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RESUMO 

 

 

Teixeira, R.D. Estudo de proteínas GGDEF-EAL em vias de sinalização de c-di-GMP em 

Xanthomonas citri subsp. citri. 2015. 191p. Tese - Programa de Pós-Graduação em Ciências 

(Bioquímica). Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 Segundos mensageiros nucleotídicos são amplamente utilizados por bactérias para se 

adaptar às mudanças ambientais e fisiológicas. Neste cenário destaca-se o c-di-GMP, um segundo 

mensageiro praticamente universal em bactérias responsável por controlar a transição do estilo de 

vida bacteriano. Em geral, altos níveis celulares de c-di-GMP promovem um estado séssil, de 

formação de biofilme, enquanto baixos níveis induzem a motilidade. Xanthomonas citri subsp. 

citri (Xac), um fitopatógeno de grande importância econômica no Brasil, possui uma complexa 

regulação da sinalização de c-di-GMP, possuindo mais de 30 proteínas envolvidas na síntese, na 

degradação e na detecção deste segundo mensageiro. Dentre essas proteínas, destacam-se as que 

possuem os domínios de síntese e degradação presentes na mesma cadeia polipetídica, os 

domínios GGDEF e EAL respectivamente. A análise das estruturas primárias das 11 proteínas 

GGDEF-EAL codificadas pelo genoma de Xac revelou que a maior parte delas (6) 

provavelmente possui o domínio GGDEF inativo, enquanto o EAL é ativo. Três possivelmente 

possuem ambos os domínios ativos enquanto outras duas possuem ambos os domínios inativos. O 

nocaute do gene xac2382 que codifica uma dessas proteínas (que possui um domínio 

periplasmático seguido dos domínios citoplasmáticos HAMP-GGDEF-EAL), demonstra um 

aumento de motilidade e uma diminuição na formação de biofilme. Construções de fragmentos 

da proteína revelaram que XAC2382 necessita pelo menos dos domínios HAMP-GGDEF para 



 

complementar a cepa nocaute e que a atividade de diguanilato ciclase é essencial para isto. O 

domínio periplasmático de XAC2382 se mostrou interagir com XAC2383, uma proteína 

codificada por um gene presente no mesmo cluster do gene de XAC2382, e essa interação parece 

importante para o controle da motilidade de Xac. A estrutura de XAC2383 foi resolvida por 

cristalografia de raios X na qual foi revelada uma topologia típica de proteínas da família das 

periplasmic binding proteins (PBPs) possuindo ainda uma cavidade carregada positivamente 

contendo um motivo Ser-Thr-Ser (amnioácidos 152-154) importante para a ligação de compostos 

com grupos fosfatos ou fosfonatos. A mutação sítio dirigida nesse motivo aboliu os efeitos na 

motilidade dependentes dessa proteína. Esses resultados sugerem que XAC2383 é um sensor 

periplasmático de um composto eletronegativo e esta proteína interage com XAC2382 regulando 

a motilidade bacteriana. XAC0495, uma proteína com ambos os domínios GGDEF-EAL 

provavelmente inativos, pode fazer parte de um sistema de dois componentes com a histidina 

quinase XAC0494. XAC0495 se comporta como um monômero em solução e possui um formato 

alongado, como revelado por experimentos de SAXS. 

 

Palavras-chave: c-di-GMP, GGDEF-EAL, Xanthomonas citri subsp. citri, periplasmic binding 

proteins. 



ABSTRACT 

 

 

Teixeira, R.D. Study of GGDEF-EAL proteins in c-di-GMP pathways in Xanthomonas citri 

subsp. citri. 2015. 191p. PhD Thesis - Graduate Program in Biochemistry. Instituto de Química, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 Nucleotide based second messengers are widely used by bacteria in signaling pathways 

that mediate adaptations to environmental and physiological changes. c-di-GMP is a nucleotide 

second messenger ubiquitous in Gram-negative bacteria, where it plays a role in many important 

behaviors that define bacterial lifestyle. In general, high cellular levels of c-di-GMP promote 

biofilm formation, while low levels induce bacterial motility. Xanthomonas citri subsp. Citri 

(Xac), a pathogen of great economic importance in Brazil, has a complex repertoire of c-di-GMP 

signaling molecules, with more than 30 genes coding for proteins involved in the synthesis, 

degradation and detection of this second messenger. Among these proteins, many have both 

GGDEF and EAL domains (often associated with c-di-GMP synthesis and degradation, 

respectively) present in the same polypeptide chain. Analysis of the primary structure of 11 

GGDEF-EAL proteins coded by the Xac genome revealed that six most likely possess an inactive 

GGDEF domain plus an active EALdomain. Another three proteins have both domains active 

while the other two have both domains inactive. The knockout of the xac2382 gene, coding for a 

protein which contains a periplasmic domain followed by cytoplasmic HAMP, GGDEF (active) 

and EAL (active) domains, shows an increase in motility and a decrease in biofilm formation. 

Constructions containing fragments of this protein revealed that constructs containing at least the 

HAMP and GGDEF domains are able to complement the knockout strain and that diguanilate 

cyclase activity is essential for this.  The XAC2382 periplasmic domain was shown to interact 

with a protein encoded by a gene situated in the same cluster, XAC2383, and that this interaction 



 

seems crucial for the control of Xac motility. The structure of XAC2383 was solved by X-ray 

crystallography and was shown to adopt a topology typical of the periplasmic binding proteins 

(PBP) family. The protein possesses a positively charged groove that contains a Ser-Thr-Ser 

motif (152STS154) important for the binding of compounds with phosphate or phosphonate groups. 

Site-directed mutagenesis of this motif abolished the effects on motility caused by this protein. 

These results suggest that XAC2383 is a periplasmic protein responsible for sensing a compound 

with electronegative characteristics and which interacts with XAC2382, thereby regulating the 

bacterial motility. Another protein, XAC0495 (with both GGDEF-EAL domains probably 

inactive) may be part of a two-component system with the histidine kinase XAC0494. Small-

angle X-ray scattering (SAXS) experiments reveal that XAC0495 exists as an elongated 

monomer in solution. 

 

Keywords: c-di-GMP, GGDEF-EAL, Xanthomonas citri subsp. citri, periplasmic binding 

proteins. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Os segundos mensageiros bacterianos 

 

Bactérias frequentemente deparam com mudanças no ambiente que vivem e no seu estado 

fisiológico, sendo preciso saber lidar com estas variações para melhor se adaptar. Neste contexto, 

a sinalização através de segundos mensageiros é uma das principais formas usadas pelas bactérias 

para preparar a célula para contornar transformações que ocorrem em seu universo. Segundos 

mensageiros são moléculas intracelulares geralmente produzidas por enzimas com o objetivo 

final de promover as mudanças fisiológicas necessárias para a adaptação 
1
. 

 Frequentemente as enzimas que controlam os níveis dos segundos mensageiros estão 

presas às membranas bacterianas e possuem regiões sensoras voltadas para fora da célula, de 

forma a responder rapidamente às variações ambientais. Uma vez ativadas, estas enzimas 

conseguem produzir ou degradar várias moléculas do sinalizador, o que gera uma amplificação 

do sinal, uma das características mais importantes das vias de sinalização por segundos 

mensageiros. Os segundos mensageiros interagem com moléculas intracelulares, as chamadas 

moléculas efetoras, que sentem seus níveis e promovem a execução de seus efeitos (Figura 1). 

 Os sinais iniciais que desencadeiam a sinalização por segundos mensageiros são 

extremamente diversos. Podem ser acúmulo de moléculas de tRNA descarregadas de 

aminoácidos, moléculas de comunicação bacteriana (quorum sensing), falta de açúcares, oxigênio 

e até luz 
2; 3; 4; 5; 6

. 
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Figura 1. Axioma da sinalização celular por segundos mensageiros em bactérias. Uma 

enzima transmembranar (enzima 1, azul escuro) capta sinais ambientais (estrela vermelha) do 

lado de fora da membrana plasmática. Na porção intracelular, esta enzima muda os níveis do 

segundo mensageiro (hexágono verde). Alterações no estado fisiológico da bactéria (estrela 

alaranjada) são sinalizadas e sentidas por uma enzima citoplasmática (enzima 2, azul claro) que 

também muda os níveis do segundo mensageiro. Em amarelo, uma molécula efetora sente as 

alterações nas concentrações do segundo mensageiro e promove mudanças fisiológicas na célula. 

 

 Os segundos mensageiros bacterianos mais comuns e estudados são os de natureza 

nucleotídica, ainda que, recentemente têm aparecido evidências de que Ca
2+

 também tem um 

importante papel na sinalização procariótica, assim como ocorre em eucariotos 
7
. Neste cenário, 

destacam-se o AMP cíclico (cAMP) 
8
, GMP cíclico (cGMP) 

9
, penta ou tetrafosfato de guanosina 

((p)ppGpp) 
10

, diguanilato cíclico (c-di-GMP) 
11

, diadenilato cíclico (c-di-AMP) 
12

 e o adenosina 

monofosfato-guanosina monofosfato cíclico (cAMP-GMP) 
13

 (Figura 2). 
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Figura 2. Segundos mensageiros nucleotídicos encontrados em bactérias. 

 

1.1.1. AMP cíclico 

 

 O primeiro segundo mensageiro bacteriano a ser estudado foi o AMP cíclico (cAMP), o 

que faz dele peça participante do paradigma do controle transcricional em biologia molecular. 

Desde a década de 70 já se conhecia seu envolvimento na repressão catabólica e no controle da 

transcrição
14

. Em situações de abundância de açúcares, o domínio chamado EIIA do 

transportador de glicose permanece desfosforilado, visto que o fosfato é transferido deste 

domínio para o domínio EIIB e posteriormente para o açúcar que será transportado para dentro da 

célula onde será utilizado. Por outro lado, em situações de carência de açúcares acumula-se o 

domínio EIIA no seu estado fosforilado, pois não há fonte de carbono disponível para 

transferência de fosfato e consequente transporte através da membrana. O domínio EIIA 
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fosforilado interage com uma adenilato ciclase, ativando-a e culminando na elevação dos níveis 

intracelulares de cAMP. O AMP cíclico por sua vez se liga à proteína efetora CAP (catabolite 

activator protein) que regula a transcrição de vários genes relacionados à utilização de fontes 

alternativas de carbono 
15

. Este sem dúvida é um dos exemplos mais bem conhecidos da 

sinalização por segundos mensageiros bacterianos 
16

. 

 

1.1.2. GMP cíclico 

 

 A sinalização por cGMP em procariotos, ao contrário de eucariotos, é bastante 

inexplorada. Durante anos faltavam-se evidências do papel deste segundo mensageiro na 

regulação de quaisquer processos bacterianos sendo difícil até mesmo a identificação de enzimas 

envolvidas na síntese de cGMP (guanilil ciclases) 
17

. Somente em 2008 foi confirmado que Cya2 

é uma guanilato ciclase presente na cianobactéria Synechocystis PCC6803 e que a proteína 

homóloga em Rhodospirillum centenum é essencial para a formação de cisto nesta bactéria 
18; 19

. 

Recentemente foi descoberta uma via de sinalização em Xanthomonas campestris em que o 

cGMP produzido por uma guanilil ciclase interage com uma enzima produtora do segundo 

mensageiro c-di-GMP ativando-a e tendo papel importante na virulência deste fitopatógeno 
20

. 

Muito ainda precisa ser conhecido sobre os efeitos do cGMP em bactérias, principalmente no que 

diz respeito às moléculas que interagem com este nucleotídeo e a sua universalidade nesses 

organismos. 
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1.1.3. Penta ou tetra fosfato de guanosina  

 

O (p)ppGpp, um dos segundos mensageiros mais estudados, é um sinalizador bacteriano 

que funciona como um alerta celular em condições de carência nutricional, podendo ser 

aminoácidos, ácidos graxos, carbonos e até fosfatos 
21

. O aumento dos níveis de (p)ppGpp nestas 

situações de estresse resultam em baixo crescimento celular, levando ao que chamamos de 

resposta estringente 
22

. O (p)ppGpp interage com a RNA polimerase e com seus fatores sigma 

para modular a transcrição e com fatores de elongação ribossomais, controlando a tradução de 

proteínas 
22; 23

. Proteínas com domínio RelA sintetizam este segundo mensageiro a partir de GTP 

(ou GDP) e ATP e proteínas contendo o domínio SpoT o degradam 
24

. 

  

1.1.4. Diadenilato cíclico 

 

 O c-di-AMP foi descoberto em 2008 como sendo um sinalizador de quebras de DNA e 

regulador da esporulação de Bacillus subtilis, estando presente principalmente em bactérias 

Gram-positivas, embora também apareça em Gram-negativas 
25

. Quando a proteína DisA, que 

produz c-di-AMP em B. subtilis, encontra quebras duplas nas fitas de DNA, a atividade de 

produção de c-di-AMP é inibida. Essa diminuição nos níveis do segundo mensageiro acarreta a 

interrupção da esporulação nesta bactéria 
12; 26

. Foram encontradas proteínas com o domínio de 

síntese de c-di-AMP juntamente com outros domínios além do de reconhecimento de quebras de 

DNA, sugerindo que este segundo mensageiro exerça outras funções no mundo bacteriano 
25

.  
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1.1.5. Adenosina monofosfato-guanosina monofosfato cíclico 

 

 Em Vibrio cholerae foi descoberta a proteína DncV pertencente à superfamília das 

nucleotidil transferase que é capaz de sintetizar os segundos mensageiros c-di-AMP, c-di-GMP e 

o híbrido c-AMP-GMP. Visto que a presente enzima sintetiza a molécula híbrida c-AMP-GMP 

com muito mais eficiência que os outros dinucleotídeos, e que ela é capaz de regular a 

quimiotaxia desta bactéria, o c-AMP-GMP foi colocado no rol dos segundos mensageiros 

baseados em nucleotídeos 
13

. Ainda que proteínas homólogas a DncV foram encontradas em 

outros organismos, nada mais sabemos até o momento a respeito da sinalização por esse 

mensageiro. 

 

1.2. Diguanilato cíclico 
 

 

 O segundo mensageiro c-di-GMP emergiu nos últimos 20 anos como um dos mais 

importantes e abrangentes segundos mensageiros bacterianos. Ele foi descoberto no final dos 

anos 80 quando o grupo de Moshe Benziman estudava a produção de celulose no organismo 

modelo Gluconacetobacter xylinus, naquela época classificada como Acetobacter xylinum. 

Benziman e colaboradores estavam há algum tempo atrás de um fator que estimulava a produção 

da celulose e no ano de 1987 mostraram que esse fator era o c-di-GMP 
27

. 

 Somente depois de mais de 10 anos, os genes envolvidos na síntese e degradação do c-di-

GMP foram sequenciados e confirmados que participavam da produção e degradação deste 

segundo mensageiro 
28; 29; 30

. Se tratavam das proteínas que possuíam os domínios chamados 

GGDEF para a produção, e os domínios EAL ou HD-GYP que realizam a degradação (Figura 3). 
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Figura 3. Ciclo do c-di-GMP controlado pelas protéínas produtoras e degradadoras. 

 

 Estas enzimas também possuíam domínios conhecidamente regulatórios e presentes em 

outras proteínas sinalizadoras o que levantava pistas sobre o c-di-GMP regular outros processos 

além da produção de celulose. Com o advento do sequenciamento dos genomas, não se teve mais 

dúvidas, as proteínas envolvidas no metabolismo de c-di-GMP eram tão numerosas, vastamente 

presente nos genomas e com uma diversidade de domínios adjacentes tão intrigante que este 

segundo mensageiro só poderia ter outras funções desconhecidas além da produção de celulose. 

Começou a partir daí os estudos a respeito de tudo que permeia o c-di-GMP, sua síntese, 

degradação, os alvos moleculares e os efeitos mediados por ele. 

 

1.2.1. Produção de c-di-GMP, o domínio GGDEF 

 

 

 O c-di-GMP é sintetizado por enzimas (diguanilato ciclases, DGCs) contendo o domínio 

GGDEF. O nome do domínio é devido à presença no sítio ativo de um motivo conservado Gly-

Gly-(Asp/Glu)-Glu-Phe 
31

. Os GGDEF possuem uma estrutura similar a adenilato ciclases do tipo 

III, apesar de possuírem baixa similaridade de estrutura primária com essas proteínas (Figura 4A) 

2 GTP

Domínio GGDEF c-di-GMP

Domínio
EAL

2 PPi

Domínio
HD-GYP

pGpG

2 GMP

+
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32

.  A reação é catalisada a partir de duas moléculas de GTP, necessitando da assistência de dois 

íons metálicos (Mg
2+

 ou Mn
2+

) resultando em c-di-GMP e duas moléculas de pirofosfato (Figura 

4B). O domínio GGDEF se liga a somente uma molécula de GTP por vez, o que implica que a 

forma ativada da proteína deve ser ao menos um dímero. O motivo GGDEF é indispensável para 

a atividade de diguanilato ciclase e se localiza em uma região de β-hairpin onde estão resíduos 

como o ácido aspártico que coordena um dos metais e o ácido glutâmico que pode funcionar 

como um aceptor de prótons do 3' OH da molécula de GTP. Praticamente qualquer mutação nesta 

assinatura leva a abolição da atividade de diguanilato ciclase 
33

. Quando buscamos domínios 

GGDEFs em bancos de dados como o Pfam 
34

, observamos que quase sempre ele está 

acompanhado de domínios adjacentes ou regiões transmembranares, situados no N-terminal da 

proteína. Esses domínios muitas vezes são regulatórios e regulam a dimerização ou aproximação 

dos GGDEFs para controle da atividade de diguanilato ciclase 
35

. Além disso, em cerca de 50% 

das diguanilato ciclases já sequenciadas existe um motivo RXXD, situado próximo à região do 

sítio ativo e que têm a função de se ligar ao produto c-di-GMP (dímero de c-di-GMP) e inibir a 

atividade de DGC, recebendo por essa razão o nome de sítio inibitório (sítio I) 
36

. Essas 

características adicionais trazem complexidade à regulação da atividade de diguanilato ciclase, 

expondo um cenário em que estudar o domínio GGDEF e seu sítio ativo somente, não é 

suficiente para entender o mecanismo de ação destas proteínas. 
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Figura 4. Domínio GGDEF de produção de c-di-GMP. A) Modelo de estrutura cristalográfica 

do domínio GGDEF de PleD de Caulobacter crescentus (PDBID: 2WB4) com destaque em 

vermelho para o β-hairpin onde se localiza o motivo GGDEF e em amarelo o motivo RXXD que 

forma parte do sítio inibitório (sítio I) 
35

. B) Esquema da produção de c-di-GMP por uma 

diguanilato ciclase. A partir de duas moléculas de GTP forma-se o c-di-GMP e duas moléculas de 

pirofosfato como produto secundário. Em muitos casos, a atividade somente ocorre após um sinal 

estimulatório (estrela vermelha) ser sentido por um domínio regulatório que passa a informação 

para o domínio GGDEF. 

 

 Em um trabalho desenvolvido pelo aluno de doutorado do nosso grupo, Maycon Oliveira 

e que eu faço parte, mostramos que XAC0610, uma diguanilato ciclase de Xanthomonas citri 

subsp. citri, liga o substrato GTP com cooperatividade, sendo que a ligação da segunda molécula 

de GTP possui uma constante de dissociação cerca de 5 vezes menor que a ligação da primeira. 

Propomos pela primeira vez que a cooperatividade possa ser um mecanismo comum para as 

diguanilato ciclases 
37

. 

  

1.2.2. Degradação de c-di-GMP, os domínios EAL e HD-GYP. 

 

 

 O c-di-GMP é degradado a 5'pGpG por proteínas que possuem o domínio EAL, e utilizam 

dois íons Mg
2+

 ou Mn
2+

 para a catálise, sendo este domínio extremamente específico para c-di-
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GMP e incapaz de hidrolizar ligações fosfodiester presentes em outras moléculas, como o cAMP 

38; 39; 40
. O domínio EAL também recebe esse nome devido ao motivo conservado Glu-Ala-Leu 

presente nessas fosfodiesterases. A mutação do glutamato desta assinatura abole a atividade de 

fosfodiesterase por ser esse resíduo responsável por coordenar um dos metais que é importante 

para ativar o ataque nucleofílico no sítio ativo. Sua estrutura cristalográfica revela uma topologia 

do tipo triose phosphate isomerase (TIM) barril-like β-(β/α)6-β na qual a primeira fita-β é 

antiparalela às outras sete (Figura 5A) 
40

. Acreditava-se até pouco tempo que ao contrário dos 

domínios GGDEFs, os domínios EALs poderiam catalisar a reação como um monômero, já que 

necessita-se somente de um domínio para ligar uma molécula de c-di-GMP. Entretanto, um 

trabalho publicado no ano passado mostra que o domínio EAL de YahA de Escherichia coli está 

em equilíbrio monômero-dímero e a ligação à molécula de c-di-GMP induz o deslocamento do 

equilíbrio em direção ao estado dimerizado. Através de estruturas cristalográficas e mutações 

sítio dirigidas, os autores deste trabalho provaram que a enzima só possui atividade de 

fosfodiesterase quando na forma de um homodímero. Acredita-se que este mecanismo tenha 

surgido como mecanismo de controle da atividade de fosfodiesterase, pois dessa forma, qualquer 

domínio regulatório que controlasse a dimerização do domínio EAL poderia ativar ou inativar a 

enzima (Figura 5B) 
41

. Praticamente todos os relatos de atividade de domínios EAL envolvem a 

existência de um dímero ou oligômeros, o que nos permite caracterizar esse mecanismo como 

geral 
39; 40; 42

. O motivo DFG(T/A)GYSS presente em uma região de loop, chamada de loop 6, 

possui papel importante nesta dimerização e consequentemente na atividade enzimática, o que 

leva proteínas que não possuem esta região conservada a não serem cataliticamente ativas 
43

. 

 



24 

 

 

Figura 5. Domínio de degradação EAL. A) Modelo de estrutura cristalográfica de RocR de 

Pseudomonas aeruginosa (3SY8) com sua topologia semelhante à TIM-barril e com o motivo 

EAL situado na região do sítio ativo marcado em vermelho 
44

. B) Esquema mostrando 

degradação do c-di-GMP a pGpG por um domínio EAL. Após um estímulo, representado pela 

estrela vermelha, o domínio EAL inicia a catálise da reação.   

 

 O domínio EAL não é capaz de hidrolisar o produto gerado 5'pGpG. Estudos mostram 

que é necessário outra fosfodiesterase adicional para gerar duas moléculas de GMP que serão 

reciclados para novas produções de GTP 
45; 46

. 

 O domínio EAL não é o único conhecido como responsável por degradar o c-di-GMP. 

Através de análises de bioinformática foram observados domínios protéicos que estavam 

frequentemente juntos com domínios GGDEF e que fazem parte de uma grande família de 

hidrolases de substratos diversos, chamada HD. Esses domínios possuem os resíduos His-Asp 

conservados e após uma separação de aproximadamente 60 resíduos, possuem o motivo Gly-Tyr-

Pro conservado, sendo assim denominados de HD-GYP 
29

. Diferentemente do domínio EAL, o 

HD-GYP consegue converter o c-di-GMP a duas moléculas de GMP, não necessitando de uma 

fosfodiesterase adicional 
47

. Conhece-se muito pouco desta classe de enzimas. Somente em 2014 

foi resolvida uma estrutura deste domínio ativo mostrando que ele possui uma topologia similar a 
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da família HD com um cerne constituído de 5 alfa-hélices onde se situam os resíduos do sítio 

ativo e mais duas alfa-hélices adicionais no C-terminal que não são encontradas em outras HD. 

Foi revelado ainda um novo tipo de sítio catalítico composto de três íons de Fe
2+ 48

. Das enzimas 

metabolizadoras de c-di-GMP esta é a que menos se conhece até o momento (Figura 6). 

 

 

 

Figura 6. Modelo da estrutura cristalográfica de um domínio HD-GYP da proteína PmGH 

de Persephonella marina (PDBID:4MCW). O novo sítio de ligação trinuclear de Fe
2+

 envolvido 

na catálise e reconhecimento de c-di-GMP é evidenciado 
48

. 

 

 Em um trabalho do ex-aluno de doutorado do nosso grupo, Maxuel Andrade, foi revelado 

que a proteína RpfG de Xanthomonas citri subsp. citri que possui um domínio HD-GYP e faz 

parte da comunicação bacteriana por meio da molécula de quorum sensing DSF (diffusible 

signaling factor) interage com uma série de proteínas contendo domínio GGDEF, revelando pela 

primeira vez uma ligação direta entre vias de quorum sensing e do c-di-GMP 
3
. 
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1.2.3. Transição motilidade-sessilidade, o paradigma da sinalização por c-di-GMP 

 

 Em 2004, Römling e colaboradores realizaram um trabalho em que super-expressaram 

diguanilato ciclases e fosfodiesterases em cepas de Salmonella Typhimurium, Pseudomonas 

aeruginosa e Escherichia coli e observaram fenótipos semelhantes 
49

. Enquanto altos níveis de c-

di-GMP provocados pela super-expressão de proteínas com domínio GGDEF resultam em uma 

diminuição da motilidade, produção de celulose e outros componentes da matriz levando à 

formação de biofilme, a super-expressão de proteínas com domínio EAL levava a uma 

diminuição nos níveis de c-di-GMP provocando um aumento na motilidade bacteriana. Assim, o 

c-di-GMP foi proposto como sendo um regulador da transição sessilidade-motilidade bacteriana, 

também conchecido como um modulador do estilo de vida bacteriano (Figura 7). 

  

 

Figura 7. Paradigma da sinalização por c-di-GMP. Aumento dos níveis intracelulares do 

segundo mensageiro levam a transição de um estado móvel para um de formação de biofilme. 
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 A produção de celulose pelo c-di-GMP descoberta por Benziman na década de 80 era 

somente a ponta do iceberg dos efeitos provocados por este segundo mensageiro (a celulose é um 

importante componente do biofilme de algumas bactérias). Cada vez mais, diguanilato ciclases e 

fosfodiesterases de c-di-GMP foram sendo descobertas em novos genomas sequenciados, sendo 

encontradas nos principais filos bacterianos o que caracteriza este segundo mensageiro como 

universal 
50

. Além disso, foi encontrada uma diguanilato ciclase em Dictyostelium discoideum, 

uma ameba de vida livre, que possui um mecanismo de diferenciação celular regulado por c-di-

GMP. Até o momento, é o único eucarioto conhecido que possui sinalização por c-di-GMP 
51

. 

Não foram encontradas diguanilato ciclases e fosfodiesterases em arqueobactérias. 

 O paradigma da sinalização por c-di-GMP denota que altos níveis do dinucleotídeo cíclico 

induzem a bactéria a um estado séssil, enquanto baixos níveis ativam a motilidade. Mas a 

sinalização por este mensageiro muitas vezes não fica presa somente a essa regra. Em 

Caulobacter crescentus, por exemplo, o c-di-GMP está envolvido com a progressão do ciclo 

celular 
52

, em Xanthomonas campestris e Vibrio cholerae com a virulência 
53; 54

, em 

Pseudomonas aeruginosa com a resistência a antibiótico e regulação da expressão de sistemas de 

secreção 
55; 56

. 

 

1.2.4. Sentindo o c-di-GMP, moléculas receptoras intracelulares. 

 

 

 O controle da produção e degradação do c-di-GMP é feito por proteínas GGDEF, EAL e 

HD-GYP, mas para exercer os seus efeitos, os níveis de c-di-GMP precisam ser sentidos por 

receptores específicos intracelulares, que por sua vez transmitem sinais para as chamadas 
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moléculas efetoras. Os receptores e efetores podem ser moléculas diferentes ou simplesmente 

domínios diferentes da mesma proteína.  

 Existem múltiplas famílias proteicas que podem atuar como receptores para c-di-GMP. 

Uma das mais importantes são as proteínas com domínios PilZ 
57

. Esse domínio recebe esse 

nome devido à participação de uma dessas proteínas na formação do pilus tipo IV bacteriana, 

uma estrutura essencial na motilidade do tipo twitching 
58

. PilZ também é o domínio que está 

presente na subunidade da celulose sintase sendo responsável por ativar a produção de celulose 

ao se ligar ao c-di-GMP. Em E. coli, a proteína YcgR, que possui um domínio PilZ, ao se ligar c-

di-GMP muda a forma de interação com MotA, uma proteína da base do motor flagelar 

bacteriano. Esta mudança faz com que a rotação do flagelo diminua ou que passe a girar no 

sentido anti-horário, ao invés do sentido horário, o que leva a uma mudança de direção e 

diminuição da motilidade bacteriana 
59

. 

 Ensaios de ligação do segundo mensageiro com domínios PilZ mostraram uma afinidade 

da ordem de submicromolar, o que é compatível com as concentrações de c-di-GMP 

intracelulares 
60; 61

. Essa alta especificidade e grande ocorrência deste domínio nos genomas 

bacterianos qualifica o domínio PilZ como um dos principais receptores para o c-di-GMP que 

pode modular diversas funções na célula, por interações proteína-proteína ou por transmitir por 

alterações alostéricas para domínios adjacentes (Figura 8). 
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Figura 8. Mecanismos de atuação de domínios PilZ. Domínios PilZ podem modular a 

atividade de proteínas através de interações ou de um domínio adjacente por alterações 

alostéricas. 

 

 De outro modo dos domínios PilZ, algumas proteínas receptoras de c-di-GMP funcionam 

como fatores de transcrição. É o caso de FleQ e VpsR de P. aeruginosa e V. cholerae, 

respectivamente, que pertencem à família de fatores de transcrição NtrC 
62; 63

. Interessantemente, 

em Xanthomonas campestris foi descoberta uma proteína que faz parte da família da CAP 

(catabolite activator protein) que, ao contrário de se ligar a cAMP, se liga ao c-di-GMP e regula 

transcrição de alguns genes relacionados à virulência 
53

. Em Vibrio cholerae, a proteína VpsT 

possui um domínio regulador de resposta (REC ou CheY) que, ao invés de participar numa 

reação de transfosforilazação com uma histidina quinase cognata como normalmente ocorre, se 

liga ao c-di-GMP, se dimeriza e modula a transcrição de genes envolvidos na formação de 

biofilme através do seu domínio de ligação a DNA
64

 (Figura 9). 
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Figura 9. Receptor de c-di-GMP atuando como fator de transcrição. O c-di-GMP funciona 

como uma fosforilação no domínio REC e induz uma mudança do estado de oligomerização de 

VpsT de Vibrio cholerae que por sua vez altera a expressão gênica 
64

. 

 

 

 Outros importantes receptores para o c-di-GMP foram descobertos a partir da observação 

de que muitas proteínas com domínios de fosfodiesterases de c-di-GMP (EAL e HD-GYP) não 

possuíam todos os resíduos necessários para a catálise em seu sítio ativo, este fato fez com que 

pesquisadores se perguntassem se o domínio poderia ter perdido a capacidade de metabolizar o c-

di-GMP, mas retido a função de ligação, tornando-o um novo receptor. Chamamos esses 

domínios de degenerados. Esse é o caso de FimX, uma proteína caracterizada pela ex-aluna de 
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doutorado do nosso grupo Cristiane Guzzo e por outros grupos, que possui um domínio EAL que 

se tornou um receptor de c-di-GMP. Como PilZ, FimX também atua como um regulador do pilus 

tipo IV 
65; 66

. FimX interage com um domínio PilZ que por sua vez interage com PilB, uma 

ATPase que dá energia ao sistema para a projeção do pilus em superfícies sólidas ou semi-sólidas 

67; 68
. O mecanismo de regulação do c-di-GMP no sistema não é conhecido, visto que FimX 

parece interagir com PilZ estando ou não ligada a este segundo mensageiro (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Regulação do pilus tipo IV pela interação de FimX, PilZ e PilB. Adaptado de 

Guzzo et. al, 2013 
67

. 

 

 Domínios GGDEFs, tanto os ativos quanto os degenerados também podem se tornar 

receptores de c-di-GMP. O sítio ativo pode ter perdido a capacidade de sintetizar o segundo 

mensageiro através de GTP, mas o sítio inibitório (sítio I, Figura 4) pode ter se mantido intacto e 

dessa forma funcionar como um receptor. De fato, isso acontece com PopA de Caulobacter 

crescentus, uma GGDEF degenerada que reteve o sítio I e com PelD de P. aeruginosa que 

também se tornou um receptor, embora PelD demorou a ser reconhecida como um membro da 
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família GGDEF tamanha é a divergência de estrutura primária
69; 70

. Acredita-se que PelD ao ligar 

c-di-GMP sofre uma mudança conformacional e passa a ativar um complexo na membrana 

envolvido na produção de exopolissacarídeos importantes na estrutura do biofilme de 

Pseudomonas 
71

. 

 Ultimamente, foram empregadas novas técnicas que consistem em imobilizar o c-di-GMP 

em resinas de afinidade e aplicar um extrato de lisado bacteriano para isolar novos receptores. 

Após eluição com gradiente de pH e subsequente análise através de proteólise e espectrometria 

de massas, consegue-se identificar proteínas que interagem com c-di-GMP. Essa abordagem 

permitiu encontrar novos alvos, como por exemplo, uma proteína da família YajQ em 

Xanthomonas campestris que possui uma afinidade pelo ligante de aproximadamente 2 µM, 

comparável à das proteínas PilZ 
72

. Também foi identificado através de uma técnica chamada 

DRaCALA (Differential Radial Capillary Action of Ligand Assay) empregando c-di-GMP 

marcado com um radioisótopo, um novo domínio chamado GIL (GGDEF I-site Like domain) que 

possui um motivo RxxD semelhante ao sítio de inibição dos domínios GGDEF. 

 O c-di-GMP não utiliza somente alvos protéicos como moléculas sensoras. Em 2008 foi 

revelado que existem riboswitches para c-di-GMP. Riboswitches são segmentos de RNA 

mensageiros (mRNA) que são estruturados e podem se ligar a pequenas moléculas que culmina 

com mudanças na transcrição, tradução e estabilidade do mRNA 
73

. Um riboswitch identificado 

em Vibrio cholerae foi denominado GEMM e possui afinidade da ordem de nanomolar pelo c-di-

GMP (Figura 11) 
74

. 
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Figura 11. Riboswitch de c-di-GMP. A molécula de RNA de Vibrio cholerae (PDBID:3IRW) 

com o c-di-GMP apontado por uma seta situado na junção entre três dupla-hélices 
75

. 

  

1.2.5. A diversidade dos domínios regulatórios de diguanilato ciclases e 

fosfodiesterases 

 

 

 Uma das questões mais importantes na sinalização por c-di-GMP é acerca dos sinais que 

desencadeiam a produção ou degradação do c-di-GMP. Quais são os fatores que levam a 

alterações nos níveis do segundo mensageiro? 

 Para responder a essa pergunta é necessário analisar a arquitetura de domínios que 

compõem as diguanilato ciclases e fosfodiesterases. Diferentemente de outros mensageiros, é 

comum encontrar em genomas um número muito grande de proteínas envolvidas na sinalização 

do c-di-GMP, sejam elas metabolizadoras ou receptoras 
76

. Por exemplo, Vibrio vulnificus possui 

99 destas proteínas, entre proteínas contendo domínios GGDEF, EAL, HD-GYP e PilZ, isso sem 

contar outras possíveis moléculas efetoras ainda não identificadas 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Complete_Genomes/c-di-GMP.html). E esse número varia muito 

de bactéria para bactéria, Escherichia coli possui 31 dessas proteínas, enquanto a bactéria 
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intracelular Rickettsia typhi possui somente duas. Ao analisarmos os genomas, claramente há 

uma correlação entre o número destas proteínas e a capacidade da bactéria em colonizar vários 

ambientes, ou ambientes sujeitos à maiores variações de condições 
77

. A respeito disso, é razoável 

imaginar que as regiões acessórias das proteínas GGDEF, EAL e HD-GYP possam sentir 

variações ambientais ou fisiológicas para iniciar a síntese ou a degradação. 

 Cerca de 50% de todas as proteínas com domínios GGDEF e EAL possuem predição de 

hélices transmembranares ou algum tipo de peptídeo sinal, o que indica que a localização pode 

ser uma importante forma de controle da atividade 
76

. Além disso, uma parte significativa dessas 

proteínas podem possuir domínios voltados para o periplasma ou para o meio extracelular.  

 Os domínios acessórios mais comuns presentes em proteínas GGDEF, EAL e HD-GYP 

são PAS, GAF, REC e HAMP 
76

: i) Os domínios PAS são domínios sensores presentes em 

proteínas sinalizadoras, desde bactérias até mamíferos. São domínios que se divergem 

enormemente em sequência primária, mas mantém uma topologia característica e frequentemente 

estão ligadas a cofatores tais como heme e FAD (flavina adenina dinucleotídeo) podendo sentir 

pequenas moléculas 
78

. Esse é o caso de Ec_Dos, uma proteína com domínio PAS-EAL de E. coli 

que possui sua atividade de fosfodiesterase aumentada quando o domínio PAS se liga a oxigênio, 

o que leva a bactéria a ficar mais móvel nessa condição 
79

; ii) Os domínios GAF também são 

encontrados em uma variedade de organismos e possuem uma topologia similar ao do domínio 

PAS, podendo ligar cofatores ou nucleotídeos cíclicos 
80

. Na cianobactéria um domínio GAF 

funciona como sensor de luz azul e ativa a atividade de diguanilato ciclase do domínio GGDEF 

adjacente 
81

. iii) O domínio REC é frequentemente encontrado em sistemas de dois componentes 

e recebe um grupo fosfato da sua histidina kinase cognata após esta ser ativada por um estímulo 

externo. Normalmente domínios REC fazem parte de proteínas que também possuem domínios 

de ligação a DNA (e por isso controlam a transcrição gênica) 
82

 ou domínios com atividade 



35 

 

enzimática. PleD de Caulobacter crescentus possui uma arquitetura REC-REC-GGDEF que após 

sofrer fosforilação (em um dos domínios REC) se dimeriza favorecendo o encontro dos domínios 

GGDEF e subsequente produção de c-di-GMP 
35

. iv) Domínios HAMP frequentemente estão 

presentes em proteínas GGDEF e EAL quando estas estão presas à membrana e possuem uma 

porção periplasmática. O domínio HAMP é responsável por fazer a ligação e transdução de sinais 

através de uma face para outra da membrana, sendo muito comum também em sistemas de dois 

componentes e proteínas envolvidas em quimiotaxia (Figura 12) 
83

. 

 

 

Figura 12. Domínios acessórios mais comuns encontrados em proteínas envolvidas em vias 

de c-di-GMP. Domínios PAS, GAF, e REC que são responsáveis por sentir sinais e domínio 

HAMP que transmite informações entre domínios separados por membranas. 

 

 Pseudomonas fluorescens, por exemplo, possui uma proteína chamada de LapD que tem a 

arquitetura de domínios HAMP-GGDEF-EAL, em que os domínios GGDEF e EAL são 

enzimaticamente inativos. Quando os níveis de c-di-GMP estão altos dentro da célula seu 

domínio EAL se liga ao c-di-GMP sem hidrolizá-lo. Esse processo gera uma mudança 
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conformacional em toda a proteína que é transmitida via domínio HAMP para a porção que fica 

localizada no periplasma da bactéria. Esse domínio passa então a recrutar uma protease 

periplasmática que nessa circunstância deixa de degradar a adesina LapA. LapA uma vez íntegra, 

é fundamental para a formação do biofilme desta bactéria (Figura 13) 
84

. 

 

 

Figura 13. Regulação do biofilme de Pseudomonas fluorescens pela proteína LapD. Em 

situações de carência de fosfato, há pouco c-di-GMP na célula devido à ação de uma 

fosfodiesterase RapA. No periplasma, a protease LapG degrada a adesina LapA inibindo assim a 

formação do biofilme. Em situações de alta de fosfato, diguanilato ciclases sintetizam c-di-GMP 

que por sua vez se liga no domínio inativo EAL da proteína GGDEF-EAL, LapD. 

Consequentemente, LapD sofre uma mudança conformacional que é transmitida ao seu domínio 

periplasmático que passa a recrutar a protease LapG, deixando a adesina LapA livre para 

contribuir para a formação do biofilme. Retirado de Navarro et. al 
84

. 
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1.2.6. GGDEF-EAL, uma arquitetura muito comum em proteínas da via de c-di-

GMP. 

 

 Uma das coisas que mais chama a atenção na sinalização por c-di-GMP é o fato de que 

cerca de 50% de todas as diguanilato ciclases e fosfodiesterases de c-di-GMP possuem ambos os 

domínios GGDEF-EAL na mesma cadeia polipeptídica 
76

. Dessa forma, 4 diferentes cenários 

podem existir para estas proteínas: (i) ambos os domínios serem cataliticamente ativos; (ii) ambos 

os domínios serem cataliticamente inativos; (iii) o domínio diguanilato ciclase ser inativo e o de 

fosfodiesterase ser ativo; e por fim (iv) o domínio de diguanilato ciclase ser ativo e o de 

fosfodiesterase inativo. Um trabalho que investigou, usando ferramentas de bioinformática, a 

conservação de resíduos no sítio ativo de mais de quase 4000 destas proteínas presentes nos 

bancos de dados, mostrou que um pouco mais de metade delas (55%), apresenta ambos os sítios 

ativos conservados, portanto, possivelmente apresentando na mesma proteína a função de síntese 

e degradação 
76

. Isto levanta perguntas importantes acerca do mecanismo funcional das GGDEF-

EAL. Como funciona a intercomunicação entre esses dois domínios para que não tenham 

atividades opostas em um mesmo momento? Esses domínios devem coordenar suas atividades 

para que não haja desperdício energético ao gerar um ciclo vicioso de produção e degradação de 

c-di-GMP. Existem fatores externos para controlar a produção e/ou degradação do c-di-GMP, ou 

existe uma regulação intrínseca destes domínios? 

 Quando do início do desenvolvimento deste trabalho, não havia sequer nenhuma estrutura 

cristalográfica de uma proteína com os dois domínios GGDEF-EAL, somente domínios GGDEF 

e EAL separados. Navarro et. al, em 2009 
65

 havia cristalizado um fragmento de FimX de P. 

aeruginosa contendo os dois domínios mas não foi observada densidade eletrônica para o 

domínio GGDEF, o que indica que todo o domínio está bem flexível, embora a proteína tenha 

cristalizado. O mesmo foi observado em FimX de Xanthomonas citri subsp. citri (somente 30% 
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idêntico ao seu homólogo de P. aeruginosa) cristalizada pelo aluno de doutorado Edgar Llontop 

do nosso grupo (dados não publicados). Somente em 2011 a primeira estrutura de uma proteína 

GGDEF-EAL foi resolvida, a de LapD, permanecendo até o momento como a mais bem estudada 

desse tipo de proteínas. No final de 2014 a segunda estrutura de uma GGDEF-EAL foi 

depositada, a proteína MorA de P. aeruginosa que possui o domínio de síntese e degradação 

conservados. Foi mostrado que para possuir atividade de fosfodiesterase ativa essa proteína sofre 

uma mudança conformacional no motivo conservado DDFGTGYSS do domínio EAL trazendo-o 

para a proximidade do sítio ativo e favorecendo a dimerização por meio dos resíduos Tyr-Ser 
85

. 

Não se conhece a regulação da atividade do domínio GGDEF para esta enzima e nem como 

funcionaria outras GGDEF-EAL no contexto de domínios adicionais, como PAS, e regiões 

transmembranares. São necessários mais estudos sobre as proteínas GGDEF-EAL, tão 

recorrentes nos genomas bacterianos. 

 

1.3. O fitopatógeno Xanthomonas citri subsp. citri. 
 

 

Xanthomonas é um gênero de bactérias gram-negativas pertencentes à classe das 

Gamaproteobactérias e que possuem colônias bem características devido à presença de um 

pigmento amarelo conhecido como xantomonadina (xanthos que vem do grego significa amarelo) 

86
. As colônias também apresentam aspecto mucóide devido à presença de exopolissacarídeos, 

sendo o principal deles a goma xantana, usada em vários processos e produtos industriais, tais 

como molhos para saladas, sorvetes e pastas de dente. Fazem parte do gênero cerca de 30 

espécies que juntas infectam aproximadamente 400 diferentes plantas, incluindo algumas de 

grande importância econômica como o arroz e a laranja 
87; 88

. Xanthomonas possuem geralmente 
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de 0,4 a 0,7 µM de extensão, um único flagelo polar, são aeróbicas obrigatórias com um 

crescimento ótimo entre 25 e 30 
o
C (Figura 14) 

89; 90
. 

 

Figura 14. A) Placa de colônias de Xanthomonas citri subsp. citri em meio nutritivo com seu 

aspecto mucóide 
91

. B) Micrografia de transmissão de célula de Xanthomonas citri subsp. citri 

com seu flagelo polar 
92

. 

 

Cada espécie infecta um tipo específico de planta e mesmo dentro de cada espécie existem 

diferentes patovares (pv) que também possuem especificidade para um tipo de planta ou tecido 

vegetal a ser colonizado. Por exemplo, Xathomonas oryzae pv. oryzae infecta arroz 
93

, 

Xanthomonas campestris pv. campestris infecta plantas brassicaceaes (couve, repolho) 
94

, X. 

euvesicatoria infecta pimenta e tomate 
95

, X. axonopodis pv. malvacearum infecta algodão 
96

 e X. 

citri frutas cítricas, causando o cancro cítrico, uma importante doença que acomete cultivos ao 

redor do mundo 
89

. 

 

1.3.1. O cancro cítrico, doença causada por Xanthomonas citri subsp. citri. 

 

 

Xanthomonas citri subsp. citri (Xac), antes conhecida como Xanthomonas axonopodis pv. 

citri, infecta a planta hospedeira após entrar através dos estômatos, hidatódios ou feridas. X. citri 

A B
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coloniza o parênquima da folha e aproximadamente após 10 dias de infecção pequenas lesões 

surgem, tornam-se proeminentes, marrons escuras e frequentemente com um halo clorótico 
97

. Os 

sintomas também aparecem de forma similar nos caules, galhos e frutos, fazendo estes últimos 

perder seu valor comercial (Figura 15). Podem ser acometida pela doença plantas de laranja, 

limão, tangerina, e lima. 

 

 

Figura 15. Doença do cancro cítrico em plantas cítricas. A) Folha apresentando sintomas do 

cancro cítrico com erupções e clorose ao redor 
91

. B) Galho apresentando erupções causadas em 

decorrência da doença 
91

. C) Fruto com sintomas do cancro cítrico que eventualmente leva à 

ruptura da casca 
91

. D) Estômato de uma folha apresentando Xanthomonas citri subsp. citri após 5 

dias de infecção 
89

. 

 

Quando há umidade na superfície da lesão, as bactérias são desprendidas da planta e por 

efeito de chuvas, ventos e ação humana podem contaminar novas árvores. Provavelmente, outras 

formas bem comuns de espalhamento da doença são através de sementes contaminadas e do uso 

de solo com bactérias, visto que Xanthomonas podem viver no solo associadas com tecidos de 

A

D

B

C
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plantas mortas 
89; 98

. A larva minadora de citrus (Phyllocnistis citrella) pode ser um fator que 

contribui para o aumento da transmissão, visto que esse inseto deixa lesões na folha o que torna a 

planta mais suscetível à infecção 
99

. 

O cancro cítrico surgiu no continente asiático, região nativa das frutas cítricas e 

posteriormente foi espalhado para ilhas do Japão, Oceania, Estados Unidos e América do Sul 
91

. 

No Brasil, a doença foi identificada pela primeira vez no estado de São Paulo na década de 50, se 

espalhando por outros estados até ser considerada endêmica. Durante muitos anos foi adotada 

como forma de erradicação da doença no Brasil a destruição de todas as plantas em um raio de 30 

metros da planta infectada. Hoje, este processo foi descontinuado e agora somente a planta 

infectada é destruída sendo borrifada solução de 0,1% de cobre metálico em plantas dentro de um 

raio de 30 metros. Esses procedimentos diminuem a incidência, mas não se mostraram eficazes 

para a completa erradicação da doença 
100

. 

 O Brasil os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais de laranja sendo que o 

Brasil possui mais de um milhão de hectares de cultivo de frutas cítricas e é responsável por cerca 

de 50% da produção mundial de suco de laranja concentrado, respondendo por 80% da 

exportação mundial. Este mercado gera entre 1,5 bilhão a 2,5 bilhões de dólares todos os anos 

ocupando cerca de 230 mil empregos diretos. Esses dados mostram a importância deste segmento 

para economia brasileira 
101

. 

Na última década, o Brasil perdeu cerca de 40 milhões de árvores causando grandes 

prejuízos econômicos devido à três principais doenças: Cancro cítrico (Xanthomonas citri subsp. 

citri), clorose variegada dos citros (Xylella fastidiosa) e greening (Candidatus Liberibacter spp), 

esta última ainda bem desconhecida pelos pesquisadores e que hoje é a principal doença em 

pomares paulistas, tendo afetado em 2012 aproximadamente 7 % das plantas 
100

. Em 2012 o 

cancro cítrico também atingiu seu maior índice de plantas contaminadas desde seu primeiro relato 
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na década de 50, cerca de 1,4% dos pomares estavam infectados, chegando até quase 12% em 

algumas regiões do estado de São Paulo 
100; 102

. 

 

1.3.2. O genoma de Xanthomonas citri subsp. citri e fatores de patogenicidade em 

Xanthomonas. 

 

 

O genoma de Xanthomonas citri subsp. citri subsp. citri (Xanthomonas axonopodis pv 

citri cepa 306; Xac) foi completamente sequenciado no Brasil e publicado no ano de 2002 
103

. X. 

citri possui um cromossomo circular de 5,2Mb e dois plasmídeos de 34 e 65 Kb. Após a anotação 

foram reveladas 4313 ORFs (open reading frames) sendo que 37% codificavam para proteínas 

hipotéticas (de função desconhecida). Os principais fatores de virulência relacionados à 

fitopatógenos são os sistemas de secreção II e III. Em Xac o sistema de secreção do tipo III injeta 

efetores de virulência dentro da célula hospedeira inibindo a resposta da planta 
104

. A deleção dos 

genes do locus que codifica para o sistema de secreção do tipo III, chamado de hrp 

(Hypersensitive Response and Pathogenicity), abole completamente o surgimento do cancro 

cítrico 
105

. X. citri também pussui um sistema de secreção do tipo IV que não tem função na 

virulência 
106

. Diorge Souza, um pos-doc do nosso grupo mostrou que ele é usado para matar 

outras espécies de bactérias ao injetar toxinas em células-alvo (trabalho no prelo). 

O segundo mensageiro c-di-GMP também têm se mostrado importante na virulência de 

Xanthomonas. Foram identificados 13 genes em Xanthomonas campestris que codificam 

domínios HD-GYP, EAL ou GGDEF e seus mutantes são deficientes em causar doença em 

rabanete 
107

. Ainda em Xanthomonas campestris foi identificado 4 genes codificantes para 

proteínas com domínios PilZ, e também através de mutações pôde-se comprovar que três delas 

provocam uma diminuição da virulência, e ainda podem reduzir a motilidade ou afetar a 
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produção de enzimas extracelulares 
108

. Além disso, mais recentemente foi identificada uma 

diguanilato ciclase que aumenta a produção de c-di-GMP após ligação a GMP cíclico, produzida 

por uma guanilato ciclase codificada pelo mesmo operon. O duplo mutante nestes genes também 

tem um efeito na virulência de X. campestris, sendo a primeira vez que é reportada uma interação 

entre as vias de cGMP e c-di-GMP 
20

. 

 Em um trabalho do nosso grupo, foi mostrada pela primeira vez uma ligação direta entre a 

via de sinalização deste segundo mensageiro e o quorum-sensing (comunicação bacteriana) 

mediado pela molécula difusora DSF (diffusible signal factor). Neste trabalho, a proteína RpfG, 

que faz parte do sistema de sinalização do DSF, mostrou-se interagir com 9 diferentes proteínas 

contendo domínios GGDEFs, o que pode ser importante para regular a produção de c-di-GMP 

por essas diguanilato ciclases 
3
. Em dois outros trabalhos, nosso grupo mostrou as bases 

importantes da interação entre uma proteína com domínio PilZ (XAC1133) e FimX (XAC2398), 

uma GGDEF-EAL. Através da estrutura do complexo ternário PilZ-FimX-c-di-GMP além de 

outros experimentos foram reveladas importantes pistas sobre o funcionamento do pilus tipo IV 

109; 110
. Mais recentemente mostramos existir cooperatividade na ligação ao GTP pelo domínio 

GGDEF de XAC0610, e que essa proteína está envolvida no controle da motilidade e resistência 

a peróxido de hidrogênio 
37

. Devido a todos esses fatores e à conservação de vias de c-di-GMP 

em diferentes organismos, Xanthomonas tem servido como modelo para estudar os efeitos deste 

segundo mensageiro na célula. 

 Xanthomonas citri subsp. citri, objeto de estudo do nosso grupo, possui uma complexa 

regulação das vias de c-di-GMP, com 41 proteínas que possuem os domínios GGDEF, EAL HD-

GYP e PilZ codificadas pelo genoma, sendo 32 delas proteínas com os domínios GGDEF e EAL 

o que qualifica este organismo como um interessante modelo para estudar a sinalização deste 

segundo mensageiro (Figura 16). Um terço dessas proteínas (11) possuem os domínios de 
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diguanilato ciclase e fosfodiesterase de c-di-GMP (GGDEF-EAL) presentes na mesma cadeia 

polipeptídica e somente XAC2398 (FimX) foi caracterizada quanto a estrutura e função. Em 

virtude destes elementos mencionados acima e à carência de estudos sobre as tão ocorrentes 

proteínas GGDEF-EAL, focamos nessas proteínas para a realização desta tese de doutoramento. 
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Figura 16. Proteínas com domínios de diguanilato ciclase (GGDEF) e fosfodiesterase de c-

di-GMP (EAL) encontradas no genoma de Xanthomonas citri subsp. citri. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo Geral 
 

Realizar um estudo sobre as proteínas GGDEF-EAL e suas relações com as vias de c-di-

GMP que controlam certos fenótipos de Xanthomonas citri subsp. citri, com foco especial na 

proteína XAC2382 e sua parceira XAC2383. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

 Analisar a estrutura primária de todas as proteínas contendo os domínios GGDEF-EAL 

presentes no genoma de X. citri para realizar predições quanto à atividade de diguanilato 

ciclase e fosfodiesterase com base na conservação de resíduos importantes para a 

atividade. 

 Clonar, expressar, purificar e realizar tentativas de cristalização de 7 proteínas ou 

fragmentos de proteínas GGDEF-EAL de X. citri (XAC1795, XAC1938, XAC1992, 

XAC1993, XAC2382, XAC2711, XAC2812) e expressar e purificar e tentar cristalizar 

outras duas já clonadas em vetor de expressão (XAC0495, XAC1887). 

  Avaliar a influência de XAC2382 no controle dos fenótipos motilidade (dos tipos sliding 

e twitching), formação de biofilme e virulência através de estudos da cepa nocaute 

XACΔ2382.  

 Testar a atividade enzimática de fragmentos de XAC2382 in vivo e in vitro.  

 Realizar ensaios de duplo híbrido em levedura da porção citoplasmática e periplasmática 

de XAC2382 para identificar possíveis proteínas que interajam.  
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 Avaliar a importância de cada um dos domínios de XAC2382 no controle da motilidade 

de X. citri.  

 Realizar mutações sítio dirigidas em XAC2382 e relacioná-las com a função da proteína.  

 Produzir cepa nocaute em xac2383, um gene presente no mesmo cluster que xac2382, e 

avaliar fenótipos de motilidade e formação de biofilme.  

 Testar a interação entre XAC2383 e a porção periplasmática de XAC2382.  

 Resolver a estrutura tridimensional de XAC2383 por cristalografia de raios X e relacionar 

com sua função.  

 Identificar possíveis ligantes de XAC2383.  

 Produzir mutante sítio dirigido no sítio de ligação de XAC2383 e avaliar seu efeito na 

complementação da cepa nocaute em xac2383, e seu fenótipo de motilidade.  

 Caracterizar uma segunda proteína GGDEF-EAL, XAC0495, através da determinação do 

seu estado oligomérico e da geração de seu envelope eletrônico por espalhamento de luz a 

baixo ângulo (SAXS). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

3.1. Meios de cultivo e linhagens utilizadas 
 

 

Os seguintes meios de cultura foram utilizados durante o desenvolvimento do trabalho:  

 2xTY: 16 g/L Triptona, 10g/L extrato de levedura, 5 g/L NaCl. 

 LB: 10 g/L Triptona, 5 g/L extrato de levedura, 10 g/L NaCl pH 7,5. 

 SB: 5 g/L sacarose, 5 g/L extrato de levedura, 5 g/L peptona, 1g/L ácido glutâmico 

e pH 7,0. 

 Meio mínimo para incorporação de selênio-metionina: 6 g/L de Na2HPO4 pH 7,35, 

3 g/L de KH2HPO4, 0,5 g/L NaCl, 2 mM MgSO4, 0,4% glicose, 100 µM CaCl2, 

1g/L NH4Cl. 

 CircleGrow (Genese) 40 g/L. 

 YAPD: Extrato de levedura 1%, peptona 2%, glicose 2%, adenina 0,008% e 

quando em meio sólido ágar 1,6%. 

 YPD: Extrato de levedura 1%, peptona 2%, glicose 2%, e quando em meio sólido 

ágar 1,6%. 

 SC: 0,66% de Bases nitrogenadas de leveduras sem aminoácido, 2% de glicose, 2 

% de mistura de aminoácidos (300 mg de isoleucina, 1500 mg de valina, 200 mg 

de arginina, 300 mg de lisina, 200 mg de metionina, 500 mg de fenilalanina, 200 

mg de treonina, 300 mg de tirosina, 200 mg de uracila, 1000 mg de ácido 

glutâmico, 1000 mg de ácido aspártico, 4000 mg de serina, 18 mg de adenina, 60 

mg de leucina, 12 mg de histidina e 12 mg de triptofano) acrescida de 0,083% de 

adenina e uracila, 1,6% ágar (quando meio sólido) e pH 5,6. 

Modificações do meio SC foram feitas resultando nos seguintes meios: SC-W (sem 

triptofano), SC-L (sem leucina), SC-WLH (sem triptofano, leucina e histidina), SC-WLHA (sem 

triptofano, leucina, histidina e adenina). 
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Os antibióticos quando necessários foram usados nas seguintes concentrações: 

 Ampicilina: 100 µg/µL. 

 Kanamicina: 100 µg/µL. 

 Espectinomicina: 100 µg/µL para Escherichia coli e 150 µg/µL para Xanthomonas 

citri subsp. citri. 

 Estreptomicina 100 µg/µL. 

 Cloranfenicol 100 µg/µL. 

 Gentamicina 10 µg/µL. 

A cepa Xanthomonas citri subsp. citri (antigamente Xanthomonas axonopodis pv citri 

strain 306; Xac) foi utilizada como selvagem para todos os ensaios desta tese sendo as cepas 

nocautes construídas a partir desta linhagem. Para a realização dos ensaios Xac foi crescida 

rotineiramente sob agitação a 30°C a 200 r.p.m em meio 2xTY suplementado com ampicilina 

(100 µg/µL) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Linhagens utilizadas no presente trabalho. 

Linhagens Características  Referência 

Escherichia coli   

DH5 
F

–
80dlacZ∆M15 ∆(lacZYA-argF)U169 recA1 endA1 hsdR17(rK

–
, mK

+
) phoA supE44 thi-

1 gyrA96 relA1 λ
–
 

Invitrogen 

BL21 DE3 F
–
 dcm ompT hsdS (rB

–
 mB

–
) gal λ(DE3) Novagen 

BL21 DE3 RIL F
–
 ompT hsdS (rB

–
 mB

–
) dcm

+
 Tet

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

R
] Stratagene 

BL21 DE3 RP F
–
 ompT hsdS (rB

–
 mB

–
) dcm

+ 
Tet

R
 gal λ(DE3) endA Hte [argU proLCam

R
] Stratagene 

BL21 DE3 pLysS F
–
 ompT hsdSB (rB

–
 mB

–
) gal dcm (DE3) pLysS, Cam

R
 Novagen 

BL21 DE3 Star F
–
 ompT hsdSB (rB

–
mB

–
) gal dcm rne131 (DE3) Novagen 

ArcticExpress DE3 F– ompT hsdS(rB – mB – ) dcm
+
 Tetr gal λ(DE3) endA Hte [cpn10 cpn60 Gent

r
 ] Agilent 

XL1-Blue 
recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17(r K

-
,mK

 +
) supE44 relA1l

-
 [F' proAB lacI

q
 Z ΔM15 

Tn10(Tet
R
 )] 

Stratagene 

KC8 hsdR leuB600 trpC9830 pyr::Tn5 hisB463 lacDeltaX74 strA galU galK Stratagene 

Xanthomonas citri subsp. citri   

XACwt (Xac str. 306)  Linhagem selvagem, Ap
R
 da Silva et. AL (2002)

111
 

XACwt  + pBRA Linhagem selvagem transformada com o vetor pBRA vazio, Ap
R

, Spec
R
 

Este 

trabalho
103103103103103103103

 

XACwt  + pBRAXac2382 Linhagem selvagem transformada com o vetor pBRA contendo xac2382, Ap
R

, Spec
R
 Este trabalho 

XACΔ2382 Xac str. 306 com o gene xac2382 nocauteado, Ap
R
 Andrade (2011)

112
 

XACΔ2382 + pBRA Xac str. 306 com o gene xac2382 nocauteado e com o vetor pBRA vazio, Ap
R
, Spec

R
 Este trabalho 

XACΔ2382 + pBRAXac2382full-

length 
XACΔ2382 complementada com xac2382, Ap

R
, Spec

R
 Este trabalho 

XACΔ2382 + 

pBRAXac2382198HG446 

XACΔ2382 complementada com a construção 198-446 de xac2382 em vetor pBRA, Ap
R
, 

Spec
R
 

Este trabalho 

XACΔ2382 + pBRAXac 

2382198HGE705 

XACΔ2382 complementada com a construção 198-705 de xac2382 em vetor pBRA, Ap
R
, 

Spec
R
 

Este trabalho 
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Tabela 1. Continuação   

XACΔ2382 + pBRAXac 

2382269GE705 

XACΔ2382 complementada com a construção 269-705 de xac2382 em vetor pBRA, Ap
R
, 

Spec
R
 

Este trabalho 

XACΔ2382 + pBRAXac 

2382269G446 

XACΔ2382 complementada com a construção 269-446 de xac2382 em vetor pBRA, Ap
R
, 

Spec
R
 

Este trabalho 

XACΔ2382 + pBRAXac 

2382446E705 

XACΔ2382 complementada com a construção 446-705 de xac2382 em vetor pBRA, Ap
R
, 

Spec
R
 

Este trabalho 

XACΔ2382 + pBRAXac 

2382R108A_H111A 

XACΔ2382 complementada com xac2382 contendo mutação em R108A_H111A em vetor 

pBRA, Ap
R
, Spec

R
 

Este trabalho 

XACΔ2382 + pBRAXac 

2382F259E 

XACΔ2382 complementada com xac2382 contendo mutação em F259E em vetor pBRA, 

Ap
R
, Spec

R
 

Este trabalho 

XACΔ2382 + pBRAXac 

2382360AAA362 

XACΔ2382 complementada com xac2382 contendo mutação em 360AAA362 em vetor 

pBRA, Ap
R
, Spec

R
 

Este trabalho 

XACΔ2383 + pBRA Xac str. 306 com o gene xac2383 nocauteado e com o vetor pBRA vazio, Ap
R
, Spec

R
 Este trabalho 

XACΔ2383 + pBRAXac2383 
Xac str. 306 com o gene xac2383 nocauteado e complementado com xac2383 em vetor 

pBRA, Ap
R
, Spec

R
 

Este trabalho 

XACΔ2383 + 

pBRAXac2383152AAA154 

Xac str. 306 com o gene xac2383 nocauteado e complementado com xac2383 com mutação 

152AAA154 em vetor pBRA, Ap
R
, Spec

R
 

Este trabalho 
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3.2. Identificação de domínios GGDEF e EAL em Xac 
 

 

Inicialmente foram obtidos os perfis hidden Markov models (HMMs) de domínios 

GGDEF e EAL do servidor HMMER e o proteoma de Xanthomonas axonopodis pv. citri 306 do 

server KEGG em formato fasta 
103; 113; 114

. O programa HMMER v3.1b1 foi usado utilizando a 

busca hmmsearch e os HMMs de domínios GGDEF e EAL e o proteoma de Xac como input, nos 

parâmetros padrão do programa. 

3.3. Reações de PCR, clonagem e expressão de proteínas. 
 

 

 

As reações de PCR foram realizadas utilizando-se 0,5 µM de oligonucleotídeos forward e 

reverse, 300 ng de DNA gênomico de Xac, 200 µM de cada dNTP (Fermentas), 1,5% DMSO, 

1X Phusion GC Buffer (Thermo Scientific) e 1U da enzima Phusion High Fidelity DNA 

Polymerase (Thermo Scientific) completando-se para o volume final de 50L com água ultra-

pura. A temperatura de anelamento para cada uma das amplificações foi determinada de acordo 

com a temperatura de melting (Tm) de cada par de primers utilizando o programa GeneRunner 

(Tabela 2, 3 ,4,5). As amplificações ocorreram após desnaturação inicial a 98°C por 30 segundos, 

seguido de 30 ciclos de aquecimento a 98°C por 10 segundos, 30 segundos na temperatura Tm de 

cada primer e 72°C por 30 segundos por kb. Ao final dos ciclos foi feita uma etapa de 72°C por 

10 minutos. O produto amplificado foi analisado através de eletroforese em gel de agarose 1 % e 

purificado através do kit GeneJET PCR Purification (Fermentas). 

Os fragmentos amplificados foram digeridos com suas respectivas enzimas de restrição 

seguindo as especificações dos fabricantes (New England Biolabs e Thermo Scientific) e ligados 

diretamente nos vetores de expressão pET3a e pET28a (EMD Biosciences) e no vetor induzível 
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por arabinose pBRA (Figuras 17A e B e 18). As reações de ligação foram realizadas utilizando a 

enzima T4 DNA Ligase (New England Biolabs) e o produto da reação foi usado para transformar 

células de E.coli DH5que foram selecionadas em meio contendo o antibiótico adequado. As 

colônias que cresceram foram usadas para incular meio líquido 2xTY com o antibiótico adequado 

e permitida crescer  sob agitação a 37°C por 16 horas e o DNA plasmidial foi extraído utilizando 

o kit de mini-prep da Fermentas. O sequenciamento dos clones foi feito com base no método de 

Sanger através do kit ABI PRISM Big Dye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit III 

(Applied Biosystems). Foram utilizados os oligonucleotídeos que flanqueiam as regiões MCS 

(multiple cloning site) dos vetores pET3a e pET28a, T7 promoter (5’-

TAATACGACTCACTATAGGG-3’) e T7 terminator (5'-GCTAGTTATTGCTCAGCGG-3'). 

Foram utilizados também oligonucleotídeos que pareiam em regiões internas dos próprios genes 

para o completo sequenciamento de fragmentos que não eram possíveis de serem sequenciados 

utilizando os primers flaqueadores. A reação foi preparada utilizando 5 µL de DNA plasmidial, 

1µL de oligonucleotídeo sense ou antisense (4 pmol), 6µL tampão de reação para BigDye, 2 µL 

BigDye terminator e água ultra pura para um volume final de 20 µL. Foi utilizado o 

termociclador Applied Biosystems GeneAmp 9700 (Life Technologies) utilizando o seguinte 

procedimento: 96°C por 45 segundos, 50ºC por 30 segundos, 60°C por 4 minutos por 35 ciclos. 

Após a reação, foi adicionado isopropanol 75% e os tubos foram centrifugados por 40 minutos a 

4000 rpm. O sobrenadante foi retirado e a solução residual foi seca no termociclador a 100°C por 

1 minuto. A reação foi protegida da luz e sequenciada no sequenciador automático ABI 377 

Perkin-Elmer (Applied Biosystems). 
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Tabela2. Primers para clonagens de 8 construções de proteínas GGDEF-EAL em vetores pET3a e pET28a. 

Primer Enzima de restrição Sequência 5'-3' Tm (°C) Tamanho (pb) 

XAC1795 for1 

XAC1795 rev618 

NdeI 

HindIII 

TTTTTTTCATATGCCTTCCCTGCCCGCCTC 

TTTTTAAGCTTGGTTGGTTTGTTGGCTGCGCCTAGAC  

64,2 

65,7 
1857 (Full-length) 

XAC1938 for272  

XAC1938 rev698  

NdeI 

HindIII 

CACCCGTCATATGAACCGCATCCTGCTG 

ATATTAAGCTTTCAGCTGGCCAGGCGGCGC 

64,4 

67,3 
1275 (GGDEF-EAL) 

XAC1992 for1  

XAC 1992 rev573  

NdeI 

HindIII 

TTTTTTTCATATGTGGAGCCCCGTAATCCCGCC 

TTCAAGCTTCTATTCCCGGCCGTTACGCAACTC 

64,7 

65,6 
1722 (Full-length) 

XAC1993 for1  

XAC1993 for408  

XAC1993 rev838  

NdeI 

NdeI 

BamHI 

TTTTTTTCATATGGCGTTCACCTTGAGCATTC 

GACCAATCATATGAACCGCTTCCTGTTG 

TTGGATCCTCAGTTGGCGATGACCAGAC 

59,9 

59,6 

63,5 

2517 (Full-length) 

1293 (GGDEF-EAL) 

XAC2382 for285  

XAC2382 rev705   

NdeI 

EcoRI 

TTTTTTTCATATGACCAACCGGCTAGGCTTTCG 

TTGAATTCTCACCCTGCAGCGATCAGCTTGACC 

62,1 

65,8 
1263 (GGDEF-EAL) 

XAC2711 for361  

XAC2711 rev788  

NdeI 

BamHI 

GACTGTGCATATGAACCGCATCTGG 

TTGGATCCTCATCGCTGCACACCTG 

59,9 

63,0 
1284 (GGDEF-EAL) 

XAC2812 for245  

XAC2812 rev788  

NdeI 

BamHI 

TTTTTTTCATATGGCGCTGGGCATGGTCAAGTTC 

TTGGATCCTTACCCGGAGACGGCCACCAGC 

63,9 

69,2 
1638 (GGDEF-EAL) 
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Tabela 3. Primers para clonagens de construções de frações de XAC1795, XAC1887, XAC2382, XAC2383 e XAC2812 em vetor 

pET28a 

Primer Enzima de restrição Sequência 5'-3' Tm (°C) Tamanho (pb) 

XAC1795 for166  

XAC1795 rev336 

XAC1795 for331 

NdeI 

EcoRI 

NdeI 

AAATTATCATATGCGCGTGGAAAACCTGCG  

TTGAATTCTACTTGCGCTCGTACATGCTCCAC 

TTTTTTTCATATGAGCATGTACGAGCGCAAGCA 

58,7 

61,4 

63,0 

1362 (GGDEF-EAL) 

513 (GGDEF) 

867 (EAL) 

XAC1887 for294 

XAC1887 rev465 

XAC1887 for460  

XAC1887 rev728 

NdeI 

HindIII 

NdeI 

EcoRI 

TTTTTTTCATATGATCCGCCAGCGCGTGC 

TTTAAGCTTCTAGTCGGAACTGAAGAAACGGAAG 

GGCTTTTCATATGCGTTTCTTCAGTTCCGACATG 

TGAATTCTTACGGTTGCGCGTCCAGCC 

64,6 

59,5 

63,8 

62,5 

1308 (GGDEF-EAL) 

516 (GGDEF) 

810 (EAL) 

XAC2382 for219 

XAC2382 for249 

XAC2382 for269  

XAC2382 rev444  

XAC2382 for450  

XAC2382 for37 

XAC2382 rev192 

NheI 

NheI 

NheI 

EcoRI 

NdeI 

NdeI 

EcoRI 

TTTTTTTGCTAGCATGACCCTGGTGGCGCCGATTC 

TTTTTTGGCTAGCATGCGCAACGACGAGATCG 

TTTTTTTGCTAGCATGCACGACCGCGAAGTG 

TGAATTCTAGGCGGCGCGGCTATAG 

TTTTTTTCATATGGTGGAGCGCCGCGTGCA 

CCGCTTTCATATGCAGCGCGAAGTG 

TTTGAATTCTCACTTGCCGATGGCGTTGA 

74,0 

67,5 

66,0 

66,5 

57,8 

67,7 

58,5 

62,1 

1464 (GGDEF-EAL) 

1374 (GGDEF-EAL) 

1314 (GGDEF-EAL) 

534 (GGDEF) 

771 (EAL) 

467 (Periplasmático) 

XAC2383 for31 

XAC2383 rev309 

NdeI 

EcoRI 

TTTTTTTCATATGTCCTCGGTCCTGGTGCTTGG 

TTGAATTCTCATTCCACGTGATCCCTGAC 

64,0 

57,5 

839 (XAC2383) 

 

XAC2812 for349  

XAC2812 rev521  

XAC2812 for520  

NdeI 

EcoRI 

NdeI 

TTTTTGACATATGCTGGCCGACGAAGTGG 

GGAATTCTAGTTTTCGTTGAAGCAGCG 

TGTTATTCATATGGAAAACGATCTGGCACTGGCGC 

61,6 

54,4 

66,5 

1323 (GGDEF-EAL) 

519 (GGDEF) 

810 (EAL) 
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Tabela 4. Primers para clonagens de construções de XAC2382 e XAC2383 em vetor pBRA. 

Primer Enzima de restrição Sequência 5'-3' Tm (°C) Tamanho (pb) 

XAC2382 for1 

XAC2382 for198 

XAC2382 for269 

XAC2382 for450 

XAC2382 rev446 

XAC2382 rev705 

EcoRI 

EcoRI 

EcoRI 

EcoRI 

XhoI 

XhoI 

TTTTGAATTCATGACTCAGGTGCGCTTCGGCT 

TTTTGAATTCATGTTGCTGGTCCTGCTGGCCG 

TTTGAATTCATGCACGACCGCGAAGTG 

TTTGAATTCATGGTGGAGCGCCGCGTGC 

TTCTCGAGCTAGGCGGCGCGGCTATAGAA 

TTCTCGAGTCACCCTGCAGCGATCAGC 

66,0 

67,5 

60,0 

60,1 

64,9 

61,3 

2118 (Full-length) 

1527 (HAMP-GGDEF-EAL) 

1314 (GGDEF-EAL) 

533 (GGDEF) 

770 (EAL) 

XAC2383 for1 

XAC2383 rev309 

NheI 

EcoRI 

TTTTTGCTAGCATGTCCGTTTTGCGCGGTCT 

TTGAATTCTCATTCCACGTGATCCCTGAC 

65,9 

57,5 
930  (Full-length) 
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Figura 17. Mapas dos vetores de expressão pET3a (A) e pET28a (B). 
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Figura 18. Mapa do vetor pBRA mostrando o sítio múltiplo de clonagens, a origem de 

replicação pBBR1, o gene de resistência a espectinomicina e estreptomicina e o promotor 

pBAD induzível por arabinose. 

 

 
 

Figura 19. Mapa do vetor de clonagem da isca no ensaio de duplo híbrido.
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Tabela 5. Primers para clonagens de construções de fragmentos de XAC2382 para em vetor pOBD. 

Primer Enzima de restrição Sequência 5'-3' Tm (°C) Tamanho (pb) 

XAC2382 for198 

XAC2382 for269 

XAC2382 for450 

XAC2382 rev446 

XAC2382 rev705 

EcoRI 

EcoRI 

EcoRI 

XhoI 

XhoI 

TTTTGAATTCATGTTGCTGGTCCTGCTGGCCG 

TTTGAATTCATGCACGACCGCGAAGTG 

TTTGAATTCATGGTGGAGCGCCGCGTGC 

TTCTCGAGCTAGGCGGCGCGGCTATAGAA 

TTCTCGAGTCACCCTGCAGCGATCAGC 

67,5 

60,0 

60,1 

64,9 

61,3 

1527 (HAMP-GGDEF-EAL) 

1314 (GGDEF-EAL) 

533 (GGDEF) 

770 (EAL) 

XAC2382 for37 

XAC2382 rev192 

EcoRI 

XhoI 

TTTTGAATTCATGCAGCGCGAAGTG 

ATCTCGAGTCAGAACGGCTACCGCAACT 

56,0 

58,7 
467 (Periplasmático) 



60 

 

3.4. Mutação sítio dirigida 
 

 

As mutações sítio dirigidas foram produzidas atavés de amplificação direta utilizando o 

kit Quickchange Site-Directed Mutagenesis (Stratagene). O protocolo consiste em uma única 

reação de PCR contendo oligos específicos e o plasmídeo contendo o gene a ser mutado (Tabela 

6). A reação continha 5 µL do tampão de reação, 1 µL de DNA Polimerase Pfu Turbo, 1 µL 

dNTP mix (25 mM), 1 µL de oligonucleotídeo sense e antisense (10 pmol), 1 µL de plasmídeo (~ 

50 ng) e água ultra pura para completar um volume final de 50 µL. Foi utilizado o termociclador 

Applied Biosystems GeneAmp 9700 (Life Technologies) em ciclos de 95ºC por 30 segundos, 

55°C por 30 segundos, 68ºC por 1 minuto por kb do plasmídeo, repetindo por 5 ciclos de 

repetições. Ao final da reação foi adicionada a enzima DpnI e a reação incubada por 1 hora a 

37°C. As reações foram usadas para transformar cepas de E.coli XL1-Blue (STRATAGENE) por 

choque térmico, como descrito na seção de transformação. As colônias que cresceram foram 

picadas em meio líquido 2xTY com o antibiótico adequado e deixadas em crescimento sob 

agitação a 37°C por 16 horas e o DNA plasmidial foi extraído utilizando o kit de mini-prep da 

Fermentas. Os fragmentos foram sequenciados como descrito na seção 3.3 acima. 
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Tabela 6. Primers para produções de mutações sítio dirigidas de XAC2382 e XAC2383. 

 

Primer Mutação Sequência 5'-3' Tm (°C) Região da mutação 

XAC2382R108A_H111A for 

XAC2382R108A_H111A rev 
R108A H111A 

GACCGCCATGGCGCGCTGGTGGCTGACGGCACGCC 

GGCGTGCCGTCAGCCACCAGCGCGCCATGGCGGTC 

83,5 

83,5 
Domínio Periplasmático 

XAC2382F259E for 

XAC2382F259E rev 
F259E 

CGAGCTGATTTCCGCGGAGGGGCGCATGAGCGAAA 

TTTCGCTCATGCGCCCCTCCGCGGAAATCAGCTCG 

78,24 

78,24 
Domínio HAMP 

XAC2382360AAAEF364 for 

XAC2382360AAAEF364 rev 

360GGDEF364 

360AAAEF364 

CTGGCGCGCTTCGCCGCGGCTGAGTTCGTGATC 

GATCACGAACTCAGCCGCGGCGAAGCGCGCCAG 

79,29 

79,29 
Domínio GGDEF 

XAC2383152AAA154 for 

XAC2383152AAA154 rev 

152STS154 

152AAA154 

TTGCAGAACGCCTCGGCCGCCGCCGGCTACCTGCTAC 

GGTAGCAGGTAGCCGGCGGCGGCCGAGGCGTTCTGC 

79,1 

79,1 
Sítio de ligação ao fosfato 
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3.5. Indução expressão e lise de proteínas 
 

 

Os vetores de expressão pET3a e pET28a foram transformados em E. coli BL21(DE3) 

quimiocompetentes por choque térmico (2 minutos em banho a 42ºC e 5 minutos no gelo). As 

células foram recuperadas por 50 minutos em banho 37ºC em meio 2xTY e plaqueadas em meio 

LB 1,5% ágar suplementado com 100 µg/µL dos antibióticos ampicilina ou kanamicina. Após 16 

horas a 37ºC as colônias foram utilizadas para inocular 5 mL de meio líquido 2xTY 

suplementado com o antibiótico adequado e incubadas sob agitação a 37ºC durante a noite. No 

dia seguinte a bactéria foi diluída na proporção de 1:500 em meio 2xTY com 100 µg/µL de 

ampicilina ou kanamicina e colocada para crescer sob agitação a 37ºC e quando na D.O600 de 0,8 

a expressão de proteínas foi induzida pela adição de IPTG (isopropyl-beta-D-

thiogalactopyranoside) (Thermo Scientific) na concentração final de 400 µM por 4 horas. 

Após coleta das células por centrifugação, as células foram ressuspensas em 50 mL de 

solução de 50 mM Tris pH 8, 25% sacarose, 1% glicerol, 0,03% Triton X-100, 0,03% Tween 20 

e lisadas usando um aparelho French Press. A solução foi submetida à pressão de 15000 psi por 

6 vezes. O material lisado foi centrifugado por 1 hora a 16000 rpm no rotor JA-20 uma centrífuga 

Beckman a 4ºC. Alíquotas das frações não-induzida, sobrenadante e pellet com adição do tampão 

de amostra (10% p/v glicerol; 2% SDS p/v; 50 mM Tris HCl pH 6,8 , 0,1% bromofenol blue, 1 

mM β-mercaptoetanol) foram fervidas por 5 minutos submetidas à eletroforese em gel SDS-

PAGE 12% para verificar a solubilidade das proteínas. 
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3.6. Expressão de proteínas com selenometionina (SeMet) 
 

 

As bactérias Bl21(DE3) transformadas com o plasmídeo pET3a contendo o gene de 

XAC2383 foram incubadas em 5 mL de meio 2xTY com 100 µg/µL de ampicilina sob agitação a 

37°C overnight. O pré inoculo foi centrifugado para tirar todo o meio 2xTY e ressuspendido em 1 

mL de meio mínimo. Estas células foram transferidas para 500 mL de meio mínimo com 100 

µg/µL de ampicilina e deixadas sob agitação a 37°C. Logo após atingir a D.O600 de 0,8 foram 

adicionados os aminoácidos selênio-metionina (60 mg), valina e isoleucina (50 mg), lisina 

treonina e fenilalanina (100 mg cada). Após 15 minutos as células foram induzidas com IPTG a 

uma concentração final de 400 µM por 6 horas. Espera-se que após esse procedimento, XAC2383 

esteja incorporada com 11 selênio-metioninas. 

 

3.7. Purificação de proteínas com cauda de histidina por cromatografia de 

afinidade 
 

 

O extrato lisado e induzido das proteínas com cauda de histidina (XAC2382249HG446, 

XAC2382219HG705, XAC0495) foram aplicados em uma coluna de 5 mL Hi-Trap (GE 

Healthcare) carregada com níquel e equilibrada em solução 50 mM Tris pH 8, 150 mM NaCl e 

10 mM imidazol em um fluxo de 1 mL/min em um sistema AKTA purifier (GE Healthcare). 

Após lavagem de 5 volumes de coluna para remover as proteínas que não se ligaram à coluna foi 

aplicado um gradiente de 50 mL de 0-100% de solução 50 mM Tris pH 8, 150 mM NaCl e 500 

mM imidazol em 50 minutos. As proteínas eluídas foram coletadas em frações de 5 mL e 

juntadas as contendo a proteína recombinante. Posteriormente as proteínas foram concentradas 
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até 10 mL e purificadas em colunas de gel filtração Superdex 75 ou Superdex 200 26/600 de 220 

mL no tampão 50 mM Tris pH 8, 150 mM NaCl em fluxo de 0,5 mL/min. 

 

3.8. Purificação de XAC2383 
 

 

O extrato lisado e clarificado da expressão de XAC2383 (50 mL) foi aplicado em coluna 

de troca catiônica SP-Sepharose de 55 mL acoplada a um AKTA purifier (GE Healthcare) 

previamente equilibrada com 50 mM Tris pH 8. O fluxo usado foi de 2 mL/min e um gradiente 

de 0-100% de tampão 50 mM Tris pH 8, 1 M NaCl em 385 minutos foi usado. As frações foram 

coletadas de 10 em 10 mL. Devido ao fato da proteína ter cristalizado espontâneamente nos tubos 

coletores de fração, conseguiu-se obter proteína pura ao coletar os cristais, não sendo necessários 

passos adicionais de purificação. 

 

3.9. Preparação e transformação de Xac 
 

 

As células de Xanthomonas competentes foram preparadas utilizando 50 mL de meio de 

cultura circlegrow (Genese) e as bactérias crescidas a 30°C até uma D.O.600 de 0,5. As células 

foram então centrifugadas por 10 minutos a 4000 g e ressuspendidas em água, sendo o processo 

repetido 3 vezes. Após a última lavagem o sobrenadante foi descartado e as células 

ressuspendidas no volume de água residual. O plasmídeo (aproximadamente 200 ng) de interesse 

foi adicionado ás células e todo o volume (aproximadamente 200 µL) adicionado em cubetas de 

eletroporação 0,2 cm (BIO-RAD). A eletroporação foi realizada no aparelho Gene Pulser (BIO-

RAD) com os parâmetros de 2 KV, 25 µF e 200 Ohms. As células foram recuperadas no meio 

2xTY por 4 horas. 
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3.10. Produção do nocaute ΔXAC2383 
 

Inicialmente, foram utilizados primers para amplificar fragmentos de aproximadamente 

1000 pb upstream e downstream que flanqueiam a região codificadora de XAC2383 (Tabela 7). 

Estes fragmentos denominados F1-R1 e F2-R2 foram então digeridos com a enzima BamHI cujos 

sítios se encontram na parte 3’ da amplificação F1-R1 e na parte 5’ de F2-R2. Estes fragmentos 

dois fragmentos de 1000 pb foram ligados por 16 horas a 16°C pela enzima T4 Ligase (New 

England Biolabs) gerando um fragmento de aproximadamente 2000 pb no qual ficou conservado 

21 resíduos da proteína na mesma fase de leitura da ORF de xac2383 (Tabela 8). Este fragmento 

de 2000 pb foi amplificado utilizando os oligos que pareiam as regiões F1 e R2 foi digerido pelas 

enzimas de restrição HindIII e EcoRI e clonado no vetor pNPTS138. A clonagem foi confirmada 

por sequenciamento e clivagem com enzimas de restrição. Este vetor possui múltiplos sítios de 

clonagem, marcador de resistência a kanamicina e o gene sacB, que é usado como seleção no 

segundo evento de recombinação. 
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Tabela 7. Primers para a produção da cepa nocaute XACΔ2383 
Nocaute Oligo Sequências 5'-3' Tm (°C) Tamanho (pb) 

∆XAC2383 

F1 HindIII 

R1 BamHI 

F2 BamHI 

R2 EcoRI 

 

TTTTTAAGCTTTTGTTGATACCGCGCAACAGCACATTGCC 

TTTTGGATCCACACCATCGTAGACCGCGCAAAACGGACAC 

TTTTGGATCCGTGCAACGCGTCAGGGATCACGTGGAATGA 

TTGAATTCGAACTGCAGCAAGGCTTCGTCGCCGGCCTCAT 

 
 1039 

1039 

 

Tabela 8. Sequência de aminoácidos restantes nas sequências codificadoras de xac2382 e xac2383. 
Nocaute Sequência de aminoácidos restantes 

∆XAC2382 MAHLSHSPMVIAAG 

∆XAC2383 MSVLRGLRWCPWVQRVRDHVE 
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Clones de Xac obtidos após transformação com o vetor pNPTS138 (Figura 20) contendo a 

construção produzida em placa com meio LB ágar 1,5% (suplementado com 100 µg/mL de 

ampicilina e 100 µg/µL de kanamicina) foram plaqueados em duas diferentes placas, uma com 

meio LB ágar 1,5% com 100 µg/µL de ampicilina e 100 µg/µL de kanamicina e outra com meio 

LB ágar 1,5% com 100 µg/µL de ampicilina e 100 µg/µL de kanamicina e 5% sacarose. As 

colônias que cresceram no meio sem sacarose e não cresceram no meio contendo sacarose foram 

inoculadas em 1 mL de meio líquido 2xTY com 100 µg/µL de ampicilina a 30ºC sob agitação por 

16 horas. Estas células do pré-inóculo foram plaqueadas em placas LB ágar 1,5% com 100 µg/µL 

de ampicilina. As colônias que apareceram foram transferidas para crescimento em placas em três 

diferentes condições: 1) LB 1,5% ágar suplementado com 100 µg/µL de ampicilina e 5% de 

sacarose; 2) LB 1,5% ágar suplementado com 100 µg/µL de ampicilina, 100 µg/µL de 

kanamicina e 5% sacarose; 3) LB 1,5% ágar suplementado com 100 µg/µL de kanamicina. As 

colônias que cresceram na condição 1 são repicadas novamente nas três condições. As colônias 

que voltaram a crescer somente na condição 1 foram incubadas em meio líquido 2xTY com 100 

µg/µL de ampicilina a 30°C por 16 horas e armazenadas com 40% de glicerol no freezer a -80°C. 

A confirmação das bactérias nocautes foi realizada a partir da amplificação por PCR 

utilizando como os oligonucleotídeos F1 e R2. O DNA molde de Xac é obtido picando cada 

colônia e diluindo em 100 µL de água ultrapura estéril e fervendo por 2 minutos. Deste volume 

utiliza-se 5 µL para a reação de PCR. 
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Figura 20. Mapa do vetor suicida pNPTS com resistência a kanamicina. 

 

3.11. Ensaio de motilidade do tipo twitching 
 

 

Este ensaio foi feito de acordo com um trabalho desenvolvido por German Dunger, pós 

doc do nosso laboratório 
68

. Colônias de Xac transformadas com o vetor pBRA crescidas a 30°C 

por 2 dias em placas de petri em meio LB ágar 1,5% suplementado com 150 µg/mL de 

espectinomicina (Sigma-Aldrich) foram tocadas com um palito de dente estéril de forma que a 

ponta ficasse coberta de bactérias. Este palito foi usado para perfurar meio de cultura SB ágar 

1,0% suplementado com 150 µg/mL de espectinomicina e 0,2% de arabinose (Sigma-Aldrich) até 

tocar o fundo da placa por duas vezes em pontos diferentes para cada cepa a ser testada, a fim de 

constituir uma duplicata experimental. Após 5 dias a 30
o
C o meio de cultura solidificado foi 

retirado da placa com o auxílio de uma espátula e a placa lavada com água de forma suave. 

Solução de cristal violeta 0,2% (Sigma-Aldrich) foi despejada até cobrir o fundo da placa e 

deixada corando por 20 minutos. Após uma segunda lavagem suave com água, a motilidade do 

tipo twitching pôde ser visualizada pela coloração do cristal violeta. O diâmetro da 
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movimentação foi medido e a média aritmética calculada. Três experimentos independentes 

foram usados para o cálculo da motilidade. 

3.12. Ensaio de motilidade do tipo sliding 
 

 

Culturas de Xac transformadas com o vetor pBRA foram crescidas por 16 horas a 30°C 

em meio rico 2xTY com o antibiótico espectinomicina (Sigma-Aldrich) na concentração 150 

µg/mL. Após leitura da densidade ótica a 600 nm (D.O600) as amostras foram diluídas em meio 

2xTY até a D.O600 de 0,3. Alíquotas de 3 µL foram então adicionados no centro de uma placa 

com meio SB 0,5% suplementado com 150 µg/mL de espectinomicina e 0,02% de arabinose 

(Sigma-Aldrich) e a placa foi incubada com o meio voltado para baixo em repouso por 4 dias. 

Após este período fotografias foram tiradas. 

 

3.13. Ensaio de formação de biofilme 
 

 

Culturas de Xac crescidas por 16 horas em meio 2xTY suplementado com 150 µg/mL de 

espectinomicina tiveram a D.O600 determinada e diluída para uma densidade final de 1,0 e um 

volume final de 2 mL de 2xTY (150 µg/mL de espectinomicina e 0,02% de arabinose) e 

adicionadas a tubos de ensaio de vidro borossilicato. Após dois dias de repouso a 30°C o meio foi 

retirado e foi adicionado 2 mL de cristal violeta 0,2% e deixado corar por 20 minutos. Após 

lavagem suave com água para tirar o cristal violeta não aderido ao biofilme, fotos foram tiradas e 

a coloração provocada pelo biofilme avaliada. 

No ensaio da quantificação de biofilme formado as bactérias crescidas overnight foram 

diluídas para uma D.O600 de 1,0 e para um volume final de 250 µL em meio 2xTY (150 µg/mL 

de espectinomicina e 0,02% de arabinose), adicionadas em placas de ELISA de 96 poços estéreis 
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(TPP Techno Plastic Products AG) e deixadas em repouso por 2 dias a 30°C. Após este período o 

meio bacteriano foi retirado com uma micropipeta e lavado de forma suave com água para tirar o 

excesso de meio. Então, 300 µL de cristal violeta 0,2% foi adicionado e deixado corar por 20 

minutos. Novamente, os poços foram lavados com água para tirar todo o cristal violeta não ligado 

e posteriormente foi adicionado 250 µL de etanol 70% para eluir o corante que ficou aderido à 

parede do poço. As placas foram submetidas à leitura de absorbância à 590 nm em um leitor de 

placas Spectramax Paradigm (Molecular Devices). 

 

3.14. Ensaio de virulência de Xac em laranjeira. 
 

A influência de XAC2382 na virulência de Xanthomonas citri subsp. citri foi avaliada 

através das cepas XACΔ2382 e tipo selvagem crescidas em meio 2xTY overnight a 30
0
C a uma 

densidade ótica de 0,5.  As bactérias foram espalhadas por folhas jovens de laranja utilizando 

uma haste de algodão autoclavada (Jiangsu Suyun Medical Materials Co. Ltd). As plantas foram 

mantidas em uma sala com temperatura (23-30°C), umidade (58%) e luminosidade controlada 

(ciclos de luz/escuro de 16/10 horas) e sintomas do cancro cítrico foram observados após 30 dias. 

 

3.15. Duplo híbrido em levedura 
 

O ensaio de duplo híbrido em levedura foi realizado de acordo com protocolo descrito em 

nosso laboratório 
115

. Os fragmentos codificando XAC2382219HGE705 ou XAC238237PERI192 

foram clonados no vetor pOBD (Figura 19) foi transformada em Saccharomyces cerevisae da 

linhagem PJ69-4a (MATa trp1-901 leu2-3, 112 ura3-52 his3-200 gal4Δ gal80Δ LYS2::Gl1-HIS3 

GAL2-ADE2 met2::GAL7-lacZ) através de eletroporação 
115

. A transformação consiste em 
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crescer a levedura em placas de petri contendo o meio YAPD. Aproximadamente 25 µL de 

células foram coletadas e lavadas com água autoclavada sendo posteriormente adicionado 240 µL 

de 50 % PEG 3350, 36 µL de 1 M acetato de lítio, 50 µL de esperma de salmão, 4 µL de DNA 

plasmidial com o gene de interesse (vetor pOBD) e 30 µL de água. A levedura foi incubada por 

30 minutos a 42°C seguida de centrifugação a 6000 r.p.m por 2 minutos. O sobrenadante foi 

coletado, adicionado a 200 µL de água e incubado a temperatura ambiente por 5 minutos. As 

leveduras transformadas foram selecionadas em meio SC-W (sem triptofano) e foi feito um teste 

de auto ativação em meio SC-WH (sem triptofano e histidina) para determinar a concentração de 

3-aminotriazol para utilizar nos ensaios posteriores. O 3-aminotriazol é um inibidor da síntese de 

histidina, usado na triagem. Concentrações crescentes de 3-amino triazol (0 mM, 3 mM, 10 mM, 

25 mM e 50 mM) foram utilizadas e a concentração mínima de 3mM foi escolhida por não ter 

crescido nenhuma colônia em nenhuma das condições. 

A levedura transformada com o vetor pOBD contendo a sequência da isca de interesse foi 

transformada contra uma biblioteca do genoma de Xanthomonas citri subsp. citri clonada no 

vetor pOAD. Após a realização deste procedimento foi verificada a presença de colônias após 14 

dias em meio SC-WLH (sem triptofano, leucina e histidina) 
30

. O vetor pOAD foi selecionado no 

meio SC-L (sem leucina) e transformado em bactérias da linhagem KC8 (hsdR, leuB600. 

trpC9830, pyrF:: tn5, hisB463, lacDX74, strA, galU,K) para posteriormente realizar miniprep e 

sequenciamento dos clones 
115

. 

3.16. Atividade de diguanilato ciclase em células (Congo red) 
 

 

O Congo red é um composto conhecido por ter afinidade à celulose e fímbrias bacterianas. 

Se há produção de celulose e fímbrias, processo que é regulado por níveis altos de c-diGMP na 

célula, as colônias coraram-se mais de vermelho. Desta forma, esperamos através do seguinte 
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ensaio, observar indiretamente a capacidade dos polipeptídeos recombinantes produzir c-diGMP. 

O volume de 2,5µL de bactérias BL21 (DE3) transformadas com os plasmídeos de interesse a 

uma densidade ótica de 0,6 foi adicionado às placas contendo meio LB 1,5% com 50mg/L de 

congo red. Como controle negativo do experimento, foi usado o vetor vazio pET28a. Após 16 

horas, a coloração das colônias foi observada. 

 

3.17. Ensaio de atividade diguanilato ciclase e fosfodiesterase 
 

 

20 µM de XAC2382249HG446 foi adicionada em solução contendo 2 mM de GTP, 2 mM 

MgCl2 ou MnCl2 no tampão 50 mM Tris pH 8, 10 mM NaCl em um volume final de 100 µL. A 

reação foi incubada por 16 hrs a 30°C e aplicada em coluna Resource Q de 1 mL (GE Healthcare) 

conectada a um sistema de purificação ÄKTA (GE Healthcare) utilizando um tampão 10 mM 

Tris HCl. Os tempos de retenção dos picos eluídos foram comparados com os das amostras 

padrão GTP e c-di-GMP. Os picos eluídos da coluna foram enviados a um HPLC (Shimadzu) 

acoplado a um espectrômetro de massas Esquire 3000 Plus (Bruker Daltonics) para identificação 

dos nucleotídeos GTP e c-di-GMP. Da mesma forma 20 µM de XAC2382249HG446 incubada com 

500uM de c-di-GMP no tampão 50 mM Tris pH 8, 10 mM NaCl com 2 mM MgCl2 ou MnCl2
 
em 

um volume final de 100 µL foi testada em uma reação overnight a 30°C. 

 

3.18. Ensaio de cromatografia de gel filtração analítica 
 

 

Para os ensaios de gel filtração analítica, foi utilizado o kit de marcadores de peso 

molecular 12-200kda (Sigma Aldrich) para obter a curva padrão de eluíção. Para a análise de 

XAC2382249HG446 e XAC0495 foi utilizada a coluna Superdex 200 10/300 GL de 24 mL (GE 
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Healthcare) sendo utilizado um volume de 100 µL de amostra, tampão 50 mM Tris pH 8, 150 

mM NaCl, 1mM MgCl2 e um fluxo de 0,5 mL/min. Para as proteínas XAC238237PERI192 e 

XAC2383 foi utilizada a coluna Superdex 200 26/600 de 220 mL (GE Healthcare) em um 

volume de 5 mL de amostra, tampão 50 mM Tris pH 8, 150 mM NaCl e um fluxo de 0,5 mL/min. 

 

3.19. Ensaio de interação XAC2382-XAC2383 
 

 

As construções XAC238337PERI192 clonada em pET28a contendo cauda de histidina e 

XAC2383 clonada em pET3a sem cauda de histidina foram co-transformadas em células de 

E.coli BL21 DE3, como descrito na seção de transformação, utilizando 5 µL de cada plasmídeo 

(250 ng). As células transformadas foram selecionadas em meio contendo os dois antibióticos 

(100 µg/µL de ampicilina e 100 µg/µL kanamicina) e as proteínas foram induzidas e lisadas 

conforme descrito na seção indução e lise de bactérias. O extrato celular clarificado foi aplicado 

em uma coluna Hi-Trap (GE-Healthcare) carregada com níquel e equilibrada com o tampão 50 

mM Tris pH 8, 150 mM NaCl, 10 mM imidazol em um fluxo de 1 mL/minuto. Após lavagem por 

10 minutos foi aplicado um gradiente de 0 a 100% de solução 50 mM Tris pH 8, 150 mM NaCl e 

500 mM imidazol em um tempo de 50 minutos. As frações foram coletadas em volumes de 5 em 

5 mL. As frações que continham bandas correspondentes às massas das duas proteínas foram 

concentradas para 5 mL e aplicadas na coluna de gel filtração Superdex 200 26/600 em um fluxo 

de 0,5 mL/min. 
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3.20. Dicroísmo circular 
 

Dicroísmo circular é uma técnica que consiste na medida da diferença de absorção de luz 

circularmente polarizada para a esquerda ou para a direita por moléculas quirais. Esta técnica é 

particularmente útil para estudar a estrutura secundária de proteínas na faixa de comprimento de 

onda 240-190nm (UV). Assim, realizamos ensaios de desnaturação térmica de XAC0495 

monitorando a absorção de luz polarizada a 215nm a cada 3
0
C a uma velocidade de 1

0
C\min em 

um espectrômetro JASCO 815. O tampão usado foi 20 mM Tris pH 8, 150 mM NaCl e 1 mM 

MgCl2 e 20 µM de XAC0495. 

 

3.21. SAXS (Small-angle X-ray scattering) 
 

 

Os experimentos foram realizados na linha SAXS1 (LNLS).  Foram coletados 

experimentos com exposição à radiação de raios X de 10 segundos de XAC0495 nas seguintes 

condições: XAC0495 2,78g/L apo, XAC0495 (2,78g/L) + c-digmp (200 µM) e XAC0495 

(2,78g/L) + GTP (1 mM), não sendo detectados danos de radiação para as amostras analisadas. 

Os tampões foram reduzidos de suas respectivas curvas.  A distância do detector foi de 935 mm e 

os limites de qmin e qmax foram 0,00138 1/A e 0.4 1/A respectivamente. O comprimento de 

onda foi de 1.55 Å onde q = (4/).sin (2 é o ângulo de espalhamento). As intensidades das 

curvas em função do angulo de espalhamento foram processados com o programa FIT2D 
116

. As 

análises das curvas foram realizadas com o pacote de software ATSAS 
117

. A função de 

distribuição de distância (p(r)), foi construída a  partir da curva de Xac0495 APO com o 

programa GNOM 
118

. A partir da p(r) foram gerados 20 envelopes moleculares independentes de 

Xac0495 com o software DAMMIF 
119

. O envelope molecular de Xac0495 foi obtido a partir do 
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mapa de probabilidade dos 20 modelos com os programas DAMAVER e DAMFILT 
120

. Além 

disso, foi gerado um modelo estrutural por modelagem molecular e  a curva de espalhamento de 

Xac0495 com o programa SAXXTER 
121

. O envelope molecular de Xac0495 e o modelo 

estrutural gerado pelo SAXXTER foram superpostos com o programa SUPCOMB 
122

. A análise 

do Raio de Giro (Rg), e volume foram feitas a partir da interpretação dos gráficos de Guinier e 

Porod, respectivamente. 

 

3.22. Cristalização e difração dos cristais obtidos da purificação do 

complexo XAC2382-XAC2383 
 

 

Após a purificação do complexo XAC2382-XAC2383 em coluna de gel filtração a 

solução foi concentrada através de Amicon Ultra-15 Centrifugal Filter de 3kDa (Millipore) até 

uma concentração de aproximadamente 5 mg/ml e a pureza foi verificada por eletroforese SDS-

PAGE 12%. Foi realizado tentativas de cristalização utilizando os kits Crystal Screen 1 e 2, Index 

1 e 2, da Hampton Research. Após duas semanas cristais foram vistos na condição número 38 do 

kit Crystal Screen 2 que consiste em 0,1 M HEPES sódio pH 7,5 e 1,4 M citrato de sódio 

tribásico. Os cristais foram difratados no difratômetro com anodo rotatório Rigaku MicroMax-

007HR situado na Central Analítica do IQ-USP. A coleta foi realizada sob feixe de nitrogênio 

gasoso à -180°C e o detector R-axis IV ++ foi colocado a uma distância de 250 mm do cristal 

com a oscilação de 1° por imagem e um tempo de exposição de 7 minutos. Não foi coletado um 

conjunto completo para esses cristais. 
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3.23. Estrutura de XAC2383 
 

 

Dados coletados a 2,3 Å de resolução no difratômetro com anodo rotatório Rigaku 

MicroMax-007HR situado na Central Analítica do IQ-USP foram indexados e integrados e 

escalonados utilizando o programa HKL2000. O arquivo final .sca foi convertido para um 

arquivo .mtz utilizando o programa scalepack2mtz presente no pacote do programa CCP4i, 

convertendo intensidades em fatores de estrutura 
123

. Para resolver o problema das fases, 

inicialmente foram realizadas tentativas de substituição molecular utilizando o programa Phaser 

com base na estrutura de PhnD de Escherichia coli que possui 19% de identidade com XAC2383 

124
. Após tentativas sem sucesso de determinar as fases por este método, tentamos adicionar 

metais pesados à solução do cristal para tentar pelo método de substituição isomorfa múltipla 

(MIR) 
125

. Os seguintes sais de metais pesados foram testados: K2PtCl4, K2PtBr4, K2PtCl6, 

AuCl3, HgCl2 Hg(CN)2, HgI2 e PbCl2. Tampouco foi possível resolver por MIR devido aos 

cristais se desestabilizarem pela adição de AuCl3 e por ter alterado as dimensões da célula 

unitária pelos demais sais de metais. As fases finalmente foram determinadas pela técnica Single 

wavelength anomalous dispersion (SAD). Para isto, cristais de XAC2383 produzidos com o 

aminoácido selênio-metionina (XAC2383 possui 11 metioninas) foram difratados na linha MX2 

do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron utilizando raios X com comprimento de onda de 

0,979 Å, correspondente ao pico máximo de espalhamento anômalo teórico do átomo de Selênio 

126
. Os dados coletados neste comprimento de onda foram processados no programa HKL2000 e 

convertidos para um arquivo .mtz pelo programa scalepack2mtz do pacote de programas CCP4i 

127
. O arquivo mtz foi utilizado como input pelo programa Autosol do pacote de programa Phenix 

para determinação das fases e para gerar um modelo tridimensional de XAC2383 
128; 129; 130

. Este 

modelo gerado foi usado para realizar substituição molecular através do programa Phaser de um 
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conjunto de dados de melhor resolução (1,9 Å) 
124

. Este modelo foi refinado através de ciclos 

alternados do programa Refmac e manualmente através da interface gráfica do Coot 
131; 132

. O 

modelo foi validado através do programa PROCHECK 
133

. Para gerar os demais modelos de 

cristais após soaking, foi realizada substituição molecular através do programa Phaser.  

 

3.24. Ensaio de Soaking 
 

 

Para o ensaio de soaking, cristais únicos foram transferidos para gotas da própria solução 

que eles se encontravam (50 mM Tris pH 8, ~300 mM NaCl) acrescentadas  de 2 mM dos 

ligantes a serem testados. Os cristais foram deixados por 12 horas a 4ºC nesta solução 
130

. Para 

evitar a formação de anéis de gelo durante a difração, antes de congelamento os cristais foram 

transferidos para gotas da mesma solução que se encontravam acrescentados de 30% de glicerol, 

que age como um crioprotetor. Rapidamente (após menos de um minuto na solução 

crioprotetora), os cristais foram transferidos para um goniômetro e congelados sob feixe de 

nitrogênio gasoso à -180ºC. 
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4. RESULTADOS 
 

 

 

4.1. Predição de atividade de proteínas GGDEF-EAL de Xanthomonas citri 

subsp. citri. 
 

 

 Alguns trabalhos publicados anteriormente usaram a biologia estrutural e mutações sítio 

dirigidos para tentar identificar os resíduos importantes para a atividade enzimática das proteínas 

com domínios GGDEF e EAL. No artigo publicado por Malone et. al 
134

, este grupo suíço 

realizou 76 substituições simples no motivo RYGGEEF da diguanilato ciclase WspR de 

Pseudomonas fluorescens e testou a capacidade desses mutantes em provocar o fenótipo de 

rugosidade da colônia, assim como ocorre com WspR selvagem, quando super-expressas. Foi 

observado que quase qualquer substituição no motivo GGDEF era suficiente para abolir o 

fenótipo que está relacionado com a atividade de diguanilato ciclase. Em outro estudo, o mesmo 

grupo resolveu a estrutura cristalográfica da forma ativa de PleD, uma diguanilato ciclase de 

Caulobacter crescentus 
36

. Neste modelo, estão revelados os resíduos que participam da ligação 

aos íons de magnésio (indispensáveis para a atividade) e à base do nucleotídeo. Utilizamos as 

conclusões destes trabalhos sobre os resíduos importantes para a formação de c-di-GMP para 

verificar a presença destes nos domínios diguanilato ciclases de proteínas GGDEF-EAL de Xac 

para predizer suas atividades (Tabela 9). Também verificamos a presença do motivo RXXD 

(Sítio I) que liga c-di-GMP e inibe a atividade de diguanilato ciclase (Figura 21).  
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Tabela 9. Resíduos importantes para a atividade de diguanilato ciclase e para a inibição 

desta atividade por feedback negativo. Numeração de acordo com PleD de Caulobacter 

crescentus 
36

: 
Sítio Resíduo Função 

 

 

 

 

Sítio Ativo 

D327 Coordenação do metal 

E370 Coordenação do metal 

N335 Liga GTP 

D344 Liga GTP 

K442 Liga GTP 

R446 Liga GTP 

G368 Importante na estruturação do β-hairpin do sítio ativo 

E371 Pode ser um aceptor de prótons do 3' hidroxil 

K332 Pode estabilizar o estado de transição do substrato 

Sítio Inibitório 359RXXD362 Liga c-di-GMP e inibe a atividade de diguanilato ciclase 
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Figura 21. Alinhamento da estrutura primária dos domínios GGDEF de todas as 11 

proteínas GGDEF-EAL de Xanthomonas citri subsp. citri e de PleD de Caulobacter 

crescentus, gerado através do programa MUSCLE
135

 . Os triângulos coloridos indicam os 

resíduos importantes para a atividade de diguanilato ciclase. Em vermelho, resíduos responsáveis 

pela coordenação do metal; em verde, resíduos envolvidos na ligação ao GTP; em azul, o 

triângulo que indica a glicina presente na estrutura de um hairpin; em amarelo, o aceptor de 

prótons do 3' hidroxil; e finalmente em rosa, o triângulo que indica o resíduo que pode estabilizar 

o estado de transição do substrato. 



81 

 

 

 De 2008 até o presente momento, diversos estudos estruturais e ensaios enzimáticos de 

mutantes trouxeram luz ao mecanismo de catálise das fosfodiesterases de c-di-GMP. Através de 

ensaios enzimáticos e estruturas cristalográficas de TdEAL de Thiobacillus denitrificans 
40

, 

YahA 
41

 de E. coli e também de ensaios de atividade de RocR 
136

 de P. aeruginosa, criamos uma 

lista de resíduos importantes para a atividade do domínio EAL de proteínas GGDEF-EAL de 

Xanthomonas citri subsp. citri (Figura 22). A Tabela 10 lista tais resíduos que estão numerados 

de acordo com a fosfodiesterase RocR: 

 

Tabela 10. Resíduos importantes para a atividade de fosfodiesterase de domínios EAL.  

 

Resíduo Função 

E268 "Ancorador". Serve para interagir com o loop 6 e mantém sua estrutura 

K316 Base geral 

E265 Liga o Mg
2+ 

D295 Liga o Mg
2+

 

N233 Liga o Mg
2+

 

D318 Liga o Mg
2+

 

D296 Liga o Mg
2+

 

E352 Liga o Mg
2+

 

R179 Ligação do c-di-GMP (oxigênio aniônico do fosfato) 

Q161 Ligação do c-di-GMP (porção guanina) 
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Figura 22. Alinhamento da estrutura primária do domínio EAL de todas as 11 GGDEF-

EAL de Xanthomonas citri subsp. citri e de RocR de Pseudomonas aeruginosa gerado 

através do programa MUSCLE
135

. Os triângulos indicam os resíduos importantes para a 

atividade de fosfodiesterase. Em vermelho, os resíduos responsáveis pela coordenação dos 

metais; em verde, os dois resíduos importantes para a ligação do c-di-GMP; em rosa, o 

glutamato ancorador; e em azul, a base geral. 

 

 Através desta análise, predizemos as atividades enzimáticas das proteínas GGDEF-EAL 

de Xanthomonas citri subsp. citri (resumidas nas Tabelas 11 e 12). 
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Tabela 11. Predição da atividade de diguanilato ciclase de proteínas GGDEF-EAL de 

Xanthomonas citri subsp. citri.  
Proteína Predição I site 

RXXD 

Explicações 

XAC0495 Inativa - 

RXXS 

Motivo GGDEF mutado para NDNSF. É pouco conservado 

para ser ativo. 

1 dos 4 resíduos que ligam a base está mutado. 

XAC1795 Inativa - 

RXXA 

Motivo GGDEF mutado para DPTTF. É pouco conservado 

para ser ativo. 

3 dos 4 resíduos que liga a base estão mutados. 

D327G envolvido na ligação ao metal. 

XAC1887 Inativa + D327N e R446G envolvidos na ligação ao metal e à base. 

XAC1938 Inativa - 

RXXA 

D327N envolvido na ligação ao metal. 

Motivo GGDEF para GADEF. A acaba com a atividade de 

WspR. 

XAC1992 Inativa + 

RXXE 

Motivo GGDEF para GSDEM. S abole a atividade de WspR. 

2 dos quatros resíduos que ligam a base estão mutados. 

XAC1993 Ativa - 

RXXQ 

Motivo GGDEF para SDDEF. S e D ainda produzem WspR 

ativa. 

XAC2152 Inativa - 

RXXA 

Motivo GGDEF para ASMRF. É pouco conservado para ser 

ativo. 

Ausência de dois resíduos que coordenam metais 

XAC2382 Ativa - 

RXXR 

GGDEF 

XAC2398 Inativa - 

HXXS 

Motivo GGDEF para GEHSF, S não produz WspR ativa. 

XAC2711 Inativa + K442G e R446T envolvidos em ligar à base. 

Motivo GGDEF para GSDEF, S acaba com a atividade de 

WapR. 

XAC2812 Ativa + 

 

GGDEF 

* Os símbolos + e - indicam a conservação do sítio inibitório RXXD 
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Tabela 12. Predição da atividade de fosfodiesterase de proteínas GGDEF-EAL de 

Xanthomonas citri subsp. citri. 

 
  

4.2. Expressão de GGDEF-EALs de Xanthomonas citri subsp. citri. 
 

 

 No início do desenvolvimento deste projeto, tínhamos como foco resolver a estrutura 

tridimensional de uma proteína contendo os domínios GGDEF-EAL de Xanthomonas citri subsp. 

citri. Havia no banco de dados do pdb estruturas do domínio GGDEF e EAL separadas, mas não 

se conhecia a estrutura dos dois domínios quando presentes na mesma cadeia polipeptídica. 

Tendo em vista que praticamente a metade das proteínas com domínios GGDEF e EAL possuem 

ambos os domínios presentes na mesma proteína 
76

, focamos na tentativa de resolver a estrutura 

tridimensional por cristalografia e para isto clonamos e expressamos o uma série de proteínas de 

X. citri (ou seus fragmentos) contendo os domínios GGDEF-EAL.  

Proteína Predição 
DFG(T/A)GYSS 

Loop 6 

Resíduos de 

ligação aos 

metais 

Resíduos 

de ligação à 

base 

Base 

Geral 

K316 

 

Explicações 

XAC0495 Inativa 2/8 3/4 2/2 K283R 
Loop 6 pouco 

conservado 

XAC1795 Ativa 7/8 4/4 2/2 +  

XAC1887 Ativa 8/8 4/4 2/2 +  

XAC1938 Ativa 7/8 4/4 2/2 +  

XAC1992 Ativa 6/8 4/4 2/2 +  

XAC1993 Ativa 7/8 4/4 2/2 +  

XAC2152 Ativa 6/8 4/4 2/2 +  

XAC2382 Ativa 7/8 4/4 2/2 +  

XAC2398 Inativa 4/8 0/4 2/2 + 

Loop 6 pouco 

conservado. Nenhum 

dos resíduos de ligação 

ao metal 

XAC2711 Ativa 8/8 4/4 2/2 +  

XAC2812 Ativa 6/8 4/4 2/2 +  
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Das 11 GGDEF-EALs de X. citri escolhemos 7 para trabalhar, excluindo XAC2152 por 

conter um domínio GGDEF altamente degenerado o que gerava dúvidas sobre a classificação 

deste domínio. XAC0495 e XAC1887 já haviam sido clonadas pelo ex-aluno de doutorado 

Maxuel Andrade e XAC2398 pela ex-aluna Cristiane Guzzo. 

 Inicialmente, 8 construções de 7 diferentes proteínas ou fragmentos de GGDEF-EALs 

foram realizadas e tiveram a expressão induzida utilizando o vetor de expressão pET3a. Todas as 

proteínas se localizaram na fração insolúvel após a lise (Figura 23). As construções foram 

transferidas do vetor pET3a para pET28a, com o objetivo de adicionar cauda de histidina e 

facilitar o isolomento de uma fração solúvel, ainda que em pequena quantidade, da proteína 

nativa. Mesmo assim, não foi possível obter proteínas solúveis (dados não mostrados). Tentativas 

subsequentes de otimização da indução foram realizadas, tais como, expressão em temperaturas 

mais baixas, diminuição da concentração do indutor IPTG, mudança do tampão de lise, mudança 

no processo de lise (French press ou sonicador), ensaios de renaturação utilizando ureia 8 M e até 

expressão em cepa BL21(DE3) Arctic a 12
o
C. O fato de serem proteínas com múltiplos 

domínios, alguns transmembranares, e que possivelmente interagem com outras moléculas in 

vivo, pode ter contribuído para a falta de solubilidade observada. Quatro dessas proteínas 

possuem hélices transmembranares, e mesmo utilizando construções sem essas regiões, não 

detectamos uma fração da proteína recombinante em solução (Tabela 13). Notamos que algumas 

destas proteínas contêm domínios GAF, PAS ou outros domínios que e podem estar sem seus 

ligantes naturais, o que pode provocar instabilidade e consequentemente reduzir suas 

solubilidades 
79; 137; 138

. 
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Figura 23. Eletroforese em SDS-PAGE 12% da indução das proteínas em cepa BL21 DE3, 

de amostras retiradas do sobrenadante e do pellet. Canaletas: 1) XAC1795full-length 

sobrenadante. 2) XAC1795full-length pellet (67,912kDa). 3) XAC2812245-788 sobrenadante. 4) 

XAC2812245-788 pellet (60,2kDa). 5) XAC1993full-length sobrenadante. 6) XAC1993full-length pellet 

(95,1kDa). 7) XAC1993408-838 sobrenadante 8) XAC1993408-838 pellet (48,1kDa). 9) XAC1992full-

length sobrenadante. 10) XAC1992full-length pellet (63,9kDa). 11) XAC1938272-698 sobrenadante. 12) 

XAC1938272-698 pellet (46,7kDa). 13) XAC2711361-788 sobrenadante. 14) XAC2711361-788 pellet. 

15) XAC2382285-705 sobrenadante (47,1kDa). 16) XAC2382285-705 pellet (45,6kDa). B) 

Arquitetura dos domínios das construções expressas.  
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Tabela 13.  Proteínas GGDEF-EAL de Xanthomonas citri subsp. citri que apresentam 

hélices transmembranares preditas pelo server TMHMM
139

. 
Proteína N

o
 de 

aminoácidos 

totais 

N
o
 de aminoácidos 

em hélices 

transmembranares 

N
o
 de hélices 

transmembranares 

Trecho transmembranar 

XAC1938 695 158 7 1
o
(10-28) 2

o
(35-57) 

3
o
(72-94) 4

o
(101-123) 5

o
 

(138-160) 6
o
(172-194) 

7
o
(214-236) 

 

XAC2382 705 44 2 1
o
(10-32) 2

o
(195-217) 

XAC2711 788 42 2 1
o
(10-32) 2

o
(274-296) 

XAC2812 788 43 2 1
o
(10-32) 2

o
(198-220) 

 

 Assim sendo, mudamos nossa estratégia e decidimos focar o trabalho em um número 

menor de proteínas, de forma a realizar o estudo de forma mais profunda com foco na função das 

GGDEF-EALs, em especial em XAC2382, uma proteína de membrana predita de possuir tanto 

atividade de diguanilato ciclase quanto de fosfodiesterase em c-di-GMP. 

 Com o objetivo de estudar mais profundamente XAC2382, foram realizadas mais 5 

construções desta proteína, a fim de obter fragmentos solúveis e estudar o papel de cada um dos 

domínios presentes na cadeia polipeptídica. XAC2382 é uma GGDEF-EAL que possui quatro 

domínios, totalizando 705 resíduos e 76,8 kDa (Figura 24). De acordo com o programa 

TMHMM
139

 de predição de hélices transmembranares, XAC2382 possui duas dessas regiões, 

uma logo no N-terminal do resíduo 10 a 32, e outra do resíduo 195 a 217 (Figura 25A). Entre as 

duas hélices transmembranares reside uma porção de 162 aminoácidos que estaria localizada no 

periplasma bacteriano. Esse domínio formado por esses resíduos não possui similaridade de 

sequência significativa com nenhum domínio caracterizado, sendo portanto anotado como 

hipotético. A predição de estrutura secundária calculada pelo serve PSIPRED é muito similar à de 

domínios PAS, que consiste em três alfa-hélices no N-terminal, uma alfa-hélice central e uma 

alfa-hélice no C-terminal, separadas por duas ou três folhas-beta (Figura 25B) 
140

. A superfamília 

de domínios com PAS é numerosa e abrange uma grande diversidade de sequencia primária 
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apesar de alta similaridade estrutural, o que pode dificultar sua identificação
141; 142

 Já foi 

reportada a presença destes domínios PAS-like na porção periplasmática de proteínas bacterianas 

fazendo parte de regiões sensoras das histidinas quinases CitA (receptor de citrato), DcuS 

(receptor de fumarato), e PhoQ (sensor de íons magnésio). Esses domínios por serem similares ao 

PAS, mas não idênticos foram chamados de PDC (PhoQ-DcuS-CitA)
143; 144

 . 

 

  

 

Figura 24. Esquema de XAC2382 com seus quatro domínios e o modo como se inseriria na 

membrana. 
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Figura 25. Predição de regiões transmembranares de XAC2382 e de estrutura secundária 

do seu domínio periplasmático. A) A predição do programa TMHMM 
139

 da proteína 

XAC2382full-length revela duas regiões com hélices transmembranares, representadas em vermelho. 

B) Predição de estrutura secundária do programa PSIPRED 
140

 do domínio periplasmático 

(predito) de XAC2382 (resíduos 33-161), que se encontra entre as hélices transmembranares. 

 

 Além disso, XAC2382 possui um domínio HAMP, que normalmente é responsável por 

fazer a ligação entre o meio citoplasmático e o periplasma bacteriano, participando da transdução 

de sinal de dentro para fora ou de fora para dentro da célula
145; 146

. 
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4.3. Ensaio qualitativo de atividade de diguanilato ciclase in vivo das 

proteínas recombinantes expressas em E. coli.  
 

A atividade diguanilato ciclase dos fragmentos recombinantes de XAC2382 foi avaliada 

in vivo após expressão em células de Escherichia. coli. Devido ao efeito do c-di-GMP em 

estimular a produção de celulose em E. coli 
147

, utilizamos o reagente congo red que possui 

grande afinidade por esse carboidrato 
148

. Logo, se colônias de E. coli ficarem com a coloração 

avermelhada ao super-expressar GGDEFs nestas células, temos um indício de que c-di-GMP está 

sendo produzido por essas proteínas, pelo efeito indireto da produção de celulose 
149; 150

. Diversas 

construções recombinantes de XAC2382 foram produzidas, contendo os domínios HAMP-

GGDEF-EAL (XAC2382219HGE705; XAC2382249HGE705), HAMP-GGDEF (XAC2382219HG446; 

XAC2382249HG446) e GGDEF (XAC2382269G446). Dois tipos diferentes de construções que 

contêm o domínio HAMP foram produzidas, uma desde o início do domínio (a partir do resíduo 

219, sem conter a região transmembranar) e outra começando em uma alfa hélice (chamada 

hélice S) no N-terminal do domínio (a partir do resíduo 249) (Figura 26 A). O ensaio mostrou 

que as construções XAC2382219HGE705, XAC2382249HGE705, XAC2382219HG446 e 

XAC2382249HG446 possuem atividade de diguanilato ciclase por induzir a produção de celulose. 

A cepa XAC2382269G446 foi a única que não aparentou produzir c-di-GMP (Figura 26 B). 

 Esses resultados mostram que XAC2382 precisa de pelo menos de parte do domínio 

HAMP para produção de c-di-GMP. Neste caso, uma hipótese é que o domínio HAMP teria a 

função de aproximar os domínios GGDEF ou até mesmo promover a dimerização para ocorrer a 

catálise enzimática. Essas construções não contêm peptídeo sinal para endereçamento na 

membrana, tampouco as hélices transmembranares. Assim, estes resultados apontam que a 

XAC2382 não precisa estar inserida na membrana para manifestar sua atividade DGC. 
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Figura 26. Ensaio de atividade de diguanilato ciclase em E. coli utilizando Congo red. A) 

Construções realizadas em pET28a para a realização do experimento. B) Colônias de E. coli 

BL21 (DE3) crescidas em placas de meio LB 1,5% ágar suplementado com 50 µg/mL de corante 

Congo red e antobiótico kanamicina (100 µg/mL) após 24 horas a 30
o 
C. 
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4.4. Ensaio de atividade de diguanilato ciclase e fosfodiesterase de c-di-GMP 

in vitro 
 

A construção da proteína XAC2382249HG446 que aparenta produzir c-di-GMP após sua 

expressão em células de E. coli (através do ensaio de Congo red) foi purificada (Figura 27 A,B) e 

submetida a ensaios de produção do segundo mensageiro. Após incubação da proteína com o 

nucleotídeo GTP por 16 horas, não foi detectada a produção de c-di-GMP (Figura 27 D). Foram 

usados dois diferentes metais na reação, Mg
2+ 

e Mn
2+

 e com nenhum deles a catálise ocorreu. 

 Para entender porque XAC2382249HG446 não estava produzindo c-di-GMP no ensaio in 

vitro, realizamos um ensaio de gel filtração analítica em coluna S200 para determinar o estado 

oligomérico da proteína em solução. XAC2382249HG446 foi eluída da coluna com uma massa 

aparente de 30kDa, que corresponde a um monômero (Figura 27 C), o que pode explicar a 

ausência de atividade diguanilato ciclase. Como, então explicar os resultados do ensaio de 

atividade em célula com congo red? A super-expressão induzida por IPTG certamente cria uma 

situação artificial. É possível que quando presentes em altas concentrações na célula as moléculas 

de proteínas tendem a se agregar, permitindo a aproximação dos domínios GGDEF e a catálise da 

formação de c-di-GMP. É possível também que o fragmento XAC2382249HG446 está interagindo 

com outras GGDEFs já existentes em E. coli de forma a produzir o segundo mensageiro. Duas 

outras possibilidades são que XAC2382249HG446 está provocando a produção de celulose por um 

outro mecanismo que não dependa da sua atividade de diguanilato ciclase, ou que um fator 

desconhecido esteja presente nas células de E. coli que pode ativar a proteína. Outra causa para a 

falta de atividade poderia ser a instabilidade mostrada por este fragmento recombinante. Dois 

dias após o término da purificação, a construção XAC2382249HG446 se mostrou muito instável, 

aparecendo bandas menores adicionais provenientes de degradação. 



93 

 

 

 

Figura 27. Ensaios in vitro com XAC2382249HG446. A) Construção utilizada de 

XAC2382249HG446 em vetor pet28a. B) Eletroforese SDS-PAGE 12% de XAC2382249HG446 

purificada. C) Curva de calibração de massas moleculares em coluna de gel filtração analítica 

S200 com a indicação da eluição de XAC2382249HG446 com uma massa aparente de 30kDa. D) 

Cromatogramas derivados do ensaio de produção de c-di-GMP após purificação em coluna Q 

Sepharose monitorado pela absorbância a 260 nm (linha azul). 20 µM de XAC2382249HG446 foi 

incubada com 2 mM de GTP, 2 mM Mg
2+

 ou Mg
2+

 no tampão 50 mM Tris pH 8, 10 mM NaCl. 

 

 Perguntamos-nos se XAC2382249HG446 ao menos se ligava ao GTP, mesmo no estado não 

catalítico, monomérico. Através de ensaio de desnaturação térmica monitorada por dicroísmo 

circular a 220 nm não observamos diferença nas temperaturas de desnaturação da proteína em 

tampão com e sem GTP. Assim, não há evidência que esta construção, na sua forma monomérica 

pode ligar ao substrato GTP (Figura 28). 
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Figura 28. Desnaturação térmica de XAC2382219HG446 monitorada por dicroísmo circular a 

220 nm com e sem GTP. Foi usado 5 µM de proteína em tampão 10 mM Tris pH 8,0, 20 mM 

NaCl e 1 mM MgCl2 e a temperatura foi aumentada na velocidade de 0,3
o
C/min. 

 

4.5. A cepa nocaute XAC∆2382 afeta a motilidade sliding de Xanthomonas 

citri subsp. citri. 
 

 

 O knockout não-polar do gene xac2382 foi construído pelo ex-aluno de doutorado do 

laboratório, Maxuel Andrade. A cepa XACΔ2382 apresenta um aumento de motilidade do tipo 

sliding (deslizamento na superfície do meio 
151; 152

) em meio SB 0,5% quando comparado com a 

cepa selvagem (Figura 29). As características morfológicas de XAC∆2382 são idênticas a da cepa 

selvagem, como a produção de goma xantana, produção do pigmento amarelo xanthomonadina, e 

agregação, tanto em placas de meio sólido quanto em meio líquido (Tese do aluno Maxuel 

Andrade 
112

). 



95 

 

 

Figura 29. Ensaio de motilidade sliding em meio SB ágar 0,5%. As cepas selvagem (XACwt) e 

XAC∆2382 foram transformadas com o vetor vazio pBRA e usado o antibiótico espectinomicina 

na concentração 150 µg/mL. Fotos tiradas após 4 dias a 30
o
C. 

 

 A super-expressão de XAC2382 na cepa ∆XAC2382 (XAC∆2382 + pBra2382full-length) 

utilizando o vetor pBra induzido por arabinose provocou uma grande mudança morfológica nas 

colônias de Xanthomonas citri subsp. citri. Inicialmente, após a transformação (por 

eletroporação) e crescimento em placas de TYE-agar, as colônias surgiram rugosas e opacas, sem 

o brilho característico de cepa selvagem (Figura 30). Quando crescida em meio líquido, a cepa 

XAC∆2382 + pBra2382full-length se mostrou agregada, o que dificultou enormemente a leitura da 

densidade ótica a 600 nm para experimentos subsequentes (Figura 30). Fez-se necessário 

ressuspender o agregado bacteriano várias vezes, com o auxílio de uma pipeta até que diminuísse 

a agregação para realizar leituras de densidade ótica. Essas características observadas nessa cepa 

são fenótipos típicos do aumento dos níveis de c-di-GMP na célula, provocados ou por aumento 

da atividade de diguanilato ciclase ou diminuição da atividade de fosfodiesterase, como já é bem 

conhecido na literatura
3; 153; 154

. 
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Figura 30. Aparência morfológica de Xanthomonas citri subsp. citri em placa de petri com 

meio LB ágar 1,5% (acima) e em meio líquido 2xTY (em baixo) após crescimento por 16 

horas a 30
o
C. Comparação entre cepa selvagem contendo o vetor vazio pBRA e a cepa 

XAC∆2382 contendo o vetor pBRA e o gene xac2382. 

 

 Apesar do gene XAC2382full-length estar sob controle de um promotor de arabinose no vetor 

de expressão pBRA, nota-se essas grandes mudanças morfológicas mesmo na ausência do 

indutor, o que pode ser explicado por um vazamento da expressão sofrida por este vetor. De fato, 

o promotor desse vetor é derivado do pBAD e há relatos de vazamento de expressão desse 

sistema em Xanthomonas 
155

. No caso de XAC2382, que é uma enzima, este fenótipo é 

enormemente amplificado, já que a proteína uma vez sintetizada regula o segundo mensageiro 

que promove os efeitos downstream na bactéria. 
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4.6. Complementação da cepa XAC∆2382 
 

 

 Com o intuito de verificar o papel de cada um dos domínios de XAC2382 

complementamos a cepa XAC∆2382 com cinco diferentes construções que expressam fragmentos 

da proteína e observamos o efeito em ensaios de motilidade sliding. Para isso, realizamos novas 

construções em vetor pBRA contemplando os domínios completos. (Figura 31 A). 

 A super-expressão das construções contendo os domínios HAMP-GGDEF-EAL 

(XAC2382198HGE705) e HAMP-GGDEF (XAC2382198HG446) foram capazes de complementar o 

fenótipo do nocaute XAC∆2382 em Xac da mesma forma que a proteína tipo selvagem. O 

domínio GGDEF sozinho ou GGDEF-EAL não foi capaz de reverter o fenótipo da cepa nocaute. 

Nenhum efeito foi observado na super-expressão do domínio EAL, a motilidade continuou 

aumentada como na cepa XAC∆2382 + pBRA (vetor vazio) (Figura 31 B). Ou seja, nas condições 

testadas XAC2382 necessita, no mínimo, os domínios 198HAMP-GGDEF446 para exercer a 

mesma função que a proteína inteira. 
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Figura 31. Ensaio de motilidade em meio SB 0,5% testando XAC2382 em diferentes 

construções. A) Construções realizadas da proteína XAC2382 no plasmídeo pBRA. O domínio 

periplasmático está representado de azul claro, o domínio HAMP de azul escuro, GGDEF de 

verde e EAL de amarelo. A região entre os domínios está marcada em preto e as regiões de 

hélices transmembranares em vermelho. B) Ensaio em placa utilizando o meio SB 0,5 % ágar 

após 4 dias com 150 µg/µL de espectinomicina a 30
o
C.  As cepas selvagem (XACwt) e knockout 

em xac2382 (XAC∆2382) foram testadas utilizando o vetor vazio pBRA e contendo diferentes 

construções. 

  

As cepas super-expressando as construções XAC2382198HGE705 e XAC2382198HG446, 

assim como a construção full-length, também agregaram em meio líquido e tiveram aparência 
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rugosa em placa de petri, reforçando a hipótese que, nestas cepas há níveis altos de c-di-GMP 

(Figura 32).  

 

Figura 32. Aparência morfológica de XAC∆2382 com o vetor pBRA contendo as contruções 

das proteínas XAC2382198HGE705 e XAC2382198HG446 em placa de petri com meio LB ágar 

1,5% e em meio líquido 2xTY após crescimento por 16 horas a 30
o
C.  Os fenótipos de 

agregação e rugosidade aparecem assim como na cepa com a construção da proteína full-length 

(Figura 10). 

 

4.7. Efeito de mutações pontuais em XAC2382 
 

 

 Para investigar melhor o funcionamento de cada um dos domínios de XAC2382 

resolvemos complementar a cepa nocaute com mutantes de XAC2382full-length em que somente um 

ou alguns aminoácidos conservados em cada domínio foram modificados (Figura 31 A). O 

raciocínio para o desenho de cada mutante é apresentado nos seguintes parágrafos.  

 Devido à baixa similaridade de sequência deste domínio com proteínas conhecidas nos 

restou a alternativa de adotar o programa PSI-BLAST para tentar encontrar proteínas 

relacionadas a esse domínio que já foram caracterizadas previamente. Encontramos CitA, uma 
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histidina quinase de Klebsiella pneumoniae que também possui um domínio periplasmático PAS-

like e com 33% de identidade com a região periplasmática de XAC2382. Foi mostrado que uma 

arginina e uma histidina (133RLYH136) dessa porção de CitA participam do reconhecimento de 

citrato no periplasma, o que desencadeia a ativação da proteína levando a bactéria a fermentar 

este ácido tricarboxílico
156; 157; 158; 159

.  

A Figura 33 mostra um alinhamento das sequências de alguns dos homólogos do domínio 

periplasmático de XAC2382 encontrados os bancos de dados. Esta família de homólogos possui 

um motivo, 108RXXH111 (numeração correspondente das proteínas XAC2382) que se manteve 

conservado mesmo em proteínas com identidade de aproximadamente 40% (Figura 33). Para 

investigar se essa assinatura/motivo poderia ter alguma importância na ativação de XAC2382, 

mudamos esses dois resíduos para alaninas. 

 

 

Figura 33. Alinhamento da porção periplasmática de XAC2382 com homólogos buscados 

por BLAST. As setas pretas indicam os resíduos de arginina e histidina que foram mutados para 

alanina. As setas em rosa indicam a arginina e histidina da proteína CitA, que são importantes 

para sentir sinais periplasmáticos. 

 

 Da mesma forma, escolhemos regiões conservadas e, portanto, possivelmente importantes 

para a transdução de sinal mediada por domínios HAMP. Os domínios HAMP em geral são 

formados por duas alfa-hélices e possuem uma repetição de 7 resíduos (heptad repeat) com as 
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suas posições classicamente chamadas de abcdefg onde as posições a e d são de resíduos 

hidrofóbicos que ditam a natureza de interação entre alfas-hélices e formam uma estrutura do tipo 

coiled-coil, favorecendo uma interação hidrofóbica knob-into-holes 
160

. O dímero de domínio 

HAMP é mantido por esse tipo de interação que ocorre entre as quatro alfa-hélices (Figura 34 A) 

160; 161; 162; 163
. Através de um alinhamento de 230 sequências seed de domínios HAMP retirados 

do Server Pfam
34

 criamos um logo utilizando a ferramenta Skylign para verificar a conservação 

dos resíduos em cada posição 
164

. Logo é uma representação gráfica do padrão de conservação de 

uma série de sequências em que são expressas letras de diferentes tamanhos que denotam a 

distribuição de aminoácidos em cada posição, sendo que quanto maior a letra, maior a ocorrência 

daquele resíduo. Verificamos que a posição 259 ocupada por uma fenilalanina em XAC2382, era 

bem conservada, e quando a fenilalanina não estava presente outro resíduo de caráter hidrofóbico 

ocupava esta mesma posição, que corresponde à posição a da repetição heptad abcdefg.  (Figura 

34 B). Paralelamente, executamos uma modelagem tridimensional da estrutura do domínio 

HAMP de XAC2382 empregando o programa I-Tasser 
165

 e verificamos que essa fenilalanina 

poderia estar situada na interface entre duas hélices, mantendo o domínio estruturado (Figura 34 

C). 

Assim, uma mutação sítio dirigida no domínio HAMP foi realizada no resíduo F259 que 

foi mutado para um ácido glutâmico. A escolha de mudar um resíduo hidrofóbico para um ácido 

glutâmico foi feita com a finalidade de que a inserção de um resíduo carregado negativamente 

pudesse romper essa interação hidrofóbica, importante para estruturação coiled coil. Essa 

fenilalanina se mostrou bem conservada em domínios HAMP mesmo de organismos distantes 

que possuem proteínas com 30% de identidade com o domínio HAMP de XAC2382. 
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Figura 34. Indicação da mutação realizada no domínio HAMP. A) Modelo de interação 

coiled coil de um dímero de domínios HAMP com a interação hidrofóbica mantida pelos 

aminoácidos a e d, do heptad repeat abcdefg. Retirado de Hulko et. al. 
163

. B) Logo criado a partir 

de alinhamento de 230 sequências de domínios HAMP. A seta preta indica o resíduo mutado, 

uma posição preenchida por aminoácidos hidrofóbicos na posição a do heptad repeat abcdefg. C) 

Modelo do domínio HAMP de XAC2382 (resíduos 233-268) indicando a fenilalanina mutada, 

presente na interface entre duas alfa-hélices.  

 

 Por fim, para eliminar a atividade diguanilato ciclase de XAC2382, mutamos os resíduos 

GGD para AAA no motivo GGDEF (Figura 35). 

 A Figura 35 B mostra que as mutações pontuais introduzidas nos domínios HAMP e 

GGDEF tornaram a proteína incapaz de reverter o fenótipo do nocaute. A mutação produzida no 

domínio GGDEF abole a atividade de diguanilato ciclase, sendo abolidos também todos aqueles 

fenótipos decorrentes de aumento de concentração de c-di-GMP na célula, como agregação e 

rugosidade (Figura 36). Estas observações nos indicam que a reversão do fenótipo verificada nas 
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construções full-length, XAC2382198HGE705 e XAC2382198 HG446 é decorrente da atividade de 

diguanilato ciclase. 

 

Figura 35. Motilidade das mutações realizadas em XAC2382. A) Figura de XAC2382 

mostrando as três mutações nos três diferentes domínios, periplasmático, HAMP e GGDEF. B) 

Ensaio de motilidade em meio SB 0,5% ágar das cepas selvagem (XACwt) e knockout em 

xac2382 (XAC∆2382) com o vetor pBRA vazio e contendo construções mutantes, após 4 dias a 

30
o
C. 
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Figura 36. Aparência morfológica de XAC∆2382 super-expressando XAC2382 com a 

mutação no domínio HAMP (pBRAXac2382F259E) e com mutação no domínio GGDEF 

(pBRAXac2382360AAA362) em placa de petri com meio LB ágar 1,5% e em meio líquido 2xTY 

após crescimento por 16 horas a 30
o
C. Os fenótipos de agregação e rugosidade não aparecem 

nestas cepas, ao contrário da expressão da proteína selvagem. 

 

 O resultado da super-expressão de XAC2382 com a mutação produzida no domínio 

HAMP reforça a ideia de que resíduos hidrofóbicos, como a fenilalanina 259, são importantes 

para manter a estrutura coiled coil estável, seja entre hélices da mesma proteína ou entre hélices 

do dímero mostrando que isto parece essencial para o correto posicionamento do domínio 

GGDEF para que ocorra a atividade de diguanilato ciclase. 

 Já a mutação realizada no domínio periplasmático não mudou o fenótipo observado na 

complementação da cepa nocaute pela proteína selvagem. Outros resíduos ou fatores podem ser 

importantes para a ativação ou desativação da proteína e devem ser investigados posteriormente. 
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4.8. Ensaio de motilidade do tipo twitching 
 

 

 Verificamos também a motilidade do tipo twitching, que é dependente de pilus tipo IV, no 

nocaute em xac2382. Para isto, com a ajuda de German Dunger, pós-doutor do nosso laboratório, 

inoculamos bactérias no fundo de placas de petri com meio SB 1 % ágar 
68

. Observamos um 

aumento da motilidade da cepa XAC∆2382 quando comparada à cepa selvagem. A cepa nocaute 

super expressando a proteína completa (XAC2382full-length), e os domínios HAMP-GGDEF 

(XAC2382198HG446) e HAMP-GGDEF-EAL (XAC2382198HGE705) parentemente reverteram o 

fenótipo, reduzindo a motilidade twitching até niveis bem menores do que observado para a cepa 

sevagem (Figura 37).  
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Figura 37. Ensaio de motilidade do tipo twitching. A) Placa representativa das motilidades da 

cepa selvagem (XACwt), nocaute em xac2382 (XAC∆2382) e após 4 dias de ensaio a 30
o
C. B) 

Motilidade relativa das cepas medida a partir do diâmetro da movimentação, através de quatro 

experimentos independentes. As motilidades twitching das cepas complementadas foram tão 

pequenas que não puderam ser detectadas. 

 

 

 

 



107 

 

4.9. Ensaio de duplo híbrido em levedura 
 

 

O fragmento 219HGE705 de XAC2382 foi clonado em vetor pOBD (isca) para avaliar a 

interação com outras proteínas de X. citri empregando uma biblioteca de fragmentos randômicos 

genômicos clonados no vetor pOAD (presa) 
115

. A Tabela 14 mostra as interações observadas, o 

número de vezes que a interação foi observada, seguida (em parênteses) pelo número do resíduo 

da proteína em que a interação começa. Comumente em ensaios de duplo híbrido algumas presas 

são capazes de ativar a expressão do gene repórter, neste caso (HIS3 e ADE2) mesmo sem haver 

interação com a isca, ou interagem promiscuamente com várias iscas diferentes. Tais proteínas 

foram determinadas por ex-integrantes do nosso grupo através de ensaios somente com a presa ou 

co-transformadas com a presa e o vetor pOBD correspondente à isca vazio 
115; 166

.  Em nosso 

resultado, estas proteínas foram consideradas como falso-positivos e estão sinalizadas na tabela. 

O fragmento 219HGE705 de 2382 mostrou-se interagir com a proteína CobU, que é uma 

enzima bifuncional e possui atividade de kinase e de guanylyltransferase indispensável para a 

formação de cobalamina, a vitamina B12. XAC2382 interagiu duas vezes com esta proteína, a 

partir de fragmentos diferentes. Mais estudos precisam ser feitos para confirmar esta interação, 

bem como para determinar se é um efeito específico de XAC2382 ou geral para outras 

diguanilatos ciclase e fosfodiesterases. 

 Além disso, foi realizado duplo híbrido do fragmento do domínio periplasmático de 

XAC238237PERI192, (resultados não mostrados) sendo identificadas na interação duas proteínas 

hipotéticas, XAC3202 (domínio GIY-YIG) e XAC3305 (domínio Rieske). Ambas as proteínas 

são preditas de serem citoplasmáticas: a primeira possui um domínio conhecidamente envolvido 

no reparo de DNA e a segunda na cadeia transportadora de elétrons bacteriana. Por estarem 
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localizadas em compartimento celulares diferentes, não parecerem interações verdadeiras. Por 

isso, descartamos maiores investidas nessas proteínas. 

 

Tabela 14. Presas sequenciadas no ensaio de duplo híbrido utilizando XAC219HGE705 como 

isca.  
Interações verdadeiras Número de interações (res N

0
) 

 XAC3187 (CobU)   2 (-14) (-9) 

Falsos-positivos   

XAC3463 (TolC)  14 

XAC0031 (YahK)  2 

Xaca0039 (PthA)  7 

XAC3515 (Celulose sintase)  1 

* Coluna da esquerda: Proteína identificada; Coluna da direita: Número de interações observadas e resíduo que 

começa a interação. 

 

4.10. Efeito do nocaute em xac2382 na virulência 
 

 

 A virulência da cepa XAC∆2382 também foi avaliada. Em ensaios anteriores e publicados 

na tese de Maxuel Andrade, nenhum efeito foi verificado na virulência do nocaute em xac2382 

quando comparada com a cepa selvagem de Xanthomonas citri subsp. citri 
112

. Esse experimento 

consistia em injetar bactérias dentro do mesoderma das folhas de laranja com o auxílio de uma 

seringa e esperar por uma semana. Ou seja, as bactérias eram inoculadas artificialmente na planta 

através de furos produzidos pela agulha. Perguntamos-nos se XAC2382, por ser uma proteína que 

tem controle sobre a motilidade, terá um papel na entrada da bactéria na planta, de forma ativa, 

pelos seus estômatos. 

 Assim, com o uso de uma haste flexível de algodão inoculamos bactérias selvagens e 

mutantes em xac2382 na superfície da folha e esperamos 30 dias para observar os sintomas do 

cancro cítrico. Foi observado menos focos de cancro cítrico nas folhas do knockout do que na 
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cepa selvagem (Figura 38). Mais ensaios precisam ser realizados com o objetivo de quantificar as 

bactérias infectantes e com a cepa nocaute com a complementação do gene. 

 

Figura 38. Ensaio de virulência em folhas de laranja pêra. Xanthomonas citri subsp. citri 

cepas selvagem (XACwt) e nocaute em xac2382 (XAC∆2382) na D.O600nm de 1,0 foram aplicadas 

na superfície de folhas de duas diferentes plantas jovens de laranja pêra e fotografadas após 30 

dias. Aumento 6 X. 

 

4.11. Contexto genômico de XAC2382 e a proteína XAC2383. 
 

 

Não é uma atividade trivial buscar proteínas homólogas a XAC2382 no banco de dados 

porque os domínios HAMP, GGDEF e EAL são encontrados em múltiplas cópias nos genomas 

se tornando uma arquitetura comum em diferentes proteínas de sinalização. Assim, ao realizar 

uma busca por homólogos (empregando blastp 
167

) são retornados resultados de proteínas que 

possuem os domínios HAMP-GGDEF-EAL (que corresponde por 70% da proteína), mas que 

possuem uma porção periplasmática diferente. Também são retornadas nos resultados proteínas 

com os domínios GGDEF-EAL que não possuem regiões transmembranares sendo, portanto, ao 

contrário de XAC2382, citoplasmáticas. Apesar destas proteínas também serem diguanilato 
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ciclases e fosfodiesterases de c-di-GMP, elas estão inseridas em distintos contextos da 

sinalização, pois a presença de domínios acessórios pode ser fundamental para regular a atividade 

dessas proteínas em momentos específicos ou para efetuar uma diferente função. O mesmo 

acontece com o domínio HAMP que é onipresente nas espécies bacterianas e está presente em 

proteínas com domínios histidina quinases, MCP (methyl-accepting chemotaxis protein) e 

diguanilato ciclases. Este fenômeno é conhecido como domain shuffling, os domínios agem como 

uma entidade única ou semi-independente e são embaralhados entre outros genes 
82

. Dessa forma, 

é preciso analisar cuidadosamente a proteína e hipóteses sobre funcão podem ser deduzidas por 

meio da análise do cluster gênico em que está inserida. 

 No genoma de Xac, o gene xac2382 está ao lado de xac2383. De fato, o códon terminador 

de xac2383 sobrepõe-se ao códon iniciador de xac2382 (Figura 39). XAC2383 é uma proteína 

anotada como periplasmática e pertence à superfamília de periplasmic binding proteins (PBPs). 

PBPs frequentemente atuam como receptores de substratos que serão transportados por um 

transportador do tipo ABC (ATP binding cassete). 
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Figura 39. Região gênica em que xac2382 e xac2383 se encontram. A sobreposição do códon 

iniciador de xac2382 (ATG) e o códon terminador de xac2383 (TGA) está marcada em vermelho. 

 

 

  Transportadores do tipo ABC utilizam a energia do ATP para transportar uma variedade 

de substâncias através da membrana de organismos vivos pertencentes a todos os reinos da vida 

168; 169
. Em procariotos são classificados como importadores e exportadores. Os importadores 

exercem a importante função de transportar nutrientes do periplasma para dentro da célula, 

podendo ser íons orgânicos e inorgânicos, aminoácidos, vitaminas, peptídeos, metais, 

oligossacarídeos, entre outros 
170; 171; 172

. Os exportadores estão envolvidos no transporte de 

moléculas de dentro para fora da célula, como por exemplo, toxinas e fatores de virulência 
173

.  O 

transportador do tipo ABC importador é composto de dois domínios transmembranares (TMD), 

dois domínios que se ligam ao ATP (NBD) e a proteína periplasmática que se liga ao substrato 
174

 

(Figura 40). XAC2383 possui 19% de identidade com PhnD, a proteína periplasmática que 

reconhece fosfonatos para serem transportados (importados) em Escherichia coli, em especial o 

2-aminoethylphosphonate, um dos fosfonatos mais comuns encontrado na natureza 
175; 176

. 
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Figura 40. Esquema do modo de transporte dos transportadores do tipo ABC do tipo 

importadores. Em verde, a periplasmic binding protein, similar a XAC2383. Em roxo o domínio 

transmembrana (TMD), em amarelo o domínio que se liga à nucleotídeo (NBD) e os cículos 

vermelhos representando as moléculas de ATP. Adaptado de Hollenstein et. al 
174

. 

 

 

 Fosfonatos são compostos organofosforados que possuem grupos R-PO(OH)2 ou R-

PO(OR)2, em que R é um grupo alquil (Figura 41). Eles são encontrados naturalmente no solo, 

em oceanos e organismos vivos sendo um nutriente muito importante para bactérias quando 

enfrentam situações de pouco fosfato livre ou ambientes em que naturalmente há pouco 

fosfato
177; 178

. Em E. coli foi mostrado que essas bactérias conseguem crescer em meio mínimo 

sem fosfato e na presença de fosfonatos, e ao nocautear o transportador do tipo ABC para 

fosfonato esse crescimento não ocorre mais 
179

. Os genes que codificam para os componentes dos 

transportadores do tipo ABC normalmente estão no mesmo operon. Chama atenção que o gene 

xac2383 fuja à regra, pois é situado próximo a uma proteína GGDEF-EAL de membrana e não 

um transportador do tipo ABC. 
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Figura 41. Fórmula geral para um fosfonato. O grupo R é um grupo alquil, sendo que R1 e R2 

também podem ser um hidrogênio. 

 

 Voltando à região periplasmática (resíduos 32-194) de XAC2382, empregando o 

programa PSI-BLAST 
180

, encontramos mais de 500 proteínas de diferentes organismos que 

compartilham esse domínio, incluindo não só proteínas com a arquitetura Domínio 

Periplasmático-HAMP-GGDEF-EAL, mas também com a arquitetura Domínio Periplasmático-

HAMP-HK, onde HK representa um domínio histidina quinase. Alguns organismos como Vibrio 

parahaemolyticus chegam a ter proteínas com as duas arquiteturas. Curiosamente, ao analisar a 

região genômica em que estes genes estão inseridos, quase sempre encontramos ao lado um gene 

que codifica uma proteína da família das periplasmic binding proteins predita de reconhecer 

fosfonatos ou fosfatos, da qual pertence XAC2383 (Figura 42). 
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Figura 42. Exemplos de clusters gênicos contendo genes vizinhos que codificam para 

phosphonate-binding-protein e proteínas com domínios GGDEF-EAL ou histidina kinase 

(similar ao par xac2382-xac2383). 

 

 Essa análise faz-nos levantar duas hipóteses: i) Esta região periplasmática ainda não 

anotada, presente em XAC2382 e em outras diguanilato ciclases e histidinas kinases, interage 

com a periplasmic binding protein que, por sua vez deve ter deixado de participar no transporte 

ativo de substâncias para exercer um papel na sinalização da bactéria; ou ii) evolutivamente foi 

mantida em bactérias a porção sensora desse sistema localizado no periplasma, enquanto o 

componente (citossólico) de output mudou: histidinas kinases em alguns organismos e 

moduladores dos níveis de c-di-GMP em outros (como é o caso de XAC2382). Nesse contexto 

funcional, XAC2382 se assemelha mais a histidinas quinases com domínio periplasmático deste 

tipo do que às outras proteinas HAMP-GGDEF-EAL ou GGDEF-EAL encontradas nos genomas. 
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4.12. XAC2383 interage com o domínio periplasmático de XAC2382 
 

 A sequência de DNA que codifica para a porção periplasmática de XAC2382 

(XAC238237PERI192) foi clonada no vetor de expressão pET28a (com his-tag e marcador de 

resistência contra kanamicina) enquanto XAC2383 sem a região correspondente ao peptídeo sinal 

(res 31-309) foi clonado no vetor de expressão pET3a (sem his-tag, resistência contra 

ampicilina). Os plasmídeos foram co-transformados na cepa de E. coli BL21(DE3) e o lisado 

aplicado a uma coluna Hi-Trap carregada com níquel. Dois picos foram eluídos após o gradiente 

de imidazol, um com a presença da proteína somente XAC2382 e outra com o complexo 

XAC2382+XAC2383 conforme revelado por SDS-PAGE (Figuras 43A e 43B). O complexo foi 

eluído com uma concentração de aproximadamente 400 mM de imidazol, enquanto XAC2382 

sozinha foi eluída com aproximadamente 220 mM. A interação entre XAC2382 e XAC2383 pode 

ter deixado a cauda de histidina mais exposta favorecendo a interação da proteína com a coluna. 

Após esse passo, as frações que possuíam ambas as proteínas foram aplicadas em uma coluna de 

filtração em gel Superdex 200 e novamente o pico correspondente a ambas as frações foi coletado 

e concentrado (Figura 43C). 
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Figura 43. Purificação do complexo XAC238237PERI192 + 2383. A) Cromatograma da 

purificação por afinidade em coluna carregada com níquel. O traço vermelho representa o pico 

chamado de P0 eluído logo no início do gradiente com a presença de proteínas que se ligaram 

inespecificamente na coluna. Em verde as frações correspondentes ao pico das frações de 

XAC2382, chamado de P1. Em amarelo o pico correspondente ao complexo XAC238237PERI192 

+ XAC2383, chamado de P2. B) Gel SDS-PAGE 12% da purificação por afinidade. C) Gel SDS-

PAGE 12% do complexo após ser eluído da coluna de exclusão molecular S200. 

 

  Subsequentes cromatografias de gel filtração analítica S200 mostraram que o complexo 

foi eluído com uma massa aparente de 65 kDa o que sinaliza uma proporção 

XAC2382:XAC2383 de 2:1.  XAC2383 e XAC238237PERI192 quando aplicadas separadamente 

na coluna de gel filtração analítica foram, ambas, eluídas com a massa aparente de um monômero 

(Tabela 15). 
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Tabela 15. Gel filtração analítica em coluna Superdex 200 de XAC238237PERI192, XAC2383 

e XAC238237PERI192 + XAC2383. 
Proteína Massa (kDa) Massa (kDa) 

gel filtracão 

Estado Oligomérico 

XAC238237PERI192 19 13,08 Monômero 

XAC2383 31 26,9 Monômero 

XAC238237PERI192 + 

XAC2383 

50 kDa (1:1) ou 69 

kDa (2:1) 

 

64,86 

Provavelmente 2:1 

XAC238237PERI192:XAC2383 

 

 Tentativas de cristalização do complexo foram efetuadas e foram obtidos cristais na 

condição número 38 do kit crystal screen 2 da Hampton Research, que consiste em 0,1 M HEPES 

sódio pH 7,5 e 1,4 M citrato de sódio tribásico. Os cristais de aproximadamente 70 µM x 40 µM 

foram expostos a radiação de raios X o que resultou em imagens com reflexões presentes em até 

4 Å de resolução (Figura 44). Houve, no entanto dificuldade de indexar as reflexões, a coleta, 

portanto, não foi continuada. Refinamentos da condição cristalográfica precisam ser iniciados 

para a obtenção de melhores cristais para difração.  Dessa forma, confirmaremos se os cristais são 

realmente do complexo para tentar resolver a estrutura. Em breve também enviaremos estes 

cristais para linhas de raios X mais intensas, na esperança que possamos obter um conjunto de 

dados completo e de maior resolução. 
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Figura 44. Cristalização e difração de cristais formados após screening de 

XAC238237PERI192 + XAC2383. A) Cristais formados após screening usando kits de 

cristalização da Hampton Research. Cada unidade da régua é equivalente a 8 µM. B) Imagem de 

um padrão de difração coletado após 8 minutos de exposição e uma oscilação de 1
o
 no 

difratômetro com anodo rotatório Rigaku MicroMax-007HR. O círculo vermelho indica o anel de 

resolução de 4 Å.  

 

 

4.13. Expressão, purificação e cristalização de XAC2383 
 

 O gene codificando os resíduos 31 a 309 de XAC2383 foi clonado no plasmídeo pET3a, 

expresso e purificado em coluna de troca iônica SP-Sepharose. A proteína foi eluída com 

aproximadamente 300 mM de NaCl e na presença de alguns contaminantes (Fig. 45A e 45B). 

 Surpreendentemente, nós observamos na parede e no fundo dos tubos coletores de 

frações, inúmeros cristais que inicialmente achávamos que se tratava de precipitado protéico. 

Levamos esses cristais para uma lupa na qual pudemos identificar que realmente eram cristais 

que poderiam ser levados para uma linha de raios X para difração. Assim, XAC2383, mesmo na 

presença de contaminantes, cristalizou no próprio tampão de purificação (Figura 45C). 
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Figura 45. Purificação e cristalização de XAC2383. A) Perfil cromatográfico de XAC2383 em 

coluna SP-Sepharose em leitura a 280 nm. B) Eletroforese SDS-PAGE da purificação de 

XAC2383. Canaletas 1 a 6: Frações que não ligaram à coluna (flow-through), frações de lavagem 

e picos anteriores a XAC2383. Canaletas 7 a 11: Pico correspondente a XAC2383. Canaleta 12: 

Cristais coletados por centrifugação e diluídos em tampão de amostra. Canaletas 13 e 14: 

Sobrenadante da centrifugação realizada para coleta de cristais. C) Tubo de fração com cristais de 

XAC2383 formados e imagem de um cristal com aumento 6 X. 

 

4.14. Cristalização e dados preliminares da difração por raios X. 
 

 Inicialmente, cristais de XAC2383 difrataram até 2,2 Å na linha de raios X do 

difratômetro com anodo rotatório Rigaku MicroMax-007HR, situado na Central Analítica do IQ-

USP. O cristal é ortorrômbico e pertence ao grupo espacial P212121 e com célula unitária de 
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dimensões de a=66,63 Å, b=67,62 Å, e c=114,49 Å. O coeficiente de Mathews indicou haver 

duas moléculas de XAC2383 na unidade assimétrica. 

 Tentamos sem sucesso determinar as fases iniciais por substituição molecular utilizando o 

programa PHASER 
124

 empregando a estrutura de PhnD de E.coli como modelo (PDBID:3P7I; 

que possui 19% de identidade com XAC2383). Posteriormente utilizamos metais pesado para 

tentar resolver a estrutura por substituição isomorfa múltipla (MIR). Substituição isomorfa é a 

substituição de um elemento por outro em uma rede cristalina sem afetar a estrutura do cristal. A 

técnica consiste em adicionar ao cristal soluções contendo átomos pesados (por alguns minutos a 

horas) antes do experimento de difração do cristal. Através da interpretação do mapa de Patterson 

de conjuntos de dados com e sem metais pesados e de cristais com as mesmas dimensões da 

célula unitária, podemos identificar a posição destes átomos, e a partir daí estimar as fases para 

todo o cristal. Estas fases estimadas iniciais são utilizadas para construir um mapa de densidade 

eletrônica no qual é construído o primeiro modelo molecular da proteína 
181

. No caso de 

XAC2383, testamos os reagentes K2PtCl4, AuCl3, Hg(CN)2, HgI2 entre outros e não obtivemos 

sucesso neste procedimento, ora por desestabilizar os cristais ora por alterar as dimensões da 

célula unitária. 

 Decidimos então expressar a proteína com selênio-metionina e utilizar as técnicas de 

faseamento Single Wavelength Anomalous Dispersion (SAD) ou Multiwavelength Anomalous 

Dispersion (MAD). Diferente do MIR, essas técnicas não necessitam de mais de um cristal, 

contudo, faz-se necessário utilizar uma radiação de luz síncrotron e coletar o conjunto em 

comprimentos de onda que promovem uma dispersão anômala do átomo escolhido 
181

. Somente 

alguns átomos são capazes de espalhar raios X de forma anômala nos comprimentos de onda 

disponíveis nos síncrotrons, e o selênio é um deles. 
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 Coletamos os dados de um conjunto SAD no LNLS em Campinas e conseguimos resolver 

o problema das fases utilizando somente um comprimento de onda, 0,979 Å, que corresponde ao 

pico máximo de sinal anômalo conferido pelo selênio. XAC2383 possui 11 metioninas que foram 

substituídas por selênio-metionina, assim sendo suficientes para gerar a dispersão anômala 

adequada para determinar as fases sem o uso de comprimentos de ondas adicionais (Figura 46). O 

programa Autosol 
128

 do pacote Phenix 
129

 foi usado para gerar um modelo tridimensional o qual 

por sua vez utilizamos para realizar substituição molecular de um conjunto de dados nativo que 

possuía melhor resolução (1,9 Å) (Tabelas 16, 17 e 18). 
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Figura 46. Coleta de dados de XAC2383. A) Padrão de difração de cristal de XAC2383 

incorporada com Selênio-Metionina obtida na linha MX2 no LNLS. B) Espectro de absorção 

teórico de raios X por selênio. A estrela vermelha no gráfico indica a região correspondente ao 

pico de espalhamento anômalo usado na coleta. 
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Tabela 16. Dados coletados na linha de raios X MX2 no LNLS para o cristal de XAC2383 com 

selênio-metionina incorporada. 

 

Cristal Se-Met 

Grupo espacial 
 

P 21 21 21 

Dimensões da célula unitária:  

a, b, c  (Å) 67,051; 67,461; 114,05 

 ()  
 

90 90 90 

Resolução (Å) 
 

40,00-2,12 (2,20-2,12) 

Rmerge† 
 

0,109 (0,439) 

I/I 
 

8,74 (2,3) 

Completeza (%) 
 

96,9 (95,9) 

Multiplicidade 3,5 (2,6) 
* Os dados para a camada de maior resolução são mostrados em parênteses.  

† Rmerge=∑h∑i|Ii(h) –       / ∑h∑iIi(h) onde Ii(h) é ith e        é a intensidade média da reflexão h. 
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Tabela 17. Dados estatísticos das coletas de cristais de XAC2383. 

Cristal Cloreto Fosfato Pirofosfato ATP GTP 

Grupo espacial 
 

 
P 21 21 21 

 
P 21 21 21 

 
P 21 21 21 

 
P 21 21 21 

 
P 21 21 21 

Dimensões da 

célula unitária: 

 
     

a, b, c  (Å) 66,54; 66,86; 113,03 66,88; 67,09; 113,49 66,96; 66,79; 113,42 66,36; 67,11; 113,70 66,789; 67,049; 113,74 
 () 
 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Resolução (Å) 
 

29,89-1,9 (1,968 -1,9) 43,75-2,09 (2,164-2,09) 43,69-2,2 (2,278-2,2) 43,62-2,48 (2,6-2,48) 47,36-2,25 (2,35-2,25) 

Rmerge† 
 

0,068 (0,436) 0,053 (0,23) 0,073 (0,309) 0,098 (0,499) 0,07 (0,445) 

I/I 
 

11,74 (1,90) 14,54 (5,23) 8,73 (2,71) 5,77 (2,69) 7,41 (2,48) 

Completeza 

(%) 
 

96,41 (96,49) 99,11 (97,01) 98,51 (96,54) 99,89 (98,85) 99,61 (97,77) 

Multiplicidade 3,6 (3,2) 4,5 (4,3) 4,7 (4,5) 6,8 (6,7) 5,3 (5,2) 
      
* Os dados para a camada de maior resolução são mostrados em parênteses. 

† Rmerge=∑h∑i|Ii(h) –       / ∑h∑iIi(h) onde Ii(h) é ith e        é a intensidade média da reflexão h. 
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Tabela 18. Tabela de estatísticas do refinamento das estruturas. 

 Cloreto Fosfato Pirofosfato ATP GTP 

Resolution (Å) 

 
29,89-1,9 43,75-2,09 43,69-2,2 43,62 -2,48 47,36-2,25 

Nº reflections 

 
39032 (3874)                                       30669 (2951) 26130 (2511)                     18718 (3050) 30817 (2983) 

Rwork/ Rfree† 

 
0,1795/0,2319 0,1889/0,2374 0,1769/ 0,2368 0,1997/0,2575 0,1876/0,2603 

Nº. atoms 

 
     

    Proteína 4406 4406 4423 4406 4390 

    Ligante/Íon 4 12 18 62 64 

    Água 

 
292 69 147 85 160 

Ramachandran favorável (%) 

 

 

99 

 

98 

 

98 

 

97 

 

98 

 Ramachandran outliers (%) 

 
0 0 0 0 0 

    Ligand/ion 

 
Cloreto Fosfato Pirofosfato ATP GTP 

B factor médio 
 23,70                                                                   

 
26,90 30,30                            40,40                            33,50 

Proteína 

 
23,40 26,90 30,10 40,10 32,50 

Ligantes 

 
24,10 27,20 38,00 63,90   97,30 

Água 

 
28,50 24,00 34,20 37,60 35,90 

R.m.s deviations 

 
     

Comprimento da ligação (Å) 0,018 0,016 0,014 0,013 0,015 

Ângulo da ligação (º) 1,91 1,78 1,67   1,76 1,82 

*Dados para a última camada de resolução estão entre parênteses. 
†Rwork: =∑∣Fo-Fc∣/∑Fo . Para o cálculo do Rfree 5% dos dados foram excluídos.
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4.15. XAC2383 possui uma topologia típica de Periplasmic Binding 

Proteins (PBPs). 
 

 A estrutura de XAC2383 revela que a proteína possui dois lobos separados por uma fenda 

central e conectados por duas regiões de coils. Estes dois lobos são bem similares estruturalmente 

e ambos são compostos de um cerne de folha-beta mistas com fitas paralelas e anti-paralelas. Este 

cerne de estrutura beta é envolvido por 5 alfa-hélices em cada um dos lobos havendo uma alfa-

hélice adicional na porção C-terminal da proteína que se localiza entre os dois domínios (Figuras 

47, 48, 49 e 50). Essa topologia é típica de proteínas pertencentes ao Clan PBP (periplasmic 

binding proteins) e durante o processo evolutivo muitos desses genes se fundiram com genes de 

proteínas integrais de membranas gerando sensores periplasmáticos em bactérias gram-negativas 

e extracelulares em gram-positivas e eucariotos
182

. 

 Há duas moléculas na unidade assimétrica do cristal que se contatam através de uma 

superfície de 800 Å
2
. Este valor é considerado pequeno demais para suportar a dimerização em 

solução (consistente com os ensaios de gel filtraçao analíticos descritos acima). 
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Figura 47. Modelo em cartoon de XAC2383 gerado pelo programa Chimera
183

. No modelo é 

possível observar dois lobos conectados por duas regiões de coil (alaranjado) e uma fenda no 

centro, entre os dois lobos. 

 

 

Figura 48. Modelo em cartoon de XAC2383 que evidencia 4 diferentes faces após rotação de 

180
o
 em dois eixos. 
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Figura 49. Modelo em cartoon de XAC2383 que destaca as estruturas secundárias presentes 

em XAC2383. Alfa-hélices, fitas-beta e loops são coloridos verde, vermelho e amarelo, 

respectivamente. 
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Figura 50. Diagrama da topologia de XAC2383. É possível notar os dois subdomínios com 5 

alfa-hélices cada e duas folhas-betas com fitas paralelas e anti-paralelas. 

 

 Ao realizar uma busca pelo Dali Server
184

 

(http://ekhidna.biocenter.helsinki.fi/dali_server/), para procurar topologias semelhantes no banco 

de dados do Protein Data Bank, encontramos outras proteínas com a mesma topologia das PBPs 

(Figura 51). Estruturalmente, a que mais se assemelha a XAC2383 é a PhnD de Escherichia coli 

que possui 19% de identidade e um RMSD (Root-Mean-Square Deviation) atômica de 3,4Å 

(Figura 52 A). PhnD possui uma alfa-hélice adicional no C-terminal e está em uma conformação 
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mais fechada havendo uma diferença de aproximadamente 8 Å na abertura da fenda (distância 

entre os dois loops β6-5 e β1-1) (XAC2383 12,55 Å e PhnD 4,01 Å). A topologia de 

estruturas secundárias das duas proteínas se sobrepõe quase que completamente (Figura 52 B). 

Também foram apontadas semelhanças com as transferrinas eucarióticas, que são 

proteínas responsáveis por transportar ou sequestrar íons de ferro do meio extracelular. Apesar de 

possuírem apenas 13% de identidade as duas estruturas possuem um RMSD de 3,5 Å. 

 

 

Figura 51. Resultado da busca pelo Dali Server
184

. As 20 estruturas com maior cobertura e 

menor RMSD no banco de dados do pdb usando as coordenadas atômicas de XAC2383 como 

input. Chain: Identificação da cadeia do modelo depositado no pdb. Z score: Medida da 

confiança da do resultado da busca. Um Z score maior que 10 indica ligação evolutiva entre as 

proteínas. RMSD (root mean square deviation): Medida de distância média da posição entre os 

átomos da cadeia principal da proteína e XAC2383. Lali: Número de posições alinhadas nos dois 

modelos. Nres: Número de resíduos na estrutura. %id: Identidade entre as duas proteínas. 
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Figura 52. Comparação das estruturas de XAC2383 e PhnD de Escherichia coli. A) 

Sobreposição das estruturas tridimensionais de XAC2383 (azul) e PhnD (amarelo) (PDB ID: 

3P7I). Nota-se que aparentemente a estrutura de PhnD está em uma conformação mais fechada 

que XAC2383, havendo um menor espaço entre os dois lobos. B) Comparação entre as estruturas 

secundárias de XAC2383 (azul) e PhnD (amarelo). Há uma grande semelhança entre a sequência 

de estruturas secundárias ao longo da cadeia polipeptídica das duas proteínas, as maiores 

diferenças ficam no tamanho de algumas fitas-beta e alfas-hélices e na presença de uma alfa-

hélice adicional no C-terminal de PhnD. 

A 

B 
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4.16. XAC2383 foi cristalizada com um íon de cloreto ligado em sua 

fenda central 
 

 Curiosamente, ao analisar a região da fenda entre os dois lobos de XAC2383 encontramos 

uma densidade eletrônica correspondente a um átomo e com distâncias de coordenação muito 

longas para ser de oxigênio ou de um metal, acima de 3,2 Å (Figura 53) 
181

.  Essas distâncias são 

compatíveis a de um íon cloreto e o número de 4 coordenações é o mais comum para este íon 

encontrado no banco de dados do PDB). Além disso, duas dessas coordenações são feitas pelos 

NHs do backbone, o que é característico do íon cloreto 
185

. O cloreto fica localizado no fundo da 

fenda central da proteína, e ao sobrepor os modelos de XAC2383 com os homólogos PhnD e 

transferrina, este íon se localiza na mesma posição em que se encontra o fosfonato e o ferro 

nessas proteínas 
176; 186

. A presença deste íon de cloro é explicada facilmente após considerar o 

procedimento de purificação e cristalização. A XAC2383 foi purificada através da coluna de 

troca iônica SP-Sepharose e foi eluída utilizando um gradiente de NaCl em concentrações acima 

de 300 mM.  
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 Figura 53. Estrutura de XAC2383 ligada a um íon cloreto. A) Mapa de densidade eletrônica 

2Fo-Fc mostrando a densidade do íon cloreto e três das quatro coordenações sofridas por ele. B) 

Estrutura de superfície de XAC2383 mostrando o cloreto (verde) situado na fenda da proteína. A 

proteína está colorida de acordo com o seu potencial de cargas, quanto mais azul mais 

eletropositivo, quanto mais vermelho mais eletronegativo. 

 

B

A
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4.17. XAC2383 possui uma fenda central carregada positivamente 
 

 A interface entre os dois lobos gera uma fenda central onde encontramos densidade 

eletrônica de um íon de cloro. Esta fenda é revestida por muitos resíduos carregados 

positivamente o que pode ter facilitado a entrada do íon cloreto para o local onde ele é 

encontrado. Quando representamos a superfície de XAC2383, fica bem claro observar que a 

fenda se destaca como uma região altamente positiva que poderia acomodar além do íon cloreto, 

moléculas maiores. Esta característica da fenda pode indicar a natureza de possíveis ligantes da 

proteína, como ligantes polares e carregados negativamente (Figura 54). Diferentemente de 

XAC2383, a fenda central de PhnD de E. coli possui uma superfície eletrostática com 

características mais eletronegativas que positivas. Isso explica porque a PhnD liga ao 2-

aminoetilfosfonato, uma molécula que possui uma porção amino e precisa de resíduos carregados 

negativamente para que a ligação ocorra (Figura 55). 
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Figura 54. Modelos de superfície de XAC2383. A) Modelo que indica a distribuição de cargas 

em duas faces da molécula rotacionadas 180
o
 uma em relação à outra. B) Cavidade carregada 

positivamente formada entre os lobos (seta amarela). Vermelho indica regiões com resíduos 

carregados negativamente, branco neutro e em azul resíduos carregados positivamente. 

A 

B 
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Figura 55. Modelo de superfície com cargas de PhnD de Escherichia coli (PDB ID: 3S4U). 
Nota-se que diferentemente de XAC2383 a cavidade existente entre os lobos não é carregada 

positivamente. 
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4.18. Screening de ligantes através da técnica de soaking. 
 

 Devido ao fato de que PhnD de E.coli é a proteína caracterizada com maior identidade 

com XAC2383 (19%) e que ela se liga a fosfato e fosfonatos 
175; 176

, testamos algumas destas 

moléculas para tentar identificar possíveis ligantes de XAC2383. 

Através da técnica de soaking, que consiste em colocar os cristais de proteína dentro de 

soluções contendo os ligantes, fizemos um screening e difratamos os cristais em busca de novas 

nuvens eletrônicas que correspondem à presença de ligantes dentro da fenda de XAC2383 
130; 181

. 

Todos os procedimentos de soaking foram feitos no próprio tampão em que a proteína se 

encontrava, com a adição do ligante a ser testado. Dessa forma, se o íon cloreto cedesse lugar ao 

ligante, isso implicaria que XAC2383 teria uma afinidade maior pelo ligante do que pelo cloreto 

visto que a concentração do ligante era de 2 mM, enquanto que a do cloreto era 300 mM. 

Inicialmente testamos dois dos fosfonatos mais simples e que são encontrados 

naturalmente, o 2-aminoetilfosfonato e o ácido fosfonoacético, mas nenhum deles foi capaz de se 

ligar à proteína o que foi verificado pela persistência da densidade eletrônica de somente um íon 

do cloro. A razão da escolha desses fosfonatos foi de que o primeiro (2-aminoetilfosfonato) é um 

dos fosfonatos mais abundantes e o que se liga com maior afinidade à proteína PhnD, e o 

segundo (ácido fosfonoacético) possui características eletronegativas, o que poderia facilitar a sua 

inserção na fenda de XAC2383. Esperávamos que, se XAC2383 fosse uma proteína que sentisse 

fosfonatos, iria se ligar a essas duas moléculas, mesmo não sendo seus ligantes naturais, de maior 

afinidade, assim como ocorre com PhnD que é capaz de se ligar a mais de 10 fosfonatos distintos 

com diferentes afinidades 
175

. 

O próximo passo foi testar fosfatos e compostos que possuem fosfato no seu arcabouço, 

como o íon fosfato e pirofosfato, trifosfato e até nucleotídeos mono, di e trifosfatos (Tabelas 17 e 
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18). Identificamos que XAC2383 foi capaz de se ligar a fosfato, pirofosfato, e nucleosídeos 

trifosfatos (ATP e GTP) e todas essas interações ocorria basicamente entre o fosfato (gama 

fosfato nos nucleotídeos) e um motivo 152STS154 de XAC2383. (Figura 56).  Sabemos que 

nucleotídeos fosfato não atravessam membranas citoplasmáticas e aparentemente não existem 

níveis detectáveis de nucleotídeos fosfatos no periplasma, logo essa ligação não deve ser real 
187

. 

 Testamos também outras moléculas que não se ligaram à XAC2383: nucleotídeos 

monofosfato, difosfatos, hexafosfato, e fitato, este último uma molécula contendo 6 fosfatos que 

é utilizada para armazenamento de fósforo em plantas 
188

. O citrato tampouco se ligou à fenda, o 

testamos por ser uma molécula eletronegativa de tamanho compatível para ser acomodada na 

fenda positiva de XAC2383 e muito abundante em plantas cítricas. A Tabela 19 resume os 

ligantes testados através desse screening. 

 

Tabela 19. Ligantes usados no screening por soaking. 

Ligante  
Detectado no mapa de densidade 

eletrônica (2Fo-Fc)  

Íon fosfato  Sim  

Pirofosfato  Sim  

Nucleotídeos trifosfato (ATP e GTP) Sim  

Nucleotídeos difosfato (ADP) Não  

Nucleotídeos monofosfatos (AMP) Não  

Hexafosfato  Não  

Ácido fosfonoacético Não  

2-aminoetilfosfonato  Não  

Citrato  Não  

Fitato  Não  



139 

 

 

Figura 56. Mapa de densidade eletrônica 2Fo-Fc na região da fenda de XAC2383 com os 

diversos ligantes. A) Fosfato. B) Pirofosfato. C) ATP. D) GTP. Somente foi observada 

densidade eletrônica para o trifosfato do GTP. Isso pode ser explicado por uma flexibilidade da 

porção nucleosídica. 
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4.19. Caracterização da cepa nocaute em xac2383. 
 

 A cepa nocaute de xac2383 foi construído de forma não-polar conforme descrito no tópico 

Materiais e Métodos. A motilidade tipo sliding de XAC∆2383 em meio SB 0,5% ágar foi 

diminuída quando comparada com a cepa selvagem. Este fenótipo é exatamente o oposto daquele 

observado para o nocaute XACΔ2382 (Figura 29). Além da motilidade, nenhuma outra 

característica morfológica das colônias de XAC∆2383 foi alterada (Figura 57). A transformação 

da cepa knockout com o vetor contendo a construção pBRA2383full-length (foi utilizada a 

construção full-length contendo o peptídeo sinal existente para a localização periplasmática para 

o correto endereçamento da proteína) aumentou a motilidade sliding em comparação à cepa 

selvagem, chegando a ficar com tamanho equivalente à cepa nocaute XAC∆2382 dos ensaios 

anteriores (Figura 29). Assim, observamos efeitos opostos na motilidade sliding para os nocautes 

de xac2382 e xac2383. 

 

 

Figura 57. Ensaio de motilidade sliding em meio SB 0,5% ágar com 0,2% de arabinose das 

cepas selvagem e XAC∆2383. A cepa XACwt foi transformada com o vetor pBRA vazio e a cepa 

XAC∆2383 com o vetor pBRA vazio e com o vetor contendo o gene xac2383. 
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 Esse resultado nos mostra que XAC2383 também é uma proteína que controla a 

motilidade de Xanthomonas citri subsp. citri. A cepa nocaute provoca uma diminuição da 

motilidade da bactéria possivelmente por efeito de maior atividade do domínio GGDEF de 

XAC2382 enquanto a super-expressão de XAC2383 tem o efeito oposto, possivelmente 

exercendo um efeito inibitório na atividade de diguanilato ciclase, ou até mesmo aumentando a 

atividade de fosfodiesterase do domínio EAL de XAC2382. Esse fenótipo observado na super-

expressão de XAC2383 é comparável ao fenótipo observado no nocaute de XAC2382, com um 

grande aumento na motilidade (Figura 29).  O ligante, ainda desconhecido, que modula este 

processo pode estar presente no meio de cultura SB, visto que o ensaio é realizado em meio rico. 

 

4.20. XAC2383 com mutação no sítio de ligação deixa de afetar a 

motilidade 
 

 Através da estrutura cristalográfica identificamos o motivo 152STS154 (Figura 38) que se 

situa no centro da fenda de XAC2383 e é responsável por se ligar ao fosfato. De posse desta 

informação, mutamos esse motivo para três alaninas e avaliamos o fenótipo de super-expressão 

desta proteína no nocaute em Xac2383. Diferentemente da super-expressão da proteína selvagem, 

a super-expressão da proteína mutante XAC2383STS152-154AAA não foi capaz de provocar o 

aumento da motilidade de X. citri (Figura 59). 
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Figura 58. Motivo 152STS154 no centro da fenda de XAC2383 com uma molécula de fosfato 

ligada. 

 

 

  

Figura 59. Ensaio de motilidade sliding em meio SB 0,5% com 0,02% de arabinose das 

cepas XAC∆2383 com vetor vazio e super-expressando XAC2383 selvagem e com mutação 

sítio dirigida no motivo de ligação aos ligantes (XAC2383STS152-154AAA). Imagens fotografadas 

após 4 dias a 30
o
C. 
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4.21. A mutação STS152-154AAA criada em XAC2383 parece afetar a 

interação com o domínio periplasmático de XAC2382 
 

 

Para verificar se a mutação criada em 152STS154 afetaria a interação entre XAC2383 e 

XAC238237PERI192 clonamos esse mutante em vetor de expressão pET3a e testamos sua co-

expressão com a construção em pET28a XAC238237PERI192 com cauda de histidina e aplicamos 

em coluna de níquel exatamente nos mesmos moldes experimentais do ensaio da Figura 23. 

Observamos que a mutação no motivo 152STS154 para 152AAA154 não é suficiente para abolir 

completamente a interação entre as duas proteínas, embora pareça reduzir a afinidade visto que 

pouca proteína XAC2383 foi eluída juntamente com XAC238237PERI192, sendo a maioria 

eluindo na fração não ligado (Figura 60). Mais ensaios necessitam ser feitos para avaliar a 

interação da proteína mutante XAC2383152AAA154 e XAC238237PERI192. 

 

Figura 60. Eletroforese SDS 12% da purificação em coluna de níquel da co-expressão 

XAC238237PERI192 contendo cauda de histidina e XAC2383STS152-154AAA sem cauda de 

histidina. Aparentemente a mutação no motivo 152STS154 para 152AAA154 diminuiu a interação 

XAC238237PERI192 com XAC2383152AAA154 mas não foi suficiente para abolir a interação 

completamente. Canaletas: 1: Sobrenadante da co-expressão XAC2382152PERI154; 2: fração 

correspondente ao pellet; 3: Fração que não se ligou à coluna (Flow-through); 4: Fração de 

lavagem (Wash); 5 a 14: Frações eluídas da coluna após aplicação de gradiente de imidazol. 

1     2   3   4    5   6    7   8  9   10  11  12 13  14 MW

XAC2383STS152-154AAA

XAC238237PERI192
14,4kDa

18,4kDa

35kDa
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4.22. Contribuição de XAC2382 e XAC2383 na formação de biofilme 
 

 Biofilme é uma estrutura formada por um conjunto de microorganismos que se agregam 

uns aos outros em uma superfície em meio à exopolissacarídeos secretados. Sabendo-se que as 

enzimas que controlam níveis gerais de c-di-GMP afetam a motilidade de forma inversa ao 

biofilme também avaliamos a contribuição destas proteínas para este fenótipo (Figura 7) 
49

. 

 Neste ensaio deixamos as bactérias a uma densidade ótica de 1,0 a 600nm em 2mL de 

meio 2xTY a 30
o
C em repouso absoluto. Após dois dias, com o auxílio de uma pipeta de 

transferência e com cuidado para não ressuspender o biofilme formado na parede do tubo, 

retiramos o meio de cultura e adicionamos 2 mL de solução cristal violeta 0,2%. Após 20 

minutos os tubos foram lavados cuidadosamente com água e fotos foram tiradas dos tubos. O 

biofilme formado em tubos de ensaio de vidro após 2 dias pela cepa XAC∆2382 efetivamente foi 

menor que a cepa selvagem, em meio rico 2xTY (Figura 61). Neste ensaio o cristal violeta cora o 

biofilme formado pelas bactérias e se adere à parede do tubo. Quanto mais violeta o tubo, mais 

biofilme formado. Essa diminuição na formação de biofilme vai de acordo com os resultados de 

motilidade, tratando-se de uma enzima que regula os níveis de c-di-GMP. Dessa forma, este 

ensaio de formação de biofilme indica que assim como o ensaio em meio semi sólido, em meio 

líquido nas condições testadas a bactéria XAC∆2382 comporta-se como se houvesse uma 

diminuição nos níveis de c-di-GMP. 
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Figura 61. Ensaio de formação de biofilme. Cepas selvagens (XACwt + pBRA) e knockout 

(XAC∆2382 + pBRA) após dois dias em repouso a 30
o
. Coloração com Cristal Violeta 0,2 %. 

 

 Como este ensaio requer no mínimo um volume de 2 mL de cultura de bactéria, e, 

portanto o mesmo volume de cristal violeta (Materiais e Métodos), a quantificação ficou 

comprometida, já que pequenas variações do corante cristal violeta eram capazes de provocar 

erros significativos na leitura no espectrofotômetro. Partimos então para fazer ensaios 

semelhantes em placa de ELISA utilizando um volume de 250 µL de cultura bacteriana. O fato 

de a coloração e a leitura serem feitas no mesmo poço do ensaio, sem a necessidade de transferir 

a solução para uma cubeta de espectrofotômetro, nos permitiu quantificar a ocorrência de 

biofilme nas cepas XAC∆2382 e demais super-expressões (Figura 62). O nocaute em xac2382 

diminuiu a formação de biofilme em mais de 50%. Assim como no ensaio de motilidade, as 

super-expressões das construções full-length HAMP-GGGDEF foram capazes de retornar o 

fenótipo igual à da cepa selvagem. A construção com mutação no domínio GGDEF de 

XAC2382, não retornou o fenótipo da cepa selvagem, indicando que a atividade de diguanilato 

ciclase é importante para o aumento do biofilme. 
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 De forma diferente do ensaio de motilidade, o nocaute em xac2383, bem como sua super-

expressão não afetaram a formação de biofilme. 

 

 

Figura 62. Ensaio de formação de biofilme em placa de ELISA. Bactérias a uma D.O600nm de 

1,0 foram deixadas em repouso a 30
o
C por dois dias em um volume de 150µL em placa de 

ELISA de 96 wells. Após este período o meio foi retirado com uma micropipeta, os wells foram 

lavado com água e foram adicionados 150 µL de cristal violeta 0,2%. Após uma segunda 

lavagem com água foi adicionado 150 µL de etanol 70% e as placas foram submetidas à leitura a 

590 nm. 
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4.23. XAC0495, uma proteína GGDEF-EAL degenerada 
 

 XAC0495 possui os domínios RR (regulador de resposta), GGDEF e EAL (Figura 16). 

Após expressão da XAC0495 na forma recombinante em E. coli ela foi encontrada na fração 

solúvel. A proteína foi então purificada por afinidade em coluna de níquel e por gel filtração S75 

(Figura 63). Assim como XAC2398 (FimX), essa proteína possui ambos os domínios de 

diguanilato ciclase e fosfodiesterase degenerados, não catalisando a reação de síntese e 

degradação (Tabelas 11 e 12).  

 

Figura 63. Gel SDS-PAGE 15% das etapas de purificação de XAC0495. Canaletas: 1: 

Amostra não induzida; 2: Fração sobrenadante do lisado induzido; 3: Fração pellet do lisado 

induzido; 4: Fração de XAC0495 purificada após coluna de níquel e gel filtração S75; 5: Padrão 

de massa molecular. 

 

 XAC0495 possui um domínio regulador de resposta REC no seu amino terminal. Estes 

domínios frequentemente fazem parte de sistemas de dois componentes de sinalização em 

parceria com uma proteína histidina quinase cognato. Nestas vias de sinalização, um grupo 

fosfato é transferido da histidina quinase para a cadeia lateral de um aspartato no domínio REC. 

No caso de XAC0495, o resíduo Asp116 é o mais provável candidato para receber a fosforilação 
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enquanto a sua histidina quinase cognato provavelmente é a proteína XAC0494, que é inserida na 

membrana por dois trechos (resíduos 10-28 39-57) (Figura 64). 

 

 

Figura 64. Arquitetura da proteína GGDEF-EAL XAC0495 e sua provável histidina 

quinase cognata XAC0494. 

 

 

4.24. XAC0495 se comporta como um monômero em solução 
 

A massa aparente de XAC0495 após eluição em um ensaio de gel filtração analítica é de 

87,7 kDa (Figura 65). Esta massa é intermediária entre a de um monômero (65,4 kDa) e um 

dímero (130,8 kDa), podendo significar a existência de um equilíbrio entre as duas formas, ou a 

um monômero alongado. Como era de se esperar pela ausência de resíduos importantes para a 

atividade catalítica (Tabelas  11 e 12). Ensaios de atividade de diguanilato ciclase e de 

fosfodiesterase em c-di-GMP foram realizados e nenhuma atividade foi detectada (dados não 

mostrados). 
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Figura 65. Calibração da gel filtração analítica Superdex 200. XAC0495 é eluída com uma 

massa aparente de 87,7 kDa. Os padrões utilizados para a calibração foram: citocromo c (12,4 

kDa), anidrase carbônica 29 (kDa), albumina (66 kDa), álcool desidrogenase 150 (kDa) e β-

amilase 200 (kDa). O polímero Blue Dextran (2000 kDa) foi usado para medir o volume morto 

da coluna (V0). 

 

 

Diversos trabalhos utilizam o reagente fluoreto de berílio (BeF3
-
) para simular 

fosforilações em domínios reguladores de resposta, devido à instabilidade dessa fosforilação nos 

resíduos de aspartato. O fluoreto de berílio é utilizado porque possui a mesma geometria 

tetraédrica e o mesmo potencial eletrostático que o íon fosfato, sendo assim capaz de se ligar no 

mesmo sítio 
36; 189; 190

. Após incubar XAC0495 com 1 mM de BeF3
-
 realizamos ensaio de gel 

filtração analítica em coluna S200 e a proteína foi eluída próxima do volume de exclusão da 

coluna o que indica uma formação de altas massas moleculares (Figura 66). É possível que o 

BeF3
- 

esteja provocando uma agregação de XAC0495 devido ao efeito de simulação de 

fosforilação. Novos experimentos precisam ser realizados para resolver esta questão. 
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Paralelamente, foram feitos ensaios de gel filtração analítica com XAC0495 adicionando os 

nucleotídeos c-di-GMP e GTP. Nenhuma diferença no tempo de retenção foi observada entre 

essas condições indicando que não há alteração de estado oligomérico após adição dos 

nucleotídeos (Figura 67). 

 

Figura 66. Gel filtração analítica de XAC0495 em coluna S200 de 23 mL. Linha magenta: 

Absorbância 220 nm de XAC0495 ates de tratamento com BeF3. Linha azul: XAC0495 tratada 

com 1 mM de BeF3
-
. Tampão 50 mM Tris pH 8, 150 mM NaCl, 1mM MgCl2. 
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Figura 67. Gel filtração analítica de XAC0495 em coluna S200 200 mL.Linha vermelha: 

Absorbância a 220 nm de XAC0495 apo. Linha azul: Absorbância a 220 nm de XAC0495 pré 

incubada 200 µM de c-di-GMP. Linha magenta: Absorbância a 220 nm de XAC0495 pré 

incubada com 1mM de GTP. 

 

 Através de ensaios de espalhamento de luz a baixo ângulo (SAXS) realizado e analisado 

em conjunto com o aluno de doutorado do nosso laboratório Gabriel Oka, observamos que 

XAC0495 é mesmo um monômero em solução e possui um formato alongado como observado 

pelo envelope gerado através do programa DAMMIF 
119

 (Figura 68). Estes dados de SAXS 

explicam o resultado observado no experimento de gel filtração analítica, no qual é eluída com 

uma massa entre a de um monômero e a de um dímero. Assim, pode-se descartar a existência de 

um equilíbrio entre a forma monomérica e dimérica nas condições observadas. FimX de P. 

aeruginosa, uma GGDEF-EAL também degenerada e que possui uma arquitetura semelhante à 

XAC0495, também possui uma forma alongada e apesar de ser um dímero em solução, é eluída 

na gel filtração com uma massa aparente de um tetrâmero
65

. As curvas de SAXS de XAC0495 

quando adicionados GTP ou c-di-GMP não sofreram grandes alterações o que indica que não são 
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observadas diferenças estruturais tais como conformação, flexibilidade e estado de 

oligomerização entre as três condições analisadas (Figura 68) (Tabela 20).  

 

 

Figura 68. A) Função de distribuição de distâncias de Xac0495 APO.  B) Modelo de Xac0495. 

Em cor gelo está o envelope molecular obtido pelo programa DAMMIF 
119

 a partir da p(R) 
118

, 

interno ao envelope está superposto uma representação em fitas de Xac0495 a partir do programa 

de modelagem molecular SAXSTER 
121

. As cores do modelo de fitas do N para o C terminal, 

verde, amarelo e azul são respectivamente os domínios REC (1-201), GGDEF (202-360) e EAL 

(361-596). 

 

 

A B

A B
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Figura 69. Curvas de SAXS de Xac 0495. A) Curvas de espalhamento de SAXS de Xac0495 na 

presença de c-di-GMP (vermelho), GTP (azul) na forma apo (verde). B) Curva de Gunier Plot.  

 

Tabela 20. Parametros fisicos  de Xac0495  obtidos a partir das analises das  curvas de 

SAXS.  

Curva Rg real (A) Distancia maxima (A)  Volume de Porod  A
3
 

APO 42.71  140 115831 

GTP 43.02  145 107534 

c-di-GMP 41.53  135 114615 

*O Raio de Giro real e a distância máxima são estimados a partir da p(r) obtida pelo programa Gnom.  O volume 

considerado foi o obtido pela lei de Porod. 

 

 Ensaios de desnaturação térmica monitorada por dicroísmo circular, mostraram que 

XAC0495 sofre uma significativa transição de estrutura secundária em alta temperatura, 

aproximadamente 81,5 
o
C. A temperatura de desnaturação não é afetada quando adiciona-se GTP 

ou c-di-GMP. Houve um aumento de aproximadamente 5 
o
C na temperatura de desnaturação ao 

adicionar BeF3
-
, possivelmente por alterar o estado oligomérico da proteína, tornando-a mais 

estável (Figura 70). 
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Figura 70. Ensaio de desnaturação térmica de XAC0495 monitorado por dicroísmo 

circular. O tampão usado no experimento foi 10mM Tris pH 8, 10mM NaCl, 1mM MgCl2. 

Proteína na concentração de 10 µM foi utilizada e o comprimento de onda de 215 nm. 

 

 O gene xac0495 está situado no mesmo cluster de xac0495 que está anotado como sendo 

uma proteína contendo um domínio transmembrana, um domínio de histidina kinase, um domínio 

de ATPase histidina kinase-like, um domínio CheY e um domínio histidina fosfotransferência 

(Hpt). A proximidade destes dois genes indica que eles podem formar um sistema de dois 

componentes e sendo assim, condições específicas sentidas pela histidina quinase XAC0494 

possam modular fosforilação de XAC0495 fazendo-a interagir com alvos específicos ainda 

desconhecidos. 

 O nocaute polar de xac0495 foi construído com o vetor suicida pNPTS por Maxuel 

Andrade, ex aluno de doutorado em nosso laboratório 
112

.  Este mutante tem sua motilidade em 

meio SB ágar 0,5% aumentada (Figura 71). Esse efeito provavelmente se deve via interações de 
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XAC0495 com proteínas que regulam a motilidade bacteriana, assim como FimX interage e 

participa da regulação do pilus tipo IV 
66

. 

 

 

Figura 71. Ensaio de motilidade em meio SB ágar 0,5%. O nocaute em xac0495 (as duas 

colônias na parte de baixo da placa) possui uma motilidade aumentada em relação ao selvagem 

(colônia acima). Retirado da tese de doutorado de Maxuel Andrade
112

. 
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5. DISCUSSÃO 
 

5.1. Predição de atividade das proteínas GGDEF-EAL de Xac 
 

 Entre as 11 proteínas GGDEF-EAL de Xanthomonas citri subsp. citri, 8 possivelmente 

possuem o domínio de diguanilato ciclase inativo, ou por possuírem substituições no motivo 

GGDEF que acabaram por abolir a atividade de WspR, ou por possuírem mutações em resíduos 

que coordenam metais ou se ligam à base em PleD. O sítio inibitório RXXD é encontrado em 4 

destas proteínas, sendo somente 1 delas provavelmente uma digunilato ciclase ativa. Assim como 

em domínios GGDEFs ativos, o sítio I nestas proteínas poderia ter a função de impedir a 

dimerização destes domínios ao ligar c-di-GMP, mas ao contrário de regular a atividade 

enzimática, acabaria por controlar outras funções, como por exemplo, a interação proteína-

proteína. 

 Em relação ao domínio EAL, o contrário é observado. Das 11 proteínas, 9 provavelmente 

são ativas, porque possuem todos os resíduos responsáveis pela ligação ao metal e à base, além 

da presença da lisina que funcionaria como base geral. Essas proteínas classificadas como ativas, 

no máximo chegam a ter uma ou duas substituições no loop 6, o que não deve ser suficiente para 

a perda de atividade. As duas que provavelmente são inativas (XAC0495 e XAC2398), faltam 

resíduos de coordenação do metal e possuem várias substituições no loop 6 que é responsável 

para a dimerização do domínio. Trabalhos anteriores da ex-aluna do laboratório Cristiane Guzzo 

confirmam a predição de que XAC2398, conhecida como FimX, possui um domínio EAL inativo 

e regula a motilidade de Xanthomonas citri subsp. citri através de interação proteína-proteína, e 

não de sua atividade enzimática 
66; 67

. 
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 Desta forma, a maioria das proteínas com GGDEF-EAL de Xac envolvidas na produção e 

degradação de c-di-GMP (6 proteínas), possuem os domínios de diguanilato ciclase degenerados, 

ao mesmo tempo que possuem os domínios de fosfodiesterases conservados. Duas das proteínas 

possuem ambos os domínios degenerados, e três delas possuem ambos os domínios conservados. 

Nenhuma das proteínas de Xac possui o domínio diguanilato ciclase conservado ao mesmo tempo 

em que possui o de fosfodiesterase degenerado (Tabela 21). 

 

Tabela 21. Tabela com resumo da predição das atividades de diguanilato ciclase e 

fosfodiesterase das proteínas de Xac contendo ambos os domínios GGDEF e EAL. 

Proteínas  Domínio GGDEF Domínio 

EAL 

3 (XAC1993; XAC2382; XAC2812) + + 

0  + - 

6 (XAC1795; XAC1887; XAC1938; XAC1992; XAC2152; 

XAC2711) 

- + 

2  (XAC0495; XAC2398) - - 

* Os domínios quando conservados e degenerados foram representados pelos símbolos + e -, 

respectivamente. 
 

 Em um trabalho em que foram analisados mais de 11000 GGDEF-EALs presentes em 

mais de 800 genomas foi mostrado que existem dois grandes grupos destas proteínas: i) Ambos 

os domínios GGDEF e EAL são conservados, e neste caso existem domínios acessórios que 

controlam a atividade de um ou outro domínio. ii) O domínio EAL é conservado enquanto o 

GGDEF é degenerado, este último passando a exercer outra função que não a de catalizar a 

produção de c-di-GMP 
76

. Xanthomonas citri subsp. citri com a maioria das proteínas possuindo 

o domínio de fosfodiesterase conservado e o de diguanilato ciclase degenerado, além de outras 
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três com conservação em ambos os domínios, aparentemente segue essa mesma tendência das 

GGDEF-EALs depositadas em banco de dados de sequências. 

 

5.2. Atividade in vivo de XAC2382 
 

Não foi possível detectar atividade de diguanilato ciclase e nem de fosfodiesterase de c-di-

GMP nas construções solúveis de XAC2382 purificadas, possivelmente porque a proteína estava 

no estado monomérico, incompatível com as atividades de síntese e degradação de c-di-GMP. 

Para a construção XAC2382249HG446 foram realizados ensaios de desnaturação térmica 

monitorado por dicroísmo circular e a proteína sequer é capaz de se ligar ao substrato GTP. 

O conjunto de resultados de atividade de diguanilato ciclase em E.coli e da 

complementaçãode XAC2382 em Xanthomonas citri subsp. citri indicam que in vivo as 

construções full-length, e todas contendo os domínios HAMP-GGDEF e HAMP-GGDEF-EAL 

estão produzindo c-di-GMP nas células como observado pela coloração vermelha em células de 

E.coli e pelos fenótipos característicos de alta do segundo mensageiro em Xac, tais como 

diminuição da motilidade, agregação e rugosidade. Os resultados também indicam que para 

exercer a atividade de diguanilato ciclase, o domínio GGDEF precisa do domínio HAMP, 

provavelmente para ajudar na dimerização e aproximação dos domínios necessária para a 

catálise. A construção sem o domínio HAMP não reverteu o fenótipo provavelmente porque a o 

domínio GGDEF sozinho não realiza uma correta aproximação de outro GGDEF para que ocorra 

a reação. Em todas as condições testadas a atividade de diguanilato ciclase é sobressalente à de 

fosfodiesterase. O domínio EAL deve precisar de algum sinal que pode ser sentido pelo domínio 

periplasmático, transmitido pelo HAMP e GGDEF para ficar ativa.  
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A mutação gerada no sítio ativo do domínio GGDEF abole os fenótipos de agregação, 

rugosidade e diminuição da motilidade e corrobora a hipótese de que estes fenótipos são causados 

pela produção de c-di-GMP. A mutação gerada com o intuito de afetar a formação da estrutura de 

coiled coil do domínio HAMP também afetou a atividade de diguanilato ciclase mostrando mais 

uma vez a importância deste domínio para a função de XAC2382 em controlar a motilidade. 

 

5.3. Envolvimento de XAC2382 na virulência de Xanthomonas citri subsp. 

citri 
 

Evidentemente, XAC2382 não é uma proteína essencial para a virulência, mas deve 

contribuir para a entrada da bactéria no tecido vegetal. Um ensaio similar a este já havia sido 

realizado em nosso laboratório por Maxuel Andrade 
112

 mas na ocasião as bactérias foram 

injetadas com uma agulha dentro da folha. Por XAC2382 ser uma proteína que regula a 

motilidade de Xac, é possível que esta proteína seja importante para um ajuste fino da motilidade 

da bactéria na superfície da folha, tendo a cepa selvagem uma vantagem sobre a nocaute na 

entrada da bactéria através dos estômatos foliares. 

O envolvimento de outras proteínas contendo domínios GGDEFs já foi descrito em 

Xanthomonas campestris, nenhuma delas sendo essencial. O duplo knockout em XC_0249 e 

XC_0420 diminuiu significativamente a virulência de X. campestris, enquanto os nocautes 

simples reduziram pouco 
20

. Os genes homólogos em Xanthomonas citri subsp. citri são Xac0258 

e Xac0424, que assim como Xac2382 codificam para diguanilatos ciclases ativas. 
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5.4. Interação XAC2382-XAC2383 
 

A interação entre o domínio periplasmático de XAC2382 e XAC2383 parece ocorrer na 

proporção de 2:1. Para LapD, a GGDEF-EAL de Pseudomonas fluorescens que possui uma 

arquitetura mais semelhante a XAC2382, a interação de seu domínio periplasmático ocorre com 

uma protease periplasmática também na proporção de 2:1 (Figura 72). Apesar da porção 

periplasmática de XAC2382 não possuir identidade de sequência com a porção equivalente de 

LapD, ambas possuem relações evolutivas com os domínios PAS, provavelmente conservando a 

topologia típica destas proteínas. É muito provável que a porção periplasmática de XAC2382 

possua a estrutura semelhante de acordo com a predição de estrutura secundária (Figura 25). 

Esperamos conseguir melhores dados de difração por raios X dos cristais provenientes da 

purificação do complexo XAC238237PERI192 para tentar resolver a estrutura. 
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Figura 72. Complexo LapD-LapG de Pseudomonas fluorescens na proporção de 2:1. No 

lado esquerdo há as duas subunidades do domínio periplasmático de LapD (cadeia A e cadeia B). 

No lado direito há a estrutura do LapG em que os lobos N- e C-terminal são coloridos de azul e 

cinza respectivamente. Retirado de Chaterjee et. al 
191

. 

 

 

O motivo 152STS154 situado no centro da fenda da estrutura de XAC2383 e responsável 

por fazer a ligação com o fosfato dos ligantes testados parece ser importante para a ligação à 

XAC238237PERI192 visto que a mutação deste motivo afetou a formação do complexo, embora 

não tenha abolido completamente tal interação. Dados na literatura indicam que as periplasmic 

binding proteins sofrem uma grande mudança conformacional ao se ligarem às seus ligantes, 

passando a sair de uma conformação mais aberta e flexível, para uma mais fechada 
192

. É possível 

que a ligação de moléculas ao centro da fenda de XAC2383 gere uma mudança conformacional 

que pode modular a ligação ao domínio periplasmático de XAC2382. 
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5.5. Estrutura cristalográfica de XAC2383 
 

É possível que XAC2383 cristalizou espontaneamente nos tubos coletores de fração logo 

após sair da coluna devido ao gradiente de NaCl aplicado para eluir a proteína da coluna. O íon 

cloteto em altas concentrações (>300 mM) se ligou ao centro da fenda proteica e pode ter 

estabilizado uma conformação mais rígida, propensa a cristalizar. De fato se conhece que essas 

proteínas com a topologia PBP (periplasmic binding protein) sofrem uma grande mudança 

conformacional ao interagir com ligantes 
193

. 

Diferentemente das proteínas PhnD pertencentes aos transportadores do tipo ABC, 

XAC2383 parece não se ligar aos fosfonatos testados. Mais experimentos tais como fluorimetria 

e dicroísmo circular precisam ser feitos para confirmar essa não-ligação às essas moléculas. Em 

Mycobacterium smegmatis foi encontrada uma dessas proteínas responsável por se ligar e 

transportar moléculas de fosfato ao invés de fosfonatos e essa diferença de especificidade não 

pôde ser identificada através da sequência primária 
194

.As ligações de fosfato inorgânico, 

pirofosfato e nucleotídeos trifosfatos evidenciadas nos mapas de densidade eletrônico podem 

indicar a natureza do ligante de XAC2383, que deve possuir no mínimo um arcabouço fosfato, 

que parece ser a base da ligação ao fundo da fenda da proteína. É um grande desafio identificar 

ligantes putativos a moléculas sensoras. Nos últimos 15 anos muitos avanços foram feitos, mas 

ainda é necessário mais investigações principalmente através de experimentos high-throughput 

utilizando uma extensa biblioteca de ligantes e diferentes tipos destes domínios
195

. Para se ter 

uma ideia da variedade de moléculas sentidas, proteínas envolvidas na percepção de sinal que 

compartilham com XAC2383 a topologia PBP (periplasmic binding proteins), podem sentir 

desde moléculas envolvidos em quorum sensing (Autoinducer-2) 
196

 a poliaminas
197

 e molibidato 

198
. 
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5.6. Um modelo do para XAC2382-XAC2383 no controle da motilidade de 

Xanthomonas citri subsp. citri 
 

O aumento de motilidade do tipo sliding observado no nocaute em xac2382 relaciona a 

função deste gene com a motilidade bacteriana. Pelo fato de XAC2382 ser uma enzima que 

possui domínios conhecidamente reguladores da síntese e degradação de c-di-GMP e sabendo 

que os níveis intracelulares deste segundo mensageiro controlam fenótipos relacionados ao estilo 

de vida bacteriano, entre eles a motilidade, podemos traçar um modelo de funcionamento desta 

proteína. Nas condições testadas temos evidências de que XAC2382 está com o domínio GGDEF 

ativo, constatado através dos fenótipos provocados pela super-expressão desta enzima e abolidos 

com mutações que afetariam a dimerização do domínio HAMP e a atividade de diguanilato 

ciclase. XAC2382 parece não precisar de nenhum sinal externo para ativar a produção de c-di-

GMP via seu domínio de diguanilato ciclase, já que as construções contendo o domínio HAMP-

GGDEF sem a porção periplasmática, tem o mesmo efeito que a super-expressão da proteína full-

length nas condições testadas. 

O nocaute criado em xac2383 revelou um fenótipo oposto ao do nocaute de xac2382, 

enquanto o segundo teve a motilidade aumentada, o primeiro teve a motilidade diminuída em 

relação ao selvagem. Ao super-expressar a proteína XAC2383, a motilidade de Xanthomonas 

citri subsp. citri é aumentada de forma comparável ao nocaute em xac2382. Levando em 

consideração a interação provada entre XAC2383 e o domínio periplasmático de XAC2382 é 

razoável imaginar um mecanismo de regulação da motilidade via interação XAC2382-XAC2383 

em que XAC2383 ao se ligar ao domínio periplasmático de XAC2382 diminuiria a atividade do 

domínio de diguanilato ciclase, GGDEF. A interação XAC2382-XAC2383 parece ocorrer na 

proporção de 2:1 (duas moléculas de XAC2382 e uma de XAC2383), assim XAC2383 deve 
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modificar a atividade do domínio GGDEF por um mecanismo diferente do de romper a 

dimerização de XAC2382, tais como mudanças conformacionais transmitidas através da 

membrana pelo domínio HAMP. Pelo contrário, o domínio periplasmático isolado teve uma 

massa aparente correspondente à de um monômero, parecendo dimerizar somente em contato 

com XAC2383. Mais ensaios precisam ser realizados para acessar como realmente funciona esta 

interação, tais como cross-linking mediado por glutaraldeído. O motivo 152STS154 envolvido com 

a ligação do arcabouço de fosfato também se mostrou importante para a motilidade, visto que a 

super-expressão da proteína mutante XAC2383STS152-54AAA não foi capaz de provocar o aumento 

de motilidade. Se o motivo 152STS154 é importante para XAC2383 interagir com seu ligante 

natural, e sendo esta proteína um sensor periplasmático, o mutante XAC2383STS152-54AAA perde 

sua função, logo é compreensível que a super-expressão deste mutante na cepa nocaute em 

xac2383 não tenha nenhum efeito. Pode-se inferir também que o ligante natural sentido por 

XAC2383 possivelmente está presente no meio de cultura utilizado nos ensaios e que ele é 

importante para a interação XAC2382-XAC2383, visto que caso não estivesse presente a super-

expressão da proteína selvagem ocasionaria o mesmo fenótipo da proteína mutante 

XAC2383STS152-54AAA, incapaz de se ligar ao ligante . 

Com base no conjunto destes dados, um modelo pode ser proposto representando 

diferentes cenários. 

i) Em situações da complementação de XAC2382, imagina-se que há na célula de 

Xanthomonas citri subsp. citri muito mais moléculas de XAC2382 do que 

moléculas de XAC2383. Assim sendo, o excesso das moléculas de XAC2382 

funcionam como se estivessem desligadas de XAC2383, situação fenotípica 

compatível com alta produção de c-di-GMP (Figura 73). 
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Figura 73. Situação de super-expressão de XAC2382 em Xanthomonas citri subsp. citri. Este 

cenário resultará numa diminuição da motilidade causada por uma alta produção de c-di-GMP 

(círculos roxos) e ausência de interação XAC2382-XAC2383. 

 

ii) Em situações da complemetação de XAC2383 temos um cenário em que 

possuímos muito mais moléculas de XAC2383 que moléculas de XAC2382. Nesta 

situação todas as moléculas (dímeros) de XAC2382 estão com XAC2383 ligadas 

aos seus domínios periplasmáticos, mesmo com o ligante que pode modular a 

interação estando em pequena quantidade no meio do ensaio. Neste caso, 

XAC2383 diminuíria a atividade de diguanilato ciclase de XAC2382 e/ou ativaria 

o domínio de fosfodiesterase EAL (Figura 74). 
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Figura 74. Situação de super-expressão de XAC2383 em Xanthomonas citri subsp. citri. Este 

cenário implica uma constante interação entre XAC2382-XAC2383 o que pode gerar menores 

níveis de c-di-GMP (círculos roxos) que pode ser explicado por um aumento na motilidade 

observada. O ligante natural de XAC2383 (estrela amarela) pode estar presente no meio de 

cultura. 

 

iii) A complementação da proteína mutante XAC2383STS152-54AAA deixa de provocar o 

fenótipo de aumento da motilidade. Devido à mutação no motivo conservado 

152STS154 que provavelmente participa da ligação ao ligante natural, é possível que 

XAC2383 deixe de interagir com XAC2382 por não estar na conformação 

adequada (Figura 75). 
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Figura 75. Situação de super-expressão de XAC2383152AAA154 incapaz de se ligar ao ligante 

natural. Neste cenário Xanthomonas citri subsp. citri não tem sua motilidade aumentada 

possivelmente pela menor interação entre XAC2382-XAC2383. 

 

Os fenótipos opostos observados nos nocautes de XAC2382 e XAC2383 sinalizam para a 

existência de uma constante regulação XAC2382-XAC2383 na produção de c-di-GMP e 

consequente modulação da motilidade. XAC2383 parece ser importante em determinados 

momentos para frear a produção de c-di-GMP visto que sua ausência confere uma menor 

motilidade de Xac. Já a ausência da proteína XAC2382 provoca uma drástica mudança na 

motilidade bacteriana, que pode ser descrita como uma diminuição nos níveis de c-di-GMP em 

comparação com a cepa selvagem. 

5.7. XAC0495 é um monômero alongado em solução 
 

XAC0495 mostrou-se comportar como um monômero alongado em solução incapaz de se 

ligar aos nucleotídeos GTP e c-di-GMP nas condições testadas. Maiores caracterizações 

bioquímicas são necessárias em especial às que relacionam a interação e fosforilação com sua 
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putativa histidina quinase cognata XAC0494. Otimizações de ensaios de simulação de 

fosforilação, bem como ensaios de duplo híbrido irão ajudar a elucidar como ocorre a ativação e 

possíveis novos parceiros efetores de XAC0495, e sua relação com a regulação da motilidade. 

Já foram reportados estudos funcionais envolvendo xac0494 e xac0495, em um trabalho 

publicado por Li et.al
199

. Através da produção de mutantes geradas por transposons, foi 

identificado que a mutação em xac0494 afeta a produção de biofilme por diminuir a produção de 

exopolissacarídeos. XAC0494 foi nomeada por esses pesquisadores da Flórida de rbfS 

(regulation of biofilm formation sensor) e XAC0495 de rbfR (regulation of biofilm formation 

regulator). Além do biofilme, estes pesquisadores observaram que a motilidade em meio NB 

0,7% estavam diminuídas no mutante em xac0494. Em nossos ensaios, o knockout em xac0495 

está com a motilidade em meio SB 0,5% aumentada (Figura 71). São observados dois fenótipos 

opostos para cada um dos mutantes em xac0494 e xac0495 nestes ensaios em que as condições 

experimentais são semelhantes. Esses resultados em conjunto indicam que nas condições 

testadas, XAC0494 inibe a ação de XAC0495 que por sua vez, esta última funciona para diminuir 

a motilidade de Xanthomonas citri subsp. citri. No entanto, os sinais que fazem ativar e dasativar 

o sistema, assim como os alvos de XAC0495 ainda permanecem desconhecidos. 
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6. Conclusões 
 

 Xanthomonas citri subsp. citri possui 11 proteínas que contém ambos os domínios 

GGDEF-EAL sendo que a maioria delas (6) provavelmente possui o domínio de síntese de c-di-

GMP (GGDEF) inativo enquanto possui o domínio de degradação (EAL) ativo. Três 

possivelmente possuem ambos os domínios ativos enquanto duas dessas proteínas são preditas de 

possuírem o domínio EAL inativo. 

 XAC2382 é uma proteína inserida na membrana e que possui 4 domínios; um domínio 

periplasmático do tipo PAS-like, um domínio HAMP, um domínio GGDEF e um domínio EAL, 

estes dois últimos com os resíduos importantes para a catálise conservados. XAC2382 se mostrou 

importante para o controle da motilidade e do biofilme de Xanthomonas, como visto nos ensaios 

com a cepa nocaute neste gene. A complementação da cepa nocaute com fragmentos de 

XAC2382 mostrou que a proteína necessita de pelo menos os domínios HAMP-GGDEF para 

reveter o fenótipo e que a atividade de diguanilato ciclase é importante para este efeito. 

 O domínio periplasmático de XAC2382 também é encontrado em histidinas quinases e ele 

interage com XAC2383, uma proteína codificada por um gene presente no mesmo cluster de 

xac2382. XAC2383 também está envolvida na motilidade de Xathomonas, evidenciado pelo 

fenótipo de redução da motilidade da cepa nocaute ∆XAC2383, fenótipo inverso ao de XAC2382. 

XAC2383 pertence à família das periplasmic binding proteins e sua estrutura tridimensional 

possui a típica topologia desta família. XAC2383 possui dois lobos compostos majoritariamente 

de fitas-β separados uma cavidade central carregada positivamente capaz de se ligar ao íon 

cloreto, a fosfato, pirofosfato, ATP e GTP. O motivo 152STS154 envolvido na interação com os 

ligantes mencionados parece importante para a regulação da motilidade, visto que o mutante de 
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152STS154 para 152AAA154 não possui o efeito de aumento da motilidade observado para a proteína 

selvagem na complementação do nocaute em xac2383. 

 XAC0495 é uma proteína REC-GGDEF-EAL que regula a motilidade de Xac e que 

possui ambos os domínios degenerados, faltando os resíduos importantes para a atividade. 

XAC0495 se comporta como um monômero em solução e possui um formato alongado, como 

verificado por experimentos de SAXS. 
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