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Introdução 

A parede celular de plantas é composta por celulose, hemicelulose, pectina, lignina, 

proteínas e moléculas inorgânicas1, com papéis fisiológicos no crescimento, comunicação 

intercelular, defesa contra patógenos, resistência mecânica e interações com o ambiente2. 

Neste meio, a celulose forma estruturas denominadas microfibrilas, embebidas em uma 

mistura de polissacarídeos que compõem a hemicelulose3, constituindo uma região 

denominada matriz da parede celular.  

As xiloglicanas (XyGs) podem formar três tipos de estruturas diferentes com as 

microfibrilas de celulose, modulando as propriedades mecânicas da parede celular e afetando 

sua morfologia4. A estrutura química geral das XyGs é descrita como uma cadeia principal de 

resíduos de glicose (ligações β-1,4) regularmente substituída por cadeias laterais de xilose 

(ligação α-1,6) as quais estão frequentemente ligadas à resíduos de galactose (ligação β-1,2).  

Tais decorações conferem alta solubilidade às XyGs5 e podem ser removidas quando 

conveniente pelo uso de enzimas, tanto da própria planta como de organismos oportunistas. 

Fungos e bactérias são os principais microorganismos degradadores da parede celular 

vegetal e utilizam um arsenal de enzimas especializadas para esse fim, incluindo as hidrolases 

glicosídicas (GHs). Dentre os organismos invasores de plantas que utilizam GHs neste 

processo estão as bactérias do gênero Xanthomonas. A espécie Xanthomonas axonopodis pv. 

citri (Xac), por exemplo, causa o cancro cítrico, caracterizado pelo aparecimento de lesões nas 

folhas, caules e frutas de árvores cítricas6, resultando em grandes perdas de produtividade. A 

Xac possui amplo repertório de GHs, número comparável ao de fungos especializados na 

maceração da biomassa vegetal. 
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De modo geral, as GHs possuem grande interesse tecnológico devido ao seu potencial 

na produção de biocombustíveis e outros químicos de maior valor agregado. Apesar do 

interesse primário na celulose, a sustentabilidade econômica da utilização da biomassa vegetal 

é dependente também do desenvolvimento de novas tecnologias para o uso da hemicelulose7; 

8, da qual a xiloglicana constitui uma fração significativa9. Além disso, a elucidação funcional 

e estrutural das GHs de Xac pode contribuir para a compreensão das bases moleculares da sua 

virulência e de seus mecanismos de interação com as plantas hospedeiras10. 

A anotação do genoma da Xac (CAZy11) mostra a presença de 102 genes de GHs de 

diferentes famílias, dos quais 53 são relacionados à clivagem de carboidratos oriundos da 

parede celular de plantas. Entre eles, foi possível identificar um cluster gênico ainda não 

caracterizado que pode constituir o sistema para a degradação e utilização de XyG da parede 

celular vegetal. Além das enzimas que atuam na cadeia principal do polissacarídeo, é 

necessária uma sequência de enzimas para clivagem das ramificações presentes na 

xiloglicana.  

Entre as proteínas que agem nas ramificações de XyG estão as β-galactosidases (EC 

3.2.1.23) pertencentes à família GH35. β-galactosidases já foram isoladas de diversos 

organismos e são descritas como atuando na hidrólise de resíduos β-D-galactose de 

extremidades não redutoras12. No sistema de degradação e utilização de xiloglicanas de Xac 

foram identificadas por homologia duas enzimas com função β-galactosidase (XAC3078 e 

XAC3084) que potencialmente estão envolvidas na despolimerização de XyG de plantas.  

A baixa identidade com homólogas já caracterizadas estruturalmente pode ser 

indicativo de que existam modos específicos de ação das enzimas de Xac ainda não descritas 

ou exploradas. Ainda, é necessário o conhecimento específico de suas estruturas 

tridimensionais e mecanismos de ação para a compreensão das bases moleculares destas 

enzimas e possíveis correlações com o estilo de vida do patógeno e sua virulência, bem como 

suas potenciais aplicações em processos biotecnológicos. Além das questões práticas de 

aplicação industrial e de função in vivo, estes estudos conduzirão à expansão do conhecimento 

sobre as CAZymes, que têm se tornado cada vez mais relevantes como ferramentas 

biotecnológicas em diversos ramos industriais, não só para a produção de biocombustíveis, 

mas também nas indústrias de alimentos, têxtil, de produtos de limpeza entre outras. 
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Objetivos 

 Este projeto tem  por  objetivo geral a cristalização e a caracterização bioquímica de 

duas β-galactosidases do sistema de degradação e utilização de xiloglicanas de Xanthomonas 

axonopodis pv. citri. visando contribuir para a avaliação do seu potencial biotecnológico em 

aplicações industriais. Para tanto, os objetivos específicos do projeto são: 

1) Expressão heteróloga em Escherichia coli das proteínas XAC3078 e XAC3084; 

2) Purificação em larga escala por técnicas de cromatografia líquida; 

3) Ensaios de cristalização das enzimas; 

4) Caracterização bioquímica e cinética das enzimas; 

Metodologia 

Expressão: O vetor de expressão pet28a-XACx será utilizado para transformar E. coli 

cepa BL21(DE3). Uma colônia isolada será crescida por 16 horas a 37 ºC sob agitação de 200 

rpm, em meio LB contendo canamicina (50 µg.ml-1). Após esse período uma diluição (1:100) 

será realizada e a cultura incubada a 37 ºC até a fase log de crescimento ser atingida (O.D.600 

= 0,6). Neste ponto, a cultura será incubada com o agente indutor isopropil-β-D-

tiogalactopiranosídeo (IPTG) por 16 horas a 18 ºC, 200 rpm. No caso de uma expressão 

insatisfatória, diferentes linhagens de E. coli e diferentes temperaturas de expressão serão 

testadas. As células serão coletadas por centrifugação a 5000 g por 8 minutos a 4 ºC e 

ressuspendidas em tampão apropriado. A lise será feita por sonicação seguida de 

centrifugação por 45 minutos a 20000 g a 4 ºC, onde o sobrenadante será separado para 

purificação da proteína expressa na fração solúvel. 

Purificação: A purificação será realizada em sistema FPLC (Fast Performance Liquid 

Chromatography – Amersham Bioscience) com coluna HiTrap Chelating (Amersham 

Bioscience) previamente carregada com solução 100 mmol.L-1 NiSO4. As frações 

provenientes da cromatografia serão analisadas através de eletroforese em gel de 

poliacrilamida13. Na sequência, será realizada a cromatografia de exclusão molecular 

utilizando colunas apropriadas para a remoção de eventuais agregados e separação de 

diferentes formas oligoméricas, se presentes.  

Cristalização:  As GHs purificadas serão submetidas a ensaios de cristalização 

utilizando inicialmente o método de difusão de vapor em salas climatizadas com temperatura 

e umidade reguladas. São utilizadas diversas condições experimentais, tais como pH, 

precipitante, sais e solventes orgânicos, já que a condição que leva a proteína à cristalização é 
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empírica. Para os testes iniciais, serão usados diversos kits comerciais de cristalização, 

totalizando 544 condições. Todos os kits, bem como os robôs para a preparação e visualização 

das placas de cristalização  estão disponíveis no ROBOLAB do LNBio.  

Caracterização bioquímica e cinética: As enzimas serão caracterizadas a partir da 

determinação de suas condições ótimas de pH, temperatura, estabilidade ao pH e estabilidade 

térmica através do sistema adaptativo de McIlvaine. Ainda, serão avaliados os efeitos da 

adição de carboidratos, íons metálicos e EDTA na atividade das enzimas, de modo a 

identificar possíveis substratos, inibidores ou cofatores. Para isso, serão utilizados os métodos 

de DNS e pNP, sempre em condições de linearidade correspondentes a 5% de consumo do 

substrato adicionado inicialmente.  

A hidrólise de substratos naturais será determinada por dosagem de açucares redutores 

liberados, utilizando o método do ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS)14. A hidrólise dos 

carboidratos naturais será interrompida pela adição do DNS e o produto formado será 

estimado em espectrofotômetro com leitura no comprimento de onda de 540 nm. A hidrólise 

dos substratos sintéticos será feita pelo método descontínuo de formação de paranitrofenolato 

a partir dos substratos paranitrofenílicos (pNP). A reação será interrompida pela adição de 

tetraborato de sódio saturado. Controles sem adição de enzima serão realizados com a 

finalidade de avaliar a hidrólise espontânea dos substratos nas condições dos ensaios. 
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