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“Ao nos depararmos com coincidências sempre refletimos sobre a existência do 

destino. Será que ele existe? Ou é tudo coincidência? Quando as coisas dão errado 

e sofremos, no futuro percebemos que tudo aconteceu exatamente como deveria, 

pois agora estamos numa situação confortável, bem melhor daquela sentida no 

momento em que tinha dado errado, e as coisas começam a se encaixar. Eu 

acredito que existam vários destinos, cabe a nós tomar a iniciativa e escolher o 

nosso tão sonhado, pois quando os sonhos caminham junto com as atitudes, 

tornam-se realidade.”  

 

Maria Lucília Machado da Costa (2011) 
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ANÁLISE FUNCIONAL DOS GENES exsF E exsG DE Xanthomonas citri subsp. 
citri 

 
RESUMO – A bactéria Gram-negativa Xanthomonas citri subsp. citri (Xac) é o 
agente causal do cancro cítrico, doença ainda sem método curativo que gera grande 
impacto econômico na produção de laranja. Estudos moleculares envolvendo 
patossistemas, como o Xac-citros, vêm ganhando espaço no auxílio do 
entendimento sobre os processos fitopatogênicos. Diante disto, o objetivo do 
presente trabalho foi investigar a expressão dos genes exsF e exsG de Xac e o 
efeito dos seus nocautes na patogenicidade de Xac em limoeiro cravo (Citrus limonia 
Osbeck), bem como obter as proteínas por eles codificadas e utilizá-las em ensaios 
iniciais de cristalização. Na análise da expressão destes genes, foi utilizada a 
técnica de PCR em tempo real (qRT-PCR), onde foi avaliada a expressão dos 
mesmos em Xac inoculada em folhas de limoeiro cravo coletadas em três tempos 
após a inoculação (48, 72 e 120 h) comparada com a expressão em Xac inoculada 
em meio de cultura. Já para a produção do mutante duplo de Xac apresentando os 
genes exsF e exsG nocauteados, foi utilizada a técnica de mutação sítio-dirigida por 
PCR utilizando o vetor suicida pOK1 e a estratégia de troca alélica. Para a produção 
das proteínas ExsF e ExsG recombinantes foi utilizada a expressão heteróloga em 
E. coli através do uso do vetor de expressão pET SUMO e os ensaios iniciais de 
cristalização foram realizados utilizando-se kits comerciais e não comerciais. A 
análise da expressão dos genes exsF e exsG revelou que estes foram induzidos, 
cerca de 10 vezes mais, após 72 horas de infecção da Xac em folhas de limoeiro 
cravo, em comparação com a Xac multiplicada em meio de cultura. Os ensaios de 
patogenicidade utilizando o mutante duplo de Xac Δ3135/3136 revelaram que este 
foi avirulento em folhas de limoeiro cravo, em contraste com a linhagem 306 
selvagem, que elicitou os sintomas de cancro cítrico. Além disso, a mutação reduziu 
a capacidade de multiplicação da bactéria in planta. A mutação afetou ainda a 
produção de biofilme, que mostrou-se menor na linhagem mutada. Já os ensaios de 
expressão heteróloga e purificação de proteínas possibilitaram a obtenção apenas 
da proteína ExsG solúvel e pura o suficiente para ser utilizada nos ensaios iniciais 
de cristalização. Dentre as 480 condições de cristalização utilizadas, duas foram 
promissoras a serem refinadas para obtenção de cristais únicos refratáveis. Com o 
presente estudo pôde-se avançar no conhecimento do sistema de dois componentes 
ExsF/ExsG, ainda predito em Xac. Os ensaios de expressão gênica, patogenicidade, 
crescimento bacteriano e produção de biofilme mostraram que estes genes 
possivelmente estão relacionados com a patogenicidade da bactéria. Estudos 
futuros, como a análise proteômica, são ferramentas úteis para o entendimento 
global do efeito do nocaute deste sistema na expressão de proteínas em Xac, 
possibilitando inferências sobre a sua real função. Além disso, foi possível obter 
condições favoráveis de cristalização para a proteína ExsG, úteis para futura 
elucidação da estrutura tridimensional desta, importante ferramenta da biologia 
estrutural, que possibilita a utilização de docking para identificar moléculas capazes 
de interagir com a proteína e inibir a sua função. 
 
Palavras-chave: cancro cítrico, interação planta-patógeno, mutagênese, sistema de 
dois componentes 
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FUNCTIONAL ANALYSIS OF exsF AND exsG GENES OF Xanthomonas citri 
subsp. citri 

  
ABSTRACT – The Gram-negative bacterium Xanthomonas citri subsp. citri (Xac) is 
the causal agent of citrus canker, disease that causes a significant economic impact 
on the orange production. Molecular studies involving pathosystems like Xac-citrus 
have been used to as an approach to understand the pathogenic processes. 
Therewith, the objective of this study was to investigate the expression of exsF and 
exsG Xac genes and the effect of its silencing in Xac pathogenicity in Rangpur lime 
(Citrus limonia Osbeck) leaves and also get the proteins coded by them and use it in 
initial tests of crystallization. The real-time PCR (qRT-PCR) technique was used in 
the analysis of gene expression.The in planta expression of exsF and exsG genes 
were evaluated in Xac isolated from Rangpur lime leaves collected at 48, 72 and 120 
h after inoculation compared to Xac growing in NA culture. For the production of Xac 
double mutant having the ExsF and exsG genes silenced, the site-directed 
mutagenesis technique by PCR using the suicide vector pOK1 was used. For the 
production of ExsF and ExsG recombinant proteins, the E. coli heterologous 
expression in the pET SUMO expression vector was used. Finally, the initial 
crystallization trials were performed using commercial and non-commercial kits. The 
gene expression analysis showed that the exsF and exsG genes were induced about 
10-fold more after 72 hours of Xac infection in Rangpur lime leaves, compared with 
the Xac grown in the culture medium. The functional assays performed with the Xac 
Δ3135/3136 double mutant showed that it was avirulent on Rangpur lime leaves, in 
contrast to the wild type strain Xac 306. Moreover, the mutation reduced the 
multiplication of the bacteria in planta. The mutation also affected the biofilm 
production, that was reduced in the mutated strain. Through the heterologous 
expression assays and protein purification it was possible to obtain only the ExsG 
protein, soluble and pure enough to be used in the initial crystallization trials. Among 
the 480 crystallization conditions used, two were promising to be refined to obtain 
single crystals refracted. With the present study it was possible to advance in the 
knowledge of the ExsF/ExsG two-component system predicted in Xac by the genome 
annotation. The gene expression assays, the pathogenic bacterial growth and biofilm 
production showed that these genes are possibly related to the pathogenicity of the 
bacterium. Future studies, such proteomic analysis, are useful tools for the 
understanding of the global effect of silencing of this system in protein expression in 
Xac and could allow inferences about its real function. Moreover, it was possible to 
obtain favorable conditions for the ExsG protein crystallization, useful for further 
elucidation of its three-dimensional structure, a necessary step for molecular docking 
approach for the identification of molecules that interact and interfere with the protein 
function. 

Keywords: citrus canker, mutagenesis, plant-pathogen interaction, two-component 
system 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O gênero Xanthomonas pertence à classe Gammaproteobacteria e possui 27 

espécies que infectam cerca de 400 plantas hospedeiras, incluindo uma ampla 

variedade de culturas economicamente importantes, tais como arroz, citros, banana, 

couve, tomate, pimenta e feijão (RYAN et al., 2011). A espécie Xanthomonas citri 

subsp. citri (Xac) é responsável por causar o cancro cítrico asiático, doença sem 

método curativo que ocasiona grande impacto econômico na produção de laranja, 

cultura de grande importância para saúde e nutrição humana, cultivada em mais de 

80 países (JALAN et al., 2014). 

A Xac é uma bactéria Gram-negativa, aeróbica estrita, bastonetiforme e 

uniflagelar. Ela invade os tecidos da planta hospedeira através dos estômatos ou 

hidatódios, ou através de ferimentos mecânicos, instalando-se no apoplasto de 

folhas, frutos e ramos jovens (BRUNINGS; GABRIEL, 2003; ZIMARO et al., 2013). 

Além disso, a presença da larva minadora dos citros (Phyllocnistis citrella Stainton) 

auxilia na disseminação do cancro cítrico, devido à formação de galerias na 

superfície foliar, facilitando a penetração da bactéria (CHAGAS et al., 2001). 

Os sintomas da doença consistem na formação de lesões circulares aquosas, 

eruptivas, de coloração parda e circundadas por um halo amarelo em ambos os 

lados das folhas, ramos e frutos. Posteriormente, ocorre hiperplasia do tecido, além 

da desfolha e queda precoce dos frutos, devido ao desbalanço hormonal gerado 

(CROZIER et al., 2001). Os frutos doentes tornam-se inapropriados ao comércio, 

causando grande prejuízo aos produtores. 

As bactérias fitopatogênicas Gram-negativas possuem uma complexa rede de 

sistemas de secreção para que as proteínas por elas secretadas ultrapassem a 

dupla barreira de membranas e atinjam as células do hospedeiro. Estes sistemas 

são os responsáveis pelo desencadeamento de doença, sendo as proteínas 

secretadas responsáveis pelos processos de adesão, degradação de compostos da 

parede celular vegetal, supressão da resposta de defesa da planta e liberação de 

moléculas efetoras no citoplasma de células vegetais, fundamentais para penetração 

e estabelecimento do patógeno (BÜTTNER; BONAS, 2010). Em Xac, dois destes 

sistemas (tipos II e III) possuem papel principal na sua patogenicidade. 
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A Xac, como outras bactérias fitopatogênicas que atacam superfícies foliares, 

enfrenta diversas condições ambientais adversas durante o ciclo de infecção. Com 

isso, elaborados sistemas regulatórios foram selecionados positivamente nesta 

bactéria, tais como os “sistemas regulatórios de dois componentes”, que 

representam um dos mecanismos básicos do acoplamento estímulo-resposta para 

detectar e responder a diferenças de condições ambientais (JALAN et al., 2014; 

STOCK; ROBINSON; GOUDREAU, 2000).  

Estudos abordando mutação de genes vêm sendo amplamente utilizados na 

busca de um melhor entendimento sobre os sistemas regulatórios de dois 

componentes e suas relações com os patossistemas de Xanthomonas, como o Xac-

citros (LAIA et al., 2009; CHEN et al., 2010; YAN; WANG, 2011). Estes sistemas 

possuem relação com a patogenicidade bacteriana, através da regulação de genes 

pertencentes aos sistemas do tipo II (T2SS) e do tipo III (T3SS) (GUO et al., 2011). 

Em um destes estudos (LAIA et al., 2009), foi produzida uma biblioteca de mutantes 

de Xac através da técnica de mutação por inserção aleatória de transposon e, dentre 

os mutantes produzidos, o mutante simples cuja inserção do transposon ocorreu na 

região promotora do gene exsG, predito como componente sensor de um sistema de 

dois componentes, não induziu os sintomas clássicos da doença quando inoculados 

em folha de limoeiro cravo, e sim uma forte resposta de hipersensibilidade. Em outro 

estudo (YAN; WANG, 2011), foram produzidos mutantes, através da técnica de 

mutagênese sítio-dirigida, envolvendo o sistema de dois componentes ColR/ColS já 

caracterizado em Xac. Os autores comprovaram o papel deste sistema na 

patogenicidade em citros, reduzida nas linhagens onde estes genes foram mutados.  

Estes resultados ilustram a importância destes sistemas no processo 

infeccioso da bactéria. Os sistemas de dois componentes estão presentes tanto em 

bactérias Gram-negativas e Gram-positivas e estão envolvidos em uma ampla 

variedade de processos biológicos, incluindo a expressão de toxinas e outras 

proteínas relacionadas à virulência e patogenicidade (GREBE; STOCK, 1999; 

STOCK; ROBINSON; GOUDREAU, 2000; WEST; STOCK, 2001). Em Xac, pelo 

menos 114 genes pertencem a sistemas regulatórios de dois componentes (GUO et 

al., 2011; YAN; WANG, 2011). Entretanto, a função biológica da maioria destes 

genes ainda é desconhecida.  
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Análises in silico (NCBI, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) utilizando a sequência 

nucleotídica do gene exsG mostraram que este codifica o componente sensor do 

sistema de dois componentes e possui dois domínios conservados: os domínios 

“PAS” e HWE_HK”, ambos domínios de histidina quinase responsáveis pela 

transdução de sinal. O outro componente do sistema, o gene exsF, codifica o 

componente regulador, possuindo também dois domínios proteicos conservados: o 

domínio “CheY” receptor, envolvido nos mecanismos de transdução de sinal e o 

domínio “REC” responsável pela detecção de sinal enviado pelo componente 

sensor.     

O papel do sistema ExsF/ExsG em Xac ainda não está bem definido, 

havendo a necessidade de mais estudos. A elucidação da função de cada gene ou 

sistema gênico, bem como a da estrutura tridimensional das proteínas codificadas, 

auxiliam no entendimento da patogenicidade bacteriana em cada patossistema. 

Desta maneira, o presente trabalho objetivou investigar a expressão dos genes exsF 

e exsG em condições infectantes e não infectantes e o efeito dos seus nocautes na 

patogenicidade de Xac em citros, bem como expressar em E. coli as proteínas por 

eles codificadas e obtê-las na forma pura e solúvel e utilizá-las em ensaios iniciais 

de cristalização. 
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo geral 

 
O objetivo do presente trabalho foi investigar a expressão dos genes exsF e 

exsG em condições infectantes e não infectantes e o efeito dos seus nocautes  na 

patogenicidade de Xac em citros, bem como expressar em E. coli as proteínas por 

eles codificadas e obtê-las na forma pura e solúvel e utilizá-las em ensaios iniciais 

de cristalização. 

 
2.2 Objetivos específicos 

 

 Observar o perfil de expressão dos genes exsF e exsG em Xac após 

inoculação  em folhas de limoeiro cravo (condição infectante) e após 

crescimento em meio de cultura (condição não infectante); 

 

 Obter mutante de Xac apresentando os genes exsF e exsG nocauteados 

(mutante duplo) e avaliar o efeito da deleção na multiplicação bacteriana in 

vitro e in planta e na patogenicidade da bactéria em limoeiro cravo; 
 

 Avaliar a produção de biofilme na linhagem de Xac mutante (genes exsF e 

exsG nocauteados) em comparação com a Xac selvagem linhagem 306; 

 

 Obter as proteínas ExsF e ExsG puras e solúveis através da expressão 

heteróloga em E. coli e realizar ensaios iniciais de cristalização. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 
3.1 A citricultura no Brasil 

 

Os citros possuem origem no sudeste asiático, incluindo as regiões do Sul da 

China, Nordeste da Índia e Birmânia (SPIEGEL-ROY; GOLDSCHMIDT, 1996). 

Tiveram sua introdução no Brasil pelos portugueses anos após a descoberta do 

país, entre 1530 e 1540, onde foram plantadas as primeiras sementes de laranja 

doce nos Estados da Bahia e São Paulo (AZEVÊDO, 2003). 

Após quatro séculos da sua introdução no Brasil, em 1930 a citricultura 

tornou-se comercial nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, 

apresentando maior adaptação e consequente destaque nas regiões Sul e Sudeste 

(AZEVÊDO, 2003). Em função do clima, das condições hidrográficas e de solos 

favoráveis, além dos esforços tecnológicos e logísticos, desde a década de 80 o 

Brasil lidera a produção mundial de laranja (atualmente 26% da produção mundial) e 

a exportação de suco concentrado congelado (85% do comércio internacional), 

sendo a Europa, seu principal mercado consumidor. Cerca de 98% da produção 

brasileira é exportada e, destes, 85% representa o mercado de produção de suco 

concentrado (CITRUS BR, 2014). O Brasil, junto com os Estados Unidos, China, 

Índia, México, Egito e Espanha produzem 68% de toda a laranja disponível no 

mundo, embora utilizem suas produções de maneiras diferentes. 

Mesmo ocupando a liderança do setor no mundo, a citricultura brasileira vem 

enfrentando problemas nos últimos anos. Em 2012 encarou uma de suas maiores 

crises, ocasionada por fatores climáticos, fitopatológicos e mercadológicos. Esta 

crise impactou também a safra de 2013/2014, estimada para o Estado de São Paulo 

em uma área de produção de 464,4 mil hectares com produção comercial de 268,6 

milhões de caixas de 40,8 kg contra 375,7 milhões de caixas de 40,8 kg no mesmo 

período em 2011 (CONAB, 2013). Entre os anos de 2011 e 2013 houve uma 

diminuição de aproximadamente 31,7 milhões de pés de laranja no Estado de São 

Paulo. 

As doenças ocupam lugar de destaque nos problemas enfrentados pela 

citricultura. Muitas delas ainda não possuem métodos curativos ou de controle. 
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Dentre as mais importantes estão o Huanglongbing (HLB ou Greening), causado 

pela bactéria Candidatus Liberibacter spp., a Clorose Variegada dos Citros (CVC ou 

amarelinho), causada pela bactéria Xylella fastidiosa, a Morte Súbita dos Citros 

(MSC), causado pelo Vírus da Tristeza e o Cancro Cítrico, causado pela bactéria 

Xanthomonas citri subsp. citri, sendo o agente causal desta última doença, alvo de 

investigação do presente trabalho (NEVES et al., 2010).  

 

3.2 Cancro cítrico 
 
3.2.1 Tipos, origem e distribuição 

 

O cancro cítrico é classificado em cinco tipos devido, principalmente, a 

diferenças de patogenicidade e sintomatologia. O cancro cítrico asiático, ou cancro 

cítrico do tipo A, é a forma mais severa da doença, sendo também a de maior 

distribuição mundial. Ele é causado pela X. citri subsp. citri tipo A (anteriormente 

classificada como X. axonopodis pv. citri) e afeta um elevado número de espécies da 

família Rutaceae. O cancro cítrico do tipo B é causado pela X. fuscans subsp. 

aurantifolii tipo B e afeta os limões verdadeiros (Citrus limon) e a lima ácida ‘Galego’ 

(C. aurantiifolia). Foi descrito pela primeira vez em 1972 na Argentina, e atualmente 

ocorre também no Paraguai e Uruguai. O cancro cítrico do tipo C é causado pela X. 

fuscans subsp. aurantifolii tipo C e afeta principalmente a lima ácida ‘Galego’. Este 

tipo foi descrito apenas no Brasil, ocorrendo em regiões restritas do Estado de São 

Paulo. O cancro cítrico do tipo D ainda é pouco caracterizado. É causado pela 

estirpe D de X. fuscans subsp. aurantifolii e foi primeiro descrito no México em 1981 

afetando também a lima ácida ‘Galego’. Já a mancha bacteriana dos citros, 

anteriormente classificada como cancro cítrico do tipo E, é causada pela X. alfalfae 

subsp. citrumelo, que apresenta patogenicidade limitada. A doença foi 

primeiramente descrita em 1984 nos Estados Unidos afetando o citrumeleiro 

‘Swingle’ (GOTTWALD  et al., 2002; FEICHTENBERGER et al., 2005). 

O cancro cítrico asiático, alvo do presente estudo, é originário do Sudeste 

Asiático (centro de origem dos citros), sendo relatado pela primeira vez nas 

Américas por volta de 1910 nos Estados Unidos em mudas de citros oriundas do 
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Japão (STALL; SEYMOUR 1983; KOIZUMI, 1985).  Atualmente, a doença ocorre 

nos principais países produtores, como Brasil, Estados Unidos e China, estando 

presente em mais de trinta países (AMORIM; BERGAMIN-FILHO, 2001). A doença 

teve seu primeiro relato no Brasil em 1957, no município de Presidente Prudente, 

São Paulo (BITANCOURT, 1957). Desde 1995, o cancro cítrico asiático é 

classificado no Brasil como “Doença Quarentenária A2” (RODRIGUES NETO; 

RIBEIRO, 2002).  

 
3.2.2 Métodos de controle e níveis de resistência dos cultivares de citros 
 

Não existem até o presente, métodos curativos para o cancro cítrico. Seu 

controle é feito basicamente através da erradicação de plantas contaminadas e 

próximas a elas. Esta medida foi vigorada em março de 2000 no Estado de São 

Paulo, através da lei que obrigava a erradicação de plantas sintomáticas e de 

plantas ao seu redor num raio de trinta metros. Caso o talhão apresentasse mais de 

0,5% de plantas doentes, este deveria ser erradicado por completo.  Além disso, 

toda a área erradicada deveria permanecer sem cultivo de citros por dois anos, sem 

indenização alguma ao citricultor (BARBOSA et al., 2001). Esta medida obrigatória 

estendeu-se até 2009, onde houve um abrandamento da lei e a erradicação de 

talhões completos deixou de ser obrigatória, sendo mantida apenas a erradicação de 

plantas contaminadas e aquelas ao seu redor num raio de trinta metros (SANCHES, 

2012). Esta mudança teve por objetivo reduzir os prejuízos dos produtores e focar 

na prevenção da doença; entretanto, levou ao aumento em mais de 800% na sua 

incidência (FUNDECITRUS, 2013). Já em 2013, foi criada a resolução SAA n° 147, 

de 31 de outubro de 2013, onde se passou a adotar o método de eliminação da 

planta contaminada e pulverização com cobre das demais plantas de citros 

abrangidas pelo raio de 30 metros, sendo a erradicação destas, não mais 

obrigatória. Além disso, o produtor deve realizar no mínimo uma vistoria a cada 90 

dias (trimestre) e apresentar um relatório por semestre, relatando os dados das duas 

vistorias e as atividades realizadas no pomar durante os últimos seis meses 

(http://www.cda.sp.gov.br/www/legislacoes). 
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Além da erradicação, existem algumas medidas que auxiliam na prevenção e 

controle em áreas onde a doença é endêmica, tais como: evitar a instalação de 

pomares em áreas sujeitas a ventos fortes e constantes (condições favoráveis à 

doença); utilizar variedades resistentes ou moderadamente resistentes à doença; 

implantar quebra-ventos arbóreos; utilizar mudas sadias oriundas de viveiros 

rigorosamente inspecionados; pulverizar com produtos a base de cobre, visando a 

proteção de brotações novas; inspecionar frequentemente os pomares e restringir o 

acesso e circulação de pessoas, veículos, máquinas e implementos; promover a 

lavagem e desinfestação de veículos e implementos que entrem em contato com os 

pomares; construir silos na entrada das propriedades para o armazenamento dos 

frutos colhidos, evitando assim a circulação de pessoas no pomar e controle da larva 

minadora dos citros (FEICHTENBERGER et al., 2005).  

Existem diferentes níveis de resistência ao cancro cítrico entre os cultivares 

de citros (Tabela 1), que vão desde cultivares altamente susceptíveis, como o 

pomelo (C. paradisi), a lima ácida ‘Galego’ (C. aurantiifolia), o limão ‘Siciliano’ (C. 

limon) e o limão ‘Kaffir’ (Citrus hystrix) às altamente resistentes, como ‘Calamondin’ 

(C. madurensis) e ‘Kumquat’ (Fortunella spp.). Entretanto, uma vez que o patógeno 

alcance o mesófilo foliar, seja por ferimento mecânico ou pelas galerias resultantes 

da alimentação da larva minadora dos citros, todas as cultivares de citros são 

susceptíveis, (GOTTWALD et al., 2002). 

 

3.2.3 Ciclo da doença e sintomatologia 
 

As bactérias são dispersas da superfície lesionada de folhas, frutos e ramos 

quando há a formação de tecido hiperplásico e consequente ruptura da cutícula e 

epiderme. Estas servem de inóculo para o desenvolvimento futuro da doença.  A 

água da chuva coletada de folhagem contaminada contém entre 105 a 108 unidades 

formadoras de colônia por mL (UFC/mL) de bactéria (GOTTWALD  et al., 2002). 

Chuva com vento é o principal agente de dispersão natural a pequenas distâncias, 

sendo o homem o principal agente disseminador, levando a bactéria de um lugar 

para outro, através de material contaminado como veículos, máquinas, implementos, 

material biológico, dentre outros. Já a disseminação a longas distâncias ocorre 
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através da propagação de material doente, como mudas, podendo atingir 

municípios, estados e países até então livres da doença (GOTTWALD; TIMMER, 

1995). 

 

Tabela 1: Níveis de resistência dos cultivares de citros ao cancro cítrico. Adaptado      
de Leite Junior (1990), Gottwald  et al. (2002), Feichtenberger et al. (2005) 
e Tazima et al. (2008). 

 
Nível de resistência Cultivares 

Altamente resistente ‘Calamondin’ (C. madurensis); ‘Kumquats’ 

(Fortunella spp.) 

Resistente ‘Mandarins’(C. reticulata) – ‘Ponkan’, 

‘Tankan’, ‘Sun Chu Sha’; ‘Satsuma’ (C. 

unshiu); ‘Sunki’ (C. sunki); ‘Cleopatra’ (C. 

reshni) 

Moderadamente resistente/Levemente 

susceptível** 

Tangerinas (C. reticulata) – ‘Darcy’, 

‘Cravo’, ‘Clementina’, ‘Murcott’; Laranjas 

doce (C. sinensis) – ‘Folha Murcha’, 

‘Valencia’, ‘Pera Rio’, ‘Sunstar’, ‘Natal’, 

‘IAPAR 73’, ‘Salustiana’ 

Susceptível Laranjas doce (C. sinensis) – ‘Hamlin’, 

‘Bahia’, ‘Seleta Vermelha’, ‘Ruby’; Limão 

‘Tahiti’ (C. latifolia); Tangelos (C. grandis); 

Trifoliata (Poncirus trifoliata) 

Altamente suscetível Pomelos (C. paradisi); Lima ácida ‘Galego’ 

(C. aurantiifolia); Limão ‘Siciliano’ (C. 

limon); Limão ‘Kaffir’ (C. hystrix) 

**Classificação segundo GOTTWALD  et al. (2002). 
 

 

A multiplicação bacteriana ocorre, principalmente, quando as lesões ainda 

estão se expandindo e a quantidade de bactéria produzida por lesão está 

relacionada com a susceptibilidade do hospedeiro. A bactéria permanece viva nas 

margens das lesões nas folhas e nos frutos até caírem e começarem a 

decomporem-se. As bactérias também sobrevivem em lesões de ramos lenhosos 

com poucos anos de idade. Já as bactérias que escoem das superfícies das plantas 
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morrem após exposição a secagem, sendo a morte acelerada pela exposição direta 

à luz solar (GOTTWALD  et al., 2002). As bactérias podem sobreviver apenas por 

alguns dias no solo ou por alguns meses em material biológico depositado no solo 

(restos biológicos em decomposição). Por outro lado, as bactérias podem sobreviver 

durante anos em tecidos infectados que foram mantidos secos e livre de solo (tecido 

onde não há decomposição) (GOTTWALD  et al., 2002). 

Após a colonização do apoplasto pela Xac, se dá o estabelecimento da 

doença. Os primeiros sintomas surgem cerca de 7 dias após a inoculação sob 

condições favoráveis. A temperatura ideal para a infecção situa-se entre 20 °C e 30 

°C. Sob condições desfavoráveis, os sintomas podem surgir apenas após 60 dias. 

Estes consistem, inicialmente, em lesões circulares úmidas na superfície abaxial das 

folhas (Figura 1). À medida que as lesões envelhecem, elas tornam-se 

amarronzadas e uma margem encharcada de água aparece, frequentemente 

rodeada por um halo clorótico, resultante do decréscimo da produção das clorofilas a 

e b, caroteno e xantofila nessas regiões (PADMANABHAN et al., 1974). A 

hiperplasia celular, sintoma que caracteriza a doença (GOTTWALD et al., 2002; 

BRUNINGS; GABRIEL, 2003) é coordenada pelo gene pthA da Xac que codifica 

uma proteína de sinalização da divisão celular, secretada através do sistema de 

secreção tipo III (T3SS). Esta proteína induz sucessivas divisões celulares na planta 

hospedeira (BRUNINGS; GABRIEL, 2003). A margem encharcada pode 

desaparecer com o envelhecimento das lesões e não são tão proeminentes em 

cultivares resistentes. Além destes sintomas, ocorre um desequilíbrio hormonal 

gerado pela produção excessiva de etileno ou ácido abscísico, levando a queda 

prematura dos frutos (CROZIER et al., 2001). 

 
3.2.4 Agente etiológico  

  

O gênero Xanthomonas compreende um importante grupo de bactérias 

fitopatogênicas, possuindo 27 espécies diferentes e em torno de 140 patovares que 

interagem com mais de 400 espécies de plantas, incluindo diversas de relevância 

econômica (PARKINSON et al., 2007; RYAN et al., 2011). A espécie Xanthomonas 

citri subsp. citri (Xac) (Figura 2), uma bactéria Gram-negativa, aeróbica estrita, 
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bastonetiforme e uniflagelar é o agente causador do cancro cítrico asiático, forma 

mais agressiva e propagada da doença (SCHAAD et al., 2005).  

 

 
 
Figura 1: Sintomas do cancro cítrico no fruto (A e B), ramo (D) e folha (C, E e F). 

Pode-se observar os sintomas ocasionados na região de ferimentos (C) e 
de galerias formadas pela larva minadora dos citros (F). Fontes: 
FUNDECITRUS e The American Phytopathological Society. 

 
  
 

 
Figura 2: Microscopia eletrônica de Xac. (A) Microscopia eletrônica de transmissão 

onde é possível a observação do flagelo único (MOREIRA et al., 2010). 
(B) Microscopia eletrônica de varredura de uma infecção de Xac 
inoculada na superfície abaxial de C. paradisi (GRAHAM et al., 2004).  

 
 

A Xac invade os tecidos da planta hospedeira através dos estômatos ou 

hidatódios, aberturas naturais das folhas, ou através de ferimentos mecânicos, 

instalando-se no apoplasto de folhas, frutos e ramos jovens, não havendo evidência 
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de crescimento epifítico (BRUNINGS; GABRIEL, 2003; ZIMARO et al., 2013). Além 

disso, a presença da larva minadora dos citros (Phyllocnistis citrella Stainton) auxilia 

na disseminação do cancro cítrico devido a formação de galerias na superfície foliar, 

facilitando a penetração da bactéria (CHAGAS et al., 2001). Estas galerias são 

provenientes do rompimento da cutícula e da epiderme durante a alimentação da 

larva, expondo o mesófilo foliar.  

Em Xac, pelo menos dois sistemas de secreção são importantes para sua 

patogenicidade, os sistemas de secreção tipo II e III. Além destes, existem outros 

dois sistemas responsáveis pelo transporte de substâncias da membrana interna 

para o periplasma através da presença de um peptídeo sinal, o sistema Sec 

(Sistema Secretório Geral Conservado) e Tat (do inglês Twin Arginine Translocation) 

(KEYZER et al., 2003; BERKS; PALMER; SARGENT, 2003).  

O sistema de secreção do tipo II (T2SS) é um sistema complexo que secreta 

proteínas em duas etapas, sendo classificado como SEC-dependente. Inicialmente 

necessita da maquinaria SEC para exportar as proteínas da membrana interna para 

o periplasma, onde, a partir daí, utiliza seus mecanismos para secretar a proteína 

através da membrana externa (BÜTTNER; BONAS, 2010). De maneira geral, este 

sistema é responsável pela secreção de enzimas associadas à degradação de 

tecidos do hospedeiro, tais como pectatoliase, poligalacturonase e celulase 

(SALMOND; REEVES, 1993). Em Xac os genes pertencentes a este sistema estão 

presentes em duas cópias no genoma e são codificados por dois agrupamentos 

gênicos (xps e xcs) (DA SILVA et al., 2002). Baptista et al., (2010) observaram que a 

mutação no gene xpsD reduziu a virulência de Xac devido à redução da capacidade 

de degradação da celulose pela bactéria. Resultados semelhantes foram obtidos 

com mutantes, cujos genes do agupamento xps de X. campestris pv. campestris, 

foram nocauteados (xpsD, xpsE, xpsF, xpsK, xpsL, and xpsM). Estes também 

apresentaram redução na virulência, revelando a importância deste sistema na 

patogenicidade bacteriana (QIAN et al., 2005). 

Já o sistema de secreção do tipo III (T3SS) é responsável por injetar os 

fatores patogênicos diretamente dentro das células hospedeiras, sendo um dos mais 

importantes sistemas das bactérias Gram-negativas. Este sistema é codificado por 

genes hrp (do inglês hypersensitive response and pathogenicity) que expressam 
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aproximadamente 20 proteínas responsáveis pelo transporte dos fatores de 

virulência diretamente para o citosol da célula hospedeira, não dependendo de um 

sistema auxiliar, como no caso do T2SS, ou seja, trata-se de um sistema SEC-

independente (BÜTNER; BONAS, 2002). A denominação hrp deve-se ao fato deste 

sistema ser requerido tanto no processo de patogenicidade, quanto na elicitação 

gerando uma rápida resposta pela planta hospedeira. Este sistema é fundamental 

para a patogenicidade bacteriana, pois controla sua capacidade de multiplicação nas 

células do hospedeiro (ALFANO; COLLMER, 1997; DUNGER et al., 2012). Além 

disso, os genes hrp são responsáveis pela indução de resposta de 

hipersensibilidade (HR) em reações não compatíveis, resultando na morte 

programada de células vegetais no local da infecção, impedindo a disseminação do 

patógeno pela planta (KLEMENT, 1982).  

 
3.3 Estudos moleculares envolvendo nocaute gênico em Xac 

 
Uma ferramenta útil na caracterização de genes é o nocaute gênico. Através 

dela tem sido possível identificar genes importantes envolvidos em processos 

infecciosos em diferentes patossistemas incluindo o citros-Xac (BAPTISTA et al., 

2010; CHEN et al., 2010; YAN; WANG, 2011). 

Em estudo realizado por Laia e colaboradores (2009), foi produzida uma 

biblioteca de mutantes de Xac através da técnica de mutagênese aleatória por 

transposon (Tn5). Neste trabalho, foram obtidos mutantes que puderam ser 

relacionados com a virulência da bactéria contra o citros. Alguns destes, após 

nocaute de um ou dois genes, apresentaram habilidade reduzida de manifestar o 

cancro cítrico, outros, induziram uma forte resposta de hipersensibilidade em vez da 

doença, como é o caso do mutante 17B7. Este, trata-se de um mutante simples 

apresentando uma inserção de transposon na região promotora do gene exsG, 

correspondente à ORF XAC3136 de Xac. Em testes de patogenicidade utilizando 

mudas de limão cravo, este mutante não induziu os sintomas clássicos da doença, e 

sim, uma forte resposta de hipersensibilidade, em contraste com a sua linhagem 

selvagem não mutada, que induziu a doença (Figura 3). 
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Figura 3: Sintomas após inoculação do mutante 17B7 e da linhagem 306 selvagem 
de Xac em limoeiro cravo (Citrus limonia Osbeck) (LAIA et al., 2009). 

 

Em Xac, o gene exsG (ORF XAC3136) é suspeito de codificar o componente 

sensor de um sistema regulatório de dois componentes, cujo componente regulador 

seria codificado pelo gene  exsF (ORF XAC3135). Análises in silico utilizando a 

ferramenta blastx (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) a partir da sequência 

nucleotídica do gene exsF mostram que este codifica a proteína ExsF anotada como 

componente regulador do sistema, possuindo dois domínios proteicos conservados: 

o domínio receptor “CheY” envolvido nos mecanismos de transdução de sinal e o 

domínio “REC” responsável pela detecção do sinal enviado pelo componente 

sensor. Já análises utilizando a sequência nucleotídica do gene exsG mostram que 

este codifica a proteína ExsG, anotada como componente sensor do sistema de dois 

componentes e possui dois domínios conservados: o domínio “PAS”, um domínio de 

histidina quinase responsável pela transdução de sinal, agindo como receptor de 

estímulos como luz e oxigênio. O outro domínio, o “HWE_HK” também é um domínio 

de histidina quinase responsável pela transdução de sinal. O papel destes sistemas 

em Xac ainda não está bem definido havendo a necessidade de mais estudos. 

 
3.4 O sistema de dois componentes bacteriano 

 
As bactérias possuem complexos mecanismos regulatórios que coordenam 

os fatores de virulência fundamentais para sua adaptação a diferentes ambientes.  

Entre eles, o sistema regulatório de dois componentes representa um dos 

mecanismos básicos do acoplamento estímulo-resposta para detectar e responder a 

diferenças de condições ambientais (STOCK; ROBINSON; GOUDREAU, 2000). Em 
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Xac, pelo menos 114 genes pertencem a sistemas regulatórios de dois componentes 

(YAN; WANG, 2011; QIAN; HAN; HE, 2008).   

De uma maneira simplificada, em um sistema típico de dois componentes, o 

estímulo extracelular é detectado por uma proteína quinase sensora 

transmembrana, que se autofosforila em um resíduo de histidina conservado 

presente no domínio quinase citoplasmático, transferindo o grupo fosfato ao 

componente regulador do sistema (Figura 4). A aquisição do grupo fosfato pela 

proteína reguladora (geralmente um fator de transcrição) resulta em uma mudança 

conformacional, ativando-a (YAN; WANG, 2011). Geralmente, a região que se liga 

ao DNA encontra-se na extremidade N-terminal da proteína reguladora. 

 

 
 

Figura 4: Esquema geral do controle da expressão gênica por um sistema de dois 
componentes bacteriano.  

 

Apesar de sugerido que os sistemas de dois componentes apresentam papel 

crucial em múltiplas funções celulares em Xanthomonas, poucas proteínas vêm 

sendo estudadas, sendo a HrpG a principal delas (WENGELNIK et al., 1996; 
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YAMAZAKI; HIRATA; TSUYUMU, 2008; GUO et al., 2011). As proteínas HrpG e 

HrpX regulam a expressão de genes hrp, componentes do T3SS, já descrito acima. 

Estudos relatam que HrpG e HrpX também regulam  genes do T2SS, importantes no 

processo de infecção (GUO et al., 2011). A Figura 5 representa um modelo 

esquemático das cascatas de regulação das proteínas HrpG e HrpX no gênero 

Xanthomonas. Sinais ambientais ou de plantas ativam uma proteína sensora que 

transfere o sinal para o regulador HrpG. Este, por sua vez, está envolvido em quatro 

cascatas regulatórias: indução da transcrição de HrpX que ativa a expressão de 

vários genes de virulência, tais como substratos para o T2SS e efetores de T3SS; 

repressão da transcrição de genes envolvidos em quimiotaxia e biossíntese flagelar 

limitando a mobilidade bacteriana nos estágios iniciais de crescimento; controle da 

expressão de genes relacionados à transdução e regulação de sinal, transporte e 

metabolismo geral; repressão da transcrição de RpfG e duas proteínas GGDEF 

relacionadas ao quorum sensing mediado por DSF (Fator de Sinal Difusível) (GUO 

et al., 2011).  

 

 
Figura 5: Modelo esquemático das cascatas de regulação das proteínas HrpG e 

HrpX no gênero Xanthomonas (adaptado de Guo et al., 2011). 
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Yan e Wang (2011) produziram mutantes envolvendo o sistema de dois 

componentes ColR/ColS já caracterizado em Xac e comprovaram o papel deste 

sistema na patogenicidade em citros. Os autores observaram uma redução na 

produção de biofilme nos mutantes onde estes genes foram nocauteados, e 

consequente redução na patogenicidade. Além disto, foi possível provar que o 

sistema ColR/ColS regula positivamente a produção de lipopolissacarídeo, composto 

que auxilia o crescimento da Xac in planta, além de regular a expressão de genes de 

virulência. Estes resultados ilustram a importância destes sistemas no processo 

infeccioso da bactéria.  

Desta maneira, estudos envolvendo técnicas como mutagênese, PCR em 

tempo real e cristalização de proteínas, são poderosas ferramentas na elucidação da 

função dos genes exsF e exsG de Xac na sua patogenicidade em citros. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
4.1 PCR quantitativa em tempo real (qRT-PCR) 
 
4.1.1 Síntese dos oligonucleotídeos e escolha dos genes de referência 
 

Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados na análise da expressão gênica 

diferencial dos genes de Xac (Tabela 2) foram desenhados utilizando o software 

Primer Express v3.0 (Applied Biosystems), sendo a escolha dos pares baseada nos 

parâmetros indicados pelo fabricante. 

 
Tabela 2: Oligonucleotídeos utilizados para amplificação dos genes alvo de Xac na 

qRT-PCR. “D” refere-se ao oligonucleotídeo direto e “R” ao reverso. 
 

Gene Produto Sequência (5’3’) Amplicon 
(pb) 

exsF Componente regulador de um 
sistema de dois componentes 

D - TCCGATTGCGGAAGAACTG 
R - GCATAGCCGGTCACGAAGAT 59 

exsG Componente sensor de um 
sistema de dois componentes 

D - GCACGGCGCATTATCCTT 
R - GCTGCGCTCCCACGAA 54 

atpD Subunidade β da ATP sintase D - CGGCGCACCGTCGTAT* 
R - CCGGTTTCCAGCAATTCG* 53 

gyrA Subunidade A da DNA girase D - GCGCATCTACATCGAAGTCAAG* 
R - GGGTCTGCTGATACAGGTTGTTG* 70 

gyrB Subunidade B da DNA girase D - CGTCCCGGCATGTATATCG* 
R - ACCACCTCGAACACCATGTGA* 67 

rpoB Subunidade β da RNA 
polimerase 

D - GGATTCCTATCGCGAATTCCT* 
R - TGTAGCTGGAAATCGGGAACA* 103 

*Sequências obtidas em Jacob et al. (2011). 

 

 A escolha dos genes de referência (genes endógenos) utilizados no presente 

trabalho foi baseada em estudo anterior realizado por Jacob et al. (2011). Neste 

estudo os autores concluíram que, dentre os nove genes testados, os candidatos 

mais estáveis para genes de referência de Xac foram: o gene atpD, que codifica a 

subunidade β da ATP sintase, o gene gyrA, que codifica a subunidade A da DNA 

girase, o gene gyrB, que codifica a subunidade B da DNA girase e o gene rpoB, que 

codifica a subunidade β da RNA polimerase. Assim, estes genes foram selecionados 
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para o presente estudo, sendo utilizadas as mesmas sequências de 

oligonucleotídeos descritas pelos autores no estudo anterior (Tabela 2). 

 Apesar de já padronizados para Xac, a estabilidade dos genes de referência 

utilizados no presente estudo foi avaliada através dos programas Expression Suite 

Software v1.0.3 (Applied Biosystems) e NormFinder (http://moma.dk/normfinder-

software).  

 

4.1.2 Obtenção do material bacteriano  
 

As amostras controle do experimento consistiram do RNA total da Xac isolado 

306, sequenciado por Da Silva et al., (2002), multiplicada em meio de cultura líquido 

caldo nutriente - NB (5,0 g/L de peptona, 3,0 g/L de extrato de carne, pH 6,8-7,0) 

coletado em três diferentes tempos após a inoculação: 48, 72 e 120 horas. Uma 

massa de células bacteriana cultivada em meio de cultura sólido ágar nutriente - NA 

(5 g/L de peptona, 3 g/L de extrato de carne, 15 g/L de ágar, pH 6,8-7,0) por 48 

horas a 29 °C foi coletada e diluída em água ultra pura estéril até atingir uma 

densidade óptica (DO600nm) de 0,3 (inóculo), concentração equivalente a 108 

UFC/mL. Após a diluição, 500 µL de inóculo foram transferidos para 500 mL de NB 

que foram mantidos sob agitação de 70 rpm a 29 °C. Em cada tempo de coleta (48, 

72 e 120 h), 10 mL de cultura foram coletados e centrifugados por 10 minutos a 

5.000 x g, a 4 °C, e a massa de células sedimentada foi utilizada na extração do 

RNA total. Para cada tempo foram feitas três diferentes coletas de células cultivadas 

em diferentes frascos de meio de cultura a fim de minimizar os possíveis erros (três 

repetições biológicas).  

As amostras tratamento do experimento consistiram do RNA total da Xac 

multiplicada em mudas de limão cravo (Citrus limonia Osbeck) oriundas do 

FUNDECITRUS (Fundo de Defesa da Citricultura, Araraquara, SP, BR) cultivadas 

em vasos com capacidade de 20 litros. Assim como nas amostras controle, os 

tempos de coleta consistiram em: 48, 72 e 120 horas após a inoculação. Uma massa 

de células bacteriana cultivada em meio de cultura sólido NA por 48 horas a 29 °C 

foi coletada e diluída em água ultra pura estéril até atingir uma densidade óptica 

(DO600nm) de 0,3. Após a diluição, 50 mL de suspensão foram inoculados na parte 
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abaxial de 50 folhas jovens de limão cravo utilizando a técnica de infiltração por 

seringa (sem a agulha). A cada tempo de coleta, as folhas foram colhidas e cortadas 

rapidamente em tiras finas com o auxílio de uma lâmina de bisturi sobre uma placa 

de vidro. Depois de transformadas em tiras bem finas, as folhas foram transferidas 

para béquer contendo 150 mL de água destilada estéril gelada (banho de gelo) e 

mantidas por 20 minutos sob agitação lenta, ainda no banho de gelo) para a 

exsudação das células bacterianas para o meio aquoso. A fim de eliminar os restos 

foliares, após o período de exsudação a solução foi filtrada em gaze estéril e as 

bactérias coletadas por centrifugação a 5.000 x g por 10 minutos, a 4 °C. A massa 

de células sedimentada foi utilizada na extração do RNA total. Assim como as 

amostras controle, as amostras tratamento possuíram três repetições biológicas que 

constaram de três diferentes coletas oriundas de três diferentes plantas, totalizando 

9 plantas, uma para cada tempo/repetição. 

As plantas inoculadas foram mantidas em laboratório de segurança do 

Laboratório de Biologia Molecular (UNESP/FCAV, Jaboticabal, SP, BR), sob 

condições controladas de temperatura (28 °C), luminosidade e umidade. Este local 

possui um sistema de filtragem absoluta do ar (filtros EPA) e pressão negativa, 

impedindo o escape da Xac para o meio ambiente.  

 
4.1.3 Extração e análise da integridade do RNA total  
 
 O RNA total das amostras “controle” e “tratamento” foi extraído utilizando o 

Ilustra RNAspin Mini RNA Isolation Kit™ (GE Helthcare) segundo instruções do 

fabricante. Depois de extraídas, as amostras de RNA foram quantificadas utilizando 

o NanoDrop 1000 Spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific), e as amostras com 

relações 260/230 e 260/280 dentro dos valores indicados como ideais pelo manual 

do fabricante foram escolhidas para serem analisadas no Agilent 2100 Bionalyser 

(Agilent Technologies). Para tanto, 1 µL de cada amostra na concentração de 100 

ng/µL foi utilizado e a análise feita segundo instruções do fabricante. Amostras com 

RIN (do inglês RNA Integrity Number) acima de 7,9 foram utilizadas para a síntese 

da primeira fita de cDNA. 
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 Além da análise de integridade do RNA, foi verificada a concentração de 

dsDNA “contaminante” presente na amostra. Para tanto, foi utilizado o Qubit 2.0 

Fluorometer (Invitrogen) com o Qubit dsDNA HS Assay kit (Invitrogen). Foram 

utilizados na qRT-PCR, RNAs com concentração de cDNA contaminante abaixo de 

10%. 

 

4.1.4 Síntese do cDNA 
 
 A síntese da primeira fita de cDNA foi realizada utilizando o RevertAid H 

Minus First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Fisher Scientific), segundo 

instruções do fabricante. Para a síntese, cada amostra de RNA consistiu de um pool 

(amostras misturadas) das três repetições biológicas para cada tempo, na 

concentração final de 5 µg de RNA. Este processo foi realizado para as amostras 

“controle” e “tratamento” separadamente, resultando em uma amostra para cada 

tempo. Após a síntese, o cDNA foi quantificado utilizando NanoDrop 1000 

Spectrophotomether (Thermo Fisher Scientific) e estocado a -80 °C para futura 

utilização. 

 
4.1.5 Titulação dos oligonucleotídeos  
 

A etapa de titulação dos oligonucleotídeos permite a escolha da concentração 

ideal destes a ser utilizada nas reações de qRT-PCR. Este procedimento é 

necessário devido ao uso do fluoróforo Sybr Green (Applied Biosystems), um 

intercalante de DNA. A escolha da concentração ideal é de grande importância, pois 

garante a amplificação apenas do fragmento de interesse, eliminando possíveis 

dímeros e produtos inespecíficos. No presente trabalho, foram testadas 

concentrações próximas àquelas indicadas no manual do fabricante (Real Time PCR 

Handbook, disponível em www.lifetechnologies.com). Para cada par, foram 

combinadas três diferentes concentrações de oligonucleotídeos diretos e reversos 

(100, 300 e 600 nM), totalizando nove condições (Tabela 3). 

Todas as reações de qRT-PCR do presente estudo foram realizadas com três 

replicatas técnicas utilizando o equipamento 7500 Real-Time PCR (Applied 

http://www.lifetechnologies.com/
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Biosystems) e o SYBR Green Master Mix kit (Applied Biosystems), segundo 

instruções do fabricante.  

 

Tabela 3: Concentrações de oligonucleotídeos iniciadores utilizadas nas titulações 
por qRT-PCR.  

 

Oligonucleotídeo 
reverso (nM) 

 Oligonucleotídeo direto (nM) 

 100 300 600 

100 100/100 100/300 100/600 

300 300/100 300/300 300/600 

600 600/100 600/300 600/600 

 

Nas reações de titulação foram utilizados 50 ng de cDNA provenientes de Xac 

multiplicada em meio de cultura líquido NB por 24 horas seguindo instruções de 

extração de RNA total, análise da integridade e síntese de cDNA já descritas no 

tópico 4.1.3. As condições de amplificação da qRT-PCR consistiram de 2 minutos a 

50 °C, 10 minutos a 95 °C, seguidos de 40 ciclos de 15 segundos a 95 °C e 1 minuto 

a 60 °C. Para a certificação da presença de apenas um único produto de 

amplificação nas reações, ao final de cada ciclo foi adicionado o protocolo da curva 

de dissociação, consistindo de 15 segundos a 95 °C, 1 minuto a 60 °C, 30 segundos 

a 95 °C e 15 segundos a 60 °C. 

Em cada placa de titulação referente a cada gene, foram adicionados os 

controles negativos (3 para cada diluição de oligonucleotídeos) onde foi utilizado 

água ao invés de cDNA. As placas que apresentaram sinal de amplificação em pelo 

menos um controle negativo foram repetidas segundo instruções do fabricante. Os 

resultados gerados foram analisados através do programa 7500 software v2.0.6 

(Applied Biosystems). 

 

4.1.6 Curva padrão  
  

Depois de realizada a titulação dos oligonucleotídeos e escolhidas as 

concentrações ideais a serem utilizadas, foram feitas as reações de amplificação da 

curva padrão. Esta possui como objetivo determinar a eficiência de amplificação das 
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reações de qRT-PCR, além de indicar a melhor concentração de cDNA a ser 

utilizada nas reações de quantificação da expressão gênica. A eficiência é calculada 

automaticamente pelo programa 7500 software v2.0.6 (Applied Biosystems). Nesta 

análise são gerados três valores: Slope, que representa o coeficiente angular da 

curva padrão, devendo estar em torno de -3,1 (110%) e -3,6 (90%), indicando que a 

quantidade de amplicon gerado dobra a cada ciclo da fase exponencial; Eff%, que 

representa a eficiência da reação, devendo estar entre 90 a 110% e o R2, que 

representa o coeficiente de correlação, devendo estar acima de 0,99, indicando 

pouca variação entre as repetições técnicas. 

As reações de amplificação para a curva padrão foram feitas como descrito 

no item 4.1.5. Entretanto, desta vez foram utilizadas as concentrações de 

oligonucleotídeos determinadas na etapa de titulação para cada par. Para a 

composição dos pontos na curva padrão, sete concentrações de cDNA em diluição 

seriada foram utilizadas (1.000 ng; 200 ng; 40 ng; 8 ng; 1,6 ng; 0,32 ng; 0,064 ng), 

representando cada ponto na curva padrão. Foram eliminados dois pontos em cada 

curva cujas repetições técnicas apresentaram variação significativa. A seleção da 

melhor concentração de cDNA a ser utilizada nos ensaios de quantificação foi feita 

baseada nas indicações do fabricante.  

Os resultados gerados na curva padrão foram analisados através do 

programa 7500 software v2.0.6 (Applied Biosystems). 

 
4.1.7 Quantificação  
 
 A quantificação da expressão dos genes de Xac foi realizada através do 

método do Ct Comparativo (ΔΔCt). O Ct (threshold cycle) representa o número do 

ciclo no qual o sinal fluorescente da reação cruza o limiar (threshold) onde é 

detectado um aumento estatisticamente significativo no sinal detectado em relação 

ao sinal de linha de base. O Ct é usado para calcular o número inicial de cópias de 

DNA, sendo inversamente proporcional à quantidade inicial de DNA alvo. Ou seja, 

quanto menor o Ct, maior a expressão do gene em questão. 

As reações de amplificação foram feitas como descrito no item 4.1.5., desta 

vez, utilizando a concentração de cDNA definida como ideal na análise da curva 
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padrão (40 ng). Nas reações de quantificação foram utilizadas 3 placas de 96 poços 

representando cada tempo de coleta. Cada placa continha todas as amostras 

(controle e tratamento) assim como todos os genes (referência e alvo), controles 

negativos e triplicatas técnicas. Os resultados gerados foram analisados através do 

programa Expression Suite Software v1.0.3 (Applied Biosystems). 

  
4.2 Mutação sítio-dirigida  
 

4.2.1 Síntese dos oligonucleotídeos e PCR 
 

A técnica utilizada para a produção do mutante foi a da mutação sítio-dirigida 

por PCR e o desenho dos oligonucleotídeos (Tabela 4) foi feito manualmente. Este 

método baseia-se na deleção ou adição de um fragmento de DNA em duas etapas 

de PCR: uma PCR primária e uma PCR de ligação (LEE et al., 2004). No presente 

trabalho foi utilizada mutação por deleção a fim de se obter o mutante duplo dos 

genes exsF e exsG. Nesta técnica, são confeccionados dois pares de 

oligonucleotídeos (A-B e C-D), baseando-se no tamanho da sequência a ser 

deletada. Aos oligonucleotídeos B e C é adicionada uma cauda com bases 

complementares às sequências dos próprios oligonucleotídeos. No presente 

trabalho, a cauda do oligonucleotídeo B é composta pela sequência reversa 

complementar das nove primeiras bases do oligonucleotídeo C. Já a cauda do 

oligonucleotídeo C é composta pela mesma sequência das últimas nove bases do 

oligonucleotídeo B. Desta maneira, os fragmentos se unem pela 

complementariedade de dezoito pares de bases. 

Inicialmente são realizadas duas “PCR’s” independentes utilizando os pares 

de oligonucleotídeos A/B e C/D. Em seguida, os dois fragmentos gerados são 

purificados do gel de agarose e utilizados como molde (template) na segunda PCR, 

onde são utilizados os oligonucleotídeos A e D. Devido à presença das caudas 

complementares, os fragmentos se unem, “deletando” a região do gene localizada 

entre os oligonucleotídeos B e C (Figura 6). No presente trabalho foram eliminados 

751 pares de base da região de interesse, destes 142 pares de base pertencentes 

ao gene exsF que possui 360 pares na Xac selvagem e 613 pertencentes ao gene 
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exsG que possui 1.008 pares de bases. Os dois genes compartilham quatro bases, 

com isso, a somatória das bases deletadas dos dois genes ultrapassa em quatro 

bases o número total de bases eliminadas do fragmento inteiro. A Figura 7 ilustra a 

sequência nucleotídica dos dois genes em formato FASTA 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) indicando a localização exata dos oligonucleotídeos. 

Os genes estão presentes na fita complementar do genoma da Xac. 

 

 
 

Figura 6: Esquema de mutagênese por deleção utilizando dois passos de PCR. Em 
azul a região a ser deletada delimitada pelos oligonucleotídeos B e C 
[adaptado de Lee et al., (2004)]. 

 

As reações da PCR primária foram preparadas em um volume final de 50 µL, 

consistindo de 40 ng de DNA, 0,2 mM de cada dNTP, 1,0 U de Platinum® Taq DNA 

Polymerase High Fidelity (Invitrogen), 1 X do tampão da enzima, 0,2 μM de cada 

oligonucleotídeo iniciador e 2 mM de MgSO4, sendo o volume completado com água 

ultrapura estéril. Os ciclos de amplificação consistiram de: desnaturação inicial a 94 

°C por 1 minuto, 35 ciclos de 94 °C por 15 segundos, 66 °C (A e B) e 58 °C (C e D) 

por 15 segundos e 68 °C por 15 segundos, seguidos por uma elongação final de 68 

°C por 10 minutos. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Figura 7: Sequência de nucleotídeos em formato FASTA dos genes exsF e exsG 
obtida através Genbank (NCBI, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). A seta 
verde indica o início do gene exsF e a seta azul o início do gene exsG. A 
região dos oligonucleotídeos A, B, C e D estão sublinhadas, em negrito e 
indicadas pelas cores laranja, azul, lilás e vermelho, respectivamente. 

 

Os produtos de amplificação foram separados em gel de agarose 1,0 % (m/v), 

corados com brometo de etídio (1μg/mL) em tampão TAE 1 X. Em seguida, estes 

foram purificados utilizando o kit Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System 

(Promega) segundo instruções do fabricante e utilizados na PCR de ligação 

seguindo o mesmo protocolo descrito acima para a PCR primária, diferindo apenas 

no par de oligonucleotídeos, onde desta vez foram utilizados o A e o D, e na 

temperatura de anelamento utilizada (60 °C). Após finalizada a PCR, foi adicionado 

1 µL de Taq DNA Polymerase (recombinant) (Thermo Fisher Scientific) e o tubo 

mantido a 72 °C por 10 minutos para adenilação das extremidades dos fragmentos, 

necessária para o sistema de clonagem T-A utilizado no vetor pGEM®-T Easy 

(Promega). O produto de amplificação resultante foi separado em gel de agarose 1,0 

% (m/v), corado com brometo de etídio (1μg/mL) em tampão TAE 1 X. Em seguida, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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este foi purificado utilizando o kit Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System 

(Promega) segundo instruções do fabricante e utilizado para clonagem. 

 
4.2.2 Clonagem em vetores pGEM®-T Easy e pOK1 

 
O fragmento resultante da PCR de ligação foi inicialmente subclonado em 

vetor pGEM®-T Easy (Promega) a fim de serem adicionados os sítios de restrição 

das enzimas ApaI e SalI necessários para futura clonagem em vetor suicida pOK1 

(HUGUET et al., 1998). A reação de ligação foi preparada em um volume final de 10 

µL, contendo 150 ng do fragmento a ser clonado, 50 ng de vetor, 1 X de tampão de 

ligação, 4 U da enzima T4 DNA ligase (Fermentas), sendo o volume completado 

com água ultrapura estéril. A reação foi mantida em termociclador a 16 °C por 16 

horas.  

A construção resultante 3135/3136-pGEM-TEasy foi utilizada para transformar 

células de E. coli DH10B quimicamente competentes (Invitrogen). Para tanto, 3 μL 

do ligado foram adicionados a um microtubo contendo 50 μL de células 

quimicamente competentes e este foi incubado por 30 minutos no gelo. 

Posteriormente, o microtubo foi mantido por 2 minutos em banho-maria a 42 °C e 

transferido rapidamente para o gelo. Após resfriamento do mesmo, foi adicionado 1 

mL de meio  de cultura SOC (20 g/L de peptona, 5 g/L de extrato de levedura, 0,58 

g/L de NaCl, 0,2 g/L de KCl, 40 µL/mL de glicose 20% e 40 µL/mL de MgCl2 1M, pH 

7,5) e o tubo mantido sob agitação (200 rpm) a 37 °C por 1 hora. Após este período, 

volumes de 100 μL e 200 μL foram espalhados em placas de Petri contendo meio de 

cultura Luria Bertani - LB [10 g/L de triptona, 5 g/L de extrato de levedura, 10 g/L de 

NaCl e 12 g/L de ágar, ampicilina 100 μg/mL, X-gal (40 µL de uma solução a 2%), 

IPTG (40 µL de uma solução a 1M)]. Estas foram mantidas em estufa a 37 °C por 16 

horas. As colônias brancas resultantes foram utilizadas na minipreparação realizada 

através do kit Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification System (Promega), 

segundo instruções do fabricante. 

Os DNAs plasmidiais isolados foram utilizados para digestão enzimática a fim 

de se confirmar a inserção do fragmento de interesse no vetor e a adição dos sítios 

das enzimas de restrição. Para tanto, 1 µg de DNA plasmidial extraído de cada 
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colônia foi utilizado na reação de digestão composta por 1 U da enzima SalI-HF 

(New England Biolabs), 2,5 U da enzima ApaI (New England Biolabs), 1 X do 

tampão de digestão CutSmart™ (New England Biolabs) para um volume final de 30 

µL completado com a adição de água ultra pura estéril. As amostras foram mantidas 

a 37 °C por duas horas, sendo a reação desativada a 65 °C por 20 minutos.  

Os produtos digeridos foram separados em gel de agarose 1,0 % (m/v), 

corado com brometo de etídio (1μg/mL) em tampão TAE 1 X e a banda 

correspondente ao fragmento de interesse (293 pb) foram purificadas utilizando o kit 

Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega) segundo instruções do 

fabricante. Para confirmação da identidade do fragmento, foi feita uma PCR 

utilizando o DNA purificado como molde. Para tanto, foram utilizados os 

oligonucleotídeos A e D e a reação foi feita como descrito no tópico 4.2.1. Após 

confirmação, os fragmentos foram clonados em vetor suicida pOK1. 

O vetor pOK1 foi digerido com as mesmas enzimas utilizadas para a digestão 

do vetor pGEM®-T Easy contendo o fragmento de interesse (3135/3136 contendo a 

deleção). A reação de digestão foi composta por 0,5 µg de DNA (vetor fechado), 1 U 

da enzima SalI-HF (New England Biolabs), 2,5 U da enzima ApaI (New England 

Biolabs), 1 X do tampão de digestão CutSmart™ (New England Biolabs) para um 

volume final de 30 µL completado com a adição de água ultra pura estéril. As 

amostras foram mantidas a 37 °C por cinco horas, sendo a reação desativada a 65° 

C por 20 minutos. O produto digerido foi separado em gel de agarose 1,0 % (m/v), 

corado com brometo de etídio (1μg/mL) em tampão TAE 1 X e a banda 

correspondente ao fragmento de interesse (6.558 pb) foi purificada utilizando o kit 

Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega) segundo instruções do 

fabricante. 

O fragmento de interesse digerido e purificado (3135/3136 contendo a 

deleção e os sítios de restrição) foi então clonado no vetor pOK1 digerido. A reação 

de ligação foi composta por 13,3 ng do fragmento de DNA de interesse (inserto), 100 

ng de vetor (relação molar 1:3 de vetor/inserto, calculado através do software 

disponível em http://www.insilico.uni-duesseldorf.de/Lig_Input.html), 5 U da enzima 

T4 DNA ligase (Fermentas), 1 X do tampão de ligação e o volume completado para 

10 µL com água ultrapura estéril. A reação foi mantida a 16 °C por 16 horas.  
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4.2.3 Transformação em células eletrocompetentes de Xac 
 
 A ligação 3135/3136-pOK1 foi utilizada para transformar células 

eletrocompetentes de Xac. O preparo das células foi realizado segundo descrito em 

Amaral et al. (2004) com algumas modificações. Para tanto, uma alçada da linhagem 

306 de Xac estocada a -80 °C foi plaqueada em meio de cultura sólido NA e mantida 

a 29 °C por 48 horas. Após este período, uma alçada das novas células foi inoculada 

em 5 mL de meio de cultura líquido LB e o frasco mantido a 29 °C, 200 rpm por 16 

horas (pré-inóculo). Após multiplicação, 2 mL de cultura saturada foram inoculados 

em 200 mL de meio de cultura líquido LB suplementado com 0,5% de NaCl (em 

frasco Erlenmeyer de 500 mL) e o frasco mantido a 29 °C e 200 rpm até atingir uma 

densidade óptica (DO600nm) em torno de 0,6-0,8. Após alcançada a DO, os frascos 

foram mantidos em gelo por uma hora, quando então foram adicionados 200 mL de 

glicerol 10% estéril (gelado). A amostra foi dividida em oito tubos de centrífuga com 

capacidade de 50 mL e centrifugadas a 5.000 x g por 10 minutos, a 4 °C. O 

precipitado bacteriano de cada tubo foi ressuspendido em 12,5 mL de glicerol 10% 

estéril (gelado) e novamente centrifugado a 5.000 x g por 10 minutos, a 4 °C. O 

sobrenadante foi descartado parcialmente, sendo mantido um volume de, 

aproximadamente, 1 mL. O precipitado foi ressuspendido neste volume e alíquotas 

de 500 µL de células foram transferidas para tudos Eppendorf de 1,5 mL e 

centrifugadas a 11.000 x g por 3 minutos, a 4 °C. O sobrenadante foi descartado e 

as células ressuspendidas em 50 µL de glicerol 10% estéril (gelado) e utilizadas de 

imediato. 

A eletroporação foi realizada no equipamento Gene Pulser Xcell™ System 

(Bio-Rad) utilizando-se 4 µL da ligação contendo a construção 3135/3136-pOK1 em 

50 µL de células de Xac eletrocompetentes, cubetas de 2 mm, 2.500 V e TC (ms) 

igual a 2,6. Para a recuperação das células eletroporadas,1 mL de meio de cultura 

líquido NB suplementado com 10% de glicose e 1mL/L de MgSO4 1M foi adicionado 

e a solução foi mantida sob agitação de 200 rpm, a 29 °C, por 1,5 horas. Após este 

período, 200 µL de células foram plaqueados em meio de cultura sólido NA 

contendo 100 µg/mL de espectinomicina e as placas mantidas a 29 °C por 72 horas 

até a visualização de colônias isoladas. 
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4.2.4 Seleção e confirmação dos mutantes 
 
As colônias obtidas após a transformação em Xac, multiplicadas em meio de 

cultura sólido NA e 100 µg/mL de espectinomicina foram utilizadas na segunda 

etapa de seleção. Uma alçada destas foi plaqueada em meio de cultura sólido NA 

contendo 100 µg/mL de espectinomicina suplementado com 5% de sacarose e em 

placas contendo apenas meio de cultura sólido NA e 100 µg/mL de espectinomicina. 

As placas foram mantidas por 72 horas a 29 °C até a visualização de colônias 

isoladas. Foram selecionadas colônias que se multiplicaram em meio de cultura NA 

contendo 100 µg/mL de espectinomicina e não se multiplicaram na presença da 

sacarose, bem como as colônias que se multiplicaram em meio de cultura NA 

contendo 100 µg/mL de espectinomicina e na presença de sacarose. 

 As colônias selecionadas foram utilizadas na extração de DNA genômico para 

confirmação da deleção gênica através de PCR e sequenciamento. Para tanto, as 

colônias isoladas foram inoculadas em 5 mL de meio de cultura líquido NB contendo 

100 µg/mL de espectinomicina e mantidas sob agitação de 200 rpm por 16 horas a 

29 °C. Após este período, as células foram recuperadas através de centrifugação de 

11.000 x g por 2 minutos, sendo as células precipitadas utilizadas para extração do 

DNA genômico através do Wizard® Genomic DNA Purification Kit (Promega), 

segundo instruções do fabricante. O DNA foi quantificado através do NanoDrop 1000 

Spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific), diluído e utilizado nas reações de 

PCR com os oligonucleotídeos A e D como descrito no tópico 4.2.1.  

 As colônias cuja PCR apresentou a banda com o tamanho esperado após a 

deleção foram selecionadas para o sequenciamento, que foi preparado em um 

volume final de 10 µL, consistindo de 50 ng de DNA purificado, 3,0 L de tampão de 

sequenciamento, 1,0 L de BigDye v3.1 (Applied Biosystems), 10 pmoles do 

oligonucleotídeo iniciador (A e D, separadamente), sendo o volume completado com 

água ultrapura estéril. Os ciclos de amplificação consistiram de: desnaturação inicial 

a 96 °C por 1 minuto, 39 ciclos de 96 °C por 15 segundos, 52 °C por 15 segundos e 

60 °C por 4 minutos. Ao final da polimerização foram adicionados 80 L de 

isopropanol 75% em cada tubo de reação, sendo estes mantidos por 15 minutos à 

temperatura ambiente. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 3.040 x g por 
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30 minutos em centrífuga 5810R Centrifuge (Eppendorf) com rotor para placas 

Swing-bucket rotor A-4-62-MTP (Eppendorf). Após precipitação do DNA, o 

sobrenadante foi descartado e as amostras lavadas duas vezes com 200 L de 

etanol 70% seguido de centrifugação a 3.040 x g por 10 minutos a 20 °C. O 

sobrenadante foi descartado e as amostras secas à vácuo. Após secas, as amostras 

foram ressuspendidas em 10 L de formamida, desnaturadas por 5 minutos a 95 °C 

em termociclador e submetidas ao sequenciamento no ABI 3730xl DNA analyzer 

(Applied Biosystems) conforme recomendações sugeridas pelo fabricante.  

 Após confirmação da mutação, o mutante Δ3135/3136 de Xac foi utilizado nos 

ensaios in vitro e in planta. 

 
4.2.5 Teste de patogenicidade  
 

 No estudo foram utilizadas mudas de limão cravo oriundas do 

FUNDECITRUS (Fundo de Defesa da Citricultura, Araraquara, SP, BR) cultivadas 

em vasos com capacidade de 20 litros. Quatro folhas jovens de três plantas 

diferentes foram inoculadas com a Xac 306 selvagem e a Xac mutante Δ3135/3136 

a fim de se comparar os sintomas. A concentração bacteriana, bem como a técnica 

de inoculação, foram feitas como descrito no tópico 4.1.2. A partir do terceiro dia 

após a inoculação até o vigésimo dia, a incidência da doença foi avaliada e 

registrada por meio de fotografia digital. 

 

4.2.6 Curva de crescimento bacteriano in planta 
 

A preparação dos inóculos foi realizada através do cultivo das bactérias (Xac 

306 selvagem e o mutante Δ3135/3136) em meio de cultura sólido NA a 29 °C por 

72 horas. Após este período, uma massa de células bacterianas foi diluída em 50 

mL de água ultra pura estéril até atingir uma DO600nm igual a 0,3, que corresponde a 

uma concentração de 108 UFC/mL. Em seguida, a suspensão foi ajustada para a 

concentração de 106 UFC/mL através de diluição seriada.  

Dez folhas jovens homogêneas de três plantas foram inoculadas em quatro 

pontos através da técnica de infiltração. As plantas foram mantidas em laboratório 
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de segurança do Laboratório de Biologia Molecular (UNESP/FCAV, Jaboticabal, SP, 

BR), sob condições controladas de temperatura (28 °C), luminosidade e umidade. 

Quatro discos com 1 cm de diâmetro provenientes dos pontos de inoculação 

foram coletados em oito tempos: 0, 1, 4, 8, 11 e 15 dias após a inoculação. Este 

procedimento foi realizado nas duas linhagens e nas três plantas (réplicas 

biológicas), totalizando 24 discos por coleta. Após coletado, cada disco foi macerado 

na presença de 1 mL de tampão PBS 1 X (8 g/L de NaCl, 0,2 g/L de KCl, 1,44 g/L 

Na2HPO4, 0,24 g/L de KH2PO4, pH 7,3) e 50 µL foram plaqueados em meio de 

cultura sólido NA e mantidos a 29 °C por 72 horas. A partir do tempo 3 (4 dias após 

a inoculação), as amostras contendo a Xac 306 selvagem foram diluídas 1.000 

vezes, sendo plaqueados 50 µL da diluição. Após o período de incubação, foram 

contadas as unidades formadoras de colônias em cada placa.  

 

4.2.7 Curva de crescimento bacteriano in vitro 

 

A preparação dos inóculos foi realizada através do cultivo das bactérias (Xac 

306 selvagem e o mutante Δ3135/3136) em meio de cultura sólido NA a 29 °C por 

48 horas. Após este período, uma colônia isolada foi transferida para 5 mL de meio 

de cultura líquido NB e a amostra foi mantida a 29 °C, por 16 horas, a 180 rpm. Em 

seguida, as amostras foram ajustadas para uma concentração de 108 UFC/mL 

(DO600nm igual a 0,3) através da adição de meio de cultura líquido NB fresco. Após 

diluição, 500 µL da suspensão bacteriana foram então inoculados em 50 mL de meio 

de cultura líquido NB, sendo os frascos mantidos a 29 °C, a 180 rpm, durante os 

tempos de coleta que foram de 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 horas após a inoculação 

(hai). 

A cada tempo de coleta, 100 µL de cultura foram diluídos através de diluição 

seriada (-1 a -5 nos tempos 0, 3, 6, 9 e 12 hai e -4 a -8 nos tempos após 12 hai). 10 

µL das amostras diluídas foram plaqueadas através de pipetagem em gota, em 

triplicata (3 diferentes diluições), em placas contendo meio de cultura sólido NA, 

sendo estas mantidas a 29 °C por 48 horas para visualização e contagem das 

unidades formadoras de colônias. 
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4.2.8 Ensaio de formação de biofilme 
 

Os ensaios foram realizados como descrito por Yan e Wang (2011), com 

algumas modificações. As linhagens (Xac selvagem 306 e o mutante Δ3135/3136) 

foram plaqueadas em meio de cultura sólido NA e mantidas a 29 °C por 48 horas. 

Após este período, as células foram ressuspendidas em meio de cultura líquido 

XVM2 (WENGELNIK et al., 1996) até a concentração de 106 UFC ml-1, sendo 1 mL 

desta suspensão transferido para tubos de ensaio de vidro tipo borosilicato. Os 

tubos foram mantidos a 29 °C por 48 horas sem agitação. O biofilme formado nos 

frascos foi visualizado através da coloração com 0,1% de violeta cristal e lavado 

duas vezes com água ultrapura estéril. O corante remanescente nas células foi 

dissolvido em 1 mL de etanol 95% e quantificado através de espectrofotometria 

utilizando a DO590nm. As médias de cinco repetições foram utilizadas para a 

comparação da produção de biofilme entre a linhagem de Xac 306 selvagem e o 

mutante Δ3135/3136.   

 

4.3 Expressão heteróloga das proteínas ExsF e ExsG recombinantes 
 
4.3.1 Clonagem gênica 
 
 O gene exsF foi isolado a partir de uma biblioteca de cosmídeos e o gene 

exsG a partir de uma biblioteca de shotgun, ambas produzidas para o 

sequenciamento do genoma da Xac (DA SILVA et al., 2002). Para tanto, foi utilizada 

a técnica de PCR e um par de oligonucleotídeos específicos para cada gene (Tabela 

5). Estes foram construídos manualmente para amplificação desde a metionina 

inicial até o códon de terminação de cada gene. 

As reações de PCR foram preparadas em um volume final de 50 µL, 

consistindo de 100 ng de DNA, 0,2 mM de cada dNTP, 1,5 U de Platinum® Taq DNA 

Polymerase High Fidelity (Invitrogen), 1 X do tampão da enzima, 0,2 μM de cada 

oligonucleotídeo iniciador e 2 mM de MgSO4, sendo o volume completado com água 

ultrapura estéril. Os ciclos de amplificação consistiram de: desnaturação inicial a 94 

°C por 1 minuto, 35 ciclos de 94 °C por 30 segundos, 65 °C por 30 segundos e 68 °C 
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por 2 minutos, seguidos por uma elongação final de 68 °C por 10 minutos. Após a 

PCR foi adicionado 1 µL de Taq DNA Polymerase (recombinant) (Thermo Fisher 

Scientific) e os tubos mantidos a 72 °C por 10 minutos para adenilação das 

extremidades dos fragmentos, necessária para o sistema de clonagem T-A utilizada 

no vetor pET SUMO (Invitrogen). 

 
Tabela 5: Oligonucleotídeos utilizados na amplificação dos genes de Xanthomonas 

citri subsp. citri. “D” refere-se ao oligonucleotídeo direto e “R” ao reverso. 
 

Gene/ORF Sequência (5’  3’) Cosmídeo/shotgun* Amplicon 
(pb) 

exsF/XAC3135 
D - ATGACCATGCGCGTGCTCC 

R - TCACTCGGCGCTGCGGTG 
0RE01 360 

exsG/XAC3136 
D - ATGGCCGAGCATCAGGAAGAC 

R - TCATGGCCGTGACTCGATATG 
A0AC6407D05* 1008 

 

Os produtos de amplificação foram separados em gel de agarose 1,0 % (m/v), 

corados com brometo de etídio (1μg/mL) em tampão TAE 1 X para confirmação do 

isolamento do gene. Em seguida, estes foram purificados utilizando o kit Wizard® 

SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega) segundo instruções do fabricante. 

Os fragmentos purificados foram clonados em vetor pET SUMO (Invitrogen). 

Para tanto, as ligações inserto/vetor foram preparadas em um volume final de 10 µL, 

contendo 100 ng de produto de PCR, 1 X de tampão de ligação, 25 ng de vetor pET 

SUMO e 4U da enzima T4 DNA ligase, sendo o volume completado com água 

ultrapura estéril. Estas foram mantidas em termociclador a 16 °C por 16 horas. As 

construções resultantes foram utilizadas para transformar células de E. coli DH10B 

quimicamente competentes (Invitrogen), onde 3 μL do ligado foram adicionados em 

microtubos contendo 50 μL de células quimicamente competentes e incubados por 

30 minutos no gelo. Posteriormente, os microtubos foram mantidos por 2 minutos em 

banho-maria a 42 °C e transferidos rapidamente para o gelo. Após resfriamento dos 

mesmos, foram adicionados 1 mL de meio de cultura SOC e os tubos foram 

mantidos em estufa a 37 °C por 1 hora. Após este período, volumes de 100 μL e 200 

μL foram espalhados em placas de Petri contendo meio de cultura sólido LB e 

canamicina 35 μg/mL. Estas foram mantidas em estufa a 37 °C por 16 horas. As 

colônias isoladas resultantes foram utilizadas na minipreparação de plasmídeos 
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utilizando o kit NucleoSpin® Plasmid (Macherey- Nagel), segundo instruções do 

fabricante. O DNA plasmidial extraído foi sequenciado com os oligonucleotídeos 

utilizados para clonagem (Tabela 5) para confirmação da identidade e orientação 

dos fragmentos clonados. 

 

4.3.2 Sequenciamento dos genes clonados 
 

As reações de sequenciamento foram preparadas como descrito no tópico 

4.2.4 e as sequências resultantes foram analisadas utilizando a ferramenta blastx do 

NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Os genes clonados em sentido correto 

e que não apresentaram mutações foram utilizadas para transformação em células 

de E. coli Rosetta™(DE3) pLysS (Novagen).  

As construções pETSUMO3135 e pETSUMO3136 (Figura 8) expressam, 

cada uma, uma proteína de fusão que possui no seu N-Terminal uma cauda de seis 

histidinas (His) fusionada à proteína SUMO a qual, por sua vez, está fusionada à 

proteína de interesse (His-Sumo-ExsF e His-Sumo-ExsG). A clivagem da proteína de 

fusão com a SUMO protease libera as proteínas ExsF e ExsG sem nenhuma fusão, 

ou seja, com sua sequência nativa como presente em Xac. 

 

 
Figura 8: Genes de Xanthomonas citri subsp. citri clonados em vetor pET SUMO 

(Invitrogen), resultando nas construções pETSUMO3135 e 
pETSUMO3136. Adaptado do manual do usuário Champion™ pET SUMO 
Protein Expression System (Invitrogen). 
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4.3.3 Transformação bacteriana e indução da expressão em pequena escala 
 

A partir desta etapa, os experimentos foram conduzidos no Laboratório de 

Bioquímica da University of California, situada na cidade de Riverside, Califórnia, 

Estados Unidos, sob a supervisão do Dr. Li Fan. As construções plasmidiais 

pETSUMO3135 e pETSUMO3136, após confirmada a identidade e orientação das 

sequências clonadas, foram utilizadas para transformar células quimicamente 

competentes de E. coli Rosetta™(DE3) pLysS (Novagen). Para tanto, 2,0 μL (~200 

ng) do DNA plasmidial foram adicionados em microtubos contendo 100 μL de células 

quimicamente competentes e a transformação foi realizada segundo o item 4.2.2. As 

colônias isoladas resultantes foram utilizadas para a indução em pequena escala 

das proteínas recombinantes. 

As colônias obtidas foram incubadas em 5 mL de meio de cultura LB 

contendo 35 μg/mL de canamicina e 35 μg/mL de cloranfenicol sob agitação de 250 

rpm a 37 °C até atingir uma DO600nm entre 0,4 e 0,6. Após atingir a concentração 

ideal de células, uma alíquota de 1 mL foi coletada de cada amostra, centrifugada a 

10.000 rpm por 5 minutos e o precipitado de bactérias foi ressuspendido em 50 µL 

de água ultrapura (amostra não induzida). Aos 4 mL de cultura restantes foi 

adicionado IPTG (isopropil-β-D-tiogalactopiranosídeo) na concentração final de 0,4 

mM para indução da expressão das proteínas. Esta foi realizada por 4 horas nas 

mesmas condições anteriores de incubação. Ao término do período de indução, uma 

alíquota de 1 mL foi coletada de cada amostra, centrifugada a 10.000 rpm por 5 

minutos e o precipitado de bactérias foi ressuspendido em 100 µL de água ultrapura 

(amostra induzida). 

As amostras não induzidas e induzidas foram submetidas à eletroforese em 

gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE) e β-mercaptoetanol. Para 

tanto, foram adicionados 25 µL e 50 µL de tampão de amostra 3X concentrado 

[187,5 mM Tris-HCl pH 6,8, 6% SDS, 30% glicerol (v/v), 0,03% azul de bromofenol, 

16% β-mercaptoetanol (v/v)] nas amostras não induzidas e induzidas, 

respectivamente, e estas foram mantidas por 5 minutos a 100 °C para fervura. Em 

seguida, as amostras foram estocadas em gelo e, após resfriadas, foram 

centrifugadas por 5 segundos em microcentrífuga tipo Eppendorf e 10 µL de cada 
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amostra foram aplicados no gel de SDS-PAGE (gel de concentração a 4,3% e gel de 

separação a 12%), juntamente com 6 µL do padrão de massa molecular Precision 

Plus Protein™ Unstained Standards (Bio-Rad). A corrida foi realizada no Mini-

PROTEAN Electrophoresis System (Bio-Rad) a 200 V, até que o azul de bromofenol 

presente no tampão de amostra chegasse ao final das placas (aproximadamente 1 

hora de corrida). Os géis foram corados em solução corante [40% de metanol (v/v), 

20% de ácido acético (v/v), 0,5% de Coomassie Brilliant Blue R] por 30 minutos e 

descorados em solução descorante [40% de metanol (v/v), 20% de ácido acético 

(v/v)] até que as bandas das proteínas ficassem claramente visíveis no gel 

(aproximadamente 40 minutos). Foi escolhida uma colônia de cada construção 

(3135 e 3136) que apresentou expressão visível das proteínas heterólogas para a 

determinação das melhores condições para a obtenção das proteínas 

recombinantes na forma solúvel.  

 
4.3.4 Determinação das condições de solubilidade das proteínas 
recombinantes 
 

As duas colônias escolhidas na expressão em pequena escala foram 

inoculadas em 10 mL de meio de cultura LB contendo 35 μg/mL de canamicina e 35 

μg/mL de cloranfenicol e mantidas sob agitação de 250 rpm, a 37 °C, por 16 horas. 

Após este período, 0,5 mL de cada cultura saturada foi adicionado a frascos 

Erlenmeyers (oito frascos com capacidade de 250 mL, cinco para cada uma das 

duas proteínas) contendo 50 mL de meio de cultura LB com 35 μg/mL de canamicina 

e 35 μg/mL de cloranfenicol e incubados sob agitação de 250 rpm a 37 °C até atingir 

uma DO600nm entre 0,4 e 0,5. Após atingir a DO necessária, foram adicionadas aos 

frascos quatro diferentes concentrações de IPTG (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,8 mM). Após 

adição, os frascos foram mantidos por 4 horas a 37 °C e 250 rpm para indução das 

proteínas recombinantes. Após cada tempo de coleta (1, 2, 4 e 16 horas após a 

indução), 10 mL de cultura foram coletados de cada frasco, centrifugados a 5.000 

rpm por 15 minutos a 4 °C e o precipitado de bactérias foi ressupendido em 1 mL de 

tampão de lise (50 mM Tris-HCl, 500 mM NaCl, 0,5% Triton X-100, 10% glicerol, 

0,01% NaN3).  



38 
 

As células ressuspendidas foram lisadas por sonicação em banho de água e 

gelo (1 minuto; 30 segundos on; 10 segundos off, 20% de potência) em sonicador 

Sonifier® S-250D (Branson). 25 μL do lisado (proteína total) de cada amostra foram 

aliquotados e mantidos em gelo para posterior aplicação na SDS-PAGE. O lisado foi 

centrifugado a 16.000 x g por 20 minutos, a 4 °C, sendo o sobrenadante coletado e 

estocado em gelo. O precipitado foi ressuspendido em 1 mL de água ultrapura e 

reservado em gelo. As amostras (lisado, precipitado e sobrenadante) foram 

preparadas para a SDS-PAGE. Para tanto, a 25 μL de cada fração foram 

adicionados igual volume de água ultrapura e de tampão de amostra 3 X [150 mM 

Tris-HCl pH 6,8; 6% SDS; 30% glicerol (v/v); 16% β-mercaptoetanol (v/v); 0,3% azul 

de bromofenol], perfazendo um total de 75 μL. As amostras foram fervidas por 5 

minutos, estocadas em gelo e, após resfriadas, foram aplicados 15 µL no gel de 

SDS-PAGE (gel de concentração a 4,3% e gel de separação a 12%), juntamente 

com 6 µL do padrão de massa molecular Precision Plus Protein™ Unstained 

Standards (Bio-Rad). A corrida foi realizada no sistema Mini-PROTEAN 

Electrophoresis System (Bio-Rad) a 200V, segundo protocolo já descrito acima. 

 

4.3.5 Expressão em larga escala das proteínas recombinantes 
 

Após verificação da melhor condição para a solubilidade das proteínas 

recombinantes ExsF e ExsG, foi feita a expressão em larga escala. Uma vez que 

estas foram solúveis a 37 °C, a expressão em larga escala foi realizada a 28 °C. A 

escolha pela redução da temperatura foi baseada no fato de que baixas 

temperaturas facilitam o correto empacotamento das proteínas recém sintetizadas, 

reduzindo a precipitação e/ou a formação de corpos de inclusão. Além disso, foi 

escolhida a menor concentração de IPTG (0,1 mM), para que a expressão também 

ocorresse de forma mais lenta. A obtenção de proteínas na forma solúvel é 

fundamental para sua futura manipulação. 

Para expressão em larga escala, uma colônia de cada construção plasmidial foi 

inoculada em 50 mL de meio de cultura líquido LB contendo 35 μg/mL de 

canamicina e 35 μg/mL de cloranfenicol e mantidas sob agitação de 250 rpm a 37 °C 

por 16 horas. Após este período, 5 mL de cada cultura saturada foram adicionados a 
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frascos Erlenmeyers de 2 L contendo 1 L de meio de cultura LB com 35 μg/mL de 

canamicina e 35 μg/mL de cloranfenicol e incubados sob agitação de 250 rpm a 37 

°C até atingir uma DO600nm entre 0,4 e 0,5. Após atingir a DO necessária, foi 

adicionado 0,1 mM de IPTG e as amostras foram induzidas por 4 horas a 28 °C e 

250 rpm. 

Após o período de indução, as amostras foram centrifugadas a 25.000 x g por 

25 minutos a 4 ºC. O precipitado foi coletado e ressuspendido em 100 mL de tampão 

A (100 mM Tris-HCl pH 8,0, 500 mM NaCl, 10% glicerol (v/v), 0,5 % Tween 20, 30 

mM imidazol, 0,01% NaN3) e sonicado (5 minutos; 10 segundos on; 10 segundos off, 

100% de potência) em sonicador Sonifier® S-250D (Branson). O lisado foi 

centrifugado a 25.000 x g por 25 minutos, a 4 °C, sendo o sobrenadante coletado e 

estocado a -20 °C para futura utilização nos processos de purificação das proteínas 

recombinantes. 

 

4.3.6 Purificação das proteínas recombinantes 
 

4.3.6.1 Purificação da proteína ExsF 
 

 O sobrenadante resultante da expressão em larga escala da proteína ExsF foi 

utilizado inicialmente na cromatografia de afinidade por íons metálicos, através do 

uso da coluna de gravidade (3 mL) contendo resina Ni-NTA Agarose ligadas ao 

níquel (Qiagen). A coluna foi equilibrada com 50 mL de tampão A (100 mM Tris-HCl 

pH 8,0, 500 mM NaCl, 10% glicerol (v/v), 0,5 % Tween 20, 30 mM imidazol, 0,01% 

NaN3) e o sobrenadante foi aplicado em fluxo lento. A seguir, a coluna foi lavada 

com 50 mL do mesmo tampão A e, em seguida, as proteínas foram eluídas da 

coluna pela aplicação lenta de 50 mL de tampão B (100 mM Tris-HCl pH 8,0, 500 

mM NaCl, 10% glicerol (v/v), 0,5 % Tween 20, 500 mM imidazol, 0,01% NaN3), 

possuindo cada fração 5 mL de volume. Todas as frações [total, sobrenadante, 

precipitado, flow through (proteínas que passam pela coluna sem se ligar a ela), 

washing (volume resultante da lavagem da coluna) e eluato] foram coletadas e 

analisadas na SDS-PAGE (protocolo já descrito no tópico 4.5.4). 
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As frações eluídas resultantes da primeira purificação foram reunidas em um 

único tubo e dialisadas para a retirada do imidazol, sendo feita em paralelo a 

digestão com SUMO Protease (2U/µL) para retirada da cauda His-SUMO. A diálise 

ocorreu por 16 horas à temperatura ambiente utilizando 1 L de tampão de diálise (50 

mM Tris-HCl pH 8,0, 100 mM NaCl, 10% glicerol, 0,01% NaN3). Após dialisada, a 

amostra foi recarregada na coluna de gravidade (3 mL) contendo resina ligada ao 

níquel (equilibrada com o tampão A), sendo desta vez, recuperado o flow through 

contendo a proteína recombinante ExsF.  

 

4.3.6.2 Purificação da proteína ExsG 
 

Ao iniciar a purificação da proteína ExsG, constatou-se que esta apresentava 

pouca afinidade com a coluna de níquel. Com isso, antes da purificação por 

cromatografia de afinidade contendo níquel como íon metálico, foi realizada a 

precipitação com sulfato de amônio em diferentes concentrações de saturação (30 e 

50%). Após este procedimento, as frações precipitadas e os sobrenadantes foram 

coletados e analisados na SDS-PAGE. A fração contendo a proteína de interesse, 

reversivelmente precipitada, foi então ressuspendida com 50 mL do tampão A (100 

mM Tris-HCl pH 8,0, 500 mM NaCl, 10% glicerol (v/v), 0,5 % Tween 20, 30 mM 

imidazol, 0,01% NaN3) e a metade do volume foi utilizado na coluna de afinidade a 

níquel. A coluna foi equilibrada com 50 mL de tampão A (o mesmo utilizado na 

eluição da amostra) e após carregadas as proteínas, a coluna foi lavada com 50 mL 

do mesmo tampão A e, em seguida, estas foram eluídas da coluna pela aplicação 

lenta de 50 de tampão B (100 mM Tris-HCl pH 8,0, 500 mM NaCl, 10% glicerol (v/v), 

0,5 % Tween 20, 500 mM imidazol, 0,01% NaN3), possuindo cada fração 5 mL de 

volume. Todas as frações (total, sobrenadante, pellet, flow through, washing e 

eluato) foram coletadas e analisadas na SDS-PAGE. 

As frações eluídas resultantes da primeira purificação foram reunidas em um 

único tubo e dialisadas para a retirada do imidazol, sendo feita em paralelo, a 

digestão com SUMO Protease (2U/µL) para retirada da cauda His-SUMO. A diálise 

ocorreu por 16 horas à temperatura ambiente utilizando 1 L de tampão de diálise (50 

mM Tris-HCl pH 8,0, 100 mM NaCl, 10% glicerol, 0,01% NaN3). Após dialisada, a 
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amostra foi concentrada para 1 mL utilizando filtros Amicon® (Merck Millipore) de 30 

kDa através de centrifugações sucessivas a 3.000 x g por 15 minutos a 25 °C até um 

volume de 1 mL.  

A amostra concentrada foi utilizada na cromatografia de exclusão por 

tamanho, através do uso da coluna HiPrep Sephacryl HR columns – S-100-HR (GE 

Healthcare) acoplada ao cromatógrafo ÄTKA™ purifier (GE Healthcare) para 

separação da cauda His-SUMO. A coluna foi equilibrada com 120 mL de tampão A 

(20 mM Tris-HCl pH 8,0, 300 mM NaCl, 5% glicerol, 0,01% NaN3) e a amostra foi 

aplicada na mesma utilizando os seguintes parâmetros do cromatógrafo: volume de 

amostra (3 mL), pressão da coluna (0,3 MPa), fluxo de injeção de amostra (0,3 

mL/min), volume da eluição (150 mL) e volume da fração coletada (2 mL). A eluição 

foi feita com o tampão A e absorbância a 280nm do volume eluído foi monitorado 

pelo cromatógrafo. As frações que apresentaram um pico de absorbância a 280 nm 

no perfil cromatográfico foram coletadas e utilizadas na SDS-PAGE. 

As amostras purificadas foram reunidas e concentradas utilizando filtros 

Amicon® (Merck Millipore) de 30 kDa através de centrifugações sucessivas a 3.000 

x g por 15 minutos a 25 °C até um volume aproximadamente 300 µL. Todo o 

processo de purificação foi repetido várias vezes a fim de se obter quantidade de 

proteína suficiente para utilização nos ensaios iniciais de cristalização. 

 
4.4 Ensaios cristalográficos 

 

As amostras concentradas de proteínas foram submetidas ao teste de pré-

cristalização utilizando o kit PTC™ Pre Crystallization Test HR2-140 (Hampton 

Research), segundo instruções do fabricante. Este teste possui a finalidade de 

verificar se a amostra possui concentração adequada a ser utilizada nos ensaios de 

cristalização. 

As amostras selecionadas no pré-teste foram utilizadas nos ensaios de 

cristalização através dos kits PEG/Ion (Hampton Research), Crystal Screen 

(Hampton Research), Crystal Screen 2 (Hampton Research), mais dois kits 

fornecidos pela University of California, Berkeley ainda não comerciais. Cada kit 

possui 96 condições de cristalização, sendo testadas, portanto, 480 condições. 
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Após o screening utilizando os kits, as condições favoráveis de acordo com as 

indicações dos fabricantes foram escolhidas para serem utilizadas nas placas de 24 

poços, onde há o refinamento utilizando condições próximas àquelas que 

apresentaram padrões de cristalização promissores.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
5.1 PCR quantitativa em tempo real (qRT-PCR) 
 
5.1.1 Expressão relativa dos genes exsF e exsG  
 

A análise da expressão relativa dos genes exsF e exsG de Xac após infecção 

em folhas de limão cravo, revelou que estes foram reprimidos nos tempos 48 e 120 

horas após a infecção, e foram induzidos, cerca de dez vezes mais, após 72 horas 

de infecção em relação aos genes da Xac multiplicada em condições não infectantes 

(Figura 9).  

 

 
 

Figura 9: Expressão relativa dos genes exsF e exsG de Xac nos três tempos (48, 72 
e 120 h) após inoculação em folhas de limão cravo comparada com a Xac 
inoculada em meio de cultura NB (controle). Os valores do eixo y (Fold 
Change) indicam a expressão dos genes nos tratamentos em relação ao 
controle. Valores < 0,5 indicam que o gene foi reprimido e > 2,0 que o 
gene foi induzido. 
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Os genes exsF e exsG estão localizados em sequência no genoma da Xac, 

nas posições 3.687.521 a 3.687.880 e 3.687.877 a 3.688.884 da fita complementar, 

respectivamente (DA SILVA et al., 2002). Este é um indicativo de que fazem parte 

de um operon. Isto explica o fato dos dois genes apresentarem padrões de 

expressão semelhantes. 

Estudos mostram a participação dos sistemas de dois componentes na 

regulação de genes pertencentes aos T2SS e T3SS (GUO et al., 2011). Em estudo 

avaliando a expressão gênica diferencial de 29 genes relacionados ao T3SS de Xac 

inoculada em laranja doce (C. sinensis) (JACOB, 2009), todos os genes foram 

induzidos após 72 horas de infecção, com o gene hpa1 apresentando a maior taxa 

de expressão em relação aos demais genes testados. Este gene é regulado pela 

proteína HrpX, componente regulador de um sistema de dois componentes, cujo 

gene codificador hrpX também foi induzido após 72 horas. O T3SS é responsável 

por injetar os fatores patogênicos diretamente dentro das células hospedeiras, sendo 

um dos mais importantes sistemas de virulência e patogenicidade das bactérias 

Gram-negativas (BÜTTNER; BONAS, 2002).  

Análises in silico utilizando o banco de dados do NCBI mostraram que a 

proteína codificada pelo gene exsF da Xac possui 100% de identidade com 

reguladores de resposta contendo o domínio receptor “CheY” das espécies X. 

axonopodis pv. punicae, X. citri pv. mangiferaeindicae, X. axonopodis pv. 

malvacearum, X. axonopodis pv. glycines e X. campestris pv. viticola. A proteína 

possui também similaridade significativa com a “chemotaxis protein CheY” de 

Stenotrophomonas rhizophila (64%) e com uma proteína hipotética de Pseudomonas 

luteola (54%). O domínio “CheY” é bastante conservado e está presente na 

regulação de proteínas com diferentes funções, tais como reguladores de nitrato e 

nitrogênio, esporulação, receptores de etileno, dentre outros (InterPro, 

http://www.ebi.ac.uk/interpro/entry/IPR011006). Em E. coli, as proteínas OmpC e 

OmpF possuem este domínio e estão envolvidas em respostas adaptativas da 

bactéria, como a osmorregulação (NAGASAWA et al., 1992). 

O gene exsG de Xac, por sua vez, codifica uma proteína com 100% de 

identidade com uma quinase da espécie X. campestris pv. viticola, 99% com as 

espécies X. axonopodis pv. phaseoli e X. fuscans e 71% de identidade com a 

http://www.ebi.ac.uk/interpro/entry/IPR011006
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quinase da espécie Stenotrophomonas rhizophila. A proteína possui o domínio PAS 

cuja superfamília é encontrada em Archaea, Eubacteria e Eukarya. Estes domínios 

são importantes módulos de sinalização que monitoram mudanças na luz, potencial 

redox, oxigênio, pequenos ligantes e, diferente de outros domínios sensores, estão 

localizados no citosol (TAYLOR; ZHULIN, 1999). 

A proteína HrpG representa a mais estudada dentre os sistemas de dois 

componentes de Xanthomonas (WENGELNIK; ACKERVEKEN; BONAS, 1996; 

YAMAZAKI; HIRATA; TSUYUMU, 2008). Como discutido acima, esta proteína 

possui o domínio OmpR, um regulador de resposta com receptor do tipo “CheY”, 

como o encontrado na proteína ExsF. A proteína HrpG, juntamente com a HrpX, 

regulam a expressão de genes hrp, componentes do T3SS. Estudos relatam que 

HrpG e HrpX também regulam genes do T2SS, sistema responsável pela secreção 

de proteases, lipases e enzimas degradativas da parede celular importantes no 

processo infeccioso (GUO et al., 2011; YAMAZAKI; HIRATA; TSUYUMU, 2008).  

Diante do discutido, observa-se a pluralidade de funções de sistemas 

reguladores de dois componentes, tanto no fitness bacteriano como na sua 

patogenicidade. A avaliação da expressão gênica dos genes exsF e exsG de Xac, 

em condições infectantes, mostrou que estes possuem relação com a 

patogenicidade de Xac, uma vez que foram induzidos, cerca de dez vezes mais, 

após 72 horas de contato da Xac com a planta hospedeira. Sistemas de dois 

componentes participam da indução e repressão de genes envolvidos na 

patogênese. Estudos futuros envolvendo transcriptômica e proteômica podem 

auxiliar em um melhor entendimento da real função deste sistema em Xac. Outra 

informação importante a ser desvendada é qual seria o agente ativador deste 

sistema de dois componentes. 

 

5.2 Mutação sítio-dirigida e ensaios in vitro e in planta 
 

A técnica de mutação sítio-dirigida por PCR, através de troca alélica utilizando 

um vetor suicida, é uma ferramenta simples e útil no desenvolvimento de linhagens 

mutantes. No presente trabalho, foi obtido o mutante duplo dos genes exsF e exsG 

de Xac que codificam proteínas pertencentes a um sistema de dois componentes 
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ainda não caracterizado para a espécie. A Figura 10 ilustra os fragmentos de PCR 

obtidos nas 3 PCRs necessárias na etapa inicial da técnica. Todos os fragmentos 

apresentaram o tamanho esperado, ou seja, 126 pb (PCR A-B), 106 pb (PCR C-D) e 

232 pb (PCR A-D). 

Após transformação em Xac com a construção 3135/3136-pOK1, treze 

colônias foram obtidas e duas foram utilizadas para a confirmação da mutação, 

inicialmente por PCR, utilizando os oligonucleotídeos A e D. Como controles, foram 

utilizados o DNA genômico de Xac 306 selvagem e o produto de PCR resultante da 

PCR de ligação. As duas colônias selecionadas amplificaram fragmentos com o 

tamanho esperado após a deleção (232 pb) (Figura 11). A Xac selvagem amplificou 

o fragmento correspondente à região sem a deleção (985 pb).  

Uma das duas colônias positivas no primeiro teste de confirmação da 

mutação foi analisada através de sequenciamento. Para tanto, o fragmento gerado 

após a PCR foi purificado do gel de agarose e utilizado como molde nas reações de 

sequenciamento utilizando os oligonuclotídeos A e D. Após o sequenciamento foi 

possível identificar a deleção do fragmento através do alinhamento múltiplo das 

sequências realizado através do algoritmo T-Coffee (http://www.ebi.ac.uk/) (Figura 

12). 

 

 
Figura 10: Produtos resultantes das PCRs primárias (AB e CD) e de ligação (AD). M 

– Padrão de peso molecular (GeneRuler™ 100 pb DNA Ladder, 
Fermentas). Gel de agarose 1% (m/v) corado com brometo de etídio 
(1μg/mL). 

http://www.ebi.ac.uk/
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Figura 11: Produtos de PCR obtidos para confirmação da mutação nas duas 

colônias selecionadas (Col 1 e Col 2). WT – linhagem XAC 306 
selvagem, AD – produto de PCR resultante da PCR de ligação, M – 
Padrão de peso molecular (GeneRuler™ 1 kb DNA Ladder, 
Fermentas). Gel de agarose 1% (m/v) corado com brometo de etídio 
(1μg/mL). 

 

Os ensaios de patogenicidade em folhas de limoeiro cravo revelaram que o 

mutante duplo de Xac Δ3135/3136 foi assintomático em contraste com a linhagem 

306 selvagem de Xac (Figura 13). Resultados semelhantes foram obtidos em estudo 

anterior com o mutante simples para o gene exsG (LAIA et al., 2009), produzido 

através da técnica de mutagênese aleatória por transposon (Tn5). O mutante 

produzido por Laia et al. (2009) apresenta uma mutação simples na região 

promotora do gene exsG de Xac (Δ3136) e não induziu os sintomas clássicos da 

doença, e sim uma forte resposta de hipersensibilidade. Em outro estudo 

envolvendo mutantes do sistema de dois componentes ColR/ColS já caracterizado 

em Xac (YAN; WANG, 2011), ambos os mutantes simples e duplo foram 

assintomáticos em folhas de C. paradise.  
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Figura 12: Alinhamento de umas das sequências resultantes do sequenciamento do 
mutante Δ3135/3136 utilizando o algoritmo Clustal W 
(http://www.ebi.ac.uk/). A região tracejada corresponde ao fragmento 
deletado. 

  

http://www.ebi.ac.uk/
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Figura 13: Sintoma observado após dezesseis dias da inoculação das linhagens 
Xac 306 selvagem e do mutante duplo Δ3135/3136 na parte adaxial da 
folha de limoeiro cravo. 

 

 A curva de crescimento bacteriano em folhas de limoeiro cravo, em seis 

tempos de coleta, revelou que a mutação nos genes exsF e exsG reduziu a 

capacidade de multiplicação da bactéria in planta (Figura 14). Em cada tempo, 

observou-se uma redução significativa na população da linhagem mutante 

Δ3135/3136 em comparação com a Xac selvagem. Em contrapartida, a velocidade 

de crescimento das duas linhagens foi semelhante em meio de cultura líquido NB 

(Figura 15). Estes resultados sugerem que o sistema de dois componentes 

ExsF/ExsG possui um importante papel na multiplicação e virulência da Xac em 

citros, uma vez que sua ausência não alterou a viabilidade da bactéria in vitro. 

Resultado semelhante foi reportado para o sistema de dois componentes ColR/ColS 

no fitopatógeno X. campestris 8008, causadora da podridão negra em crucíferas 

(ZHANG et al., 2008) e em Xac (YAN; WANG, 2011). Os autores provaram que o 

sistema ColR/ColS regula positivamente a produção de lipopolissacarídeo, composto 

que auxilia o crescimento da Xac in planta, além de regular a expressão de genes de 

virulência (YAN; WANG, 2011).   
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Figura 14: Curva de crescimento das linhagens Xac 306 selvagem e do mutante 

duplo Δ3135/3136 inoculadas em folha de limoeiro cravo. A mutação nos 
genes exsF e exsG reduziu significativamente a capacidade da 
multiplicação da bactéria in planta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Curva de crescimento das linhagens Xac 306 selvagem e do mutante 

duplo Δ3135/3136 inoculadas em meio de cultura líquido NB. A mutação 
não reduziu a capacidade de multiplicação da bactéria in vitro. 

 

  A relação dos sistemas de dois componentes com o T2SS já foi reportada 

(GUO et al., 2011). O T2SS é responsável pela secreção de enzimas associadas à 

degradação de tecidos do hospedeiro, tais como pectatoliase, poligalacturonase e 

celulase (SALMOND; REEVES, 1993). Este processo de degradação é fundamental 
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para manutenção do patógeno na planta, pois gera produtos essenciais à sua 

sobrevivência. A perda da capacidade de multiplicação da linhagem mutante 

Δ3135/3136 no hospedeiro, comparada com sua multiplicação semelhante à 

linhagem selvagem em meio de cultura NA, sugere que o sistema de dois 

componentes ExsF/ExsG pode também estar relacionado ao T2SS. A hipótese é de 

que a bactéria não tenha acesso aos nutrientes da planta devido à deficiência de 

enzimas degradativas. 

 Para investigar o efeito da deleção dos genes exsF e exsG de Xac na 

produção de biofilme, este foi mensurado através da multiplicação das linhagens 

selvagem e mutante em tubos de borosilicato, como descrito em Material e Métodos. 

O mutante Δ3135/3136 mostrou uma redução significativa na formação de biofilme 

(Figura 16). Resultado semelhante foi observado em Xac quando o sistema de dois 

componentes ColR/ColS foi nocauteado (YAN; WANG, 2011). 

Em um estudo funcional, Gottig et al. (2010) sugeriu que a Xac utiliza vários 

mecanismos para colonizar e invadir seu hospedeiro. A bactéria pode fixar-se à 

superfície do hospedeiro através de adesinas, como a proteína hemaglutinina 

filamentosa FhaB (GOTTIG et al. 2009). Após sua fixação, a bactéria injeta efetores 

de patogenicidade no hospedeiro através do sistema de secreção tipo III. A partir 

daí, afim de prolongar a sua sobrevivência e colonização, a bactéria produz 

biofilmes, através da produção de exopolissacarídeos (EPS), goma de xantana e 

FhaB (HUANG; LU; CHEN, 2013). 

O biofilme possui papel na adesão e proteção das bactérias contra agentes 

bióticos e abióticos. Ele é composto por polissacarídeos, proteínas e ácidos 

nucleicos (SENA-VÉLEZ et al., 2014). Em bactérias fitopatogênicas, o biofilme age 

como um fator de virulência nos estágios iniciais de colonização e infecção 

(FLEMMING; WINGENDER, 2010; GUTTENPLAN; KEARNS, 2013). Em Xac, vários 

fatores estão ligados à colonização e formação de biofilme, dentre eles estão o 

sistema de dois componentes ColS/ColR (YAN; WANG, 2011), o sensor do sistema 

de dois componentes RbfS (LI; WANG, 2011) e o regulador de resposta do sistema 

de dois componentes BfdR (HUANG; LU; CHEN, 2013). Entretanto, as vias 

regulatórias destes genes são pouco investigadas.  
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Figura 16: Formação de biofilme pelas linhagens Xac 306 selvagem e mutante 
Δ3135/3136 em tubos de vidro tipo borosilicato visualizados através da 
coloração com 0,1% de violeta cristal. Os tubos representam três das 
cinco repetições. S – selvagem, M – mutante. A quantificação foi 
realizada através da mensuração da densidade ótica à 590 nm das 
amostras dissolvidas em etanol 95%. O experimento foi realizado com 
cinco replicatas e os valores apresentados representam a média e o 
respectivo desvio padrão.  

 
Os resultados encontrados no presente estudo ilustram que o sistema de dois 

componentes ExsF/ExsG também está relacionado à produção de biofilme em Xac 

e, portanto, possui grande importância na patogenicidade bacteriana. 

 
5.3 Expressão heteróloga das proteínas ExsF e ExsG 
 
5.3.1 Isolamento e clonagem dos genes exsF e exsG  
 

 A etapa inicial da expressão heteróloga em E. coli corresponde à obtenção do 

fragmento de DNA que contem a sequência que codifica a proteína de interesse. No 

presente trabalho, estes foram obtidos por PCR utilizando os oligonucleotídeos 

específicos para amplificar desde a metionina inicial até o códon de terminação de 

cada gene, o que resultou na obtenção de bandas únicas com o tamanho esperado 

para os genes exsF (360 pb) e exsG (1008 pb) (Figura 17). 
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Figura 17: Produtos de PCR obtidos com os oligonucleotídeos específicos para os 
genes exsF e exsG. M – Padrão de peso molecular (GeneRuler™ 1 kb 
DNA Ladder, Fermentas). Gel de agarose 1% (m/v) corado com brometo 
de etídio (1μg/mL). 

 

Após isolados, os fragmentos foram clonados no vetor de expressão pET 

SUMO (Invitrogen) e as construções foram sequenciadas a fim de se confirmar a 

identidade dos fragmentos e sua posição no vetor. Uma construção correta para 

cada gene foi utilizada na transformação de células quimicamente competentes de 

E. coli Rosetta™(DE3) pLysS (Novagen). Três colônias para cada gene foram 

selecionadas para expressão em pequena escala. 

 

5.3.2 Expressão em pequena escala 
 

 Três colônias de células E. coli Rosetta™(DE3) pLysS (Novagen) contendo as 

construções corretas para cada gene foram utilizadas no ensaio de expressão em 

pequena escala. Todas as colônias expressaram as proteínas de interesse após a 

indução por IPTG (Figura 18). 
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Figura 18: SDS-PAGE das proteínas ExsF (A) e ExsG (B) recombinantes, induzidas 
em três diferentes clones (1 a 3). A proteína ExsF expressa na forma de 
proteína de fusão (seta) possui uma massa molecular de 13 kDa mais 
16,0 kDa (sumo protease e calda de histidina), totalizando 29 kDa. A 
proteína ExsG na forma de proteína de fusão (seta) possui uma massa 
molecular de 37 kDa mais 16 kDa (sumo protease e calda de histidina), 
totalizando 53 kDa. NI – amostras não induzidas, I – amostras induzidas 
com 0,4 mM de IPTG, M – marcador molecular (Precision Plus Protein™ 
Unstained Standards, Bio-Rad®). Gel de poliacrilamida 12% corado com 
Coomassie brilliant blue R-250. 

   

5.3.3 Teste de solubilidade das proteínas recombinantes 
 

 Após confirmada a expressão, uma colônia para cada gene foi selecionada 

para o teste de solubilidade das proteínas recombinantes. Os resultados mostraram 

que estas eram solúveis nas condições utilizadas (Figuras 19 e 20) e, desta 

maneira, apropriadas para serem utilizadas na expressão em larga escala e 

posterior purificação. A proteína ExsF apresentou maiores quantidades na forma 

solúvel após indução a 37 °C por quatro horas utilizando 0,1 mM de IPTG. Já a 

proteína ExsG foi expressa de forma solúvel em maiores quantidades após indução 

a 37 °C por duas horas utilizando 0,1 mM de IPTG. A solubilidade das proteínas foi 

avaliada por SDS-PAGE das frações total, sobrenadante e precipitado obtidas após 

a lise das células de E. coli Rosetta™(DE3) pLysS e centrifugação do lisado. 
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 Uma vez que as proteínas foram expressas de forma solúvel a 37 °C, a 

expressão em larga escala foi realizada utilizando 28 °C. A redução na temperatura 

auxilia o correto empacotamento das proteínas e consequente solubilidade. 

 

 

Figura 19: SDS-PAGE do teste de solubilidade da proteína ExsF recombinante 
utilizando 37 °C como temperatura de incubação bacteriana. T – 
proteínas totais, S – sobrenadante, P – precipitado, M – marcador 
molecular (Precision Plus Protein™ Unstained Standards, Bio-Rad®). A 
seta indica que a proteína foi produzida na forma solúvel. Gel de 
poliacrilamida 12% corado com Coomassie brilliant blue R-250. 

 

 

 



55 
 

 

Figura 20: SDS-PAGE do teste de solubilidade da proteína ExsG recombinante 
utilizando 37 °C como temperatura de incubação bacteriana. T – 
proteínas totais, S – sobrenadante, P – precipitado, M – marcador 
molecular (Precision Plus Protein™ Unstained Standards, Bio-Rad®). A 
seta indica que a proteína foi produzida na forma solúvel. Gel de 
poliacrilamida 12% corado com Coomassie brilliant blue R-250. 

  
5.3.4 Purificação da proteína ExsF 

 
 A primeira etapa de purificação da proteína ExsF revelou que a maior parte da 

proteína se ligou ao níquel presente na coluna, eliminando uma quantidade 

considerável de contaminantes (Figura 21).  

 Após digestão com SUMO protease e diálise, as frações eluídas na primeira 

etapa de purificação foram reaplicadas na coluna de níquel a fim de eliminar a cauda 

His-SUMO. Os resultados mostraram que toda a proteína ExsF foi degradada 

durante o processo de digestão e diálise (Figura 22). 
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Figura 21: SDS-PAGE da purificação da proteína ExsF recombinante em coluna de 
gravidade carregada com níquel. T – proteína total, S – sobrenadante, P 
– precipitado, FT – flow through (proteína que não se ligou à coluna), W1 
e W2 – lavagens da coluna, 1-7 – frações eluídas. A seta indica a banda 
correspondente à proteína recombinante ExsF mais o His-SUMO-tag (29 
kDa). M – marcador molecular (Precision Plus Protein™ Unstained 
Standards, Bio-Rad®). Gel de poliacrilamida 12% corado com 
Coomassie brilliant blue R-250. 

 

 A fim de solucionar o problema da proteólise, inibidores de protease foram 

adicionados na etapa inicial do processo de purificação, antes da sonicação das 

amostras. Quatro inibidores foram utilizados (1 mL/100 mL 200 mM Na4P2O7, 1 

mL/100 mL 0,1 M Na3O4V, 1 mL/100 mL 1 M Benzamidina, 1 mL/100 mL 1 M β-

glicerofosfato). Os resultados mostraram que estes foram insuficientes para 

manutenção da integridade da proteína ExsF, que permaneceu degradada após a 

purificação em coluna de níquel (Figura 23). 
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Figura 22: SDS-PAGE da purificação da proteína ExsF recombinante (após 
digestão com SUMO protease) em coluna de gravidade carregada com 
níquel. FT1, FT2 e FT3 – flow through (frações que não se ligaram à 
coluna), W – lavagem da coluna, EL – fração eluída. A seta indica a 
região onde apareceria a proteína recombinante ExsF sem a His-
SUMO-tag (13,2 kDa). M – marcador molecular (Precision Plus 
Protein™ Unstained Standards, Bio-Rad®). Gel de poliacrilamida 
17,5% corado com Coomassie brilliant blue R-250. 

 
A fim de evitar a degradação da proteína ExsF, uma segunda alternativa foi 

utilizada, a co-expressão e co-purificação das proteínas ExsF e ExsG, uma vez que 

estas fazem parte de um sistema de dois componentes. A hipótese era de que a 

proteína ExsF necessitaria do seu par do sistema para se tornar estável. Entretanto, 

os resultados mostraram que a proteína novamente foi degradada, obtendo-se 

apenas a proteína ExsG purificada (dados não apresentados). 

Análises in silico foram realizadas a fim de se encontrar indícios do porquê da 

degradação da proteína ExsF durante seu processo de purificação. Através da 

utilização da sequência nucleotídica do seu gene codificador exsF no algorítimo 

blastx (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), pôde-se constatar que esta proteína 

apresenta o domínio “CheY-like” incompleto. Este poderia ser um indicativo de que 

houve problema na anotação do gene e sua sequência não esteja completa. 

Entretanto, esta análise não é suficiente para tal afirmação. Outra hipótese é de que 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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haja algum problema intrínseco na proteína em questão e esta não seja passível de 

purificação nas condições utilizadas. 

 

Figura 23: SDS-PAGE da purificação da proteína ExsF recombinante (após 
digestão com SUMO protease) utilizando inibidores de protease em 
coluna de gravidade carregada com níquel. W – lavagem da coluna, EL 
– fração eluída, FT1, FT2 e FT3 – flow through (frações que não se 
ligaram à coluna). A seta indica a região onde apareceria a proteína 
recombinante ExsF sem a His-SUMO-tag (13,2 kDa). M – marcador 
molecular (Precision Plus Protein™ Unstained Standards, Bio-Rad®). 
Gel de poliacrilamida 17,5% corado com Coomassie brilliant blue R-
250. 

  

 Diante do problema enfrentado não foi possível obter a proteína ExsF pura e 

prosseguir com os ensaios iniciais de cristalização para esta proteína. 
 

5.3.5 Purificação da proteína ExsG 

 

A primeira etapa de purificação da proteína ExsG revelou que a maior parte 

da proteína não se ligou ao níquel presente na coluna (Figura 24). Com isto, antes 

de carregar novamente a amostra nesta coluna, foi realizada uma precipitação com 

duas concentrações de saturação de sulfato de amônio (30% e 50%) afim de 

aumentar a afinidade da proteína com a coluna de níquel através da desnaturação 

reversível pela adição de sal (Figura 25). 
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Figura 24: SDS-PAGE da purificação da proteína ExsG recombinante em coluna de 
gravidade carregada com níquel. L – load (amostra carregada na 
coluna), FT – flow through (proteína que não se ligou à coluna), W1 e W2 
– lavagens da coluna, E1-E4 – frações eluídas. A seta indica a banda 
correspondente à proteína recombinante ExsG mais o His-SUMO-tag 
(53 kDa). M – marcador molecular (Precision Plus Protein™ Unstained 
Standards, Bio-Rad®). Gel de poliacrilamida 15% corado com 
Coomassie brilliant blue R-250. 

 

Os resultados da purificação em coluna de níquel da fração 30P da 

precipitação com sulfato de amônio mostraram que a maior parte da proteína se 

ligou à coluna de níquel. Entretanto, a amostra permaneceu com grande quantidade 

de contaminantes (Figura 26). 
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Figura 25: SDS-PAGE da precipitação com sulfato de amônio (SA) da proteína 
ExsG recombinante. AP – amostra antes da precipitação, 30T – fração 
total após adição de 30% de SA, 30S – fração sobrenadante após 
adição de 30% de SA, 30P - fração precipitada após adição de 30% de 
SA, 50T – fração total após adição de 50% de SA,  50S – fração 
sobrenadante após adição de 50% de SA, 50P - fração precipitada após 
adição de 50% de SA. A seta indica a fração onde se encontra a 
proteína de interesse. Observa-se que uma quantidade considerável de 
contaminantes foi eliminada. M – marcador molecular (Precision Plus 
Protein™ Unstained Standards, Bio-Rad®). Gel de poliacrilamida 15% 
corado com Coomassie brilliant blue R-250. 

 

 As frações eluídas resultantes da purificação em coluna de níquel foram 

concentradas, dialisadas e digeridas com SUMO protease afim de se eliminar a His-

SUMO-tag. Em seguida, a amostra foi concentrada e carregada em coluna de 

exclusão por tamanho utilizando a resina Superdex 100 (GE Healthcare). Os 

resultados mostram que a proteína se tratava de uma agregado, sendo liberada da 

coluna nas frações anteriores ao esperado (Figura 27). Foi possível separar a His-

SUMO-tag da proteína de interesse. 
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Figura 26: SDS-PAGE da purificação da proteína ExsG recombinante em coluna de 
gravidade carregada com níquel após precipitação com sulfato de 
amônio. L – load (amostra carregada na coluna), FT – flow through 
(proteína que não se ligou à coluna), W1 e W2 – lavagens da coluna, E1-
E3 – frações eluídas. A seta indica a banda correspondente à proteína 
recombinante ExsG mais o His-SUMO-tag (53 kDa). M – marcador 
molecular (Precision Plus Protein™ Unstained Standards, Bio-Rad®). 
Gel de poliacrilamida 15% corado com Coomassie brilliant blue R-250. 

 

 Afim de eliminar os contaminantes da amostra resultante da purificação por 

exclusão de tamanho, esta foi dialisada com uma concentração salina reduzida (100 

mM NaCl) para serem utilizadas na cromatografia por troca iônica. Entretanto, toda a 

amostra precipitou de forma irreversível, se mostrando instável em baixa 

concentração salina. Outra alternativa foi utilizada a fim de reduzir os contaminantes 

presentes na amostra. Após sonicação das células (início da purificação) o 

sobrenadante foi dividido em quatro partes, sendo cada parte purificada 

isoladamente. Foi obtida uma amostra mais pura, porém com concentração inferior à 

indicada para os ensaios de cristalização. 
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Figura 27: SDS-PAGE da purificação da proteína ExsG recombinante em coluna de 
exclusão por tamanho (Superdex 100, GE Helthcare) após digestão com 
SUMO protease. L – load (amostra carregada na coluna), 15-20 – 
frações contendo a proteína ExsG, 27-30 – frações contendo a cauda 
His-SUMO. A seta indica a banda correspondente à proteína 
recombinante ExsG (37 kDa) e a seta pontilhada indica a banda 
correspondente à His-SUMO-tag (16 kDa). M – marcador molecular 
(Precision Plus Protein™ Unstained Standards, Bio-Rad®). Gel de 
poliacrilamida 15% corado com Coomassie brilliant blue R-250. 

 

  Diante disto, após a cromatografia por exclusão de tamanho as 

amostras foram concentradas, quantificadas e utilizadas nos ensaios iniciais de 

cristalização (Figura 28). Concentrações suficientes de proteína foram obtidas (10-

15 mg/mL). Apesar de contaminadas pela presença de outras proteínas, a amostras 

foram apropriadas para o uso, pois continham mais de 90% da proteína de 

interesse. 
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Figura 28: SDS-PAGE da proteína exsG concentrada após purificação em 
cromatografia por exclusão de tamanho. FT – flow through (volume que 
passou pelo filtro Amicon de 30 kDa), S – amostra concentrada da 
proteína ExsG recombinante (37 kDa). A seta indica a banda 
correspondente à proteína ExsG. Observa-se a presença de 
contaminantes, entretanto, mais de 90% da amostra corresponde à 
proteína de interesse. M – marcador molecular (Precision Plus 
Protein™ Unstained Standards, Bio-Rad®). Gel de poliacrilamida 15% 
corado com Coomassie brilliant blue R-250. 

 

5.3.6 Ensaios cristalográficos 
 

 Os ensaios cristalográficos utilizando a proteína ExsG foram satisfatórios, 

sendo observadas duas condições promissoras a serem refinadas para obtenção do 

cristal único. Estas condições apresentaram “oily drops” ou gotas oleosas, estruturas 

consideradas propícias para a formação do cristal. A partir destas duas condições, 

refinamentos em placas de 24 poços estão sendo realizados a fim de se obter 

cristais únicos refratáveis. 

 

6 CONCLUSÕES 
 

Com o presente estudo pôde-se avançar no conhecimento do sistema de dois 

componentes ExsF/ExsG, ainda predito em Xac. Os testes de expressão gênica, 



64 
 

patogenicidade, crescimento bacteriano in vitro e in planta, e produção de biofilme, 

realizados com o mutante duplo para estes dois genes sugerem fortemente que 

estes genes estão relacionados com a patogenicidade da bactéria.   

O sistema de dois componentes ExsF/ExsG regula positivamente a produção 

de biofilme, fundamental no processo patogênico bacteriano. Seu nocaute reduziu 

significativamente a produção de biofilme em Xac. 

Os resultados obtidos nos ensaios cristalográficos iniciais para a proteína 

ExsG foram promissores, podendo gerar futuros resultados de cristalização para 

esta proteína. 

Estudos globais como análise transcriptômica e proteômica podem auxiliar no 

maior entendimento das funções do sistema ExsF/ExsG e sua importância na 

manutenção e patogenicidade de Xac. 
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Apêndice A – Quantificação e integridade do RNA  

 
As análises realizadas no equipamento NanoDrop 1000 Spectrophotometer 

(Thermo Fisher Scientific) utilizando os RNAs totais extraídos de Xac mostraram que 

estes apresentaram relações 260/230 e 260/280 satisfatórias e concentrações 

suficientes para serem utilizadas no experimento (200 ng/µL a 2.500 ng/µL). Já a 

análise no Qubit 2.0 Fluorometer (Invitrogen), utilizando o Qubit dsDNA HS Assay kit 

(Invitrogen), revelou que as amostras possuíam contaminação com DNA genômico 

inferior a 10%, valor considerado adequado na avaliação da pureza do RNA.  

A análise da integridade do RNA, realizada através do aparelho Agilent 2100 

Bioanalyzer (Agilent Technologies), revelou que as amostras de RNA estavam 

íntegras, com valores de RIN de 7,9 a 10. A Figura 1A ilustra os eletroferogramas de 

algumas amostras de RNA de Xac obtidos através do programa 2100 Expert 

Software (Agilent Technologies).  

A etapa de extração de RNA é fundamental para o desenvolvimento de 

experimentos envolvendo a técnica de qRT-PCR. RNAs com baixa qualidade não 

devem ser utilizados nos ensaios. No presente trabalho, todas as amostras 

utilizadas apresentaram alta qualidade, comprovada através de diferentes análises. 
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Figura 1A: Eletroferogramas de algumas amostras de RNA total de Xac obtidos 
através da análise em Agilent 2100 Bionalyser (Agilent Technologies) e 
que foram utilizadas no presente trabalho.  
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Apêndice B – Titulação dos oligonucleotídeos iniciadores 

 

 As concentrações ideais dos pares de oligonucleotídeos a serem utilizadas no 

experimento de qRT-PCR foram determinadas na etapa de titulação através da 

observação das curvas de dissociação (Figura 1B). Picos únicos e bem definidos 

são bons indicativos, além da pouca variação entre as triplicatas técnicas. As 

concentrações ideais (valores em nM) dos oligonucleotídeos diretos e reversos para 

cada gene foram: gyrB (300/600), gyrA (600/600), rpoB (100/100), atpD (600/300), 

exsF (600/600) e exsG (600/300). 

 

 
 

Figura 1B: Curvas de melting (dissociação), em triplicata, indicando a especificidade 
de amplificação dos pares de oligonucleotídeos utilizados na qRT-PCR 
obtidas com o uso do programa 7500 software v2.0.6 (Applied 
Biosystems). Em parênteses a concentração escolhida (nM) para cada 
oligonucleotídeo (direto/reverso). 
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Apêndice C – Curva padrão e eficiência de amplificação da qRT-PCR 

 
 As curvas padrão construídas para os genes de referência e genes alvo de 

Xac através do programa 2100 Expert Software (Agilent Technologies) revelaram 

valores de eficiência dentro da faixa considerada adequada para o estudo (90-

110%). No presente trabalho, foram observados valores de Eff% entre 90,633 e 101, 

659%. Além destes dados, observou-se também valores de slope próximos a -3,58 e 

-3,10, e valores de R2 muito próximos a 1, indicados como ideais pelo fabricante 

(Figura 1C). 

 

 
 

Figura 1C: Curvas padrão dos genes alvo e de referência obtidas através da análise 
de qRT-PCR com o uso do programa 7500 software v2.0.6 (Applied 
Biosystems). Os valores de Slope (inclinação da reta), R2 (coeficiente de 
correlação) e Eff% (eficiência de amplificação) obtidos estão dentro dos 
valores considerados ideais.  

 
 
 



79 
 

Apêndice D – Análise dos genes de referência  

 

Apesar de utilizar genes de referência já descritos na literatura, no presente 

trabalho foram feitas análises para avaliar a estabilidade destes nas condições 

utilizadas. Para tanto, os valores de Ct dos genes endógenos foram submetidos aos 

programas Expression Suite Software (Applied Biosystems) e NormFinder (GenEx). 

O programa Expression Suite Software gera valores de escores, onde são 

considerados como genes de referência apropriados os que possuírem valores 

menores que 1,5. Já o programa NormFinder gera valores de variabilidade onde, 

quanto mais próximo de zero o valor, mais estável é o gene. A Tabela 1D ilustra os 

valores obtidos nas análises dos genes gyrB, rpoB, gyrA e atpD de Xac nos três 

tempos avaliados. Os resultados mostraram que todos os genes testados foram 

estáveis, e assim, apropriados para normalização da expressão gênica dos genes 

alvo no presente estudo. 

 

Tabela 1D: Análise da estabilidade dos genes de referência utilizando os programas 
Expression Suite Software e NormFinder. 

 
 Expression Suite 

(gene – Escore) 
NormFinder 

(gene – Variabilidade) 

48 horas 

gyrB – 0,786 

rpoB – 0,612 

gyrA – 0,612 

atpD – 0,783 

gyrB – 0,034 

rpoB – 0,008 

gyrA – 0,008 

atpD – 0,034 

72 horas 

gyrB – 1,314 

rpoB – 0,870 

gyrA – 1,250 

atpD – 0,870 

gyrB – 0,064 

rpoB – 0,017 

gyrA – 0,058 

atpD – 0,013 

120 horas 

gyrB – 0,707 

rpoB – 0,378 

gyrA – 0,353 

atpD – 0,353 

gyrB – 0,134 

rpoB – 0,082 

gyrA – 0,116 

atpD – 0,103 

 


