ligação 

ao DNA (TrwB_AAD_bind) ou replicação do DNA (AAA_10 e AAA_22). 

 

Tabela 18 – Descrição dos genes adjacentes a xac2446 no genoma de Xac. 

Gene Notação Arquitetura de domínios 

xac2441 
(repA) 

replication protein RepA_C 

xac2442 hypothetical protein Nenhum domínio conhecido 

xac2443  hypothetical protein SIR2_2; AstE_AspA 

xac2444 hypothetical protein DUF87; AAA_10; TrwB_AAD_bind; FtsK_SpoIIIE; 

AAA_22 

xac2445 hypothetical protein Nenhum domínio conhecido 

xac2447 
(cheW) 

chemotaxis protein CheW 

xac2448 
(mcp) 

chemotaxis protein MCPsignal; 4HB_MCP_1; HAMP; Reo_sigmaC; 

Mur_ligase_C; DUF1043; SPC25; ANTH 

(Fonte: KEGG - http://www.genome.jp/kegg/) 
 

 

Figura 79 – (A) Orientação do gene xac2446 no genoma de Xac. (B) Sequência 
de nucleotídeos do gene xac2446 e sua correspondente sequência de aminoácidos 
traduzida na região vizinha ao códon de iniciação TTG anotado para a metionina +1 
(quadrado cinza). Possíveis códons de iniciação ATG são encontrados nas posições -
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15 e +52 (quadrados pretos) da mesma janela de leitura do códon de iniciação TTG 
anotado.  
 

O gene xac2446 também foi anotado com o códon de iniciação alternativo TTG 

(da Silva et al., 2002). Entretanto, códons de iniciação canônicos (ATG) também podem 

ser encontrados nas posições -15 ou +52 da mesma janela de leitura para o gene 

xac2446 (Figura 79 B), indicando que o códon de iniciação verdadeiro pode ser 

diferente do anotado.  O códon de iniciação do gene xcv2623, homólogo de xac2446 

em X. campestris pv. vesicatoria (Tabela 19), foi anotado como sendo o correspondente 

códon -15 de xac2446 (Figura 81) (Thieme et al., 2005). 

 

Tabela 19 – Distribuição das proteínas estudadas nos genomas de diferentes linhagens 

de Xanthomonas. 

Arquitetura de domínios 
Xac 
 306 

Xcc  
8004 

Xcc 
33913 

Xcv  
85-10 

 XAC0610 XC_0637  XCC3523 XCV0667 

 XAC1185 XC_3162 XCC1087 XCV1211 

 XAC2446 XC_1803 XCC2313 XCV2623 

 XAC2897 XC_1383 XCC2731 XCV3048 

 

A expressão do gene Xc_1803, homólogo a xac2446 em X. campestris pv 

campestris (Xcc) (Tabela 19), é influenciada pelo regulador pós-transcricional 

RsmA/CsrA (Lu et al., 2012). RsmA (Regulator of Secondary Metabolism), ou seu 

ortólogo CsrA (Carbon Storage Regulator), é uma proteína regulatória que controla 

diversos processos bacterianos como metabolismo de carbono (Sabnis et al., 1995, Liu 

et al., 1995), formação de biofilme (Jackson et al., 2002, Wang et al., 2005, Lu et al., 
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2012), motilidade (Wei et al., 2001, Ang et al., 2001), captação de peptídeos (Dubey et 

al., 2003), comunicação célula-célula (Quorum sensing) (Lenz et al., 2005) e virulência 

(Heurlier et al., 2004, Chao et al., 2008, Mulcahy et al., 2008). Estudos em E. coli e 

Salmonella typhimurium mostraram que CsrA também controla o metabolismo de c-di-

GMP por meio da regulação direta da expressão de proteínas diguanilato ciclases 

(Jonas et al., 2008, Jonas et al., 2010). A regulação desses processos por RsmA/CsrA 

é exercida pela ligação específica da proteína ao motivo 5’-A(N)GGA-3' localizado 

próximo ou sobre o sítio de Shine-Delgarno (Valverde et al., 2004, Mercante et al., 

2009, Lapouge et al., 2013, Kulkarni et al., 2014), afetando assim a tradução e/ou 

estabilidade dos mRNAs alvos (Wei et al., 2001, Dubey et al., 2003, Wang et al., 2005). 

A deleção de RsmA em Xcc resultou em um aumento dos níveis de transcrição de 7 

genes que codificam para proteínas contendo um domínio GGDEF ou ambos os 

domínios GGDEF e EAL, sendo demonstrada uma interação direta entre RmsA e o 

transcrito de 5 destes genes (Xc_1803, Xc_1824, Xc_2228, Xc_2715 e Xc_2866) (Lu et 

al., 2012). Fazendo um paralelo entre Xcc e Xac, é provável que RsmA de Xac 

(codificado pelo gene xac1743) afete também a estabilidade e/ou tradução do transcrito 

do gene xac2446, entretanto experimentos futuros precisam ser realizados para testar 

esta hipótese. 

XAC2446 é uma proteína de 346 resíduos de aminoácidos, composta por dois 

domínios: um domínio GAF e um domínio GGDEF (Figura 80 A e B). O domínio 

GGDEF de XAC2446 não deve apresentar atividade de DGC, pois possui um motivo 

GGDEF degenerado (ACDQF), além da ausência de outros resíduos de aminoácidos 

importantes para a catálise (Figura 17 e Tabela 7). XAC2446 também não possui um 

sítio inibitório conservado (Figura 17 e Tabela 7). Intrigantemente, Lu et al. (2012) 
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conseguiram observar uma pequena atividade de DGC utilizando o domínio GGDEF 

purificado de XC_1803, a proteína homóloga a XAC2446 em Xcc (Tabela 19). Como 

pode ser visto na Figura 81, XC_1803 também possui um motivo GGDEF degenerado 

(GAAHF) e, portanto, era de se esperar que fosse uma enzima inativa, embora esta 

observação não tenha sido discutida pelos autores desse estudo.  

 

 

Figura 80 – (A) Arquitetura de domínios de XAC2446. A delimitação entre os 
domínios foi identificada de acordo com o banco de dados do Pfam (Punta et al., 2012). 
(B) Modelo por homologia da estrutura dos domínios GAF e GGDEF de XAC2446 
obtido com o programa Phyre (Kelley & Sternberg, 2009) baseado nas estruturas de 
fRMsr (PDB: 3MMH), de Neisseria meningitidis (Gruez et al., 2010), e NP_951600.1 
(PDB: 3EZU), de Geobacter sulfurreducens, respectivamente. 

 

5.3.2. XAC2446 exerce controle positivo sobre a motilidade bacteriana e 

controle negativo sobre a formação de biofilme  

As proteínas XAC2446 e XC_1803, de Xcc 8004, possuem 61% de identidade e 

73% de similaridade. O nocaute de Xc_1803 em Xcc não levou a alterações nos 
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fenótipos avaliados, como virulência, atividades de endoglucanases e endomanases 

extracelulares, motilidade ou formação de biofilme (Ryan et al., 2007). Diferente do 

observado em Xcc, estudos fenotípicos com a linhagem nocaute XacΔ2446 mostraram 

que XAC2446 regula negativamente a formação de biofilme bacteriano em superfície 

abiótica (Figura 69) e, em contra partida, regula positivamente a motilidade de Xac em 

meio SB semi-sólido (Figura 67).  

 

 

Figura 81 – Alinhamento de sequências entre XAC2446 e seus homólogos: 
XC_1803, de X. campestris pv. campestris (Xcc), e XCV2623, de X. campestris pv. 
vesicatoria (Xcv). O quadrado transparente indica a localização do motivo GGDEF não 
canônico de XAC2446 e seus homólogos. 

 

O processo de formação de biofilme por Xac é ainda pouco compreendido. Até o 

momento sabe-se que para a formação de um biofilme maduro por Xac são necessários 

EPS (Dunger et al., 2007, Rigano et al., 2007, Guo et al., 2010), LPS (Li & Wang, 

2011b), motilidade celular dependente e independente de flagelo (Malamud et al., 2011, 
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Malamud et al., 2013), adesinas (Gottig et al., 2009) e DNA extracelular (Li & Wang, 

2011a). Além disso, os estudos indicam que diferentes vias regulatórias e de 

sinalização estão envolvidas na formação de biofilme por Xac, e que estas vias podem 

ser ativadas por vários sinais extracelulares ou intracelulares específicos (Andrade et 

al., 2006, Yan & Wang, 2011, Li & Wang, 2011a).  

Em Xcc, a formação de biofilme requer goma xantana e um exopolissacarídeo 

ainda não caracterizado cuja síntese é direcionada pelos produtos do cluster de genes 

xag (Tao et al., 2010b). Em contra partida, a enzima extracelular -(1,4)-endomanase, 

codificada pelo gene manA, tem sido associada a dispersão do biofilme (Dow et al., 

2003, Crossman & Dow, 2004, Tao et al., 2010b). O sistema Rpf/DSF, envolvido na 

comunicação célula-célula em Xanthomonas (Slater et al., 2000, Dow et al., 2003), 

influencia positivamente a expressão do gene manA e negativamente a expressão do 

cluster de genes xag (Tao et al., 2010b). O sistema Rpf/DSF está ligado a alterações 

nos níveis intracelulares de c-di-GMP por meio da ação de RpfG, uma fosfodiesterase 

de c-di-GMP, contendo um domínio HD-GYP (Ryan et al., 2006a, Dow et al., 2006, 

Andrade et al., 2006). Isto é consistente com vários estudos em diferentes bactérias em 

que a formação de biofilme tem sido associada com níveis elevados de c-di-GMP 

(Hengge, 2009, Romling, 2012, Sondermann et al., 2012, Ryan, 2013, Romling et al., 

2013). Acredita-se que os efeitos regulatórios do sistema Rpf/DSF sobre a expressão 

dos genes xag e manA sejam mediados pelo regulador transcricional Clp (Hsiao et al., 

2010). Níveis elevados de c-di-GMP influenciam negativamente a habilidade de ligação 

ao DNA de Clp (Leduc & Roberts, 2009, Gomelsky, 2009). O nocaute de clp em Xcc 

leva a uma diminuição da expressão do gene manA e um aumento da expressão dos 
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genes xag, indicando que Clp pode atuar tanto como um ativador quanto um repressor 

da transcrição de genes específicos (Lu et al., 2012). Além do sistema Rpf/DSF de 

comunicação célula-célula, o regulador traducional RsmA/CsrA, que influencia a 

expressão de alguns genes de proteínas contendo domínio GGDEF (Lu et al., 2012), o 

sistema RavS/RavR de resposta a baixa tensão de oxigênio (He et al., 2009) e o 

sistema de dois componentes RbfS/RbfR (Li & Wang, 2011a), também podem levar a 

alterações nos níveis celulares de c-di-GMP e, consequentemente, a efeitos 

divergentes na expressão dos genes xag e manA mediada pelo regulador transcricional 

Clp. Vale ressaltar que a mutação de clp não levou ao fenótipo de agregação celular em 

Xcc, sugerindo que a regulação por Clp é necessária, porém não suficiente para a 

formação de biofilme e que, provavelmente, outros processos influenciados por c-di-

GMP estão também envolvidos (He et al., 2007, Lu et al., 2012). 

Como XAC2446 não deve ser uma DGC ativa, o controle de XAC2446 sobre a 

motilidade e formação de biofilme de Xac deve ser exercido por meio de interações 

proteína-proteína. Em ensaios de duplo-híbrido em leveduras, utilizando como isca 

genes que codificam para fatores sigma da RNA polimerase de Xac, Francischini (2010) 

observou uma interação entre XAC2446 e XAC1319, um fator σECF. Os σECFs são 

fatores sigma sensíveis a sinais extracitoplasmáticos (Helmann, 2002, Brooks & 

Buchanan, 2008, Mascher, 2013). O fator σECF
XAC1319 é ortólogo aos fatores σE de E.coli 

e P. aeruginosa (chamado de AlgU) (Francischini, 2010). Os fatores σE são 

caracterizados por desempenhar diversas funções em bactérias, como controle da 

produção de exopolissacarídeos, respostas ao estresse oxidativo, choque térmico, 

virulência, densidade celular e carência de nutrientes (Miticka et al., 2003, Alba & 

Gross, 2004). Entretanto, nos ensaios de duplo-híbrido em leveduras utilizando 
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XAC2446 como isca (Tabela 16) a interação entre XAC2446 e σECF
XAC1319 não foi 

observada novamente, indicando que esta interação talvez não seja verdadeira. Por 

outro lado, foram observadas e confirmadas (Tabela 16 e Figura 72) interações de 

XAC2446 com si própria, com outra DGC, XAC2897, e com XAC1185, uma proteína 

homóloga ao domínio fosfohidrolase de SpoT. 

A interação de XAC2446 com si mesma indica que esta proteína apresenta uma 

estrutura quaternária oligomérica, assim como observado para a maioria das DGCs 

(Chan et al., 2004, Paul et al., 2007, Wassmann et al., 2007, Schirmer & Jenal, 2009). 

Análises por cromatografia de exclusão molecular com a proteína recombinante 

XAC2446HIS-1-346 (40,2 kDa) indicam a formação de um dímero com um peso molecular 

estimado de 79,4 kDa (Figura 75 B). 

XAC2897 é uma proteína transmembrana que apresenta um domínio Cache 

periplasmático e um domínio GGDEF citoplasmático (Tabela 16). Os domínios Cache 

(Ca2+ channels, chemotaxis receptors) são amplamente encontrados em bactérias e 

provavelmente possuem um papel no reconhecimento de pequenas moléculas, 

periplasmáticas e/ou extracitoplasmáticas, em diferentes classes de proteínas sensoras 

(Anantharaman & Aravind, 2000). Ao contrário de XAC2446, XAC2897 é uma DGC 

potencialmente ativa cujo domínio GGDEF apresenta resíduos de aminoácidos 

conservados envolvidos na catálise e ligação ao substrato (Figura 82). XAC2897 é 

homóloga a XCC2731 de X. campestris pv campestris linhagem ATCC 33913 (Tabela 

19). O nocaute de XCC2731 provoca aumento da aderência de Xcc em superfícies 

abióticas, indicando que XCC2731 inibe a interação da célula bacteriana com o meio 

sólido (Hsiao et al., 2011). Por outro lado, a superexpressão de XCC2731 em Xcc 

resulta na formação de agregados celulares, redução de motilidade e redução da 
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produção de fatores de virulência (Hsiao et al., 2011). Estudos de atividade do promotor 

do gene xcc2731, utilizando o gene repórter da -galactosidase, indicam que a 

expressão de xcc2731 está submetida à repressão catabólica e é reduzida também em 

condições de alta osmolaridade ou concentrações limitantes de oxigênio (Hsiao et al., 

2011). Assim como observado para o gene xcc2731, o promotor do gene xac2897 

também possui um sítio de ligação para o fator transcricional Clp (Tabela 20), 

caracterizado pela sequência consenso 5’-TGTGA(N6)TCACA-3’ (Dong & Ebright, 

1992). Em Xcc, a expressão do gene xcc2731 é reduzida na linhagem mutante clp 

indicando que a ligação de Clp a sua região promotora ativa a transcrição do gene 

xcc2731 (Hsiao et al., 2011). Em Xac, provavelmente, a ligação de Clp ao promotor do 

gene xac2897 também deve atuar como um ativador transcricional, entretanto a 

possibilidade de Clp, ao contrário, atuar como um regulador negativo de xac2897 não 

pode ser descartada sem a obtenção de dados experimentais em Xac.  

Assim como XAC2897, a proteína YeaJ, em E. coli e S. Typhimurium, também 

possui um domínio Cache periplasmático e um domínio GGDEF conservado 

(Pesavento et al., 2008, Amarasinghe et al., 2013). Amarasinghe et al. (2013) 

propuseram que alterações no periplasma ou na membrana interna de S. Typhimurium 

ativam YeaJ, que por sua vez estimula os níveis intracelulares de c-di-GMP, conduzindo 

assim a uma perda de motilidade, redução da produção de fatores de virulência, e 

aumento na produção de EPS. O papel de XAC2446 na motilidade e formação de 

biofilme em Xac pode estar correlacionado com a interação e, consequente, alteração 

nos níveis de atividade de DGC de XAC2897, onde o domínio GGDEF não conservado 

de XAC2446 atuaria provavelmente como um inibidor da atividade de DGC do domínio 
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GGDEF de XAC2897 (Figura 83). Em E. coli os domínios GGDEF isolados das 

proteínas YdaM e YciR podem formar um heterodímero inativo, em que YciR inibe a 

atividade de DGC de YdaM (Lindenberg et al., 2013). Esta interação é específica uma 

vez que ela não ocorre quando o domínio GGDEF de outra DGC (YeaP) é utilizado 

(Lindenberg et al., 2013). Entretanto, na presença de todos os domínios de YciR a 

formação do heterodímero com o domínio GGDEF de YdaM deixa de ser observada, 

indicando que esta interação deve ser transiente ou condicional (Lindenberg et al., 

2013). In vivo, a formação do heterodímero entre os domínios GGDEF de XAC2446 e 

XAC2897 pode também estar condicionada à presença de sinais ou ligantes, captados 

pelos domínios sensores Cache de XAC2897 e/ou GAF de XAC2446 (Figura 83).  

 

Tabela 20 – Provável sítio de ligação à Clp na região promotora do gene xac2897 e 

seus homólogos em outras espécies de Xanthomonas. 

Gene  
Provável sítio de ligação à Clp 

Sequência (5’ → 3’)a Localizaçãob Identidadea 

XAC2897 TGAGGcatcaaTCACA -116/-101 8/10 

XC_1383 TGAGCggtcagTCACA -117/-102 8/10 

XCC2731 TGAGCggtcagTCACA -117/-102 8/10 

XCV3048 TGAGGcagcaaTCACA -116/-101 8/10 

aBases idênticas à sequência consenso do sítio de ligação à Clp (TGTGA-N6-TCACA) estão 
em negrito e sublinhadas.  
bLocalização da sequência consenso relativa ao sítio de iniciação da tradução de cada gene. 
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Figura 82 – Alinhamento de sequências entre XAC2897 e seus homólogos em diferentes linhagens de 
Xanthomonas. Acima do alinhamento de sequências, resíduos de aminoácidos do domínio GGDEF, importantes para a 
inibição pelo produto ou para a ligação do substrato e catálise, estão destacados em negrito e sublinhados.
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Figura 83 – Modelo proposto para a inibição da atividade de DGC de XAC2897 
pela interação com XAC2446. Os domínios sensores Cache (periplasmático) de 
XAC2897 e/ou GAF (citoplasmático) de XAC2446 modulam a formação de um 
heterocomplexo entre as duas proteínas em resposta a possíveis ligantes ou estímulos 
ambientais. Na ausência da interação com XAC2446, o homodímero de XAC2897 é 
capaz de formar um sítio ativo funcional e contribuir para o aumento dos níveis 
celulares de c-di-GMP durante o processo de formação de biofilme. Por outro lado, a 
interação do domínio GGDEF não conservado de XAC2446 com o domínio GGDEF 
conservado de XAC2897 impede a correta formação de um sítio catalítico simétrico e 
funcional, inibindo a atividade de DGC e evitando o acúmulo de c-di-GMP durante a 
dispersão do biofilme.  

 

Nos ensaios de interação proteína-proteína por duplo híbrido em leveduras, 

XAC2446 também interagiu com XAC1185 (Tabela 16 e Figura 72). XAC1185 é uma 

proteína homóloga ao domínio fosfohidrolase de SpoT, e apresenta atividade de 

degradação do segundo mensageiro (p)ppGpp in vivo, sob condições específicas 

(ausência do gene rpoZ, que codifica para a subunidade ômega da RNA polimerase) 
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(Andrade, 2011). Análises cromatográficas com proteínas recombinantes indicaram 

que, individualmente, XAC2446 e XAC1185 comportam-se preferencialmente como 

homodímeros em solução, mas na presença uma da outra uma fração das proteínas 

podem formar um heterocomplexo, menos estável, provavelmente resultante da 

interação entre dois homodímeros (Figura 74 e Figura 75). É possível que in vivo a 

formação do complexo entre XAC2446 e XAC1185 seja estabilizada por algum ligante 

(c-di-GMP ou (p)ppGpp, por exemplo) ou mesmo pela ativação do domínio GAF sensor 

de XAC2446. Neste caso a interação entre XAC2446 e XAC1185 também pode ser 

importante para a regulação dos fenótipos observados para a linhagem XacΔ2446. 

Embora nenhuma alteração fenotípica tenha sido observada entre a linhagem nocaute 

XacΔ1185 e a linhagem selvagem (Figura 67 e Figura 69) (Andrade, 2011). 

O alormônio (p)ppGpp (guanosina penta- ou tetrafosfato) é conhecido por levar a 

alterações no metabolismo celular em bactérias em resposta a vários estímulos 

ambientais, como choque térmico (English et al., 2011), transição entre as fases de 

crescimento exponencial e estacionária (Lazzarini et al., 1971, Nystrom, 2004), 

carências de carbono (Flardh et al., 1994), ferro (Vinella et al., 2005), ácidos graxos 

(Battesti & Bouveret, 2006), fosfato (Spira et al., 1995) e aminoácidos (Haseltine & 

Block, 1973). O metabolismo de (p)ppGpp é controlado por enzimas da família RSH 

(RelA/SpoT Homolog), que possui como membros mais bem estudados as proteínas 

RelA e SpoT de E. coli (Haseltine & Block, 1973, Heinemeyer & Richter, 1977, Sy, 1977, 

An et al., 1979, Hernandez & Bremer, 1991). As proteínas da família RSH 

compreendem enzimas monofuncionais, que podem apresentar apenas o domínio de 

síntese ou de degradação de (p)ppGpp, enzimas contendo ambos os domínios, porém 
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com somente um deles ativo, como a sintetase RelA, e enzimas bifuncionais como 

SpoT, a qual atua principalmente como hidrolase mas pode atuar também como 

sintetase de (p)ppGpp em condições específicas (Murray & Bremer, 1996, Mechold et 

al., 2002, Hogg et al., 2004, Atkinson et al., 2011). Estas enzimas geralmente atuam em 

um estado monomérico, entretanto evidências da formação de espécies oligoméricas 

inativas têm sido relatadas como um possível mecanismos de regulação da atividade de 

RelA/SpoT (Gropp et al., 2001, Avarbock et al., 2005).   

A molécula de (p)ppGpp proporciona resistência celular ao estresse e/ou 

carência nutricional (resposta estringente) afetando diversos processos celulares por 

meio de dois mecanismos efetores principais: modificação da transcrição gênica 

(Magnusson et al., 2005, Potrykus & Cashel, 2008) e interação direta com proteínas 

alvo (Kanjee et al., 2012). Altas concentrações intracelulares de (p)ppGpp geralmente 

levam a diminuição da tradução de proteínas (Legault et al., 1972, Rojas et al., 1984), 

inibição da síntese de rRNA e tRNA (Barker et al., 2001a, Barker et al., 2001b, Paul et 

al., 2004a), inibição da replicação do DNA (Levine et al., 1991), diminuição das taxas de 

crescimento e divisão celular (Schreiber et al., 1995), inibição do transporte ativo de 

metabólitos (Hochstadt-Ozer & Cashel, 1972, Svitil et al., 1993), inibição de enzimas 

envolvidas no metabolismo de nucleotídeos e lipídios (Traxler et al., 2008), indução da 

síntese de enzimas envolvidas na biosíntese de aminoácidos (Barker et al., 2001a, 

Barker et al., 2001b, Paul et al., 2005), indução do gene ropS, que codifica o fator sigma 

da fase estacionária (Gentry et al., 1993), entre outros efeitos. Interessantemente, 

alguns estudos vêm demonstrando que (p)ppGpp também pode influenciar a formação 

de biofilme em bactérias (Balzer & McLean, 2002, Lemos et al., 2004, McLennan et al., 

2008, Boehm et al., 2009, He et al., 2012). Em E. coli, por exemplo, a formação de um 
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tipo de biofilme, independente de fímbrias e celulose, requer a indução da expressão do 

exopolissacarídeo poli--1,6-N-acetilglicosamina (Poly-GlcNac), cuja síntese depende 

dos genes do operon pgaABCD (Wang et al., 2004, Itoh et al., 2008). A expressão do 

operon pgaABCD, por sua vez, é controlada negativamente pela proteína ligadora de 

RNA, CsrA (Wang et al., 2005). Além disso, Boehm et al. (2009) demonstraram que 

ppGpp e c-di-GMP atuam sinergicamente para também controlar a expressão de Poly-

GlcNac, e consequentemente, a formação de biofilme em resposta ao estresse 

traducional. Tratamentos da linhagem mutante csrA de E. coli com doses subletais de 

inibidores da tradução de proteínas levam a uma diminuição dos níveis celulares de 

ppGpp, por ação do domínio HD fosfohidrolase de SpoT, resultando em uma 

desrepressão de PgaA. Por outro lado, uma alta expressão de PgaD requer o acúmulo 

de c-di-GMP pela diguanilato ciclase YdeH. Como PgaA e PgaD são codificados pelo 

mesmo operon mas seus níveis de expressão são influenciados diferencialmente por 

ppGpp e c-di-GMP, é provável que estes segundos mensageiros afetam a expressão 

das proteínas PgaA e PgaD à nível pós-transcricional, entretanto o mecanismos 

molecular exato ainda precisa ser determinado (Boehm et al., 2009). Boehm et al. 

(2009) propuseram que a sinalização por ppGpp em E. coli está envolvida na tomada 

de decisão entre duas respostas adaptativas mutuamente exclusivas; a carência 

nutricional leva a um aumento dos níveis celulares de ppGpp e evoca a resposta 

estringente, enquanto que o estresse ribossomal, provocado por compostos inibidores 

da tradução, leva a uma rápida diminuição dos níveis celulares de ppGpp e induz a 

formação de biofilme dependente de poly-GlcNAc. 
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Figura 84 – Modelo para uma possível via de regulação da formação e dispersão 
de biofilme por Xac intermediada pelos efeitos de XAC2446 na modulação dos níveis 
celulares de ambos os segundos mensageiros: (p)ppGpp e c-di-GMP. Durante a 
formação de biofilme as atividades de DGC de XAC2897 e de fosfohidrolase de 
XAC1185 contribuem para o aumento e a diminuição dos níveis celulares de c-di-GMP 
e (p)ppGpp, respectivamente. A interação com XAC2446 inibe a atividade enzimática 
de ambas as proteínas, XAC2897 e XAC1185, evitando tanto acúmulo de c-di-GMP 
quanto a degradação de (p)ppGpp. O aumento dos níveis celulares de (p)ppGpp e a 
diminuição dos níveis de c-di-GMP ativam a motilidade e dispersão do biofilme de Xac. 

 

A interação entre as proteínas XAC2446, contendo um domínio GGDEF, e 

XAC1185, contendo um domínio HD fosfohidrolase de (p)ppGpp, pode indicar que, 

assim como em E. coli, talvez uma correlação entre os níveis de c-di-GMP e (p)ppGpp 

também seja necessária para o controle preciso de processos celulares em Xac. 

Colaborando com esta hipótese estão as observações de que, em Xac, mutações que 

levam a alterações nas concentrações celulares de (p)ppGpp afetam também os níveis 

de c-di-GMP, de maneira que o aumento dos níveis de c-di-GMP é acompanhado pelo 

diminuição dos níveis de (p)ppGpp, e vice versa (Andrade, 2011). A relevância 

fisiológica das interações entre XAC2446 e XAC1185 ou XAC2897 ainda precisa ser 

mais profundamente investigada. Os fenótipos de menor motilidade e maior formação 
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de biofilme pela linhagem XacΔ2446 podem ter sido causados por uma desregulação 

tanto nos níveis de c-di-GMP quanto de (p)ppGpp. Nesse cenário, XAC2446 quando 

presente atuaria provavelmente como um inibidor da atividade enzimática de ambas as 

proteínas XAC2897 e XAC1185, evitando assim o acúmulo de c-di-GMP pela DGC 

XAC2897 e a redução dos níveis celulares de (p)ppGpp pela fosfohidrolase XAC1185, 

efeitos os quais contribuiriam para um resultado final de inibição da formação de 

biofilme e aumento da motilidade de Xac (Figura 84).   

Caso o mecanismo de regulação da atividade de XAC0610, por meio da resposta 

cooperativa a concentração do substrato, se provar atuante também em outras DGCs é 

possível que outra porta de comunicação entre as vias de sinalização por c-di-GMP e 

(p)ppGpp em Xac seja mediada pelos níveis celulares de GTP. Como já discutido 

anteriormente, estudos em bactérias gram-positivas vêm apontando que (p)ppGpp atua 

também como principal regulador da homeostase de GTP (Krasny & Gourse, 2004, 

Kriel et al., 2012). (p)ppGpp inibe diretamente a atividade de enzimas envolvidas na 

biosíntese de GTP, protegendo a célula contra os efeitos deletérios decorrentes de 

altos níveis celulares de GTP (Krasny & Gourse, 2004, Breton et al., 2008, Kriel et al., 

2012). Apesar de ainda não estar claro como os altos níveis de GTP podem levar à 

morte celular, a regulação dos níveis de GTP por (p)ppGpp parece ser crucial para a 

sobrevivência sob várias condições adaptativas e pode ser conservada também em 

outras espécies bacterianas. Estudos em E. coli e Vibrio cholerae, por exemplo, 

mostraram que a interação com proteínas GTPases associadas ao ribossomo afeta a 

atividade enzimática de SpoT (Raskin et al., 2007, Jiang et al., 2007). O tratamento de 

E. coli com antibióticos que inibem a tradução de proteínas, provavelmente, ocasiona 

alterações na taxa de hidrólise de GTP pelas GTPases associadas ao ribossomo, que 



228 

 

por sua vez resulta em alterações no equilíbrio entre a síntese e hidrólise de (p)ppGpp 

mediada por SpoT (Boehm et al., 2009). 

Vale ressaltar que a ação antagônica de c-di-GMP e (p)ppGpp parece não afetar 

somente a formação de biofilme, mas também a patogenicidade bacteriana: enquanto 

c-di-GMP atua na regulação negativa de fatores de virulência (Cotter & Stibitz, 2007), 

níveis basais de (p)ppGpp são necessários para uma manifestação completa da 

virulência por diferentes espécies bacterianas (Braeken et al., 2006). Além disso, como 

os dois segundos mensageiros c-di-GMP e (p)ppGpp são estruturalmente relacionados, 

é possível que eles possam competir pela ligação a algum alvo celular. Se isto for 

verdade, a conexão entre as vias de sinalização por c-di-GMP e (p)ppGpp se revelaria 

ainda mais complexa (Boehm et al., 2009). 
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6. CONCLUSÕES 

Este trabalho permitiu a obtenção de avanços significativos no entendimento da 

cinética e atuação fisiológica de enzimas diguanilato ciclases (DGCs) utilizando como 

modelo as proteínas XAC0610 e XAC2446 do fitopatógeno Xanthomonas citri. 

XAC0610 possui um domínio GGDEF, um domínio GAF e quatro domínios PAS. 

Os domínios GAF e PAS aparentemente não atuam como domínios sensores para a 

regulação da atividade de DGC de XAC0610, entretanto são fundamentais para a 

dimerização da proteína, permitindo uma correta aproximação entre os dois domínios 

GGDEF para a formação do sítio ativo. DGCs catalisam a formação de c-di-GMP a 

partir de duas moléculas de GTP. Embora seja bem conhecido que DGCs ativas são 

obrigatoriamente diméricas, em que cada monômero contém um domínio GGDEF que 

se liga a uma única molécula de GTP, neste trabalho nós mostramos pela primeira vez 

que uma enzima DGC pode exibir cooperatividade positiva com relação à concentração 

do substrato GTP (Figura 85). Embora até então negligenciada, a ligação cooperativa 

ao GTP pode constituir uma característica comum apresentada por um grupo de 

enzimas DGCs, que em determinadas condições, poderia oferecer um mecanismo 

fisiologicamente relevante para a regulação da atividade de DGC in vivo.  

É evidente que um aspecto fundamental e distintivo do mecanismo de ação das 

DGCs – ou seja, o fato do sítio ativo ser formado a partir de dois domínios GGDEF 

equivalentes que se ligam a duas moléculas de substrato também equivalentes (GTP) 

para produzir uma molécula cíclica simétrica (c-di-GMP) – tem consequências 

importantes para a maneira pela qual os dados de cinética enzimática são tratados. 

Entretanto, até onde sabemos todos os dados de cinética enzimática de DGCs 
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disponíveis na literatura, até o momento, foram tratados erroneamente usando o 

mecanismo cinético padrão de Michaelis-Menten. No presente estudo nós 

apresentamos um mecanismo cinético geral mais adequado para a análise dos dados 

cinéticos de DGCs.    

 

 

Figura 85 – Modelo estrutural e cinético da síntese de c-di-GMP catalisada por 
XAC0610. A região N-terminal de XAC0610, contendo um domínio GAF e quatro 
domínios PAS, possibilita a formação de um homodímero alongado de XAC0610. A 
dimerização de XAC0610 permite a correta aproximação dos dois domínios GGDEFs 
necessária para a formação do sítio catalítico. Assumindo que os dois domínios 
GGDEFs do homodímero de XAC0610 são cineticamente equivalente, eles podem se 
ligar a primeira molécula de GTP com a mesma afinidade K1. A ligação da primeira 
molécula de GTP aumenta a afinidade do homodímero de XAC0610 pela segunda 
molécula de GTP que se liga ao segundo domínio GGDEF com uma constante de 
dissociação menor (K2). O sítio catalítico contendo duas moléculas de GTP em 
orientação antiparalela catalisa a formação de c-di-GMP com liberação de duas 
moléculas de PPi. Como XAC0610 não apresenta inibição alostérica pelo produto, a 
resposta cooperativa ao substrato permite que a regulação de sua atividade de DGC 
seja realizada pelas alterações fisiológicas dos níveis celulares de GTP.  

 

Surpreendentemente, estudos fenotípicos com a linhagem nocaute XacΔ0610 

mostraram que, não o domínio GGDEF, mas sim os domínios GAF e PAS de XAC0610 

são importantes para a regulação da motilidade de Xac em meio SB semi-sólido (sliding 
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motility). Por outro lado, a atividade de DGC manifestada por meio do domínio GGDEF 

de XAC0610 se mostrou necessária para aumentar a sobrevivência de Xac ao estresse 

oxidativo provocado pelo tratamento com H2O2 (Figura 86). Estudos moleculares e 

fisiológicos mais aprofundados com XAC0610 poderão futuramente contribuir para um 

melhor entendimento da relação entre a via de sinalização por c-di-GMP e a resposta 

ao estresse oxidativo, a qual também já foi observada em outras bactérias. 

 

  

Figura 86 – Atuação modular de XAC0610 na regulação de fenótipos 
bacterianos. Enquanto o N-terminal de XAC0610, contendo os domínio GAF e PAS(A-
D), regula negativamente a motilidade de Xac em meio SB semi-sólido, a atividade de 
DGC do domínio GGDEF no C-terminal de XAC0610 contribui para o aumento dos 
níveis celulares de c-di-GMP e promove proteção ao estresse oxidativo. Os domínio 
GAF e PAS(A-D) no N-terminal de XAC0610 atuam na regulação da motilidade de Xac 
provavelmente por meio de interações com proteínas do metabolismo de carboidratos, 
pois a motilidade de Xac em meio SB semi-sólido (sliding motility) é dependente da 
produção de exopolissacarídeos (EPS). 

 

Proteínas contendo domínios GGDEF se caracterizam por serem abundantes 

nos genomas bacterianos. Entretanto nem todos os domínios GGDEF encontrados em 

proteínas de uma mesma bactéria possuem atividade de diguanilato ciclase. Muitos 

genomas bacterianos mantêm proteínas com domínios GGDEF degenerados que não 

possuem alguns resíduos de aminoácidos importantes para a catálise enzimática. 

Apesar da perda de função enzimática, acredita-se que os domínios GGDEF 
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degenerados sejam ainda necessários para a sinalização por c-di-GMP atuando, por 

exemplo, como domínios sensores, que mantêm sua capacidade de ligação à GTP ou a 

c-di-GMP, e com isso regulam a atividade de um domínio vizinho ou de outras 

proteínas.  

Assim, outro objetivo deste trabalho foi estudar o papel fisiológico da proteína 

XAC2446, que possui um domínio GAF no N-terminal e um domínio GGDEF 

degenerado no C-terminal da proteína. Estudos fenotípicos com a linhagem nocaute 

XacΔ2446 indicam que XAC2446 pode estar envolvida no processo de formação e 

dispersão do biofilme de Xac. XAC2446 regula negativamente a formação de biofilme e 

positivamente a motilidade de Xac (sliding motility). A regulação dos fenótipos de Xac 

por XAC2446 deve ocorrer por meio de sua interação com o domínio GGDEF 

conservado de XAC2897 e/ou com XAC1185, que contem um domínio HD 

fosfohidrolase de (p)ppGpp. Estudos em diferentes bactérias indicam que altos níveis 

celulares de c-di-GMP e baixos níveis de (p)ppGpp são necessários durante a formação 

de biofilme. XAC2446 talvez possa atuar como um inibidor da atividade enzimática de 

XAC2897 e XAC1185 e influenciar, indiretamente e antagonicamente, tanto os níveis 

celulares de c-di-GMP quanto de (p)ppGpp. 

A detecção de interações entre domínios GGDEF de diferentes proteínas, como 

a relatada neste trabalho entre as proteínas XAC2446 e XAC2897, abre um novo 

horizonte para os estudos que buscam compreender melhor a complexa regulação da 

sinalização por c-di-GMP em bactérias. Estas interações provavelmente são utilizadas 

para a modulação da atividade de DGC, porém funções mais complexas também 

podem ser imaginadas, como por exemplo, a formação de novos sítios catalíticos para 

auxiliar na síntese e/ou degradação de outras moléculas sinalizadoras (por exemplo 
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pppGpp). Ainda mais intrigante será entender sob o ponto de vista molecular a 

comunicação entre as vias de sinalização por c-di-GMP e (p)ppGpp, onde a interação 

entre XAC2446 e XAC1185 pode representar apenas a ponta do iceberg.  
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APÊNDICE 

Dedução das equações de velocidade para a reação catalisada por DGCs 

Considere um modelo em que “E” representa uma proteína previamente dimerizada 

(homodímero), “S” representa o substrato (GTP) e “P” representa os produtos da reação de DGC 

(c-di-GMP + 2PPi): 

𝑬

⤢  
𝑲
𝟏

⤡𝑲
𝟑

𝑬𝑺 

𝑬𝑺 

⤡
𝑲
𝟐

⤢𝑲
𝟒

𝑬𝑺
𝑺  
  𝒌𝒄𝒂𝒕   
→     𝑬 + 𝑷 

Assumindo as condições de equilíbrio rápido e estado estacionário pode-se retirar, do 

mecanismo cinético acima, as seguintes constantes de equilíbrio: 

𝑲𝟏 =
[𝑬][𝑺]

[𝑬𝑺]
⇒ [𝑬] =

𝑲𝟏[𝑬
𝑺]

[𝑺]
 

𝑲𝟐 =
[𝑬𝑺][𝑺]

[𝑬𝑺
𝑺]

⇒ [𝑬𝑺] =
𝑲𝟐[𝑬𝑺

𝑺]

[𝑺]
  

𝑲𝟑 =
[𝑬][𝑺]

[𝑬𝑺]
⇒ [𝑬] =

𝑲𝟑[𝑬𝑺]

[𝑺]
  

𝑲𝟒 =
[𝑬𝑺][𝑺]

[𝑬𝑺
𝑺]

⇒ [𝑬𝑺] =
𝑲𝟒[𝑬𝑺

𝑺]

[𝑺]
  

Pela relação entre K1 e K2 tem-se que: 

[𝑬] =
𝑲𝟏
𝑲𝟐[𝑬𝑺

𝑺]
[𝑺]

[𝑺]
⇒ [𝑬] =

𝑲𝟏𝑲𝟐[𝑬𝑺
𝑺]

[𝑺]𝟐
 

Considerando o princípio de conservação de massa: 

[𝑬]𝑻  =  [𝑬]  + [𝑬
𝑺]  +  [𝑬𝑺]  +  [𝑬𝑺

𝑺] 

E substituindo pelos valores acima, obtém-se: 
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[𝑬]𝑻  =  
𝑲𝟏𝑲𝟐[𝑬𝑺

𝑺]

[𝑺]𝟐
 +  
𝑲𝟐[𝑬𝑺

𝑺]

[𝑺]
 + 
𝑲𝟒[𝑬𝑺

𝑺]

[𝑺]
 +  [𝑬𝑺

𝑺] 

[𝑬]𝑻  =  
𝑲𝟏𝑲𝟐[𝑬𝑺

𝑺] + 𝑲𝟐[𝑬𝑺
𝑺][𝑺] + 𝑲𝟒[𝑬𝑺

𝑺][𝑺] + [𝑬𝑺
𝑺][𝑺]𝟐

[𝑺]𝟐
 

[𝑬]𝑻  =  
[𝑬𝑺
𝑺]

[𝑺]𝟐
(𝑲𝟏𝑲𝟐 +𝑲𝟐[𝑺] + 𝑲𝟒[𝑺] + [𝑺]

𝟐) 

Rearranjando: 

[𝑬𝑺
𝑺] =  

[𝑬]𝑻[𝑺]
𝟐

𝑲𝟏𝑲𝟐 +𝑲𝟐[𝑺] + 𝑲𝟒[𝑺] + [𝑺]𝟐
 

Considerando que: 

𝑽𝟎  =  𝒌𝒄𝒂𝒕[𝑬𝑺
𝑺]  

𝑽𝒎𝒂𝒙  =  𝒌𝒄𝒂𝒕[𝑬]𝑻 

E assumindo que K1=K3 na relação: 

𝑲𝟏𝑲𝟐 = 𝑲𝟑𝑲𝟒  

Então, K2=K4, e obtém-se a seguinte equação de velocidade: 

𝑽𝟎 =
𝑽𝒎𝒂𝒙[𝑺]

𝟐

𝑲𝟏𝑲𝟐  + 𝟐𝑲𝟐[𝑺]  + [𝑺]𝟐
 

Que pode ser escrita também na forma de duplo-recíproco: 

𝟏

𝑽𝟎
 =  

𝟏

𝑽𝒎𝒂𝒙
 + 

𝟐𝑲𝟐
𝑽𝒎𝒂𝒙

(
𝟏

[𝑺]
)  + 

𝑲𝟏𝑲𝟐
𝑽𝒎𝒂𝒙

(
𝟏

[𝑺]𝟐
) 
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