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RESUMO 

 

A família Xanthomonadaceae compreende espécies diferentes de proteobactérias não 

patogênicas e patogênicas que infectam diferentes hospedeiros, incluindo humanos e 

plantas. Nesse estudo, foi realizado uma análise comparativa usando o genoma 

completo de 69 cepas bacterianas pertencentes à família Xanthomonadaceae com foco 

na identificação de famílias de proteínas exclusivas de fitopatógenos que poderiam 

justificar o estilo de vida e a capacidade desses microrganismos infectarem hospedeiros 

compatíveis. Foram identificadas sete famílias de proteínas fitopatógeno-específicas, 

todas supostamente secretadas pelo sistema secretório tipo II: PheA (CMs), LipA/LesA, 

VirK, e quatro famílias de proteínas envolvidas na degradação de N-glicanos, NixE, 

NixF, NixL e FucA1. Análises filogenéticas e in silico dessas famílias de proteínas 

revelaram que todas elas possuem ortólogos em outras bactérias simbióticas ou 

patogênicas de plantas e estão envolvidas na modulação e evasão do sistema imune. 

Uma vez que esse estudo inclui microrganismos estreitamente relacionados, com estilos 

de vida diferenciados e evidencia proteínas diretamente relacionadas com adaptação 

dentro dos tecidos vegetais, abordagens inovadoras podem ser implementadas visando 

não somente a utilização destas proteínas como alvos biotecnológicos para o controle da 

doença, mas também contribuindo para a nossa compreensão da coevolução de bactérias 

associadas a plantas. 

 

Palavras-chave: Xanthomonadaceae, microrganismos associados a plantas, genômica 

comparativa, modulação do sistema imune, coevolução planta-bactéria. 
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ABSTRACT 

 

The Xanthomonadaceae family consists of different species of non-pathogenic and 

pathogenic proteobacterias that infect different hosts, including humans and plants. In 

this study, we performed a comparative analysis using complete genomes of 69 

bacterial strains belonging to Xanthomonadaceae family, with a focus on identifying 

phytopathogens unique protein families that could explain the lifestyle and ability of 

these bacteria to infect compatible hosts. We identified seven phytopathogen-specific 

families, all putatively secreted by type II secretory system: PheA (CMs), LipA/LesA, 

VirK, and four families involved in N-glycan degradation, NixE, NixF, NixL, and 

FucA1. In silico and phylogenetic analyses of these protein families revealed that, they 

all have orthologs in other plant pathogenic or symbiotic bacteria and are involved in 

the modulation and evasion of the immune system. Since this study includes closely 

related microorganisms with distinct lifestyles and highlights proteins directly related to 

adaptation inside plant tissues, novel approaches may be implemented that not only use 

these proteins as biotechnological targets for disease control, but also contribute to our 

understanding of the coevolution of plant-associated bacteria. 

 

Keywords: Xanthomonadaceae, plant-associated microorganisms, comparative 

genomics, modulation of immune system, plant-bacteria coevolution. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Interação planta-microrganismo 

O estabelecimento das plantas no ambiente terrestre tem sido relatado como um 

evento que ocorreu a cerca de 700 milhões de anos (Heckman et al., 2001). A partir de 

então, a evolução das plantas foi estabelecida por interações múltiplas com o ambiente e 

com outros seres vivos, em especial a partir de interações com organismos epifíticos, 

simbiontes e patogênicos (Frank, 1992; Andrews e Harris, 2000; Zilber-Rosenberg e 

Rosenberg, 2008). Para que estes microrganismos mantenham intima relação com as 

plantas hospedeiras, tanto os organismos simbióticos quanto os patogênicos precisam 

acessar os tecidos interiores, seja através das folhas, caules ou mesmo raízes, e isso se 

dá por meio das aberturas naturais ou lesões (Underwood et al., 2007). Alguns destes 

microrganismos, no entanto, por não apresentarem recursos fisiológicos adaptativos 

para penetrarem nos tecidos da planta, o fazem com a dependência estrita de insetos 

vetores para este fim (Luan et al., 2015). 

Embora estas aberturas facilitem o contato com os tecidos internos, as plantas 

desenvolveram mecanismos físicos, químicos e biológicos de defesa (Guest et al., 1997; 

Chisholm et al., 2006). Como mecanismo físico de proteção, uma barreira rígida 

denominada parede celular limita a invasão e propagação destes microrganismos uma 

vez no interior das plantas (Underwood, 2012). Esta estrutura é majoritariamente 

composta por celulose associada a uma complexa matriz de outros polissacarídeos e 

proteínas (Keegstra, 2010). No entanto, apesar de eficiente para o desenvolvimento e 

manutenção da integridade do vegetal, ao longo deste intrincado processo coevolutivo, 

microrganismos simbióticos e patogênicos desenvolveram mecanismos elaborados de 

ataque a esta parede celular, permitindo desta forma colonizar e se propagar pelo 

interior das plantas (Alfano e Collmer, 1996; Jones et al., 2007). Enzimas hidrolíticas 

com diferenciados potenciais e alvos de catálise foram desenvolvidas para esta função. 

Celulases, poligalacturonases, xilanases, lipases/esterases, celobiosidases e pectato 

liases são exemplos destas enzimas (Warren, 1996; Esquerré-Tugayé et al., 2000; Soto 

et al., 2006). Uma vez secretadas por estes microrganismos, essas enzimas estabelecem 
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danos a esta rígida proteção favorecendo, desta forma, a propagação do patógeno no 

interior das plantas. É notável e interessante destacar que ao mesmo tempo em que o 

objetivo central seja a penetração do patógeno ao tecido vegetal, durante a degradação 

deste polímero, subprodutos desta catálise são então utilizados como fonte de energia 

por estes mesmos microrganismos. Este fenômeno proporciona uma resposta de duas 

vias, favorece o estabelecimento do patógeno ou simbionte já que aumenta a oferta de 

fontes de carbono. Mas, ao mesmo tempo, estes mesmos subprodutos desencadeiam na 

planta uma resposta de contra-defesa, denominada Damage-Associated Molecular 

Patterns (DAMP) (Boller e Felix, 2009). Como consequência final de uma atividade 

fisiológica adaptativa, esta resposta culmina na produção de substâncias químicas com 

ação antimicrobiana, como por exemplo, as fitoalexinas (Darvill e Albersheim, 1984) 

com o objetivo de provocar danos aos microrganismos invasores. 

Além de respostas tipo DAMP, é importante destacar que a simples presença de 

microrganismos na planta permite que esta os reconheça e responda defensivamente de 

maneira elaborada. Esta resposta é conhecida como Pathogen-Associated Molecular 

Patterns (PAMP), e também desencadeia, por outras vias, a produção de substâncias 

químicas com ação antimicrobiana (Jones e Dangl, 2006; Boller e He, 2009; Godfrey e 

Rathjen, 2012). Moléculas estruturais destes microrganismos como lipopolissacarídeos, 

peptídeoglicanos, proteínas que compõem o flagelo e fatores de elongação bacterianos 

(Ef-Tu) são exemplos de moléculas indutoras de respostas PAMP nas plantas (Nicaise 

et al., 2009; Wang, L. et al., 2013) – Figura 1. 
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Figura 1. Moléculas indutoras de respostas PAMP nas plantas. Receptores vegetais específicos 

reconhecem proteínas microbianas como Ef-Tu e flagelina. As estruturas de N-glicanos ligados a esses 

receptores são responsáveis pela transdução de sinal e ativação de uma cascata de reações que culmina na 

ativação da resposta de defesa primária denominada PTI culminando na produção de ROS, deposição de 

calose, morte celular programada e produção de compostos de defesa como o ácido salicílico (SA) 

desencadeando a resistência sistêmica adquirida (SAR). 

 

O reconhecimento de PAMPs e DAMPs ativa uma resposta denominada PAMP-

Triggered Immunity (PTI), essencial para evitar que estes microrganismos se 

estabeleçam no interior das plantas (Nicaise et al., 2009; Wang, L. et al., 2013). Diante 

deste combate molecular de ataque e contra-ataque, na tentativa de evitar a detecção, e 

consequente indução de PTI, microrganismos adaptados secretam uma gama de 

proteínas efetoras capazes de modular componentes de PTI, inibindo, desta forma, essa 

resposta de defesa e causando a susceptibilidade desencadeada pelos efetores – ETS 

(Jones e Dangl, 2006). No processo de interação planta-microrganismos, estes processos 

se caracterizam como um intrincado e fino modelo de regulação de resposta de defesa e 

contra-defesa. 

Apesar deste aparente mecanismo de sucesso dos microrganismos frente ao 

sistema de defesa dos vegetais, em plantas denominadas incompatíveis ao patógeno (ver 

detalhes a seguir), um sistema de vigilância intracelular é acionado. Este consiste de 
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uma matriz de proteínas de ligação a nucleotídeos ricas em repetições de leucina (LRR) 

que detectam a presença de tais proteínas efetoras, permitindo a indução da resposta de 

defesa secundária denominada Effector-Triggered Immunity (ETI) (Deyoung e Innes, 

2006). ETI é muitas vezes associada a uma morte celular localizada, oriunda de uma 

cascata de eventos denominada de reação de hipersensibilidade (RH), que funciona para 

restringir a propagação desta fase mais progressiva do ataque microbiano (Jones e 

Dangl, 2006; Dodds e Rathjen, 2010). Portanto, a característica fundamental de PTI é a 

capacidade de diferenciar proteínas próprias de proteínas microbianas, enquanto que 

para ETI é a capacidade de perceber modificações mediadas pelo micróbio inferidas em 

pontos de vulnerabilidade no hospedeiro. Desse modo, e de forma bem sucinta, ETI 

corresponde a uma rede molecular de segurança eficaz para infecções mais avançadas 

(Van Der Hoorn e Jones, 2004; Jones e Dangl, 2006; Malinovsky et al., 2014) – Figura 

2. 

 

Figura 2. Mecanismos de ataque e defesa durante a interação planta-patógeno. PAMPs são reconhecidos 

por receptores específicos na planta desencadeando uma resposta de defesa primária chamada PTI, 

microrganismos adaptados secretam proteínas efetoras que inibem PTI e induzem a virulência. Em 

contrapartida, plantas resistentes possuem proteínas de resistência que se ligam a esses efetores anulando 
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a virulência e desencadeando uma resposta secundária mais específica que culmina no desenvolvimento 

de RH. Nesse processo de interação planta-patógeno e ao longo da evolução, os microrganismos podem 

desenvolver novos efetores para evitar a detecção e em contrapartida novas proteínas R são formadas com 

intuito de reconhecer os efetores bacterianos e estabelecer a resistência. PTI – PAMP-Triggered 

Immunity; ETI – Effector-Triggered Immunity; ETS – Effector-Triggered Susceptibility. Fonte: Adaptado 

de Jones e Dangl 2006. 

 

É importante evidenciar que respostas do tipo ETI só ocorrem na presença de 

uma proteína de resistência (R) presente em algumas plantas, capaz de reconhecer a 

proteína efetora do sistema secretório tipo III (T3SSe) denominada proteína de 

avirulência (Avr), secretada dentro das células vegetais via sistema secretório tipo III 

(T3SS) (Hueck, 1998). A interação dessas duas proteínas no citosol leva a anulação da 

função de virulência desencadeando uma resposta de hipersensibilidade. Esta resposta é 

seguida pela deposição de celulose e lignina induzindo a morte celular vegetal em torno 

do local da infecção e impedindo assim a propagação do microrganismo através dos 

tecidos vegetais (Morel e Dangl, 1997). Este evento ocorre classicamente em plantas 

que são resistentes (hospedeiros incompatíveis), culminando na resistência sistêmica 

adquirida (SAR) (Martin et al., 2003). Em contrapartida, na ausência de proteínas R 

específicas, proteínas Avr podem desencadear uma cascata de vias de sinalização 

intracelulares em plantas compatíveis mudando as características fisiológicas e 

bioquímicas do tecido vegetal desenvolvendo, assim, a respectiva doença (Martin et al., 

2003). 

No caso de PTI, as moléculas estruturais do patógeno são reconhecidas pela 

planta por meio de receptores de membrana específicos para cada tipo de PAMP (PRRs 

– Pattern Recognition Receptors), ver tópico a seguir (Boller e Felix, 2009). Uma vez 

estabelecido esta interação receptor-ligante, a cascata de proteínas ativadas por 

mitógenos (MAP) e as vias de produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) 

culminam na regulação da atividade de genes envolvidos na defesa das plantas, 

especificamente na síntese de ácido salicílico (SA), ácido jasmônico (JA) e etileno (ET) 

(Clarke et al., 2000). 

Portanto, quando a presença do patógeno é detectada, a produção de ERO é a 

resposta inicial das celulas vegetais, e o estresse oxidativo gerado sob esta condição é o 
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processo fundamental chamado Plant Oxidative Burst (POB). Durante a resposta POB, 

espécies como o radical ânion superóxido (O2
●
), peróxido de hidrogênio (H2O2), radical 

hidroxila (OH
●
) e os peróxidos orgânicos (R-OOH) são massivamente produzidos. Estes 

compostos podem reagir com várias moléculas biológicas, incluindo DNA, RNA e os 

seus precursores, causando mutações e bloqueio da replicação bacteriana (Cooke et al., 

2003). 

Assim, se o organismo é susceptível e a adaptação dentro da planta é inviável, 

danos em várias moléculas microbianas bloqueando sua replicação ou induzindo a lise 

celular causam a sua morte. No entanto, alguns microrganismos são capazes de 

metabolizar e/ou induzir a inativação da função de ERO, resultando na colonização de 

tecidos vegetais e a indução da doença. 

 

2. Reconhecimento planta-bactéria 

Glicanos correspondem a cadeias de oligossacarídeos covalentemente ligadas a 

proteínas (Varki e Lowe, 2009). Os denominados N-glicanos estão ligados ao esqueleto 

da proteína por ligação à asparagina (Asn) na sequência de aminoácidos consecutivos 

Asn-Xaa-Ser/Thr, onde Xaa representa qualquer resíduo de aminoácido com exceção de 

prolina (Pro), enquanto O-glicanos são geralmente ligados à proteína através de resíduos 

de serina ou treonina (Ser/Thr) (Marino et al., 2010) – Figura 3. 
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Figura 3. Estrutura fundamental de O-glicanos e N-glicanos. Os denominados N-glicanos estão ligados 

ao esqueleto da proteína por ligação à asparagina (Asn) na sequência de aminoácidos consecutivos Asn-

Xaa-Ser/Thr, onde Xaa representa qualquer resíduo de aminoácido com exceção de prolina (Pro), 

enquanto O-glicanos são geralmente ligados à proteína através de resíduos de serina ou treonina 

(Ser/Thr). Todos os organismos eucariotos sintetizam N-glicanos e compartilham os mesmos estágios 

iniciais da via de processamento clássico, e apresentam uma estrutura central comum de trimanosil. 

Dependendo das variações de glicosídeos ligados a esta estrutura consenso os N-glicanos podem se 

classificar em três tipos: oligomanose, híbrido e complexo. Fonte: Adaptado de Higel et al. 2016 e Marino 

et al. 2010. 

 

Todos os organismos eucariotos sintetizam N-glicanos e compartilham os 

mesmos estágios iniciais da via de processamento clássico (Varki et al., 2009), e 

apresentam uma estrutura central comum de trimanosil [Manα1-6(Manα1-3)Manβ1-

4GlcNAcβ1-4GlcNAc] (Pattison e Amtmann, 2009). Dependendo das variações de 

glicosídeos ligados a esta estrutura consenso os N-glicanos podem se classificar em três 

tipos: oligomanose, híbrido e complexo (Figura 3) (Varki e Lowe, 2009).  

Em plantas, N-glicanos apresentam uma estrutura conservada composta de 

monômeros de xilose, manose, fucose, N-acetilglucosamina e galactose distribuidos 

como se segue: (1) ocorrência do resíduo de β1,2-xilosil (Xil) ligado ao resíduo β1,4-

manosil (Man) e do resíduo α1,3-fucosil (Fuc) ligado ao resíduo N-acetilglucosaminil 

(GlcNAc) da extremidade redutora; (2) a ocorrência do epitopo de Lewis (Le
a
) [Galβ1-3 



8 

 

(Fucα1-4) GlcNAc] na extremidade não redutora; e (3) a ausência de resíduos de ácido 

N-acetilneuramínico e resíduo galactosil (Gal) com ligação β1,4 (Maeda e Kimura, 

2014) – Figura 4. Embora os N-glicanos estejam classicamente associados a proteínas, 

N-glicanos livres (NGL) já foram encontrados em diferentes tecidos vegetais. Estes são 

resultantes de uma retrotranslocação no retículo endoplasmático (RE) seguido de 

catálise de endo-β-N-acetilglucosaminidase ou N-glicanase, ou via tráfico de vesículas 

mediado pelo aparato de Golgi. 

 

Figura 4. Estrutura de N-glicano em diferentes organismos. A estrutura central dos N-glicanos possui 

variações nos diferentes organismos. N-glicanos de plantas por exemplo, apresentam um resíduo de xilose 

ligado ao resíduo de manose e um resíduo de fucose ligado ao resíduo N-acetilglicosamina. É importante 

ressaltar que resíduos de fucose são encontrados apenas em invertebrados e plantas. Fonte: Adaptado de 

Stanley et al. 2009. 

 

Embora os N-glicanos tenham função estrutural, recentemente tem sido 

demonstrado que N-glicanos ligados aos ectodomínios de receptores PRR de 

reconhecimento de padrões na membrana plasmática constituem prováveis sítios de 

contato iniciais entre as células de plantas e patógenos invasores (Haweker et al., 2010). 

Tem sido demonstrado que a N-glicosilação de proteínas de membrana, tanto no RE 

quanto no Golgi, desempenha um papel crucial na imunidade das plantas (Saijo, 2010; 

Kang et al., 2015). Nos últimos anos foi bem estabelecido que os receptores de células 

vegetais EFR e FLS2 que reconhecem respectivamente Ef-Tu e flagelina secretadas pela 

bactéria, só conseguem transduzir sinal e desencadear resposta de defesa se as estruturas 

de N-glicanos destes receptores estiverem integras (Haweker et al., 2010). 
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Curiosamente, Boulanger e colaboradores demonstraram que estas proteínas 

envolvidas com degradação destes compostos teriam função de aumentar a oferta de 

substratos (carboidratos) para o metabolismo de Xanthomonas (Boulanger et al., 2010; 

Boulanger et al., 2014; Dupoiron et al., 2015). No entanto, até o momento a relação 

entre degradação de N-glicanos e modulação de resposta imune em plantas não foi 

estabelecido nos patossistemas onde bactérias do gênero Xanthomonas se caracterizam 

como microrganismos modelo. 

 

3. Família Xanthomonadaceae 

A família Xanthomonadaceae consiste de diferentes espécies de bactérias 

incluindo fitopatógenos, patógenos humanos, endófitos de planta e bactérias marinhas e 

do solo. Esta família inclui os gêneros Arenimonas, Kaistibacter, Luteimonas, 

Lysobacter, Pseudoxanthomonas, Rehaibacterium, Silanimonas, Stenotrophomonas, 

Thermomonas, Vulcaniibacterium, Xanthomonas e Xylella. Até o final de outubro de 

2015, um total de 680 genomas desta família foram completamente ou parcialmente 

sequenciados e eles estão disponíveis no banco de dados do National Center for 

Biotechnology Information (NCBI). Devido aos múltiplos interesses relacionados com a 

biologia destes microrganismos, alguns destes gêneros são genomicamente mais 

representados e, portanto, tem sido mais estruturalmente e funcionalmente estudados, 

como é o caso de Stenotrophomonas, Pseudoxanthomonas, Xanthomonas e Xylella. 

Bactérias do gênero Stenotrophomonas tem sido caracterizadas como  patógenos 

humanos oportunistas, endófitos de planta, microrganismos associados à rizosfera e ou 

mesmo a sedimentos de rio (Pak et al., 2015; Vinuesa e Ochoa-Sanchez, 2015; Youenou 

et al., 2015). Da mesma forma, espécies de Pseudoxanthomonas já foram encontradas 

em diversificados ambientes. P. spadix BD-a59, por exemplo, foi encontrada em solo 

contaminado com hidrocarbonetos sendo caracterizada como um organismo capaz de 

metabolizar xenobióticos (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno – BTEX) que são 

tóxicos para os seres humanos (Lee et al., 2012). Em contrapartida, P. suwonensis 11-1 
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foi isolada da matéria-prima de compostagem de um biorreator (Dean, 1985) e P. 

suwonensis J1 foi isolada de solo rico em serrapilheira (Hou et al., 2015). 

Embora Stenotrophomonas e Pseudoxanthomonas tenham sido associados a 

diferentes ambientes e nichos, bactérias do gênero Xanthomonas e Xylella são 

fitopatógenos restritos. Bactérias do gênero Xanthomonas embora possam sobreviver 

como microrganismos epífitos, podem se propagar por meio de lesões em folhas, caules 

e frutos, ou mesmo através de aberturas naturais como os estômatos e hidatódios, sendo 

o vento o principal agente de dispersão (Brunings e Gabriel, 2003). Além disso, a 

maioria das espécies deste gênero pode ocupar tanto ambientes mesofílicos como 

vasculares dentro de seus respectivos hospedeiros, exceto Xanthomonas albilineans, que 

é a única espécie limitada ao xilema deste gênero (Pieretti et al., 2009). Curiosamente, 

esta característica diversificada de X. albilineans foi relatada como tendo uma direta 

relação com o tamanho de seu genoma que apresentou perda massiva de conteúdo em 

relação a outros isolados de Xanthomonas (Pieretti et al., 2009). 

Apesar de infectar diferentes hospedeiros vegetais (Simpson et al., 2000; 

Bhattacharyya et al., 2002; Van Sluys et al., 2003; Chen et al., 2010; Guan et al., 2014), 

e em contraposição a esta diversidade de nichos de sobrevivência estabelecidos por 

Xanthomonas no interior das plantas, bactérias do gênero Xylella são restritas ao xilema, 

e dependentes de um inseto vetor para propagação (Redak et al., 2004). Da mesma 

forma como descrito para X. albilineans, foi relatado que bactérias deste gênero 

apresentam uma redução maciça do genoma, o que poderia justificar tanto a restrição ao 

nicho como a dependência do vetor animal para se propagar (Keen et al., 2000).  

Uma característica notável de Xanthomonas em contraposição a Xylella é o 

grande número e diversidade de genes codificadores de proteínas efetoras do T3SS, 

incluindo as proteínas ativadoras de transcrição (TAL) que regulam a expressão de 

genes da planta através da associação com fatores de transcrição (Ryan et al., 2011). 

Essa característica já foi relatada como fator essencial à capacidade de indução de 

virulência em diferentes tipos de plantas e é a base fundamental do conhecimento 

molecular de interação nos patossistemas em que Xanthomonas se destaca como 

patógeno. Apesar de não possuir o T3SS nem as proteínas efetoras deste sistema, em 
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Xylella um conjunto de outras proteínas não encontradas nos genomas de Xanthomonas 

também possui relação com seu estilo de vida e as patologias associadas a tais 

patossitemas. Este é o caso das adesinas de fimbrias e genes associados com 

composição de pili (Feil et al., 2007).  

Mesmo que os mecanismos de propagação, colonização e indução de virulência 

sejam distintos entre espécies dos gêneros Xanthomonas e Xylella, e embora estes 

mecanismos distintos correlacionam-se com as diferenças no tamanho de seus genomas, 

seria possível identificar um conjunto de proteínas conservadas que são essenciais para 

a interação bactéria-planta? A comparação entre os genomas completos de bactérias 

estreitamente relacionadas pode fornecer informações sobre os mecanismos de infecção 

e adaptação dentro do hospedeiro e permitir a identificação dos genes necessários para a 

indução de virulência e a capacidade de habitar diferentes hospedeiros como um 

possível mecanismo de coevolução. 

 

4. Fitopatógenos da família Xanthomonadaceae e doenças relacionadas 

Bactérias do gênero Xanthomonas já foram descritas em plantas 

monocotiledôneas e dicotiledôneas causando patologias distintas, geralmente associadas 

a cancroses, necroses ou mesmo doenças vasculares ou parenquimatosas (Leyns et al., 

1984). São amplamente conhecidas pelos danos causados na agricultura, já que 

compreendem microrganismos capazes de provocar prejuízos em uma série de culturas 

de interesse socioeconômico (Figura 5). Entre as doenças mais bem conhecidas estão a 

mancha bacteriana em pimenteiras e tomateiros (X. campestris pv. vesicatoria), a estria 

bacteriana do arroz (X. oryzae pv. oryzae), o crestamento bacteriano do feijoeiro (X. 

axonopodis pv. phaseoli), a bacteriose da mandioca (X. axonopodis pv. manihotis), a 

mancha-angular dos algodoeiros (X. malvacearum), a bacteriose de cereais como o trigo 

e de gramíneas (X. translucens), a podridão negra das crucíferas (X. campestris pv. 

campestris) e o cancro cítrico (X. axonopodis pv. citri). 
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Figura 5. Sintomas e modelo de infecção e propagação de espécies de Xanthomonas. Bactérias do gênero 

Xanthomonas já foram descritas em plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas causando patologias 

distintas, geralmente associadas a cancroses, necroses ou mesmo doenças vasculares ou parenquimatosas. 

São amplamente conhecidas pelos danos causados na agricultura, podendo provocar prejuízos em uma 

série de culturas de interesse socioeconômico. Espécies do gênero Xanthomonas podem ocupar nichos 

distintos dentro da planta hospedeira, podendo ser vasculares, mesofílicas ou mesmo restrita ao xilema. 

 

Sob o ponto de vista microbiológico, caracterizam-se por serem proteobactérias 

gram-negativas da divisão gama, pertencentes à família das Xanthomonadaceae e que 

apresentam formato bacilar com diâmetro variando entre 0.2 e 0.6 μm e comprimento 

entre 0.8 e 2.9 μm, geralmente com um único flagelo polar. Bactérias deste gênero 

caracterizam-se por serem produtoras de um pigmento amarelado denominado 

xanthomonadina, que é frequentemente utilizado em laboratórios como fator de 

classificação taxonômica e de identificação de espécies (Jenkins e Starr, 1985). Por 

possuirem pigmentos fotoprotetores estes microrganismos podem sobreviver como 

epífitos, embora sejam classicamente relatados como patógenos vegetais (Hirano e 

Upper, 1983). 

Xylella é um fitopatógeno que acomete diferentes hospedeiros incluindo citros, 

videira, oleander, amora e amêndoa (Simpson et al., 2000; Bhattacharyya et al., 2002; 

Van Sluys et al., 2003; Chen et al., 2010; Guan et al., 2014) causando patologias como a 

clorose variegada dos citros e doença de Pierce, cujos vetores são insetos que depositam 
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a bactéria diretamente no interior do xilema do hospedeiro quando o inseto se alimenta 

(Redak et al., 2004). Diferente de Xanthomonas, bactérias do gênero Xylella não 

possuem flagelo, são limitadas ao xilema e não codificam o T3SS, mas possuem genes 

para os sistemas secretórios do tipo I e II (T1SS e T2SS) para a bomba de efluxo e 

exportação de exoenzimas que degradam parede celular vegetal e permitem que a 

bactéria colonize o xilema da planta (Mansfield et al., 2012). Embora seja observado 

tanto em Xylella como em Xanthomonas, a formação de biofilme é importante para a 

sobrevivência de Xyllela em ambientes instáveis com alta turbulência, oscilação de 

pressão e disponibilidade limitada de nutrientes, como vasos do xilema e estômagos de 

insetos (Mansfield et al., 2012). 

Em decorrência dos danos econômicos associados a estas patologias, nos últimos 

anos, genomas de bactérias dos gêneros Xanthomonas e Xylella vêm sendo 

continuamente sequenciados, destacando esses gêneros entre os fitopatógenos com o 

maior número de informações genéticas depositadas em bancos de dados 

especializados. Xylella fastidiosa foi o primeiro fitopatógeno a ter seu genoma 

completamente sequenciado (Simpson et al., 2000) enquanto Xanthomonas citri subsp. 

citri cepa 306 (Xac306) foi o primeiro genoma de Xanthomonas a ser sequenciado (Da 

Silva et al., 2002). O interesse voltado para Xac306 decorre do fato de ser a bactéria 

responsável pelas maiores perdas no ramo da citricultura com ampla distribuição em 

todo o mundo. 

Acompanhando este crescente aumento no número de genomas sequenciados 

houve um aumento progressivo no número de estudos genômicos comparativos 

envolvendo bactérias destes gêneros. O intuito destas análises envolve a seleção de 

genes que poderiam estar envolvidos com mecanismos de adaptação, patogenicidade ou 

mesmo virulência de microrganismos que apresentem um nicho ou hospedeiro em 

comum (Van Sluys et al., 2002; Moreira et al., 2004; Moreira et al., 2005), ou mesmo 

comparações entre bactérias pertencentes filogeneticamente a uma mesma espécie, 

gênero ou família (Vorholter et al., 2003; Lee et al., 2005; Qian et al., 2005). 
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5. Mecanismo de colonização de Xanthomonas e Xylella 

Durante a invasão do tecido vegetal, Xac306 muda de microrganismo epífito ou 

saprófita capaz de sobreviver fora da planta sob influência de diversos fatores abióticos 

(Goto et al., 1978; Graham et al., 1987), para assumir o papel de fitobactéria, uma vez 

em contato com tecidos internos de hospedeiros compatíveis. Para isso, Xac306 precisa 

se adaptar às condições de estresse impostas pelas plantas nos períodos iniciais da 

infecção (Freeman e Beattie, 2008). Neste ponto, Xac306 começa diretamente a 

expressão de genes relacionados com a patogenicidade e virulência, tais como os 

T3SSe, enzimas de degradação de tecidos vegetais (proteases, celulases, glucanases, 

lipases, xilanases), ou mesmo genes envolvidos na formação de biofilme e quorum 

sensing, entre outros (Ryan et al., 2011). 

No que se refere ao hospedeiro, a imunidade inata das plantas (PII) é ativada 

pela presença de microrganismos. Este defesa primária contra microrganismos invasores 

permite responder a potenciais patógenos de forma adequada, minimizando os possíveis 

danos e sem custo de energia (Jones e Dangl, 2006). Este reconhecimento planta-

microrganismo e a imunidade são mediados essencialmente por duas vias descritas 

anteriormente: ETI ou PTI (Tsuda e Katagiri, 2010). 

Muitos fitopatógenos levam a um enorme dano em culturas agrícolas por serem 

responsáveis pela perda de bilhões de dólares por ano. De fato, os gêneros Xanthomonas 

e Xylella são responsáveis pelo desenvolvimento de doenças em culturas importantes 

comercializadas em todo o mundo e, atualmente, não existe uma cura eficaz. Portanto, é 

importante identificar genes responsáveis pela evolução das espécies de patógenos e sua 

adaptação em diferentes hospedeiros. 

Desse modo, com o avanço no desenvolvimento de ferramentas para executar 

genômica comparativa e a disponibilidade de vários genomas completamente 

sequenciados, incluindo espécies da família Xanthomonadaceae, tornou-se possível 

comparar estes genomas com o objetivo de entender a influência dos genes no estilo de 

vida destas bactérias e sua interação com hospedeiros compatíveis. Assim, a 

comparação entre os genomas completos de cepas estreitamente relacionados pode 

elucidar não apenas mecanismos de infecção e adaptação dentro do hospedeiro, mas 
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também genes responsáveis pela indução de virulência e capacidade de habitar 

diferentes hospedeiros. 
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OBJETIVOS 

 

1. Objetivo geral 

 Comparar os genomas completamente sequenciados e disponibilizados no banco 

de dados do NCBI pertencentes à família Xanthomonadaceae, cujos gêneros têm 

diferentes estilos de vida, em busca de um conjunto de proteínas que poderia justificar a 

especificidade no estilo de vida de fitopatógenos e ser usado como alvo biotecnológico 

para o controle de doenças em culturas agrícolas de grande valor econômico. 

  

2. Objetivos específicos 

 Identificar as famílias de proteínas exclusivas de cada espécie analisada, as 

famílias de proteínas compartilhadas por um conjunto de espécies, e as famílias 

de proteínas conservadas entre todas as espécies analisadas. 

 Construir a árvore filogenética baseada no conjunto de famílias de proteínas 

conservadas em todas as espécies analisadas. 

 Determinar as famílias de proteínas ortólogas exclusivas de fitopatógenos da 

família Xanthomonadaceae a partir de um estudo comparativo entre as espécies 

analisadas. 

 Analisar a localização celular, a presença de peptídeo sinal e a composição de 

domínios das famílias de proteínas exclusivas dos fitopatógenos analisados. 

 Verificar a ocorrência de genes em regiões de transferência horizontal de genes 

(HGT). 

 Analisar as interações proteína-proteína e proteína-compostos químicos, assim 

como as unidades transcricionais de genes e a estrutura secundária e terciária das 

proteínas fazendo uso de ferramentas computacionais. 
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METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de sumarizar as etapas metodológicas envolvidas no trabalho, 

um fluxograma das ações e propostas está representado na Figura 6. 

 

Figura 6. Fluxograma das análises realizadas nesse trabalho. Através da ferramenta Orthologsorter, as 

sequências de proteínas de 69 genomas completos da família Xanthomonadaceae foram usadas para a 

análise da presença ou ausência de cada família de proteína entre os 69 genomas permitindo identificar 

famílias de proteínas exclusivas, flexíveis e conservadas que são compartilhadas por um subconjunto de 

cepas bacterianas. As famílias de proteínas conservadas em todas os 69 genomas analisados foram 

utilizadas para a construção do perfil filogenômico dessas espécies. As famílias de proteínas exclusivas de 

cada uma das espécies analisadas foram utilizadas para analisar a composição de singletons dessas 

espécies. Os resultados dessas análises foram compilados em diagramas evidenciando sete famílias de 
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proteínas exclusivas dos fitopatógenos analisados. Foram feitas uma série de análises in silico dessas sete 

famílias de proteínas para verificar localização celular, perfil filogenético, presença de peptídeo sinal, 

análise de domínios e predição de estrutura terciária. 

 

1. Seleção dos genomas 

Os genomas completamente sequenciados da família Xanthomonadaceae 

pertencentes aos gêneros Pseudoxanthomonas, Stenotrophomonas, Xanthomonas e 

Xylella disponíveis no NCBI até final de outubro de 2015 foram usados nas análises 

deste trabalho (Tabela 1). 
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Tabela 1. Características dos genomas analisados. 

 

Strain 
Abbreviation Niche 

Genome Features 
References 

Type Ref_Sec INSDC Size (Mb) GC% Protein Genes 

X.axonopodis pv. citri 

strain 306 Xac306 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr NC_003919.1 AE008923.1 5.18 64.8 4,232 4,406 

Nature. 2002 May 23;417(6887):459-63. PMID: 12024217 pXac33 NC_003921.3 AE008924.1 0.0337 61.9 34 36 

pXac64 NC_003922.1 AE008925.1 0.06492 61.4 61 65 

X.axonopodis strain 
29-1 

XacA29 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr NC_020800.1 CP004399.1 5.15 64.8 4,136 4,393 

Direct Submission / Unpublished. 
pXAC64 NC_020797.1 CP004400.1 0.064118 61.6 59 62 

pXAC47 NC_020798.1 CP004401.1 0.047151 61.8 50 53 

pXAC33 NC_020801.1 CP004402.1 0.031801 61.9 33 34 

X.axonopodis citri 

subsp. citri strain 
Aw12879 

XacAw12879 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr NC_020815.1 CP003778.1 5.32 64.7 4,343 4,559 

Genome Announc. 2013 May 16;1(3). PMID: 23682143 pXcaw19 NC_020816.1 CP003779.1 0.018869 63.1 16 16 

pXcaw58 NC_020817.1 CP003780.1 0.058317 61.9 55 62 

X.campestris pv. 

vesicatoria strain 85-

10 Xcv8510 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr NC_007508.1 AM039952.1 5.18 64.7 4,211 4,442 

J Bacteriol. 2005 Nov;187(21):7254-66. PMID: 16237009 

pXCV2 NC_007504.1 AM039948.1 0.001852 56.6 2 2 

pXCV19 NC_007505.1 AM039949.1 0.019146 59.8 22 23 

pXCV38 NC_007506.1 AM039950.1 0.038116 60.7 48 48 

pXCV183 NC_007507.1 AM039951.1 0.182572 60.5 175 178 

X.axonopodis pv. 
citrumelo strain F1 

XalfaF1 
Mesophyllic 

phytopathogen 
Chr NC_016010.1 CP002914.1 4.97 64.9 4,020 4,188 J Bacteriol. 2011 Nov;193(22):6342-57. Epub 2011 Sep 9. PMID: 21908674 

X.oryzae pv. oryzicola 

strain BLS256 
XooBLS256 

Mesophyllic 

phytopathogen 
Chr NC_017267.2 CP003057.2 4.83 64.1 3,755 4,161 J Bacteriol. 2011 Oct;193(19):5450-64. Epub 2011 Jul 22. PMID: 21784931 

X.oryzae pv. oryzae 
strain PXO99A 

XoryPXO99A 
Vascular 

phytopathogen 
Chr NC_010717.2 CP000967.2 5.24 63.6 4,375 4,798 BMC Genomics. 2008 May 1;9:204. PMID: 18452608 

X.oryzae pv. oryzae 

strain KACC10331 
XoryKACC10331 

Vascular 

phytopathogen 
Chr NC_006834.1 AE013598.1 4.94 63.7 4,055 4,568 Nucleic Acids Res. 2005 Jan 26;33(2):577-86. PMID: 15673718 

X.oryzae pv. oryzae 
strain MAFF 311018 

XoryMAFF311018 
Vascular 

phytopathogen 
Chr NC_007705.1 AP008229.1 4.94 63.7 4,183 4,575 Direct Submission / Unpublished. 

X.campestris pv. 

raphani strain 756C 
Xcr756C 

Mesophyllic 

phytopathogen 
Chr NC_017271.1 CP002789.1 4.94 65.3 4,007 4,140 J Bacteriol. 2011 Oct;193(19):5450-64. Epub 2011 Jul 22. PMID: 21784931 

X.campestris pv. 
campestris strain 8004 

Xcam8004 
Vascular 

phytopathogen 
Chr NC_007086.1 CP000050.1 5.15 65.0 4,248 4,381 Genome Res. 2005 Jun;15(6):757-67. Epub 2005 May 17. PMID: 15899963 

X.campestris pv. 

campestris strain 
ATCC 33913 

XcamATCC33913 
Vascular 

phytopathogen 
Chr NC_003902.1 AE008922.1 5.08 65.1 4,179 4,240 Nature. 2002 May 23;417(6887):459-63. PMID: 12024217 

X.fastidiosa strain 9a5c 

Xyf9a5c 
Xylem-limited 

phytopathogen 

Chr NC_002488.3 AE003849.1 2.68 52.7 2,247 2,420 

Nature. 2000 Jul 13;406(6792):151-9. PMID: 10910347 pXF1.3 NC_002489.3 AE003850.3 0.001286 55.6 1 1 

pXF51 NC_002490.1 AE003851.1 0.051158 49.6 62 66 

X.fastidiosa strain M12 
XyfM12 

Xylem-limited 

phytopathogen 
Chr NC_010513.1 CP000941.1 2.48 51.9 2,054 2,187 J Bacteriol. 2010 Sep;192(17):4534. Epub 2010 Jul 2. PMID: 20601474 

Continua na próxima página 
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Strain 
Abbreviation Niche 

Genome Features 
References 

Type Ref_Sec INSDC Size (Mb) GC% Protein Genes 

X.fastidiosa strain 

GB514 
XyfGB514 

Xylem-limited 
phytopathogen 

Chr NC_017562.1 CP002165.1 2.49 51.8 1,957 2,172 
Direct Submission / Unpublished. 

unnamed NC_017561.1 CP002166.1 0.02618 49.3 35 37 

X.fastidiosa strain M23 
XyfM23 

Xylem-limited 

phytopathogen 

Chr NC_010577.1 CP001011.1 2.54 51.8 2,152 2,242 
J Bacteriol. 2010 Sep;192(17):4534. Epub 2010 Jul 2. PMID: 20601474 

pXFAS01 NC_010579.1 CP001012.1 0.038297 49.2 41 42 

X.fastidiosa strain 
Temecula1 

XyfTemecula1 
Xylem-limited 
phytopathogen 

Chr NC_004556.1 AE009442.1 2.52 51.8 2,156 2,247 
J Bacteriol. 2003 Feb;185(3):1018-26. PMID: 12533478 

pXFPD1.3 NC_004554.1 AE009443.1 0.001346 53.8 1 1 

X.albilineans strain 

GPE PC73 
XalbGPEPC73 

Xylem-limited 

phytopathogen 

Chr NC_013722.1 FP565176.1 3.77 63.0 2,946 3,104 

BMC Genomics. 2009 Dec 17;10:616. PMID: 20017926 
plasmIII NC_017555.1 FP340277.1 0.027212 57.3 31 31 

plasmII NC_017556.1 FP340278.1 0.031555 60.0 34 35 

plasmI NC_017557.1 FP340279.1 0.024837 58.4 27 28 

P.suwonensis strain 

11-1 Psuw111 

Compost 

feedstock-
adapted 

Chr NC_014924.1 CP002446.1 3.42 70.2 3,023 3,109 Direct Submission / Unpublished. 

P.spadix strain BD-a59 

PspaBDa59 

Gasoline-

contaminated 
sediment 

Chr NC_016147.2 CP003093.2 3.45 67.7 2,994 3,104 J Bacteriol. 2012 Jan;194(2):544. PMID: 22207748 

S.maltophilia strain 

R551-3 
SmalR5513 Endophytic Chr NC_011071.1 CP001111.1 4.57 66.3 4,011 4,112 Direct Submission / Unpublished. 

S.maltophilia strain 
K279a 

SmalK279a 
Opportunistic 

pathogen 
Chr NC_010943.1 AM743169.1 4.85 66.3 4,328 4,458 Genome Biol. 2008 Apr 17;9(4):R74. PMID: 18419807 

S.maltophilia strain 

JV3 
SmalJV3 

Rhizosphere-

colonizing 
Chr NC_015947.1 CP002986.1 4.54 66.9 4,022 4,128 Direct Submission / Unpublished. 

S.maltophilia strain 
D457 

SmalD457 
Opportunistic 

pathogen 
Chr NC_017671.1 HE798556.1 4.77 66.8 4,220 4,381 J Bacteriol. 2012 Jul;194(13):3563-4. PMID: 22689246 

P.suwonensis strain J1 
PsuwJ1 

Leafy wood 

soil 
Chr 

NZ_CP011144.1 CP011144.1 3.89 70.2 3,136 
3,222 Genome Announc. 2015 Jun 11;3(3). PMID: 26067962 

S.acidaminiphila strain 
ZAC14D2_NAIMI4_2 StenoacidaZAC14D2 

Superficial 
sediment of 

polluted river 

Chr 
NZ_CP012900.1 CP012900.1 4.14 68.5 3,513 

3,656 Genome Announc. 2015 Dec 10;3(6). PMID: 26659678 

S.maltophilia strain 

ISMM2 
StenomaltoISMMS2 

Opportunistic 

pathogen 
Chr 

NZ_CP011305.1 CP011305.1 4.51 66.4 3,964 
4,076 

Antimicrob Agents Chemother. 2015 Nov;59(11):7117-20. Epub 2015 Aug 

31. PMID: 26324280 

S.maltophilia strain 
ISMMS2R StenomaltoISMMS2R 

Opportunistic 
pathogen 

Chr 
NZ_CP011306.1 CP011306.1 4.51 66.4 3,964 

4,076 
Antimicrob Agents Chemother. 2015 Nov;59(11):7117-20. Epub 2015 Aug 

31. PMID: 26324280 

S.maltophilia strain 

ISMMS3 StenomaltoISMMS3 
Opportunistic 

pathogen 
Chr 

NZ_CP011010.1 CP011010.1 4.8 66.7 4,217 
4,335 

Antimicrob Agents Chemother. 2015 Nov;59(11):7117-20. Epub 2015 Aug 

31. PMID: 26324280 

X.axonopodis pv. citri 

strain 5208 
 

 

 

Xac5208 
 

 

Mesophyllic 

phytopathogen 
 

 

Chr 
NZ_CP009028.1 CP009028.1 5.18 64.8 4,233 

4,407  

ISME J. 2015 Oct;9(10):2128-38. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25689023 
 

 
pXAC33 NZ_CP009026.1 CP009026.1 0.028753 61.7 29 

31 
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X.axonopodis pv. citri 

strain 5208 

 

Xac5208 

Mesophyllic 

phytopathogen 
pXAC64 NZ_CP009027.1 CP009027.1 0.06492 61.4 61 

65 
 

ISME J. 2015 Oct;9(10):2128-38. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25689023 

X.citri subsp. citri 
strain A306 

XacA306 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr NZ_CP006857.1 CP006857.1 5.18 64.8 4,228 4,405 

Direct Submission / Unpublished. pXAC33 NZ_CP006855.1 CP006855.1 0.033703 61.9 34 36 

pXAC64 NZ_CP006856.1 CP006856.1 0.06492 61.4 61 65 

X.axonopodis pv. citri 

strain AW13 

XacAW13 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP009031.1 CP009031.1 5.32 64.7 4,354 

4,558 

ISME J. 2015 Oct;9(10):2128-38. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25689023 
pXCAW19 NZ_CP009029.1 CP009029.1 0.018869 63.1 16 

16 

pXCAW58 NZ_CP009030.1 CP009030.1 0.058317 61.9 56 
63 

X.axonopodis pv. citri 
strain AW14 

XacAW14 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP009034.1 CP009034.1 5.32 64.7 4,350 

4,558 

ISME J. 2015 Oct;9(10):2128-38. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25689023 
pXCAW19 NZ_CP009032.1 CP009032.1 0.018869 63.1 16 

16 

pXCAW58 NZ_CP009033.1 CP009033.1 0.058317 61.9 56 
63 

X.axonopodis pv. citri 
strain AW15 

XacAW15 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP009037.1 CP009037.1 5.32 64.7 4,355 

4,559 

ISME J. 2015 Oct;9(10):2128-38. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25689023 
pXCAW19 NZ_CP009035.1 CP009035.1 0.018869 63.1 16 

16 

pXCAW58 NZ_CP009036.1 CP009036.1 0.058317 61.9 56 
63 

X.axonopodis pv. citri 
strain AW16 

XacAW16 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP009040.1 CP009040.1 5.32 64.7 4,356 

4,561 

ISME J. 2015 Oct;9(10):2128-38. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25689023 
pXCAW19 NZ_CP009038.1 CP009038.1 0.018869 63.1 16 

16 

pXCAW58 NZ_CP009039.1 CP009039.1 0.058317 61.9 56 
63 

X.axonopodis pv. citri 

strain BL18 

XacBL18 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP009025.1 CP009025.1 5.18 64.8 4,233 

4,408 

ISME J. 2015 Oct;9(10):2128-38. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25689023 
pXAC33 NZ_CP009023.1 CP009023.1 0.026933 61.6 26 

28 

pXAC64 NZ_CP009024.1 CP009024.1 0.06492 61.4 61 
65 
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Strain 
Abbreviation Niche 

Genome Features 
References 

Type Ref_Sec INSDC Size (Mb) GC% Protein Genes 

X.axonopodis pv. citri 
strain FB19 

XacFB19 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP009022.1 CP009022.1 5.18 64.8 4,233 

4,407 

ISME J. 2015 Oct;9(10):2128-38. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25689023 
pXAC33 NZ_CP009020.1 CP009020.1 0.026933 61.6 26 

28 

pXAC64 NZ_CP009021.1 CP009021.1 0.06492 61.4 61 
65 

X.axonopodis pv. citri 
strain GD2 

XacGD2 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP009019.1 CP009019.1 5.13 64.8 4,206 

4,376 

ISME J. 2015 Oct;9(10):2128-38. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25689023 
pXAC33 NZ_CP009017.1 CP009017.1 0.033703 61.9 33 

35 

pXAC64 NZ_CP009018.1 CP009018.1 0.06492 61.4 60 
64 

X.axonopodis pv. citri 
strain GD3 

XacGD3 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP009016.1 CP009016.1 5.13 64.8 4,202 

4,373 

ISME J. 2015 Oct;9(10):2128-38. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25689023 
pXAC33 NZ_CP009014.1 CP009014.1 0.033703 61.9 33 

35 

pXAC64 NZ_CP009015.1 CP009015.1 0.064919 61.4 59 
64 

X.axonopodis pv. citri 
strain JX4 

XacJX4 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP009013.1 CP009013.1 5.12 64.8 4,201 

4,373 

ISME J. 2015 Oct;9(10):2128-38. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25689023 
pXAC33 NZ_CP009011.1 CP009011.1 0.033695 61.9 32 

35 

pXAC64 NZ_CP009012.1 CP009012.1 0.064912 61.4 
 64 

X.axonopodis pv. citri 
strain JX5 

XacJX5 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP009010.1 CP009010.1 5.12 64.8 4,201 

4,375 

ISME J. 2015 Oct;9(10):2128-38. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25689023 
pXAC33 NZ_CP009008.1 CP009008.1 0.033695 61.9 32 

35 

pXAC64 NZ_CP009009.1 CP009009.1 0.064912 61.4 59 
64 

X.axonopodis pv. citri 

strain JX6 

XacJX6 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP011827.1 CP011827.1 5.12 64.8 4,192 

4,357 

Direct Submission / Unpublished. 
pXAC64 NZ_CP013664.1 CP013664.1 0.064919 61.4 60 

64 

pXAC33 NZ_CP013665.1 CP013665.1 0.033703 61.9 33 
35 
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Abbreviation Niche 
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Type Ref_Sec INSDC Size (Mb) GC% Protein Genes 

X.axonopodis pv. citri 

strain MF20 

XacMF20 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP009007.1 CP009007.1 5.18 64.8 4,234 

4,408 

ISME J. 2015 Oct;9(10):2128-38. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25689023 
pXAC33 NZ_CP009005.1 CP009005.1 0.026933 61.6 26 

28 

pXAC64 NZ_CP009006.1 CP009006.1 0.06492 61.4 61 
65 

X.axonopodis pv. citri 

strain MN10 

XacMN10 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP009004.1 CP009004.1 5.12 64.8 4,201 

4,376 

ISME J. 2015 Oct;9(10):2128-38. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25689023 
pXAC33 NZ_CP009002.1 CP009002.1 0.033702 61.9 33 

35 

pXAC64 NZ_CP009003.1 CP009003.1 0.063721 61.3 58 
62 

X.axonopodis pv. citri 

strain MN11 

XacMN11 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP009001.1 CP009001.1 5.12 64.8 4,199 

4,370 

ISME J. 2015 Oct;9(10):2128-38. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25689023 
pXAC33 NZ_CP008999.1 CP008999.1 0.033703 61.9 33 

35 

pXAC64 NZ_CP009000.1 CP009000.1 0.063721 61.3 58 
62 

X.axonopodis pv. citri 

strain MN12 

XacMN12 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP008998.1 CP008998.1 5.12 64.8 4,205 

4,376 

ISME J. 2015 Oct;9(10):2128-38. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25689023 
pXAC33 NZ_CP008996.1 CP008996.1 0.033703 61.9 33 

35 

pXAC64 NZ_CP008997.1 CP008997.1 0.063721 61.3 58 
62 

X.axonopodis pv. citri 

strain NT17 

XacNT17 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP008995.1 CP008995.1 5.18 64.8 4,233 

4,406 

ISME J. 2015 Oct;9(10):2128-38. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25689023 
pXAC33 NZ_CP008993.1 CP008993.1 0.028776 61.7 29 

31 

pXAC64 NZ_CP008994.1 CP008994.1 0.06492 61.4 61 
65 

X.axonopodis pv. citri 

strain U16 

XacU16 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP008992.1 CP008992.1 5.12 64.8 4,201 

4,374 

ISME J. 2015 Oct;9(10):2128-38. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25689023 
pXAC33 NZ_CP008990.1 CP008990.1 0.033703 61.9 34 

36 

pXAC64 NZ_CP008991.1 CP008991.1 0.06492 61.4 60 
64 
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Type Ref_Sec INSDC Size (Mb) GC% Protein Genes 

X.axonopodis pv. citri 
strain U17 

XacU17 
Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr NZ_CP008989.1 CP008989.1 5.12 64.8 4,203 4,371 

ISME J. 2015 Oct;9(10):2128-38. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25689023 
pXAC33 NZ_CP008987.1 CP008987.1 0.033703 61.9 33 

35 

pXAC64 NZ_CP008988.1 CP008988.1 0.06492 61.4 60 
64 

X.campestris strain 17 
Xc17 

Vascular 

phytopathogen 
Chr 

NZ_CP011256.1 CP011256.1 5.25 65.4 4,255 
4,423 Direct Submission / Unpublished. 

X.campestris pv. 

campestris strain B100 
XccB100 

Vascular 

phytopathogen 
Chr 

NC_010688.1 AM920689.1 5.08 65.0 4,202 
4,334 

J Biotechnol. 2008 Mar 20;134(1-2):33-45. Epub 2008 Jan 20. PMID: 

18304669 

X.campestris pv. 
campestris strain 

ICMP 21080 

XccICMP21080 
Vascular 

phytopathogen 
Chr 

NZ_CP012145.1 CP012145.1 4.91 65.3 4,022 
4,179 Genome Announc. 2015 Oct 29;3(5). PMID: 26514760 

X.campestris pv. 

campestris strain 
ICMP 4013 

XccICMP4013 
Vascular 

phytopathogen 
Chr 

NZ_CP012146.1 CP012146.1 4.91 65.3 4,007 
4,184 Genome Announc. 2015 Oct 29;3(5). PMID: 26514760 

X.fastidiosa strain 

MUL0034 
XfMUL0034 

Xylem-limited 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP006740.1 CP006740.1 2.64 52.0 2,204 

2,365 

Direct Submission / Unpublished. 
unnamed2 NZ_CP006739.1 CP006739.1 0.024391 49.0 30 

33 

X.fastidiosa subsp. 

sandyi strain Ann-1 
XfsandyiAnn1 

Xylem-limited 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP006696.1 CP006696.1 2.75 52.1 2,339 

2,536 

Direct Submission / Unpublished. 
unnamed1 NZ_CP006697.1 CP006697.1 0.030305 49.5 36 

39 

X.fuscans subsp. 
fuscans strain 4834-R 

Xfus4834R 
Vascular 

phytopathogen 

Chr 
NC_022541.1 FO681494.1 4.98 64.8 3,907 

4,182 

BMC Genomics. 2013 Nov 6;14:761. PMID: 24195767 

pla NC_022539.1 FO681495.1 0.045224 61.3 39 
49 

plb NC_022540.1 FO681496.1 0.019514 60.6 22 
23 

plc NC_022542.1 FO681497.1 0.04195 60.0 36 
42 

X.oryzae pv. oryzicola 

strain B8-12 XooB812 
Mesophyllic 

phytopathogen 
Chr 

NZ_CP011955.1 CP011955.1 4.79 64.1 3,749 
4,152 Direct Submission / Unpublished. 

X.oryzae pv. oryzicola 

strain BLS279 XooBLS279 
Mesophyllic 

phytopathogen 
Chr 

NZ_CP011956.1 CP011956.1 4.79 64.1 3,743 
4,147 Direct Submission / Unpublished. 
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Abbreviation Niche 

Genome Features 

References 
Type 

Ref_Sec INSDC Size (Mb) GC% Protein 
Genes 

X.oryzae pv. oryzicola 
strain BXOR1 XooBXOR1 

Mesophyllic 

phytopathogen 
Chr 

NZ_CP011957.1 CP011957.1 4.69 64.1 3,660 
4,053 Direct Submission / Unpublished. 

X.oryzae pv. oryzicola 

strain CFBP2286 
XooCFBP2286 

Mesophyllic 

phytopathogen 

Chr 
NZ_CP011962.1 CP011962.1 4.97 64.0 3,906 

4,317 

Direct Submission / Unpublished. 
unnamed NZ_CP011963.1 CP011963.1 0.036574 60.6 45 

47 

X.oryzae pv. oryzicola 
strain CFBP7331 XooCFBP7331 

Mesophyllic 

phytopathogen 
Chr 

NZ_CP011958.1 CP011958.1 5.01 63.9 3,919 
4,377 Direct Submission / Unpublished. 

X.oryzae pv. oryzicola 

strain CFBP7341 XooCFBP7341 
Mesophyllic 

phytopathogen 
Chr NZ_CP011959.1 CP011959.1 5.02 63.9 3,934 4,384 Direct Submission / Unpublished. 

X.oryzae pv. oryzicola 
strain CFBP7342 XooCFBP7342 

Mesophyllic 

phytopathogen 
Chr 

NZ_CP007221.1 CP007221.1 5.08 64.0 4,083 
4,537 Direct Submission / Unpublished. 

X.oryzae pv. oryzicola 

strain L8 XooL8 
Mesophyllic 

phytopathogen 
Chr 

NZ_CP011960.1 CP011960.1 4.8 64.1 3,735 
4,139 Direct Submission / Unpublished. 

X.oryzae pv. oryzae 

strain PXO86 XooPXO86 
Vascular 

phytopathogen 
Chr NZ_CP007166.1 CP007166.1 5.02 63.7 4,178 4,593 Direct Submission / Unpublished. 

X.oryzae pv. oryzicola 

strain RS105 XooRS105 
Mesophyllic 

phytopathogen 
Chr 

NZ_CP011961.1 CP011961.1 4.78 64.1 3,736 
4,152 Direct Submission / Unpublished. 

X.oryzae pv. oryzicola 

strain YM15 XooYM15 
Mesophyllic 

phytopathogen 
Chr 

NZ_CP007810.1 CP007810.1 4.43 64.1 3,530 
3,887 Direct Submission / Unpublished. 

X.sacchari atrain R1 

XsacchariR1 Biocontrol 

Chr 
NZ_CP010409.1 CP010409.1 4.5 68.9 3,432 

3,642 

Direct Submission / Unpublished. 
unnamed NZ_CP010410.1 CP010410.1 0.508653 69.5 404 

441 

X.translucens pv. 

undulosa strain Xtu 
4699 

Xtu4699 
Mesophyllic 

phytopathogen 
Chr 

NZ_CP008714.1 CP008714.1 4.56 68.1 3,585 
3,783 Direct Submission / Unpublished. 
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2. Predição de famílias de proteínas e análises filogenéticas 

Através da ferramenta Orthologsorter disponível no domínio de acesso restrito 

http://jau.facom.ufms.br/xanthomonadaceae2/orthologsorter/ (Farias e Almeida, 2013) –

Figura 7, a análise da presença ou ausência de cada família de proteína entre os 69 

genomas nos permitiu identificar famílias de proteínas exclusivas, flexíveis e 

conservadas que são compartilhadas por um subconjunto de cepas bacterianas. O perfil 

filogenômico foi previsto com base nas famílias de proteínas conservadas nas 69 

espécies analisadas. 

 

Figura 7. Ferramenta Orthologsorter usada para identificação das famílias de proteínas. Essa ferramenta 

foi desenvolvida especificamente para as espécies analisadas. É possível selecionar os subgrupos de 

espécies e analisar as famílias de proteínas compartilhadas entre eles. Por exemplo, para a análise das 

famílias de proteínas exclusivas dos fitopatógenos, a primeira coluna foi selecionada para todos os 58 

fitopatógenos analisados para incluir os genes compartilhados entre eles, e a segunda coluna foi 

selecionada para os outros microrganismos analisados, para que só fossem contabilizados os genes que 

não fossem encontrados nesses microrganismos. 

 

http://jau.facom.ufms.br/xanthomonadaceae2/orthologsorter/
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Para a análise filogenética de cada uma das sete famílias de proteínas específicas 

de fitopatógenos da família Xanthomonadaceae, utilizou-se Xanthomonas axonopodis 

pv. citri cepa 306 patótipo A – Xac306 (acesso NCBI: NC_003919.1) como sequência 

de entrada para uma pesquisa Blastp (Boratyn et al., 2013), com o número máximo de 

correspondências definido para 250. O alinhamento múltiplo de proteína foi realizado 

utilizando o algoritmo G-INS-i em Mafft 7.25 (Katoh e Standley, 2013) com 16 passos 

de refinamento iterativo. TrimAl v1.4 foi usado para remover as colunas com um 

excesso de lacunas (Capella-Gutierrez et al., 2009). IQTree v1.3.11 (Nguyen et al., 

2015) foi utilizado para prever o melhor modelo filogenético entre os 468 testados e 

para estimar a melhor árvore de máxima verossimilhança, com valores de suporte 

obtido por 1.000 bootstrap pseudo-réplicas. A visualização da árvore, enraizamento e 

coloração dos ramos foram realizados no Figtree v1.4.2 

(http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/). Devido às relações desconhecidas entre 

clados de bactérias de ordem superior que apareceram em árvores de proteínas (por 

exemplo, Proteobacteria vs. Actinobacteria), utilizou-se enraizamento pelo ponto médio 

para inferir a polaridade da evolução. A coloração dos ramos entre as linhagens de 

bactérias de ordem superior foi mantida a mesma entre as proteínas estudadas (ver 

figuras em resultados). 

  

3. Predição de localização celular, peptídeo sinal e composição de domínios 

Para predizer a presença, localização e sítio de clivagem dos peptídeos sinais em 

todas as proteínas específicas dos fitopatógenos analisados, utilizou-se os programas 

SignalP (Nielsen et al., 1997), Phobius (Kall et al., 2004) e Tatp (Bendtsen et al., 2005). 

Além disso, usou-se PSORT (Nakai e Kanehisa, 1991) para verificar a localização 

celular e Enciclopédia Kyoto de Genes e Genomas (KEGG (Kanehisa e Goto, 2000)) e 

SMART (Schultz et al., 1998) para determinar o número de domínios de cada proteína. 

  

http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/
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4. Predição de genes em regiões de transferência horizontal de genes (HGT) e de 

interações proteína-proteína e proteína-compostos químicos 

Para prever a presença dos genes que codificam as sete famílias de proteínas em 

regiões de HGT usou-se o programa IslandViewer (Langille e Brinkman, 2009). Para 

prever as possíveis interações proteína-proteína ou proteína-compostos químicos foi 

usado o programa STITCH 4.0 (Kuhn et al., 2014). 

  

5. Predição de unidades transcricionais de genes de degradação de N-glicanos 

O programa ProOpDB (Taboada et al., 2012) foi usado para predição de 

unidades transcricionais. 

  

6. Reanotação 

A reanotação de genes hipotéticos foi feita baseada na ferramenta de 

agrupamento de grupos ortólogos (COG) (Tatusov et al., 1997). 

  

7. Predição de estrutura secundária e terciária (3D) 

Análise da estrutura secundária foi determinada utilizando a ferramenta Jpred4 

(Drozdetskiy et al., 2015). Análises de previsão de topologia foram obtidos a partir do 

programa Swiss-model (Arnold et al., 2006) e Phyre2 (Kelley et al., 2015). 



29 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Análise global da presença e ausência de genes 

Com base na informação genômica associada com a família Xanthomonadaceae, 

69 genomas completamente sequenciados foram usados em nossa análise comparativa 

(Tabela 1). Entre estes genomas, 51 pertencem ao gênero Xanthomonas e 7 ao gênero 

Xylella, sendo todos eles espécies estritamente fitopatogênicas. Além disso, 8 genomas 

de Stenotrophomonas foram incorporadas neste estudo. Espécies deste gênero são 

caracterizadas como patógenos humanos oportunistas (cepas ISMMS2, ISMMS2R, 

ISMMS3, D457 e K279a), como bactéria endófita ou associada a rizosfera e a 

sedimento de rios (cepas R5513, JV3 e ZAC14D2 respectivamente). Finalmente, foram 

incluídos 3 genomas pertencentes ao gênero Pseudoxanthomonas. Um deles é de uma 

espécie com potencial metabólico para degradação de xenobióticos (cepa BDa59), e as 

outras duas (11-1 e J1) foram isoladas a partir de um bioreator e serrapilheira 

respectivamente (Figura 8). 
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Figura 8. Perspectivas gerais sobre as cepas classificadas em fitopatógenos (verde) e não-fitopatógenos (marrom). As espécies foram comparadas quanto ao estilo 

de vida de cada uma delas separando as espécies de fitopatógenos das espécies não-fitopatogênicas e também foram comparadas quanto ao hospedeiro, nicho e 

espécie, mostrando uma diversidade de hospedeiros, nichos ocupados dentro da planta e espécies. 
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Usando genômica comparativa foram identificadas famílias de proteínas em 69 

cepas de bactérias pertencentes à família Xanthomonadaceae que apresentavam o 

genoma completo depositado no NCBI (até outubro de 2015, ver Tabela 1). Os genes 

foram classificados em três grandes grupos: conservados entre todos os genomas (core 

genome), compartilhado entre dois ou mais genomas, mas não em todos (flexible 

genome) e os genes exclusivos de cada genoma (singletons ou genes exclusivos). 

A análise dos singletons (Figura 9) permitiu uma maior correlação de conteúdo 

genômico entre espécies de Xanthomonas que infectam Citrus, reduzindo assim o 

número de singletons destas espécies. Este resultado foi o oposto dos resultados da 

mesma análise focando em cepas de X. oryzae, o que pode ser explicado pelo elevado 

número de transposons e as inserções de fagos nesta espécie  (Lee et al., 2005). Entre os 

isolados de X. campestris, aqueles com maior número de singletons foram os que 

possuem o maior número de plasmídeos (X. campestris pv. vesicatoria (Thieme et al., 

2005)), aqueles associados a diferentes hospedeiros (X. raphani que infecta espécies de 

solanáceas (Bogdanove et al., 2011)), ou os que foram isolados de diferentes países (X. 

campestris 17 isolado de Taiwan (Liu et al., 2015)). Embora as cepas de Xylella tenham 

genomas menores, a proporção de singletons por genoma foi alta. Isto pode ser 

explicado pela especificidade de cada cepa a hospedeiros amplamente diferentes, pela 

eficiência de sobrevivência em um nicho específico, ou pelo pequeno número de cepas 

sequenciadas associadas aos mesmos hospedeiros, tais como o genoma de X. 

albilineans, X. translucens e X. sacchari. 
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Figura 9. A cor verde representa os fitopatógenos e a cor bege os não-fitopatógenos. (A) Número de proteínas totais de cada genoma mostrando o número de 

proteínas cromossomais e plasmidiais da respectiva cepa. Os números acima das barras indicam o número de plasmídeos em cada linhagem. (B) Número de 

singletons (famílias de proteínas exclusivas de cada cepa analisada) por genoma classificados em três categorias de anotação: proteínas hipotéticas, transposases e 

proteínas com função assinalada. 
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Para a análise do flexible genome (Figura 10), espécies de fitopatógenos foram 

previamente classificadas em cinco grupos, quatro dos quais foram baseados na 

classificação das espécies e um na associação filogenômica. Para esta análise, 

destacamos famílias de proteínas específicas para Xylella (97), X. oryzae (11), e o grupo 

composto por X. albilineans, X. translucens, e X. sacchari (32). Além disso, quatro 

famílias de proteínas foram encontradas em todas as cepas de Stenotrophomonas e 

Pseudoxanthomonas. O core genome compreende 906 famílias de proteínas 

compartilhadas por todas as cepas. Como esperado, os clados das espécies refletiu a 

mesma distribuição descrita anteriormente em outros estudos, incluindo X. albilineans, 

X. translucens, e X. sacchari como um grupo isolado dos demais (Vorholter et al., 2008; 

Parkinson et al., 2009; Cutino-Jimenez et al., 2010). 

O perfil filogenômico foi previsto com base nas famílias de proteínas 

conservadas nas 69 espécies analisadas (Figura 10). Primeiro, OrthoMCL (Li et al., 

2003) encontrou 10.432 famílias, das quais apenas 846 tiveram exatamente uma 

proteína de cada genoma. Estas famílias foram alinhadas e concatenadas (295.895 

colunas) usando o programa Muscle (Edgar, 2004). Após a remoção de colunas não 

informativas (colunas que podem não ser conservadas, incluindo colunas com muitas 

lacunas, ou que possam ter sido saturadas por várias substituições) usando GBlocks 

(Castresana, 2000), apenas 1.362 colunas permaneceram. A árvore foi então gerada a 

partir das 1.362 colunas usando RAxML (Stamatakis, 2006) com o modelo PROTCAT 

com 100 repetições  e busca de máxima verossimilhança. 
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Figura 10. Diagramas de Venn demonstrando o core genome em fitopatógenos, não-fitopatógenos, e envolvendo todas as cepas analisadas. Os números associados 

aos nós representam valores de bootstrap. A árvore filogenômica foi construída a partir da família de proteínas conservada em todas as espécies analisadas (core 

genome) e refletiu o mesmo perfil obtido por análise ribossomal em outros estudos. Comparando os diagramas dos gêneros estudados foi possível identificar um 

conjunto de sete proteínas exclusivas dos 58 fitopatógenos analisados que foi o foco deste trabalho. 
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Identificação de proteínas exclusivas de fitopatógenos da família 

Xanthomonadaceae 

Apesar da importância de cada um destes conjuntos de genes, o objetivo deste 

trabalho foi identificar um grupo de genes que aqui denominamos de core genome de 

fitopatógenos, ou seja, genes que existem em todos os 58 fitopatógenos investigados, 

mas que não estão presentes em nenhuma das cepas de Stenotrophomonas ou 

Pseudoxanthomonas (não-fitopatogênicos). 

No core genome dos fitopatógenos, foi possível identificar 420 proteínas 

distribuídas entre sete famílias que foram conservadas em todos os 58 isolados 

fitopatogênicos analisados neste estudo. Estas famílias de proteínas exclusivas dos 

fitopatógenos analisados consistem em: corismato mutase, lipase/esterase (LipA/LesA), 

VirK, glicosil hidrolase (NixF), beta-galactosidase (NixL) e duas famílias de alfa-L-

fucosidase (NixE e FucA1), sendo as quatro últimas envolvidas com degradação de N-

glicanos. As características destas sete famílias de proteínas são apresentadas na Tabela 

2, incluindo os resultados da predição de peptídeo sinal, localização celular, análise de 

domínios, predição de sistema secretório e integração de redes de interação proteína-

composto químico. Dentre essas famílias, apenas duas apresentam mais de uma cópia 

nos genomas analisados, uma família de alfa-L-fucosidase (FucA1) é duplicada no 

genoma de X. sacchari R1, enquanto todas as cepas de Xylella possuem três cópias de 

lipase/esterase (LipA/LesA), exceto M12, que possui duas cópias. 
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Tabela 2. Caracterização das sete famílias de proteínas exclusivas de microrganismos associados a plantas. 

Identificação do 

Locus antigo 
+XAC0435 +XAC0501 +XAC1306 +XAC3072 +XAC3073 +XAC3084 -XAC3647 

Identificação do 

Locus novo 
XAC_RS02280 XAC_RS02605 XAC_RS06675 XAC_RS15590 XAC_RS15595 XAC_RS15650 XAC_RS18440 

Acesso
a
 WP_003486419 WP_015462810 WP_011050833 WP_011052017 WP_015472473 WP_005924753 WP_003484013 

Nome do gene
b
 virK lipA/lesA fucA1 nixE nixF nixL pheA (CMs) 

Produto
b
 VirK protein Secreted lipase 

Alpha-L-

fucosidase 

Alpha-L-

fucosidase 
Glycosyl hydrolase 

Beta-

galactosidase 

Chorismate 

mutase 

COG ---- COG0412 COG3669 COG3669 COG3858 COG1874 COG1605 

Posição inicial
b
 518070 587832 1503221 3595544 3597245 3620253 4326854 

Posição final
b
 518501 588989 1505149 3597229 3598300 3622094 4326285 

Ontologia gênica
c
 ---- 

MF – 0004806 MF – 0004560 MF – 0004560 MF – 0004568 MF – 0004565 MF – 0004106 

BP – 0016042 BP – 0005975 BP – 0006004 BP – 0005975 BP – 0005975 BP – 0046417 

---- ---- ---- BP – 0006032 ---- ---- 

Identificador da 

proteína
b
 

AAM35326 AAM35390 AAM36177 AAM37917 AAM37918 AAM37929 AAM38490 

Tamanho (aa)
b
 143 421 642 561 351 613 189 

Número EC
b
 ---- ---- 3.2.1.51 3.2.1.51 ---- 3.2.1.23 5.4.99.5 

Continua na próxima página 
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Predição de 

domínios 

(posição)
d
 

SP (1-22) 
Abhydrolase_6 

(54-366) 
SP (1-23) SP (1-40) SP (1-21) SP (1-24) SP (1-30) 

VirK (25-121) 
Abhydrolase_5 

(88-356) 

Alpha_L_fucos 

(39-395) 

Alpha_L_fucos 

(87-509) 
Glyco_18 (24-338) 

Glyco_hydro_3

5 (38-357) 
CM_2 (29-107) 

---- LIP (90-211) 
F5_F8_type_C 

(502-633) 
---- ---- 

Glyco_hydro_4

2 (53-207) 
---- 

Localização 

celular
e
 

Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown P (9.76) 

Ilha genômica
f
 N N N N N N N 

Peptídeo sinal 

(tamanho)
g
 

Y (1-22) N Y (1-23) Y (1-40) Y (1-21) Y (1-23) N 

Predição de 

sistema 

secretório
h
 

IV (5) IV (5) IV (5) IV (5) IV (5) IV (5) III (5) 

Uniprot Q8PQ93 Q8PQ30 Q8PMW9 Q8PI26 Q8PI25 Q8PI14 Q8PGG9 

Interação 

proteína-

proteína
i
 

AvrXacE1 AmpE NahA β-mannosidase NahA Bga (2x) TyrA 

Cellulase (2x) ComL BgaΨ(2x) 
Glycosyl 

hydrolase 
FucA1 BgaΨ AroC 

AvrXacE2 RluD Bga Hp (XAC3073) β-mannosidase Dgd P-protein 

Continua na próxima página 
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HrcR GumE Hp (XAC1774) ---- Glycosyl hydrolase 
Glycosyl 

hydrolase 
TrpG 

CutC Ketosynthase Hp (XAC3083) ---- TonB α-xylosidase Hp (XAC1130) 

VirJ (2x) Hp (XAC0904) Hp (XAC3089) ---- TonB like ---- ---- 

XcsH Hp (XAC0500) ---- ---- Membrane protein ---- ---- 

Hp (XAC0434) Hp (XAC3216) ---- ---- TBDR ---- ---- 

---- Hp (XAC1183) ---- ---- Hp (XAC3703) ---- ---- 

Interação 

proteína-

composto 

químico
i
 

---- 

Octyl glucoside Glucose Fucose 

---- 

Glucose Beta-NAD 

---- Chitin Hydroxyl r. Lactose Prephenate 

---- Fucose Methanol Melibiose P-hydroxyp.lpy. 

---- ---- f-uf Hydroxyl r. Phenylpyruvic. 

---- ---- ZWZ ---- Chorismate 

---- ---- CTK8J7674 ---- ---- 

HGT ou PI
f
 0 0 0 0 0 0 0 

a – De acordo com NCBI (Sayers et al., 2009); b – De acordo com KEGG (Kanehisa e Goto, 2000); c – De acordo com UniProtKB-EC e 

Interpro (Mitchell et al., 2015; Uniprot, 2015); d – De acordo com SMART (Schultz et al., 1998); e – De acordo com PFAM (Sonnhammer 

et al., 1998); f – De acordo com Island Viewer (Langille e Brinkman, 2009; Dhillon et al., 2015); g – De acordo com SignalP (Nielsen et 

al., 1997); h – De acordo com SSPred (Pundhir e Kumar, 2011); i – De acordo com STITCH (Kuhn et al., 2014). “+” – Fita positiva; “-” – 

Fita negativa; MF – Função molecular; BP – Processo biológico; SP – Peptídeo sinal; Y – Yes; N – No; PI – Ilha de patogenicidade. 
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Análise in silico das sequências codificantes dos genes bem como da estrutura de 

domínios destas proteínas mostrou que todas as sete famílias apresentam um domínio de 

peptídeo sinal, o que sugere que todas possam ser secretadas (Figura 11). Análise das 

possíveis vias de secreção, com base na estrutura do peptídeo sinal demostraram que 

todas as sete proteínas têm potencial para serem secretadas pelo T2SS (Tabela 2). 

 

Figura 11. A análise de composição de domínios das sete famílias de proteínas exclusivas dos 

fitopatógenos analisados de acordo com UniProt (Uniprot, 2015) e usando Xac306 como referência 

mostrou que todas elas apresentam um domínio de peptídeo sinal (mostrado em vermelho na figura). Em 

eucariotos o peptídeo sinal é responsável pelo direcionamento da proteína para compartimentos 

específicos dentro da célula e em procariotos a presença do peptídeo sinal indica proteínas secretadas para 

o meio externo. Portanto, as sete famílias de proteínas são supostamente secretadas. A análise das 

possíveis vias de secreção, com base na estrutura do peptídeo sinal demostraram que todas as sete 

proteínas têm potencial para serem secretadas pelo T2SS. 
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Caracterização estrutural, funcional e filogenética das proteínas exclusivas dos 

fitopatógenos analisados 

 Corismato mutase: enzima chave na modulação da resposta imune vegetal 

Corismato mutase (CM) é um componente da via do chiquimato (Figura 12) e é 

necessário para a conversão de corismato em prefenato, um precursor para a síntese de 

fenilalanina (Phe) e tirosina (Tyr) (Kast et al., 2000). Em vários organismos, corismato 

também pode ser convertido em precursores para a síntese de triptofano (Trp) (Bekal et 

al., 2003). Em plantas, CM atua como um precursor da biossíntese de SA, uma 

molécula sinalizadora importante na resposta imunitária da planta (Vlot et al., 2009; 

Maeda e Dudareva, 2012). 

 

Figura 12. Via do chiquimato destacando as possíveis reações catalisadas pelas enzimas CMs e CMns no 

metabolismo das plantas e dos fitopatógenos. Embora ambas as cópias de CM sejam capazes de converter 

corismato a prefenato, CMns pode ainda converter prefenato a fenilpiruvato, que seria convertido em Phe 

e Tyr. Portanto, CMns provavelmente possui função no próprio metabolismo, pois possui o domínio CM 

que converte corismato em prefenato, o domínio PDH que converte prefenato em fenilpiruvato e ainda 

um domínio regulatório para regulação do metabolismo de aminoácidos aromáticos. Em contrapartida, 

CMs atua na planta deslocando a via para a produção de aminoácidos aromáticos diminuindo assim a 

síntese de compostos de defesa (SA). 
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Todas as espécies fitopatogênicas analisadas neste estudo possuem duas cópias 

de CM, enquanto organismos não-fitopatogênicos possuem apenas uma. Apesar de 

terem sido anotados com a mesma função em alguns genomas, a análise da composição 

dos genes e das proteínas correspondentes destacaram diferenças funcionais. Estas 

diferenças podem ser explicadas pelo tamanho dos dois genes, aproximadamente 570 

nucleotídeos na família exclusiva de fitopatógenos da família Xanthomonadaceae e 

1209 nucleotídeos na família encontrada em todas as cepas analisadas, e essa 

divergência pode ser explicada pela análise BLAST (identidade de 43% e uma cobertura 

de 11%). 

Para entender melhor a composição estrutural destas famílias de proteínas, foram 

utilizadas três ferramentas diferentes para verificar a presença de peptídeo sinal (Signal 

P (Nielsen et al., 1997), Phobius (Kall et al., 2004) e TatP (Bendtsen et al., 2005)) – 

Figura 13. Apenas as proteínas da família específica de fitopatógeno possuem um 

peptídeo sinal entre os resíduos 1 e 30, sugerindo que tais proteínas são secretadas. 

Como Xac306 foi utilizada como referência, designamos a cópia secretada (e seus 

respectivos ortólogos) como XacCMs e a cópia citosólica (e seus respectivos ortólogos) 

como XacCMns. 
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Figura 13. Predição de peptídeo sinal nas cópias de XacCMs e XacCMns e nas duas cópias de CM do 

fungo Ustilago maydis. Foram utilizadas três ferramentas diferentes para verificar a presença do peptídeo 

sinal na cópia exclusiva de fitopatógenos e na cópia presente em todos os organismos. Apenas as 

proteínas da família específica de fitopatógeno possuem um peptídeo sinal entre os resíduos 1 e 30, 

sugerindo que tais proteínas são secretadas. (A) Análise da presença de peptídeo sinal nas cópias de CMs 

(esquerda) e CMns (direita) usando Phobius (Kall et al., 2004). Com 100% de probabilidade a cópia 

exclusiva de fitopatógenos possui um peptídeo sinal do resíduo 1 ao 30, enquanto a outra cópia não 

possui peptídeo sinal. (B e C) Idem A, mas usando as ferramentas SignalP e TatP (Nielsen et al., 1997; 

Bendtsen et al., 2005). (D) Análise da presença de peptídeo sinal nas cópias de CMs (esquerda) e CM 

citosólica (direita) do fungo Ustilago maydis. 

 

Existem dois genes anotados com esta função no genoma de Xanthomonas e 

Xylella como dito anteriormente, porém um deles possui função de ação enzimática no 

próprio metabolismo bacteriano (cópia não secretada – XacCMns), ao passo que a outra 

cópia possui função de modulador do metabolismo vegetal, suprimindo a resposta de 



43 

 

defesa (cópia secretada – XacCMs). Neste contexto, apesar de ambas terem os domínios 

corismato mutase (CM), elas são estruturalmente bem divergentes, já que a cópia não 

secretada é bifuncional possuindo outros dois domínios não existentes na cópia 

secretada. Estes dois domínios corroboram a perspectiva de ação no próprio organismo. 

XacCMns possui três domínios: um domínio N-terminal corismato mutase 

(CM_2 PF01817), um domínio interno prefenato dehidratase (PDT PF00800), e um 

domínio C-terminal Phe-regulatório (ACT PF01842) – Figura 14, enquanto XacCMs 

possui apenas um domínio corismato mutase (CM_2 PF01817) que compreende quase 

todo o comprimento da proteína (Figura 15). Embora ambas as cópias de CM sejam 

capazes de converter corismato a prefenato, XacCMns pode ainda converter prefenato a 

fenilpiruvato, que seria convertido em Phe e Tyr (Schmit e Zalkin, 1971). Portanto, 

XacCMns provavelmente possui função de fornecer estes dois aminoácidos durante o 

metabolismo celular devido à presença de um domínio Phe-regulatório na posição C-

terminal que funciona para regular este metabolismo (Zhang et al., 1998; Grant, 2006). 

 

Figura 14. Análise da conformação estrutural de XacCMns obtida a partir da ferramenta Phyre2 (Kelley 

et al., 2015). XacCMns possui três domínios: um domínio N-terminal corismato mutase, um domínio 

interno prefenato dehidratase e um domínio C-terminal Phe-regulatório. 
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Figura 15. Análise da conformação estrutural de XacCMs obtida a partir da ferramenta Phyre2 (Kelley et 

al., 2015) e comparada com a melhor correspondência comparativa (4oj7.1.A - Burkholderia 

thailandensis). XacCMs possui apenas um domínio corismato mutase que compreende quase todo o 

comprimento da proteína e, ao contrário de outras CM, possui apenas seis alfa-hélices ao invés de sete 

devido à fusão entre as alfa-hélices 1 e 2 (nomeada como 1/2). 

 

Por outro lado, uma vez que XacCMs é secretada, qual seria a sua função? De 

acordo com Djamei e colaboradores, a secreção de CM pelo fungo Ustilago maydis 

reduz a síntese de Trp, o que modula o metabolismo da planta reduzindo a síntese de 

compostos de defesa (Djamei et al., 2011). Com base nesta analogia funcional, a análise 

in silico da estrutura tridimensional (3D) de XacCMs indica que a proteína é composta 

por seis alfa-hélices (Figura 15). Além disso, a melhor correspondência da comparação 

da estrutura 3D de XacCMs foi de Burkholderia thailandensis (PDB 4oj7.1.A) com 

98,2% de cobertura e 39,74% de identidade (Figura 16). O alinhamento entre a 

sequência de referência e XacCMs indicou que haviam apenas duas regiões com baixa 

qualidade de alinhamento, porém estas regiões não correspondem a nenhuma das seis 

alfa-hélices de XacCMs (Figura 16). Além disso, a qualidade de análise da conformação 

entre estas duas sequências indicaram que todas as alfa-hélices tiveram uma qualidade 

de predição superior a 80% (dados não mostrados). 
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Figura 16. Comparação entre a estrutura secundária de XacCMs e a melhor correspondência comparativa (4oj7.1.A - Burkholderia thailandensis). A seta vermelha 

com a letra R indica a arginina catalítica conservada. As elipses vermelhas indicam os resíduos que compõem o sítio ativo de catálise. As barras horizontais marrom 

e roxa indicam as duas regiões com baixa qualidade de alinhamento. 
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Para entender a evolução destas proteínas, reconstruímos as filogenias das 250 

melhores correspondências do Blastp para ambas proteínas XacCMs e XacCMns. A 

hipótese inicial foi que a filogenia das primeiras 250 correspondências de CMs seria 

representada por um conjunto maior de fitopatógenos do que a árvore filogenética de 

CMns. De fato, a árvore de CMs contem 88,8% de bactérias associadas a plantas 

(Figura 17). Além disso, entre as 250 melhores correspondências da árvore filogenética 

de CMns, era esperado detectar diferentes espécies de bactérias, incluindo patógenos, 

não-patógenos e fitopatógenos, uma vez que esta cópia é essencial para o metabolismo 

em todos os organismos. De fato, a árvore filogenética de CMs mostrou uma mistura de 

fitopatógenos pertencentes a diferentes classes (α, β e γ-proteobacteria), enquanto a 

filogenia de CMns seguiu a distribuição de microrganismos dentro da divisão das γ-

proteobacterias (Figura 18). O comprimento dos ramos da filogenia de CMs foi 

relativamente pequeno em comparação com aqueles da filogenia de CMns, apesar dos 

comprimentos dos ramos comparáveis para ambos os genes no clado divergente de γ-

proteobacteria que contem Xylella e Xanthomonas. 

 

Figura 17. Filogenia de XacCMs. A árvore filogenética de CMs mostrou uma mistura de fitopatógenos 

pertencentes a diferentes classes (α, β e γ-proteobacteria). O comprimento dos ramos da filogenia de CMs 
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foi relativamente pequeno em comparação com aqueles da filogenia de CMns indicando que essa cópia se 

manteve conservada durante a evolução dessas espécies. 

 

 

Figura 18. Filogenia de XacCMns. A filogenia de CMns seguiu a distribuição de microrganismos dentro 

da divisão das γ-proteobacterias apresentando microrganismos com diferentes estilos de vida. 

 

Em estudos anteriores, mutantes nocaute de X. oryzae pv. oryzae (Xoo) para 

CMs foram significativamente mais virulentos em arroz do que a cepa do tipo selvagem 

(Degrassi et al., 2010). Além das diferenças no comprimento das lesões, os sintomas da 

doença também foram mais fortes em mutantes knockout de CMs. Quando a cepa 

defeituosa de CMs foi complementada com a cópia funcional de CMs, a virulência foi 

semelhante àquela do tipo selvagem (Degrassi et al., 2010). De fato, a redução de 

virulência associada com CMs sugere sua função em cepas de fitopatógenos como 

atenuador da resposta antibacteriana da planta. Portanto, CMs pode ser uma adaptação 

evolutiva importante de espécies fitopatogênicas que garante a sobrevivência de 

bactérias no interior do hospedeiro. Além disso, CMs também diminui a síntese de 
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ácido salicílico em plantas para garantir uma maior sobrevivência (Djamei et al., 2011). 

Desse modo, as bactérias secretam CMs quando em contato com a planta hospedeira 

para atenuar os sintomas da doença e, assim, regular a virulência e interferir na resposta 

de defesa da planta. 

Degrassi e colaboradores sugerem que CMs é provavelmente secretada via T2SS 

(Degrassi et al., 2010). Além disso, a análise da expressão diferencial de proteínas 

secretadas pela cepa selvagem de Xac306 e cepas mutantes hrpB4 mostrou que CMs é 

secretada quando ambas são cultivadas em XAM1 (Ferreira et al., 2016). Uma vez que a 

ausência do T3SS funcional em mutantes hrpB4 não afetam a secreção de CMs, CMs 

não pode ser secretada pelo T3SS, como previsto pelo SignalP no nosso estudo (Tabela 

2). Recentemente, Nascimento e colaboradores demonstraram que CM é uma das 

proteínas secretadas pelo T2SS em Xylella durante contato com o tecido do hospedeiro 

(Nascimento et al., 2016). 

Os nossos resultados sugerem que XacCMs, e seus ortólogos correspondentes, 

atuam como um efetor da modulação do sistema imune da planta corroborando os dados 

experimentais citados anteriormente. Além disso, esta proteína está presente em todas as 

espécies de fitopatógenos analisadas, o que sugere que CMs é um importante fator de 

virulência necessário para as bactérias habitarem o hospedeiro. 

 

 Enzimas de degradação de N-glicanos 

Dentre as sete famílias de proteínas exclusivas de fitopatógenos da família 

Xanthomanadaceae, quatro apresentam função ligada à degradação de N-glicanos. X. 

campestris pv. campestris (Xcc) possui dois conjuntos de genes necessários para a 

degradação (nix) e internalização (nag) de N-glicanos e monômeros de carboidratos 

associados  (Boulanger et al., 2010; Dupoiron et al., 2015). De acordo com Boulanger e 

colaboradores, cepas de Xcc e Xac306 possuem o agrupamento nag conservado 

(Boulanger et al., 2010) (Figura 19). Dupoiron e colaboradores descobriram que o 

agrupamento nix consiste de um gene que codifica para um receptor dependente de 

TonB (TBDR) e nove genes (nixD-L) com função hidrolase em diferentes ligações 
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glicosídicas nas unidades de carboidratos que constituem a estrutura de N-glicanos 

(Figura 20) (Dupoiron et al., 2015). É importante ressaltar que mutações em genes 

presentes em ambos agrupamentos gênicos afetam a virulência de Xcc em hospedeiro 

compatível (Boulanger et al., 2014). Curiosamente, três destes genes, nixE, nixF e nixL, 

codificam proteínas cujos ortólogos são exclusivos dos fitopatógenos analisados nesse 

estudo e codificam para alfa-L-fucosidase (Af), glicosil-hidrolase (Gh) e beta-

galactosidase (Bga) respectivamente. Af catalisa a ligação glicosídica α-1,4 entre L-

fucose (FUC) e N-acetilglicosamina (NAG), Gh hidrolisa a ligação glicosídica β-1,4 

entre resíduos NAG e Bga hidrolisa a ligação glicosídica β-1,4 entre NAG e galactose 

(GAL) – Figura 21. 

 

Figura 19. Organização estrutural dos genes nag relacionados com internalização de monômeros de N-

glicanos. 
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Figura 20. Composição e organização estrutural dos genes nix em Xcc e Xac306. Cada uma das cores 

individuais dos genes no agrupamento corresponde ao respectivo sítio de catálise mostrado para o 

metabolismo de N-glicano na Figura 21 (adaptado de Boulanger et al. 2014). Três famílias de proteínas 

do nosso estudo são codificadas por genes incluídos neste agrupamento e estão circuladas em negrito 

(NixE, NixF e NixL). Para Xac306, um conjunto de genes com funções correlacionadas entre nixI e nixJ 

estão destacados. A região a jusante do agrupamento apresenta variações estruturais entre os 

microrganismos investigados. 

 

 

Figura 21. Composição de um N-glicano com as respectivas enzimas associadas com sua degradação. As 

cores dos identificadores de proteínas e suas catálises seguem o padrão de cor mostrado na Figura 20. As 
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linhas pontilhadas referem-se à catálise das proteínas específicas dos fitopatógenos analisados. É 

importante destacar que a ação dessas proteínas é responsável pela degradação do epitopo do N-glicano 

onde ocorre a interação com o ligante. Fonte: Adaptado de Boulanger et al. 2014. 

 

A análise da organização estrutural desse agrupamento de Xcc comparado com 

Xac306 indica que ambos são idênticos, exceto pela composição de unidades 

transcricionais, a presença de um conjunto de genes entre nixI e nixJ em Xac306, e a 

região flanqueadora a jusante do agrupamento gênico. Entre nixI e nixJ existe uma cópia 

de um gene que codifica um TBDR, uma segunda cópia de beta-galactosidase (bga), um 

transportador de cátion (yhfM), uma riboquinase (rbk) e uma 6-fosfo-beta-glucosidase 

(celF). A região a jusante do agrupamento de Xcc possui elementos transponíveis, genes 

que codificam os sistemas de restrição e modificação, e os seguintes três genes efetores 

do T3SS: xopD que está envolvido com a supressão da defesa da planta (Canonne et al., 

2011) e é encontrado apenas em Xcc; xopK que possui uma função desconhecida 

(Furutani et al., 2009); e xopL que é uma proteína rica em repetições de leucina (Jiang et 

al., 2009). É importante ressaltar que na mesma região são encontradas outras proteínas 

putativamente envolvidas na catálise de ligações glicosídicas tais como neuraminidase e 

asparaginase. 

A quarta família de proteínas relacionada com degradação de N-glicano é outra 

cópia de alfa-L-fucosidase (FucA1). Esta família também parece estar associada com 

um conjunto de genes envolvidos na degradação deste polímero já que genes a jusante 

de FucA1 incluem outra cópia da beta-galactosidase (bga), um arabinogalactano endo-

1,4-beta-galactosidase (galA) e um outro gene que codifica TBDR, todos os quais são 

conservados em Xanthomonas (Figura 22). Elementos transponíveis também foram 

encontrados em Xcc não só dentro do agrupamento, mas também na região 

flanqueadora a montante. Embora não haja resquícios de herança horizontal nestes 

agrupamentos gênicos, a presença destes elementos transposíveis sinaliza para uma 

região com potencial hipervariabilidade genômica, mas que em nenhum momento 

interferiu na perda dos genes nix ou nag nos genomas de Xanthomonas. Isso porque a 

perda destes poderia ser incompatível com a manutenção da sobrevivência destes 

microrganismos. 
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Figura 22. Composição e organização estrutural dos genes putativos associados com degradação de N-

glicanos em Xcc e Xac306. O gene que codifica a família FucA1 específica dos fitopatógenos analisados 

está circulado em negrito. 

 

De acordo com o banco de dados de enzimas que catalisam carboidratos (CAZy) 

(Lombard et al., 2014), existem apenas duas cópias de Af (grupo GH4) nos genomas de 

Xanthomonas e Xylella e ambas aparecem entre as famílias de proteínas exclusivas dos 

fitopatógenos analizados nesse estudo. Isto pode ser devido à presença de resíduos de 

fucose em N-glicanos de plantas, o que não é observado em outros organismos. 

Curiosamente, alfa-L-fucosidase foi identificada no secretoma de X. oryzae apenas 

quando as bactérias foram submetidas a crescimento in planta, enquanto glucano 1,4-

beta-glucosidase foi detectado in planta e in vitro (Wang, Y. et al., 2013). O que de 

certa forma reitera a possibilidade de que estas enzimas possam estar associadas com 

degradação destes polímeros durante o processo de associação com o tecido vegetal 

durante o processo infeccioso. 

NixE foi detectado no sobrenadante da cultura da cepa selvagem Xcc, bem como 

em ambas as cepas mutantes do T2SS, indicando que esta proteína é secretada de uma 

forma independente do T2SS (Dupoiron et al., 2015). Como T2SS é evolutivamente 

relacionado com o sistema secretório do tipo IV (T4SS) (Peabody et al., 2003), NixE 

pode ser secretado através do T4SS, como mostrado na Tabela 1. Em contraste, NixF e 

NixL não foram detectados na cepa selvagem nem nos mutantes do T2SS, sugerindo 

que estas proteínas são secretadas através do T2SS (Szczesny et al., 2010; Dupoiron et 
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al., 2015). Da mesma forma, reforçando a potencial de ação destas enzimas em contato 

com o tecido vegetal. 

A análise filogenética das 250 melhores correspondências para cada uma das 

quatro proteínas envolvidas na degradação de N-glicanos mostrou uma mistura de 

bactérias de filos diferentes (Figura 23), um padrão de distribuição distinto quando 

comparado com as outras proteínas analisadas neste estudo. Embora os filos e classes 

dos taxons mostrados sejam muito distintos, a maior parte dos microrganismos relatados 

em cada filogenia estão associados com plantas e solo (Deattie, 2007), sendo que todas 

elas teriam função catalítica de quebrar ligação em monômeros que só existem em N-

glicanos associados a receptores de membrana, justificando de certa forma a 

especificidade pelo substrato. 
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Figura 23. Filogenia das proteínas relacionadas com degradação de N-glicanos. Os quadrados vermelhos 

destacam as posições ocupadas por Xanthomonas e Xylella. Note que a composição dos clados de NixE, 

NixF e NixL são semelhantes entre si e distintas quando comparadas com FucA1. Isso ocorre porque 

essas enzimas codificam genes localizados na mesma região genômica que compõem o agrupamento nix. 

Além disso, a análise filogenética das quatro proteínas envolvidas na degradação de N-glicanos mostrou 
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uma mistura de bactérias de filos diferentes, um padrão de distribuição distinto quando comparado com as 

outras proteínas analisadas neste estudo. Embora os filos e classes dos taxons mostrados sejam muito 

distintos, a maior parte dos microrganismos relatados em cada filogenia estão associados com plantas e 

solo. 

 

Com base em nossos resultados, nós sugerimos que as proteínas Nix podem 

afetar a degradação de N-glicanos de três maneiras diferentes: (i) por atividade direta 

em N-glicanos associados a receptores de membrana nas plantas (EFR e FLS2); (ii) pela 

degradação dentro do RE ou aparelho de Golgi, o que evita a formação de receptores 

glicosilados maduros; ou (iii) por degradação de N-glicanos livres. Os dois primeiros 

mecanismos podem reduzir a resposta imunológica devido ao não reconhecimento dos 

efetores bacterianos EF-Tu e flagelina. Uma sumarização desta relação com o 

hospedeiro pode ser observada na Figura 28. 

  

 Lipase/esterase: indutora de virulência e moduladora da imunidade vegetal 

Em bactérias do gênero Xanthomonas, lipase/esterase, poligalacturonases, 

celulases, pectato liases, xilanases e celobiosidases têm sido descritas como 

fundamentais para o processo de degradação da parede celular (Esquerré-Tugayé et al., 

2000). Em bactérias do gênero Xylella, esses estudos focam em lipase/esterase 

(Nascimento et al., 2016). Todas as enzimas citadas anteriormente foram analisadas em 

um estudo utilizando X. oryzae para investigar a associação com uma xilanase (XynB). 

Estas proteínas foram necessárias para a virulência, uma vez que as mutações em XynB 

causaram uma redução massiva do fenótipo virulento em culturas de arroz (Rajeshwari 

et al., 2005). Alguns anos mais tarde, Aparna e colaboradores concluiram uma análise 

de alta resolução da estrutura de LipA e descreveram uma estrutura helicoidal que atua 

como um módulo de ligação funcional anexo e distinto para o domínio canônico de 

catálise (Aparna et al., 2009). As mutações pontuais que interromperam o sítio de 

ancoramento do carboidrato no sítio ativo da enzima, mesmo a uma distância 

considerável a partir do sítio ativo da enzima, anulou a função de LipA em plantas, 
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conforme exemplificado pela perda da virulência e da capacidade de desencadear 

respostas de defesa do hospedeiro. 

Recentemente Zhang e colaboradores descreveram três novos efetores de 

patogenicidade em Xylella fastidiosa e mostraram que uma destas proteínas (LesA) é 

uma lipase/esterase homóloga a LipA (Zhang et al., 2015). O mesmo artigo demonstrou 

que parálogos dos genes que codificam LipA foram encontrados no genoma de Xylella e 

que uma dessas cópias é concatenada a montante de lipA. A putativa duplicação de 

genes que codificam lipase/esterase sugere a importância da seleção na manutenção ou 

mesmo na duplicação de genes essenciais para fitopatogenicidade, um fenômeno já 

descrito para a mesma família de proteínas em Candida albicans (Hube et al., 2000). 

Além disso, LipA, celulase (ClsA) e uma putativa celobiosidase (CbsA) foram 

identificadas em Xoo como efetores do T2SS que induzem a resposta de defesa em 

arroz, reprimível por efetores do T3SS para assegurar a infecção bem sucedida (Jha et 

al., 2007). 

Recentemente, Nascimento e colaboradores (Nascimento et al., 2016) 

identificaram LesA no secretoma de Xylella. Mutantes lesA não foram virulentos 

quando inoculados em videiras. Entre as enzimas de degradação de parede celular 

identificadas no secretoma de Xylella, três cópias de lipase/esterase foram o componente 

mais abundante (LesA, LesB e LesC). Finalmente, os mesmos autores demonstraram 

que LipA é secretada em vesículas da membrana externa, e a enzima foi também 

detectada no tecido hospedeiro infectado (Nascimento et al., 2016). Os fatores de 

virulência duplicados em Xylella fastidiosa (três cópias de lipase/esterase) exemplificam 

as pressões de seleção positiva exercida sobre genes vantajosos em tais patógenos 

(Laine, 2009). 

Em nosso estudo, todas as cepas de Xanthomonas analisadas possuem somente 

uma cópia de LipA, ao passo que todas as cepas de Xylella apresentam três cópias, 

exceto a cepa M12 que possui duas cópias. Este aumento no número de cópias de genes 

em genomas de Xylella indicam a importância desta atividade enzimática para o sucesso 

da colonização em plantas. É importante destacar que outras proteínas anotadas com a 
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função de lipase/esterase são encontradas em genomas de Xanthomonas, no entanto, 

estas proteínas não são ortólogas de LipA. 

Para detectar a presença da proteína LipA/LesA em outros microrganismos, a 

análise filogenética incluindo as 250 melhores correspondências do Blastp mostrou uma 

dicotomia perfeita entre diferentes classes de Proteobacteria, com β e γ-proteobacteria 

(Figura 24), ambas compostas por bactérias associadas a plantas, formando dois clados 

distintos. O perfil estrutural de ortólogos de LipA de X. oryzae destaca a mesma 

topologia estrutural da proteína tanto para γ-proteobacterias como para β-

proteobacterias, com manutenção dos resíduos canônicos diretamente envolvidos na 

catálise do substrato (S177, H336 e D377) somente em γ-proteobacterias (Figura 25 e 

Tabela 3). Além disso, β-proteobacterias não retêm o resíduo canônico H que foi 

substituído em B. graminis, P. violaceinigra, e A. delafieldii por A, E e P 

respectivamente. Este resultado indica que a lipase pode ser fundamental não somente 

para fitopatogenicidade, mas também para a associação de microrganismos e plantas. 

Esta possibilidade é enfatizada pela ausência de outras sequências em 

Xanthomonadaceae (exceto para fitopatógenos) ou em qualquer outra família da classe 

γ-proteobacteria. 
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Figura 24. Filogenia de LipA. A análise filogenética incluindo as 250 melhores correspondências do 

Blastp mostrou uma dicotomia perfeita entre diferentes classes de Proteobacteria, com β e γ-

proteobacteria, ambas compostas por bactérias associadas a plantas, formando dois clados distintos. As γ-

proteobacterias estão destacadas em vermelho (todas fitopatógenos), enquanto azul destaca as β-

proteobacterias, sendo todas elas associadas com raízes de plantas ou solo. Os números associados aos 

nós representam valores de bootstrap com gradiente de cor. Os números em torno da filogenia 

representam modelos propostos na Figura 25 tomados a partir da estrutura da proteína de referência (R) 

obtida a partir de X. oryzae usando Protein Data Bank (PDB - c3h2Ia) (Berman et al., 2000). 

 

Há diversos trabalhos que demonstram a importância desta no processo de 

indução de virulência e modulação da resposta imune. Porém, apenas um trabalho cita o 

fato de LipA ter fundamental importância para Xanthomonas e Xylella devido ao fato de 
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que a estrutura proteica e mecanismo de catálise destacam-se como um explícito 

mecanismo de especiação da enzima (Aparna et al., 2009). Como dito anteriormente, a 

filogenia desta proteína demonstra que além de Xanthomonas e Xylella esta proteína só 

foi encontrada em β-proteobacterias associadas a plantas ou solos. Interessantemente, as 

estruturas proteicas desta proteína em microrganismos pertencentes à classe β-

proteobacteria é muito similar às estruturas das γ-proteobacteria (Figura 25). 

 

Figura 25. Análise da conservação estrutural de LipA. Perfil estrutural de ortólogos de LipA de X. oryzae 

(R) destacando os resíduos canônicos diretamente envolvidos na catálise do substrato (S177, H336 e 

D377). As putativas estruturas de proteínas (1 a 11) foram obtidas utilizando Phyre2 (Kelley et al., 2015). 

O grau de confiança do alinhamento variou de bom (vermelho) a mau (azul) em cada estrutura, com a 

menor conservação na região associada com o domínio de ligação ao ligante (LBD). O perfil estrutural de 

ortólogos de LipA de X. oryzae destaca a mesma topologia estrutural da proteína tanto para β-

proteobacterias como para γ-proteobacterias, com manutenção dos resíduos canônicos diretamente 

envolvidos na catálise do substrato (S177, H336 e D377) somente em γ-proteobacterias. Além disso, β-

proteobacterias não retêm o resíduo canônico H que foi substituído em B. graminis, P. violaceinigra, e A. 

delafieldii por A, E e P respectivamente. 
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Tabela 3. Resíduos canônicos de LipA. 

Strain Accession Model 

Fig.24 

Size Topology analysis Canonical residues 

Template Residues Confidence Coverage Identity S176 D336 H377 

Xac306 WP_015462810 1 421 C3h2iA 382 100% 99% 87% 164 324 365 

Xcv8510 WP_011346188 4 420 C3h2iA 387 100% 92% 87% 196 359 400 

XalbGPEPC73 WP_012917605 5 421 C3h2iA 387 100% 92% 70% 200 360 401 

Xyf9a5c-1 WP_010892890 6 387 C3h2iA 382 100% 99% 69% 165 325 367 

Xyf9a5c-3 WP_010894600 8 424 C3h2iA 383 100% 90% 61% 204 362 404 

Xfus4834 WP_022558105 2 420 C3h2iA 387 100% 92% 88% 199 359 400 

XcamATCC33913 WP_011038080 3 382 C3h2iA 379 100% 99% 72% 163 321 362 

Xyf-9a5c-2 AAF83168 7 385 C3h2iA 380 100% 99% 62% 165 323 365 

Burkholderia graminis WP_006047192 9 527 C3h2iA 398 100% 74% 38% 222 431 A474 

Pseudoduganella violaceinigra WP_051293673 10 513 C3h2iA 388 100% 76% 30% 228 411 E449 

Acidovorax delafieldii WP_005799851 11 435 C3h2iA 361 100% 83% 38% 195 355 P399 

Esses dados incluem o peptídeo sinal, enquanto que a estrutura tridimensional das proteínas de referência são mostradas na Figura 25 sem o 

peptídeo sinal. 
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Apesar de LipA ter função de lipase/esterase e pertencer a um grande subgrupo 

de α/β-hidrolases com a mesma função, Aparna e colaboradores demonstraram que 

LipA em Xanthomonas apresenta um novo modelo de catálise com um ajuste fino de 

sua atividade (Aparna et al., 2009). Esses resultados explicam sua função associada a 

planta, caracterizando LipA como um exemplo notável de adaptação em 

microrganismos fitopatogênicos. Estes mesmos autores também sugerem que esta 

enzima está presente em um ancestral comum de Xanthomonas e Xylella (estritamente 

fitopatogênicos), assim como em espécies de Burkholderia (bactérias comensais 

associadas a plantas). Apesar de estar evolutivamente distante de Xanthomonas e 

Xylella, espécies de Burkholderia necessitariam desta especiação molecular por 

coexistirem ecologicamente em um mesmo ambiente. Os nossos resultados suportam 

esta possibilidade, além de expandir o modelo proposto para outros microrganismos 

associados a plantas da classe β-proteobacteria e mostrar que LipA mantém 

substancialmente o mesmo enovelamento com conservação de resíduos canônicos 

envolvidos no processo de catálise. 

 

 VirK: um novo alvo para o estudo das interações planta-bactéria 

Das sete famílias proteicas destacadas neste estudo, a mais intrigante é VirK. Até 

o momento não há qualquer estudo que determinou sua real função. Entretanto, estudos 

envolvendo análise de expressão gênica diferencial revelaram que virK é sempre 

induzido em condições infectantes ou em meios de cultura que mimetizam as condições 

de sobrevivência da planta. Astua-Monge e colaboradores investigaram o perfil de 

expressão gênica diferencial de Xac306 em um meio rico (NB) em comparação com o 

crescimento em meio definido indutor de virulência (XVM2) (Astua-Monge et al., 

2005). Os autores constataram que virK apresentou-se mais expresso no meio que 

mimetiza as condições fisiológicas da planta juntamente com genes relacionados com a 

estruturação dos aparatos de secreção T2SS e T3SS, bem como enzimas hidrolases e 

efetores secretados respectivamente por estes sistemas. Embora expressos sob as 

mesmas condições, estes autores demonstraram haver um consenso na região promotora 

para a maior parte destes genes, porém não encontrado em virK. Outro trabalho 
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verificou o perfil de expressão diferencial de 32 genes de Xac306 putativamente 

associados com virulência em meio contendo cobre (Palmieri et al., 2010). Neste 

trabalho ficou demonstrado mais uma vez que virK acompanha o perfil de expressão de 

genes associados com virulência. Em ambos os artigos chama a atenção que sete das 

dez proteínas que interagem com VirK, segundo o programa STITCH 4.0 (ver adiante), 

tiveram seus genes diferencialmente expressos nestas condições analisadas. 

Esta diferença no perfil de expressão gênica tem sido indiretamente validada 

pelos resultados descritos em uma série de trabalhos que demonstraram o perfil 

comparativo de expressão proteica em diferentes espécies de Xanthomonas. Em todos 

estes trabalhos VirK se destacou como uma das proteínas mais expressas e, da mesma 

forma, sempre em condições infectantes ou que simulam tais condições. Yamazaki e 

colaboradores descreveram que onze proteínas secretadas pelo T2SS de Xac306 foram 

mais expressas no mutante HrpG* que ganha a capacidade de induzir a expressão de 

genes relacionados com T3SS mesmo sob condições ricas em nutrientes (Yamazaki et 

al., 2008). Uma destas proteínas é VirK, co-expressa com outras proteínas clássicas 

envolvidas com virulência e modulação de resposta imune na planta (poli e 

engolacturonases, PglA e Peh-1) e envolvida com adesão e motilidade (PilY1). Wang e 

colaboradores identificaram 109 proteínas únicas no secretoma de Xoo crescida in 

planta e in vitro, usando 2DE acoplado a MALDI-TOF-MS e/ou nLC-ESI-MS/MS 

(Wang, Y. et al., 2013). VirK e XadA (adesina, outer membrane protein) foram as 

únicas proteínas associadas a virulência detectadas apenas no secretoma in planta. 

Gonzáles e colaboradores estudaram o proteoma de Xoo em fluido vascular de plantas 

de arroz infectada (Gonzalez et al., 2012). Entre as 64 proteínas identificadas nas três 

réplicas biológicas, VirK se destaca como sendo uma delas, conjuntamente com 

enzimas hidrolíticas envolvidas com quimiotaxia, proteínas de membrana e proteínas 

classicamente relacionadas como PAMPs (flagelina e Ef-Tu). Mais recentemente, 

Ferreira e colaboradores analisaram o secretoma da cepa selvagem de Xac306 e da cepa 

mutante para o gene hrpB4 (associado com o T3SS) crescidos em meio rico e indutor de 

virulência e verificaram que VirK é uma das 14 proteínas encontradas apenas no 

secretoma da cepa selvagem em meio indutor de virulência, conjuntamente a celulases e 

poligalacturonases (Ferreira et al., 2016). Desta forma, fica evidenciado que embora 
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desconhecida, a secreção de VirK in planta ou meios que mimetizam as condições 

fisiológicas da planta demonstra a importância desta na relação patógeno-hospedeiro. 

Na tentativa de compreender um pouco mais da função de VirK, uma série de análises 

in silico foram realizadas neste trabalho. A proteína VirK possui um peptídeo sinal com 

cerca de 22 resíduos, e análise da estrutura secundária da proteína madura revelou que 

VirK é composta por 10 alfa-hélices (dados não mostrados). 

Análise da interação de VirK com outras proteínas mediante uso do programa 

STITCH 4.0 (Kuhn et al., 2014) foi a que revelou os dados mais interessantes. Segundo 

o programa, VirK interage com três proteínas com funções associadas ao T3SS. Uma 

destas interações se dá com HrcR, uma proteína fundamental à estruturação do anel de 

membrana interna do aparato T3SS (Buttner, 2012), e as outras duas com os efetores 

secretados AvrXacE1 (XopE1) e AvrXacE2 (XopE3). VirK também interage com 

XcsH, uma proteína estrutural do T2SS, e duas celulases. Outra proteína com quem 

VirK interage é VirJ, que corresponde a uma proteína associada com o sistema 

secretório tipo IV (T4SS). Curiosamente, os genomas dos fitopatógenos analisados 

apresentam duas cópias de VirJ, e VirK está sendo associada a ambas. Uma destas 

cópias também está presente nos genomas de bactérias não-fitopatogênicas ampliando 

sua distribuição a outros filos e bactérias que apresentam distintos estilos de vida. No 

entanto a outra cópia foi encontrada somente nos genomas de fitopatógenos, exceto 

Xylella Ann-1 e MUL0034, e bactérias associadas a plantas. Além disso, VirK ainda se 

associa com uma proteína de resistência ao cobre (CutC) e uma proteína hipotética cujo 

gene sempre aparece concatenado a jusante de virK (Figura 26). 
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Figura 26. Modelo de interação de VirK adaptado do programa STITCH 4.0 (Kuhn et al., 2014). Os 

círculos indicam os nós correspondentes a cada uma das proteínas que interagem com VirK (central). 

Proteínas associadas com o T3SS são mostradas em rosa e proteínas associadas com o T2SS são 

destacadas em roxo. VirJ corresponde a uma proteína anotada como associada com o T4SS (Low et al., 

2014) e genomas fitopatogênicos possuem duas cópias de VirJ. A cópia presente em todos os 69 genomas 

está mostrada em laranja enquanto a cor azul destaca a cópia específica para a maioria dos fitopatógenos. 

VirK também se associa com uma proteína de resistência ao cobre mostrada em marrom (CutC) e com 

uma proteína hipotética (mostrada em verde) cujo gene aparece sempre concatenado a jusante de virK. 

 

A expansão no número de interações no programa STITCH 4.0 estabelece três 

outras redes bem definidas a partir da anterior (dados não mostrados). Uma rede de 

proteínas que fazem parte do aparato do T3SS e que partem de HrcR e HrcT 

(componente do T3SS e regulador de HrpX (Liu et al., 2014)), esta última não presente 

anteriormente, mas que agora passa a fazer ligações com ambas as cópias de VirJ, XcsH 

e CutC. A segunda rede parte de XcsH com outras proteínas do T2SS. E a terceira rede 

parte das cópias de celulase e se associam com as três cópias de glucan 1,4-beta-

glucosidase, incluindo nixI (Xac3076), previamente descrita como componente do 

agrupamento nix envolvido com degradação de N-glicanos. Finalmente, a partir de 

CutC (Xac3091), embora não se estabeleça uma rede, a única interação após a expansão 
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se dá com asparaginase (XAC3092), a proteína cuja função é promover a catálise da 

ligação entre o resíduo de Asp da proteína e N-acetil-glicosamina (NAG) em estrutura 

de N-glicanos. 

Todas estas análises estruturais nos mostram que embora seja diversificado a 

função das proteínas com as quais VirK estabelece alguma interação, todas elas estão 

associadas a aparatos de secreção ou proteínas secretadas. Embora tenha relação com 

proteínas que estruturam ou são secretadas pelo aparato T3SS, fica evidenciado que 

VirK pode ser secretada tanto pelo aparato T2SS quanto T4SS, uma vez que são 

evolutivamente correlacionados (Peabody et al., 2003; Yamazaki et al., 2008). Neste 

contexto, o fato de ser amplamente distribuída em microrganismos associados a planta 

permite especular que, assim como as outras seis proteínas previamente descritas neste 

trabalho, VirK possa ter alguma relação na modulação da resposta imune da planta 

durante o processo infeccios devido à sua constante expressão exclusivamente no tecido 

vegetal, permitindo que estes microrganismos possam sobreviver no interior da planta. 

Ao longo da filogenia de VirK pode-se detectar uma mistura de α, β, e γ-

proteobacterias entre as 250 melhores correspondências do Blastp, com possíveis 

duplicações (por exemplo, Burkholderia na parte superior e na parte inferior da árvore e 

as bactérias rizóbias em diferentes partes da árvore – Figura 27). Estes resultados 

sugerem possíveis eventos de HGT pervasivos agindo em toda a linhagem de 

proteobactérias, e subsequente seleção para a manutenção deste gene em linhagens 

distintas com funções semelhantes. Dentro deste contexto, a ampla distribuição de VirK 

entre os microrganismos associados com plantas sugere um possível papel de VirK na 

modulação da resposta imune da planta durante o processo infeccioso. Esse papel 

poderia explicar sua expressão constante e exclusiva no tecido das plantas para permitir 

que estes microrganismos possam sobreviver. 
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Figura 27. Filogenia de VirK. Ao longo da filogenia de VirK pode-se detectar uma mistura de α, β, e γ-

proteobacterias entre as 250 melhores correspondências do Blastp, com possíveis duplicações (por 

exemplo, Burkholderia na parte superior e na parte inferior da árvore e as bactérias rizóbias em diferentes 

partes da árvore). Estes resultados sugerem possíveis eventos de HGT pervasivos agindo em toda a 

linhagem de proteobactérias, e subsequente seleção para a manutenção deste gene em linhagens distintas 

com funções semelhantes. 

  

Mecanismo de ação integrado das sete proteínas no tecido vegetal 

Esta pesquisa levou à identificação de sete famílias de proteínas específicas de 

bactérias associadas a plantas. Os nossos resultados sugerem que estas sete famílias de 

proteínas são exemplos de especiação molecular envolvidas na manutenção da 

sobrevivência das bactérias dentro das plantas. As proteínas pertencentes a estas sete 
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famílias são putativamente secretadas pelo T2SS e podem ser classificadas como 

proteínas efetoras direta ou indiretamente correlacionadas com a indução ou a evasão do 

sistema imunitário da planta. Nossa hipótese é que esses genes são um resultado da 

"corrida armamentista" entre plantas e bactérias (Anderson et al., 2010). Especulamos 

ainda que os nossos resultados não são restritos aos fitopatógenos dos gêneros 

Xanthomonas e Xylella, mas também se aplicam a todas as bactérias que têm ortólogos 

verdadeiros destas proteínas. 

A atividade de todas estas proteínas evidenciam uma modulação da resposta de 

defesa por diferentes mecanismos. De acordo com o modelo proposto na Figura 28, 

XacCMs, uma vez na planta, estaria relacionada com o deslocamento do metabolismo 

da planta para a síntese dos aminoácidos aromáticos Phe e Tyr. Como resultado, há uma 

redução na produção de SA, um hormônio vegetal com papel importante na indução de 

defesa das plantas contra uma variedade de fatores bióticos e abióticos através da 

modulação dos mecanismos bioquímicos, morfológicos e fisiológicos das plantas 

(Figura 28). Do mesmo modo, outros estudos demonstraram que LipA está associada 

com a degradação da parede celular vegetal. Embora a ação desta enzima permite a 

ruptura da primeira barreira de defesa da planta a fim de permitir a colonização dos 

fitopatógenos nos tecidos vegetais, subprodutos desta degradação são potenciais 

ativadores da resposta imune inata em plantas (Figura 28) ao mesmo tempo em que 

podem ser utilizados como fonte de energia para o metabolismo bacteriano. Além disso, 

apesar dos N-glicanos serem estruturas que podem estar presentes como polímeros 

livres em células vegetais, eles são essenciais para a estruturação de receptores de 

membrana em plantas. Assim, a inserção deste polímero nos receptores de membrana é 

realizada no aparelho de Golgi, e deficiência neste processo culmina em receptores 

incapazes de realizar a transdução de sinal. De fato, a perda de capacidade de 

transdução associada com os receptores tais como EFR e FLS2 (reconhecem Ef-Tu e 

flagelina respectivamente), poderia resultar em uma redução da resposta imune da 

planta. Além disso, a degradação de N-glicanos ligados a estes receptores na superfície 

da planta por ação das enzimas Nix diminui a resposta imune enquanto simultaneamente 

facilita a penetração de bactérias no tecido da planta (Figura 28). Finalmente, embora 

VirK seja a única com função desconhecida até o momento, os resultados confirmam 
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que é uma proteína secretada corroborando os dados experimentais, e que é exclusiva de 

microrganismos associados a planta. Além disso, VirK está associada com proteínas 

envolvidas com T2SS e T3SS, o que sugere que VirK apresenta potencial para atuar 

como um novo efetor associado com redução da resposta de defesa da planta (Figura 

28). 

Portanto, nosso estudo apresenta um conjunto de proteínas caracterizadas como 

chaves no processo de coevolução planta-patógeno, além de indicar potenciais alvos 

moleculares para combater fitopatógenos. Isso demonstra a importância e o potencial 

dos estudos de genômica comparativa para elucidar os processos biológicos mais 

intrigantes já que abordagens genômicas estão transformando a nossa compreensão das 

interações coevolucionárias entre bactérias e plantas. 
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Vide legenda na  próxima página 
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Figura 28. Mecanismo de ação integrado das sete proteínas específicas de microrganismos associados 

a plantas e sua relação com a indução e evasão do sistema imune vegetal. Visão geral das sete 

proteínas específicas dos fitopatógenos analisados e sua relação com a indução e evasão do sistema 

imunitário das plantas. As setas em preto destacam possíveis atividades destas sete enzimas secretadas 

pelo T2SS. A nomenclatura Nix resume a atividade das enzimas que fazem parte de todo o 

agrupamento nix, com especial ênfase em NixE, NixF e NixL. As setas azuis destacam a indução da 

resposta imune mediada por DAMP/PTI (mediada pela ação da lipase) e PAMP (mediada por EF-Tu e 

flagelina), e a evasão da resposta imune induzida por ETI (mediada pelos efetores do T3SS). As 

respostas de ativação do sistema imunitário (em vermelho) desencadeiam a produção de ERO, a 

indução de SAR e geração de calose, necrose e morte celular programada. É possível que Nix atue em 

dois contextos: em NGL ou em N-glicanos associados com receptores de membrana (EFR e FLS2). A 

ação de proteínas Nix pode degradar N-glicanos que deveriam ser ligados a estes receptores no Golgi 

e degradar diretamente N-glicanos ligados a estes receptores na superfície da planta. Subprodutos de 

degradação de N-glicanos ou de degradação da parede celular podem ainda ser usados como fonte de 

carbono para o metabolismo bacteriano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todos os fitopatógenos analisados possuem duas cópias do gene que codifica 

para a enzima corismato mutase, mas somente uma delas aparece como exclusiva desse 

grupo de microrganismos. A filogenia das duas cópias de CM corrobora nossa hipótese 

inicial mostrando que a maioria dos microrganismos que possuem a família exclusiva de 

fitopatógenos são bactérias associadas a plantas pertencentes a classes diferentes de 

Proteobacterias, enquanto a cópia não secretada aparece em todos os microrganismos 

seguindo a classificação das γ-proteobacterias. A diferença no comprimento dos ramos 

dessas duas filogenias indica que XacCMs possui maior manutenção dos resíduos, e por 

apresentar menor taxa de mutação é possível concluir que essa proteína possui função 

importante na interação planta-bactéria. Além disso, a qualidade de predição da 

estrutura 3D de XacCMs é maior do que 80%. Desse modo, XacCMs pode ser 

importante na adaptação de espécies fitopatogênicas garantindo a sobrevivência da 

bactéria dentro do hospedeiro, já que evidências experimentais mostram que a mutação 

nesse gene causa hiper-virulência em Xoo (Degrassi et al., 2010). Desse modo, a 

bactéria secreta CMs em contato com a planta hospedeira para atenuar os sintomas da 

doença e assim regular a virulência e interferir na resposta de defesa. Portanto, CMs é 

um fator de virulência importante e necessário para a bactéria sobreviver no hospedeiro. 

As quatro famílias de proteínas relacionadas com degradação de N-glicanos são 

responsáveis pela quebra da ligação glicosídica em diferentes unidades de carboidrato 

que compõem a estrutura de N-glicanos. Através da análise de conservação desse 

agrupamento de genes em Xac306 constatamos que ele é idêntico ao agrupamento de 

Xcc, exceto pela composição das unidades transcricionais, a presença de alguns genes 

em Xac306 e a região flanqueadora a jusante do agrupamento. Na mesma região desse 

agrupamento também são encontrados outros genes envolvidos com a catálise das 

ligações glicosídicas incluindo asparaginase que é responsável pela quebra da ligação na 

base de ligação do N-glicano às proteínas. De acordo com o CAZy, Xanthomonas e 

Xylella possuem duas cópias de alpha-L-fucosidase e as duas são exclusivas de 
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fitopatógenos. Conforme os resultados desse trabalho, isso pode ser justificado pela 

presença de resíduos de fucose nos N-glicanos de plantas. 

Diferente de todas as outras análises filogenéticas do nosso estudo, a filogenia 

das quatro proteínas relacionadas com degradação de N-glicanos mostrou uma mistura 

de bactérias pertencentes a filos diferentes. Ainda assim, a maioria dos microrganismos 

são associados a plantas e solos. Nós sugerimos três mecanismos de degradação de N-

glicanos pelas proteínas Nix: diretamente nos N-glicanos associados aos receptores de 

membrana EFR e FLS2; dentro do RE e Golgi resultando em receptores não funcionais; 

e degradação de N-glicanos livres. Os dois primeiros mecanismos podem reduzir a 

resposta de defesa devido ao não reconhecimento dos efetores bacterianos Ef-Tu e 

flagelina. Desse modo, as proteínas envolvidas nesse processo agem diminuindo a 

resposta de defesa e simultaneamente facilitando a penetração da bactéria no tecido 

vegetal. 

Todas as Xylellas analisadas apresentam três cópias de lipase, com exceção da 

cepa M12 que possui somente duas, enquanto as Xanthomonas só possuem uma cópia 

desse gene. A filogenia mostrou uma dicotomia entre β e γ-proteobacterias com 

conservação estrutural da proteína e dos resíduos canônicos diretamente envolvidos na 

catálise do substrato, indicando que essa proteína pode ser fundamental não somente 

para patogenicidade, mas também para a associação entre microrganismos e plantas 

devido à ausência desse gene em espécies não fitopatogênicas de Xanthomonadaceae e 

também em outras famílias da classe γ-proteobacterias. 

Apesar de sua função ainda não ter sido estabelecida, vários estudos mostram 

que VirK é induzida em condições infectantes ou meios que simulam as condições na 

planta indicando que a secreção de VirK é importante na interação patógeno-

hospedeiro. Análises in silico nesse estudo mostraram que VirK possui peptídeo sinal 

assim como as outras seis proteínas e sua estrutura é composta por dez alfa-hélices. 

Além disso, análises de predição de interação usando o programa STITCH mostraram 

que VirK interage diretamente com três proteínas associadas ao T3SS (HrcR, AvrXacE1 

e AvrXacE2), uma proteína estrutural do T2SS (XcsH), duas celulases e com VirJ. 

Aumentando o número de interações preditas pelo programa uma nova rede de interação 
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inclui proteínas relacionadas com degradação de N-glicanos. A filogenia de VirK 

mostrou uma mistura entre α, β e γ-proteobacterias com possíveis duplicações em 

diferentes pontos da filogenia. Esses resultados sugerem uma transferência horizontal de 

genes entre as classes de Proteobacterias e subsequente seleção para conservação desse 

gene em linhagens distintas com a mesma função. A distribuição ampla de VirK em 

microrganismos associados a plantas sugere um possível papel na modulação da 

resposta imune durante o processo de infecção. 
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CONCLUSÃO 

 

• A partir de um estudo comparativo, foram encontradas sete famílias de proteínas 

ortólogas exclusivas dos fitopatógenos analisados. 

• Os resultados sugerem que essas famílias de proteínas são exemplos de 

especiação molecular envolvidas com a manutenção da sobrevivência destes 

microrganismos dentro das plantas. 

• Além disso, elas são encontradas em outras classes de bactérias também 

associadas a plantas e mantem uma grande conservação estrutural, o que mostra 

a importância dessas proteínas na evolução da interação planta-bactéria. 

• Sob uma perspectiva biotecnológica, este trabalho sinaliza para sete novos alvos 

moleculares de combate a fitopatógenos, destacando o potencial da genômica 

comparativa. 



75 

 

PERSPECTIVAS 

 

Esse trabalho sugere que as sete proteínas exclusivas de fitopatógenos da família 

Xanthomonadaceae são efetoras supostamente secretadas pelo T2SS e estão envolvidas 

na modulação e evasão do sistema imune das plantas. Uma vez que todas estas proteínas 

são encontradas em outros microrganismos cujo estilo de vida também estão associados 

a plantas, acreditamos que esta mesma perspectiva também possa ser extrapolada para 

estes microrganismos. Desta forma, sinalizamos para a comunidade científica novos 

alvos de estudos moleculares de interação planta-patógeno. 

A elucidação dos mecanismos que controlam a evolução das interações planta-

patógeno será impactado significativamente pelas novas tecnologias que incluem o 

sequenciamento rápido do genoma e desenvolvimento de métodos computacionais para 

analisar a riqueza da informação genômica. Estudos concomitantes que empregam 

tecnologias pós-genômica incluindo sistemas de abordagens de biologia da interação 

permitirá compreender a expressão de genes e proteínas nas plantas que são expressos 

simultaneamente durante a expressão de resistência. Essas tecnologias nos permitirá 

compreender as complexas interações que ocorrem entre múltiplas vias que são ativadas 

durante a resistência ou resposta de ataque. 

Em última análise, uma completa compreensão da base molecular da resistência 

a doenças de plantas irá permitir a aplicação destas descobertas para gerar plantas 

transgênicas que contenham novas combinações de genes de resistência que 

reconhecem um amplo espectro de agentes patogênicos. O conhecimento derivado 

destas análises podem oferecer um combate racional de fitopatógenos, cujas perdas 

excedem a faixa de um bilhão de dólares por ano no Brasil, apenas para patossistema 

Xac-citros. 
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PERSPECTIVAS PESSOAIS 

 

Em vista dos resultados obtidos, nossa proposta é aprofundar no estudo 

funcional de algumas das sete proteínas identificadas nesse trabalho a partir do 

estabelecimento de parcerias externas para criação de mutantes e execução de testes in 

vitro e in planta. Uma dessas parcerias com possível possibilidade de doutorado 

sanduíche é com a professora Elena Orellano especialista em fitopatologia molecular da 

Universidade Nacional do Rosario (UNR) na Argentina. Essa experiência seria 

interessante para aprimorar o conhecimento, aprender as técnicas de mutação de genes 

em cepas de Xanthomonas e trazer esse conhecimento para a UFOP, assim como 

implementar a técnica no nosso laboratório e realizar um possível pós-doc na área de 

interação planta-patógeno buscando contribuir com o desenvolvimento biotecnológico. 
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MÉTRICAS 

 

As produções científicas decorrentes do mestrado consistem em um artigo, assim 

como outros dois artigos em via de submissão. Um deles é uma mini revisão sobre 

secretomas de Xanthomonas do qual sou a primeira autora, o segundo é um artigo 

referente a uma análise de proteômica comparativa 2D de Xac306 em 1, 3 e 5 dias após 

inoculação em comparação com o crescimento de Xac306 em meio NB, no qual tive 

importante papel na finalização do manuscrito. 
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