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RESUMO 

 

Caracterização do efeito tóxico de extrato de culturas líquidas de Leifsonia xyli 
subsp. xyli na germinação de sementes de alface 

 

Este estudo avaliou os efeitos de extratos de culturas líquidas de Leifsonia xyli 
subsp. xyli (Lxx) cultivada sob condições de estresse osmótico e na presença de 
inibidores da rota não-mevalonato (MEP/DOXP) de síntese de pigmentos 
isoprenóides, na germinação de sementes de alface. Também avaliou a relação 
entre o efeito tóxico dos extratos e a produção de pigmentos pela bactéria. Os 
extratos foram obtidos do sobrenadante de culturas de Lxx usando acetato de etila 
como solvente. Ensaios com sementes de alface embebidas nos extratos indicaram 
uma ação inibitória na germinação das sementes e no alongamento das radículas 
quando a bactéria foi cultivada na presença de 7% de PEG 6000 ou 100 mM de 
NaCl. O extrato foi submetido a vários tratamentos térmicos (temperatura ambiente; 
30, 60 e 90oC em banho-maria e 121oC  por autoclavagem) e sua ação inibitória em 
sementes mostrou-se termoestável. A presença de pigmentos isoprenóides de 
células cultivadas com PEG ou NaCl e de células incubadas sem estes agentes 
estressantes foi avaliada por espectrofotometria após extração dos pigmentos com 
metanol. Em células cultivadas na ausência de estresse, notou-se um pico de 
absorbância bem definido no comprimento de onda de 400 nm, ao passo que este 
pico foi sensivelmente reduzido em células cultivadas sob estresse. Esse efeito foi 
mais pronunciado na presença de PEG. Para confirmar a natureza isoprenóide do 
composto, Lxx foi cultivada na presença de fosmidomicina ou difenilamina, que são 
inibidores da rota metabólica não-mevalonato destes compostos em 
Microbacteriaceae. Ambas as substâncias reduziram o pico de absorbância no 
espectro em relação a células cultivadas sem adição destes antibióticos, 
confirmando a natureza do composto e sua via de síntese. No entanto, a redução foi 
mais acentuada no caso da fosmidomicina. Por fim, a fosmidomicina foi utilizada 
com a finalidade de verificar seu efeito na toxidez dos extratos. Foi observado que o 
efeito tóxico do extrato foi reduzido quando Lxx foi cultivada na presença do inibidor. 
Ao se avaliar o conteúdo das células, notou-se também redução expressiva no 
conteúdo relativo de compostos isoprenóides, como esperado. Os resultados 
indicaram que a bactéria secreta um produto cuja ação é similar à do ABA e que há 
uma correlação entre a produção do mesmo e a síntese de pigmentos isoprenóides. 
Em conjunto, o estudo dá suporte à hipótese levantada anteriormente por Monteiro-
Vitorello et al. (2004) com base em análise in silico do genoma de Lxx, segundo a 
qual a bactéria estaria apta a secretar um composto análogo ao ácido abscísico 
(ABA). 

 
Palavras-chave: Raquitismo das soqueiras; Bacteriose; Cana-de-açúcar; Estresse; 

Toxina; Ácido abscísico, Pigmentos isoprenóides 
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ABSTRACT 

 
Biological characterization of the toxic effects of extracts of liquid cultures of 

Leifsonia xyli subsp. xyli on the germination of lettuce seeds  
 

This study evaluated the effects of extracts of liquid cultures of Leifsonia xyli 
subsp. xyli (Lxx) grown under osmotic stress and in the presence of inhibitors of the 
non-mevalonate pathway (MEP/DOXP) of synthesis of isoprenoid pigments on the 
germination of lettuce seeds. The relationship between the extracts’ toxic effect and 
the production of pigments was evaluated as well. The extracts were obtained from 
the supernatant of Lxx cultures using ethyl acetate as a solvent. Essays with lettuce 
seeds soaked in the extracts indicated an inhibitory action on germination and on the 
elongation of the radicles when the bacterium was cultivated in the presence of 7% 
PEG 6000 or 100 mM NaCl. The extract was submitted to different thermal 
treatments (room temperature; 30, 60 and 90oC water bath and 121oC autoclaving) 
and its inhibitory action was shown to be thermostable. The presence of isoprenoid 
pigments in cells cultivated with PEG, NaCl or in the absence of these stressing 
agents was evaluated by spectrophotometry after extracting the pigments with 
methanol. In cells incubated in the absence of stress, a well-defined absorbance 
peak at 400 nm wavelength was noted, whereas this peak was sensibly reduced in 
cells cultivated under stress. This effect was more pronounced in the presence of 
PEG. To confirm the isoprenoid nature of the compound, Lxx was incubated in the 
presence of fosmidomycin and diphenylamine, which are inhibitors of the non-
mevalonate metabolic pathway of these compounds in Microbacteriaceae. Both 
substances reduced the absorbance peak in the spectrum compared to cells 
cultivated in the absence of these antibiotics, confirming the nature of the compound 
and its synthesis pathway. Moreover, the peak reduction was more accentuated in 
the presence of fosmidomycin. Lastly, fosmidomycin was used to evaluate its effect 
on the toxicity of the extracts. It was observed that the toxic effect of the extract was 
reduced when Lxx was cultivated in the presence of this inhibitor. When the cell 
content was evaluated, an expressive reduction on the relative content of carotenoid 
compounds has also been noticed, as expected. The results indicated that the 
bacterium secretes a compound whose action is similar to ABA and that there is a 
correlation between the production of this compound and the synthesis of isoprenoid 
pigments. The results support the hypothesis proposed earlier by Monteiro-Vitorello 
et al. (2004) based upon an in silico analysis of the genome of Lxx, according to 
which the bacterium would be able to secrete a compound analogous to abscisic acid 
(ABA). 

 
Keywords: Ratoon stunting disease; Plant bacteriology; Sugarcane; Stress; Toxin; 

Abscisic acid; Isoprenoid pigments 
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1 INTRODUÇÃO 

A importância da cultura da cana-de-açúcar (Saccharum spp.) no Brasil pode ser 

mensurada avaliando-se a área destinada ao seu plantio. Em 2011, esta área foi 

superior a 8,4 milhões de hectares, ou aproximadamente 13% da área cultivada do 

país, que resultou em uma produção estimada em mais de 620 milhões de toneladas 

(COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2011). Doenças 

fúngicas, bacterianas e viroses afetam esta cultura, reduzindo sua produção e 

causando grandes perdas. Entre as doenças está o raquitismo da soqueira (RSD), 

causado pela bactéria Leifsonia xyli subsp. xyli (Lxx). Como o nome indica, o RSD 

reduz o porte das plantas, o que leva a reduções em biomassa. Na Austrália, por 

exemplo, as perdas foram estimadas em mais de 6 milhões de dólares por ano 

(CROFT et al., 2000). No Brasil, somente no Estado de São Paulo nos últimos 30 

anos, os prejuízos causados por esta doença superaram 2 bilhões de dólares norte-

americanos (GIGLIOTI, 1997). 

A primeira descrição do raquitismo-da-soqueira deu-se em 1944, na Austrália 

(TOKESHI; RAGO, 2005). Entretanto, sua etiologia só foi definida na década de 80. 

O patógeno é uma bactéria corineforme, Gram-positiva e fastidiosa, que mede 

aproximadamente 0,25µm x 1,4µm (AGRIOS, 2005). Em termos de localização no 

tecido vegetal, é uma bactéria que coloniza o xilema e as células-tronco do 

meristema apical (BRUMBLEY et al., 2003). O seu cultivo in vitro é elaborado devido 

às suas exigências nutricionais e lento crescimento (Monteiro-Vitorello et al., 2009). 

Sendo assim, o seu manuseio está muito sujeito a contaminações. 

A análise da sequência do genoma de Lxx identificou um possível operon 

contendo genes similares a genes envolvidos na síntese de pigmentos carotenóides 

(MONTEIRO-VITORELLO et al., 2004). Com base nisto, os autores aventaram a 

hipótese de que estes genes estariam envolvidos na síntese de uma substância 

análoga ao ABA ou um precursor deste hormônio. Ainda segundo a hipótese, o 

composto seria secretado nos tecidos meristemáticos, afetando assim o crescimento 

vegetal. Desta forma, este composto estaria diretamente implicado na gênese do 

RSD. Ainda segundo a hipótese, o composto seria produzido através da 

desaturação do pigmento carotenóide pela ação de uma enzima produzida pelo 

gene desA, uma δ-12 acil-lipidio desaturase (delta-12 acil-lipidio desaturase) que 

adiciona ligações duplas na molécula de caroteno, transformando-a em um 
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precursor de licopeno, que por sua vez será transformando em ABA (XIONG; ZHU, 

2003). Tendo esta descoberta como base, o presente trabalho visou avaliar o efeito 

de extrato de culturas líquidas de Lxx na germinação e crescimento de sementes de 

alface. Também avaliou-se a produção de pigmentos carotenóides por células de 

Lxx sob situações de estresse e com adições de antibióticos inibidores da rota não-

mevalonato (MEP/DOXP). 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Revisão bibliográfica 

2.1.1 Bactérias Fitopatogênicas 

Bactérias fitopatogênicas podem ser Gram negativas ou positivas conforme a 

estrutura da parede celular (KADO, 2010). A maioria possui formato de bastonete e 

não forma esporo, exceto espécies do gênero Streptomyces que formam esporos e 

são filamentosas e de Rhodococcus, que não são baciliformes. Podem ser 

fastidiosas ou não, com crescimento ótimo entre as temperaturas de 23 a 28°C 

(KADO, 2010). 

A infecção nos tecidos da planta ocorre intercelularmente na maioria dos casos e 

há vários genes envolvidos na virulência e na patogênese localizados tanto em 

plasmídeos como em cromossomos. Muitas vezes sinais moleculares gerados pelas 

próprias plantas também estão envolvidos na patogênese e estes ativam 

mecanismos de secreção bacterianos quando reconhecidos pelo patógeno. Estes 

sistemas secretórios, por sua vez, são responsáveis pela translocação extracelular 

de moléculas (AGRIOS, 2005). O sistema secretório mais estudado é o do tipo III, 

presente em bactérias Gram-negativas necrogênicas, no qual participam os genes 

hrp (hypersensitive response protein), hrc (hypersensitive response conserved 

genes) e avr (avirulence response). Os genes hrp e avr estão relacionados à 

especificidade do hospedeiro, enquanto que os genes hrc compõem a estrutura do 

sistema secretório (AGRIOS, 2005). Em bactérias Gram-positivas, por outro lado, tal 

sistema é ausente devido à estrutura da parede celular e pouco se sabe da 

participação dos outros sistemas secretórios como mediadores da patogênese em 

plantas. Além destes sistemas, outros mecanismos, como o quorum-sensing, 

também ativado por reconhecimento de moléculas do hospedeiro, estão envolvidos 

tanto na patogênese como na sobrevivência das bactérias em suas plantas 

hospedeiras. Este sistema funciona através da percepção de sinais entre as células 

bacterianas mediada pelo acúmulo de moléculas que são reconhecidas por 

proteínas receptoras e podem ativar genes ligados à patogenicidade (VON 

BODMAN et al., 2003). A bactéria Xanthomonas campestris pv. campestris, que 

causa podridão negra em crucíferas, utiliza-se deste mecanismo na produção de 

pigmentos relacionados à intensidade de doença (VON BODMAN et al., 2003). 
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Outros fatores de patogenicidade, como aqueles que resultam na quebra e 

degradação de parede/membrana celular, estão associados a famílias gênicas, onde 

vários membros são responsáveis pela codificação de enzimas que degradam a 

parede celular, como por exemplo, as pectinases e cutinases. A fitobactéria Erwinia 

carotovora é um exemplo clássico e causa podridões moles devido à produção de 

muitas enzimas degradadoras (WULFF, 2008). Alguns estudos demonstram que na 

bactéria Gram-positiva Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, as 

cutinases degradam a parede celular dos vasos xilemáticos da hospedeira, 

intensificando os sintomas de murcha (WULFF, 2008). Da mesma forma, muitas 

bactérias secretam toxinas, outro fator de patogenicidade, que participam da 

infecção e colonização dos tecidos, desregulando o metabolismo da planta 

hospedeira e podendo inclusive causar a morte celular (STROBEL, 1977; AGRIOS, 

2005). 

2.1.1.2 Toxinas bacterianas 

Fitotoxinas bacterianas são compostos cujas moléculas variam em tamanho e 

composição química e tem como característica causarem um desbalanço no 

metabolismo da planta (STROBEL, 1977). Várias bactérias utilizam toxinas como 

fatores de patogenicidade (AGRIOS, 2005). De forma geral, estas toxinas podem ser 

agrupadas em três categorias: causadoras de necrose no tecido vegetal; causadoras 

de murcha e modificadoras do crescimento celular da planta (KADO, 2010). Um 

exemplo clássico é a siringomicina produzida por Pseudomonas syringae pv. 

syringae, que induz necrose nos tecidos da planta (KENNELLY et al., 2007). 

Pseudomonas syringae pv. phaseolicola que ataca o feijoeiro produz a toxina 

chamada faseolotoxina, que induz a formação de halos cloróticos e P. syringae pv. 

syringae produz a siringomicina, que provoca necrose dos tecidos da hospedeira 

(BENDER et al., 1999). Vários patovares de Pseudomonas syringae secretam uma 

toxina análoga ao hormônio ácido jasmônico, denominada coronatina (UPPALAPATI 

et al., 2005). Algumas mudanças na planta hospedeira atribuídas à ação da 

coronatina são: mudanças na estrutura dos cloroplastos, aumento da espessura da 

parede celular, acúmulo de inibidores protéicos e inibição do crescimento radicular 

(UPPALAPATI et al., 2005). Também são efeitos relacionados à coronatina o 

aumento dos sintomas como clorose e lesões e da multiplicação bacteriana nos 

tecidos das plantas infectadas (NOMURA et al., 2005). O modo de atuação análogo 
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ao do ácido jasmônico (BROOKS et. at., 2004) demonstra que seu modo de ação 

suprime o sistema de defesa da planta dependente de ácido acetilsalicílico, 

tornando-a mais suscetível ao ataque de alguns patógenos (KUNKEL; BROOKS, 

2002; NOMURA et al., 2005).  

2.1.2 Raquitismo da soqueira 

2.1.2.1 Ocorrência 

O raquistimo da soqueira (ratoon stunting disease – RSD) é uma das principais 

doenças da cana-de-açúcar. Foi primeiramente relatada em Queensland, na 

Austrália, em 1944, durante uma primavera bastante seca. Plantas da variedade 

Q28 apresentaram um subdesenvolvimento e descoloração pontual em feixes 

vasculares (JAMES, 1996; BRUMBLEY et al., 2006). Inicialmente acreditava-se que 

a doença estava relacionada a um vírus devido a dificuldade de isolamento do 

agente causal. Porém, em 1980 uma bactéria corineforme foi isolada de planta 

doente e quando inoculada em canas sadias, induziu os sintomas da doença (DAVIS 

et al., 1980). Em 1989 o RSD já havia sido relatado em 61 países, sendo encontrado 

na maioria das áreas cultivadas com cana-de-açúcar (GILLASPIE; TEAKLE, 1989; 

TOKESHI; RAGO, 2005). Atualmente, Lxx encontra-se distribuída em todos os 

países produtores de cana-de-açúcar (AGRIOS, 2005; EUROPEAN AND 

MEDITERRANEAN PLANT PROTECTION ORGANIZATION - EPPO, 2011). 

Apesar de sua ampla distribuição, infecções naturais de Lxx foram relatadas 

apenas em híbridos de cana-de-açúcar (Saccharum spp.), embora possa ser 

transmitida experimentalmente para diversas outras gramíneas, incluindo 

Pennisetum purpureum, Zea mays, Panicum maximum, Echinochloa colonum, 

Imperata cylindrica, Rhynchelytrum repens, Cynodon dactylon e espécies dos 

gêneros Brachiaria e Sorghum sem, no entanto, causar sintomas (MILLS et al., 

2001). 

2.1.2.2 Importância 

O RSD é uma das doenças mais difundidas da cultura da cana, acarretando 

perdas superiores a 30% (YOUNG et al., 2006). Relatos de perdas em produção 

variaram de 1 a 41% na África do Sul e de 12 a 37% na Austrália (BAILEY; 

BECHET, 1997). Nos Estados Unidos, estimativas variaram de 9 a 33% (GRISHAM, 
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1991). As perdas decorrem da redução da biomassa, que pode chegar a 50% em 

variedades suscetíveis submetidas a condições de estresse hídrico (GILLASPIE; 

TEAKLE, 1989; TOKESHI; RAGO, 2005). No Brasil, perdas em biomassa devidas ao 

RSD foram estimadas em 3,3 milhões de toneladas/ano, o que equivaleu a R$ 107 

milhões/ano, segundo o preço praticado de R$ 32/t em 2009 (L.E.A. Camargo, 

comunicação pessoal). Outro dano direto é a redução do número de cortes em 

talhões altamente infectados em função do comprometimento do crescimento das 

plantas: em média, a cultura permite até 6 cortes consecutivos em plantas sadias, ao 

passo que em talhões infectados este número reduz-se para aproximadamente dois, 

fazendo com que o custo advindo da renovação dos talhões aumente 

substancialmente (GILLASPIE; TEAKLE, 1989; JAMES, 1996). 

As perdas devido ao raquitismo das soqueiras são mais severas sob estresse 

hídrico. Além disso, solos pobres com drenagem deficiente, monocultivos sucessivos 

com variedades suscetíveis e práticas culturais inadequadas também favorecem o 

desenvolvimento da doença (DAVIS; BAILEY, 2000; BRUMBLEY et al., 2006). 

2.1.2.3 Sintomatologia e disseminação 

Os sintomas externos são subdesenvolvimento da planta e encurtamento dos 

colmos. Já os internos são caracterizados por pontuações ou vírgulas avermelhadas 

localizadas na região inferior do nó, decorrentes da deposição de gomas ou da 

formação de tiloses nos feixes do xilema, e pela coloração rosa nos tecidos 

meristemáticos de plantas jovens (STEINDL, 1961). Genótipos suscetíveis podem 

apresentar em condições extremas, além do subdesenvolvimento, aspecto de 

murcha, necrose nas pontas e bordas das folhas. No entanto, estes sintomas não 

são específicos e podem ser causados por outros patógenos, como Fusarium 

moniliforme, Colletotrichum falcatum, Xanthomonas albilineans, X. campestris pv. 

vasculorum e Erwinia herbicola (RICAUD, 1974; TOKESHI; RAGO, 2005). Todavia, 

algumas variedades podem exibir altos níveis de infecção sem, no entanto, 

apresentarem sintomas externos e internos sendo, portanto, consideradas 

tolerantes. (GILLASPIE; TEAKLE, 1989; GILLASPIE; DAVIS, 1992; TOKESHI; 

RAGO, 2005). 

A informação da literatura indica que o ciclo de vida de Lxx está limitado à cana 

de açúcar (GILLASPIE; TEAKLE, 1989; MONTEIRO-VITORELLO et al., 2004). 
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Porém, há um relato mostrando sua sobrevivência em solo, por 2 – 3 meses, após a 

colheita (BAILEY; TOUGH, 1992). Além disso, sabe-se que a bactéria sobrevive por 

vários meses nas soqueiras ou restos de toletes, sendo necessário deixar 

transcorrer entre três e seis meses antes de um novo plantio (TOKESHI; RAGO, 

2005). 

As bactérias fitopatogênicas são transportadas de uma planta a outra por meio 

da irrigação ou através de animais, insetos e práticas culturais realizadas pelo 

homem (AGRIOS, 2005). Este último é o fator determinante na disseminação de Lxx. 

A bactéria entra em contacto com os tecidos internos da planta através de 

ferimentos causados por instrumentos de corte, infecta o xilema e coloniza a planta 

sistemicamente, das raízes até o meristema apical. No entanto, a quantidade de 

bactéria é variável em função da parte da planta analisada. Os tecidos internos da 

parte inferior do colmo, por exemplo, apresentam maiores títulos bacterianos do que 

os da parte superior. Foi observado também que caules e folhas mais velhas são 

mais favoráveis para o crescimento da bactéria (BAILEY; BECHET, 1997). 

2.1.3 Leifsonia xyli subsp. xyli 

A bactéria Lxx é Gram-positiva, aeróbia e possui hábito de crescimento fastidioso 

mesmo em meios de cultura ricos em nutrientes (LIAO; CHEN, 1981; 

HAAPALAINEN et al., 2000), levando de 10 a 20 dias para o aparecimento de 

colônias isoladas e 7 dias para um crescimento razoável em meio de cultura líquido. 

O meio de cultura inicialmente desenvolvido para seu cultivo foi o MSC (DAVIS et 

al., 1980), que foi modificado por Teakle e Ryan (1992), sendo denominado MSC 

New. Este, por sua vez, foi modificado por Monteiro-Vitorello et al. (2004) e então 

denominado de MSC NEW modificado. 

2.1.3.1 Morfologia e classificação 

O gênero Leifsonia pertence ao Domínio Bacteria, Reino Bacteria, Filo 

Actinobacteria e família Microbacteriaceae. Em 1984 foi proposto que as quatro 

espécies de Corynebacterium: C. michiganensis, C. iranicum, C. tritici e C. rathayi, 

fossem reclassificadas no novo gênero Clavibacter (DAVIS et al., 1984) com base na 

presença do ácido 2,4-diaminobutírico (DAB) na composição do peptideoglicano da 

parede celular destas bactérias. Leifsonia xyli subsp. xyli e Leifsonia xyli subsp. 
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cynodontis, que até então não haviam sido classificadas, mas já haviam sido 

isoladas de cana-de-açúcar e capim-bermuda, respectivamente, foram incluídas 

como subespécies de uma nova espécie de Clavibacter; C. xyli (DAVIS et al., 1984). 

Esta nova espécie distinguia-se das outras bactérias do gênero Clavibacter pela sua 

natureza fastidiosa, pela incapacidade da conversão de sacarose em ácido lático 

mediante sua fermentação oxidativa, pela predominância das menaquinonas na 

forma de MK-10 e MK-11 na parede celular e padrão semelhante de bandas do DAB 

em gel de poliacrilamida (DAVIS et al., 1984). Em 1999, no entanto, Suzuki et al. 

criaram o gênero Leifsonia para comportar uma bactéria na época chamada de 

Corynebacterium aquaticum, baseado na composição da parede celular e 

comparações com outras espécies. Um ano mais tarde, Evtushenko et al. (2000), 

baseando-se nos mesmos princípios e por análises do gene 16S do rRNA, 

reclassificaram as bactérias então chamadas de Clavibacter xyli subsp. cynodontis e 

Clavibacter xyli subsp. xyli no gênero Leifsonia. 

A parede celular das bactérias do gênero Leifsonia contém ácido diamino-

butírico, fosfatil-glicerol e difosfatil-glicerol como base de seus peptidoglicanos, 

diferenciando-se filogeneticamente de outros gêneros de bactérias da Classe 

Actinobacteria (EVTUSHENKO et al., 2000). As células de Lxx são corineformes, ou 

seja, duas células podem formar um ângulo entre elas após a divisão celular. Sua 

parede é pouco permeável e, como toda bactéria Gram-positiva, o peptideoglicano é 

o componente majoritário desta estrutura, representando entre 40 a 90% do peso 

seco da parede (ROMEIRO, 2000). As células não apresentam flagelos e possuem 

uma dimensão aproximada de 1,4 µm de comprimento e 0,25 µm de diâmetro 

(TEAKLE et al., 1973). Quando cultivadas em meio de cultura sólido MSC New, as 

colônias são diminutas, brancas e circulares e vistas contra a luz aparecem na forma 

de diminutos pontos brancos na placa. 

2.1.3.2 O genoma de Lxx  

Segundo Monteiro-Vitorello et al. (2004), o genoma da estirpe CTC B07 de Lxx 

apresenta um número elevado de “pseudogenes”, isto é, genes fragmentados ou 

que apresentam mudanças no sentido de leitura (frameshift) ou ainda códons de 

parada de leitura prematura, prevendo uma porcentagem de 11,6 % em relação ao 

genoma completo. Esse fato pode estar associado ao ambiente restrito em que a 
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bactéria vive, já que alguns genes que seriam importantes para um estilo de vida 

livre parecem ser não-funcionais. Entre estes, podemos citar genes que codificam 

glicina e betaína, proteínas relacionadas à tolerância ao estresse osmótico; uma 

fotoliase, que é induzida pela presença de luz e um operon flagelar (MONTEIRO-

VITORELLO et al., 2009). Esse processo de decaimento genômico parece similar ao 

descrito em outras bactérias como Rickettsia, Buchnera, (ANDERSON; ANDERSON, 

1999) e Mycobacterium leprae (COLE et al., 2001), todas espécies parasitas 

obrigatórias. 

Também foram identificados genes putativamente ligados à patogenicidade de 

bactérias, como genes que codificam para a produção de celulase, lisoenzima e 

pectinase (MONTEIRO-VITORELLO et al., 2004). Como em Xylella fastidiosa, 

bactéria também restrita ao xilema, a presença destes genes pode ser de 

fundamental importância para a colonização dos vasos da hospedeira, por permitir o 

uso de polissacarídeos como fonte de carbono (MONTEIRO-VITORELLO et al., 

2009; SIMPSON et al., 2000). Não obstante a identificação de genes da 

patogenicidade no genoma de Lxx, é importante ressaltar que o número de genes 

pertencentes a esta categoria foi o menor descrito para bactérias fitopatogênicas 

(MONTEIRO-VITORELLO et al., 2004), pois foram relatados apenas 105 genes dos 

quais 18% parecem ser pseudogenes (MONTEIRO-VITORELLO et al., 2004). 

Outra observação importante oriunda da análise da sequência do genoma de Lxx 

e com estreita relação com o presente estudo, diz a respeito à hipótese de que a 

bactéria produza uma substância análoga ou precursora do ácido abscísico (ABA) 

(MONTEIRO-VITORELLO et al., 2004) e que a secreção deste composto seja um 

principal determinante da doença. A produção de tal composto se daria a partir de 

um pigmento carotenóide codificado pela presença de um operon constituído por 

genes similares a genes envolvidos na síntese de pigmentos carotenóides em outras 

bactérias (MONTEIRO-VITORELLO et al., 2004). O operon é composto pelos genes 

lctB (licopeno e-ciclase isoprenoide transferase B), crtYe (carotenóide C50 epslon 

ciclase), crtB (fitoeno sintase), crtI (fitoeno desidrogenase) e crtE (geranil-geranil 

difosfato sintase; Figura 3). Reforçando esta hipótese, identificou-se na sequência 

do genoma um gene putativo que codifica para uma desaturase (desA): enzima 

fundamental na síntese de ABA a partir de compostos carotenóides, já que sua 

atividade permite com que as moléculas precursoras de carotenóides sofram as 
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modificações necessárias para se transformarem em um análogo de ABA 

(MONTEIRO-VITORELLO et al., 2009). Na cianobactéria Synechocystis sp., onde 

gene desA é homologo ao encontrado em Lxx, a sua expressão é induzida em 

estresse gerado por temperaturas baixas, fazendo com que a enzima δ-12 acil-lipidio 

desaturase (delta-12 acil lipidio desaturase) seja produzida e introduza ligações 

insaturadas a moléculas de acido oléico, transformando-as em ácido linoleico e 

permitindo com que a membrana plasmática adquira maior mobilidade. Também foi 

associado a atividade da enzima o funcionamento dos sistemas fotossintéticos da 

bactérias em baixas temperaturas (LOS; MURATA, 2002). Na formação do ABA, a 

desaturase atua adicionando duas duplas ligações à molecula do ζ-caroteno (zeta-

caroteno), transformando-a em um precursor do licopeno, que por sua vez será 

transformado em γ-caroteno (gama-caroteno), xantoxina e ácido abscísico (Figura 1) 

(XIONG; ZHU, 2003). 
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Figura 1 - Rota de síntese do ácido abscísico. As siglas entre as setas se referem aos genes que 
codificam as respectivas enzimas (CrtP: 15-cis-fitoeno desaturase; Z-ISO: zeta-caroteno 
isomerase; CrtQ: zeta-caroteno desaturase; CrtH: prolicopeno isomerase; CrtY: licopeno 
beta-ciclase; CrtR: beta-caroteno hidroxilase; CrtZ: beta-caroteno 3 hidroxilase; Lut5: beta-
anel hidroxilase; ZEP: zeatina epoxidase; NSY: neoxantina sintase; NCED: 9-cis-epoxi-
carotenóide dioxigenase; ABA2: xantoxina desidrogenase; AA03: aldeído-abscísico 
oxidase) 

 

O ABA e seus análogos podem ser sintetizados por diferentes rotas (ORITANI e 

KIYOTA, 2003). Plantas superiores, membros do reino Fungi e algas sintetizam ABA 

a partir de compostos carotenóides estruturados por distintos números de carbonos 

e utilizando ao menos uma de duas vias metabólicas. A rota do mevalonato (MVA) é 
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a mais utilizada por fungos e plantas superiores, como por exemplo, os fungos 

fitopatogênicos Cercospora rosicola, C. cruenta e Botrytis cinerea (YAMAMOTO et 

al., 2000; ORITANI; KIYOTA, 2003). A outra via é a do não-mevalonato, ou 

MEP/DOXP (2-C-metil-D-eritritol 4-fosfato/1-deoxi-D-xilulose 5-fosfato), que parece 

ser a mais comum entre procariotos e mais especificamente em actinobactérias. 

Micrococcus luteus, por exemplo, produz um composto carotenóide de 50 carbonos 

chamado sarcinaxantina (Figura 2) (NETZER et al., 2010) através desta via. Dietzia 

sp. e Corynebacterium glutamicum, por sua vez, acumulam os compostos 

carotenóides de 40 e 50 carbonos licopeno e decaprenoxantina, respectivamente 

(TAO et al., 2006; NETZER et al., 2010). A organização do operon de genes 

responsáveis pela produção destes pigmentos é conservada em actinobactérias, 

incluindo Lxx (Figura 3). No entanto, no caso desta última, não há dados 

experimentais que indiquem a participação de genes deste operon na produção de 

pigmentos carotenóides. Uma forma de assegurar-se da origem dos compostos 

carotenóides é aplicar inibidores da rota metabólica e avaliar a quantidade de 

produto final produzido (JAMIL et al., 2010). A fosmidomicina e a difenilamina são 

substâncias inibidoras da rota MEP/DOXP (MUELLER et al., 2000; GALL et al., 

2005; TRUTKO et al., 2005) e podem ser utilizadas com o propósito de definir a rota 

metabólica utilizada por Lxx para a síntese de pigmentos. 
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Figura 2 - Rota MEP/DOXP de produção de sarcinoxantina em Micrococcus luteus e genes 

envolvidos no processo (adaptado de NETZER et al., 2010) 
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Figura 3 - Organização de genes nos operons carotenóides das bactérias Leifsonia xyli subsp. xyli, 
Dietzia sp., Corynebacterium glutamicum e Micrococcus luteus. As siglas se referem à: 
geranil-geranil difosfato sintase (crtE); fitoeno sintase (crtB); fitoeno desidrogenase (crtI); 
carotenóide C50 epslon ciclase (crtYe); licopeno enlongase (IbtA, IbtBC e crtEb); licopeno 
e-ciclase isoprenoide trasferase B (IctB); zeaxantina glicosil transferase (crtX); proteína 
hipotética (orf4); carotenóide C50 epsilon ciclase (crtYe, crtYf e crtYg) e geranil-geranil 
difosfato sintase (crtE2), sendo que C50 se refere a carotenóides de 50 carbonos 

(adaptado de TAO et al., 2006) 

 

2.2 Material e métodos 

2.2.1 Ação de extratos de sobrenadantes de culturas de Lxx submetidas a 

estresse na germinação de sementes de alface 

Cultivo de Lxx e obtenção do inóculo 

Uma cultura inóculo de Lxx foi preparada transferindo-se 200 µL de células de 

Lxx conservadas em glicerol 25% a 50 mL de meio de cultura MSC New modificado 

(MONTEIRO-VITORELLO et al., 2004). A composição deste meio é de 8 g peptona 

de soja; 0,2 g sulfato de magnésio (MgSO4); 10 mL de solução fosfato de potássio 

monobásico 0,13 M (KH2PO4); 10 mL de  solução fosfato de potássio dibásico 0,87 

M (K2HPO4) e 0,03 g hemina bovina dissolvida em 30 mL de solução hidróxido de 

sódio NaOH 0,05M e água para completar o volume de 900 mL. O pH é ajustado a 

7,5 com NaOH 1 M e, após a autoclavagem, adiciona-se 100 mL de um suplemento 
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composto por 2 g de albumina bovina; 5 g de glicose; 0,5  g de cisteína e 0,5 g de 

metionina. Este suplemento é esterilizado por filtragem (Millipore 0,22 µM). 

Culturas líquidas de Lxx incubadas na presença de NaCl, PEG e sem a presença 

destes compostos foram estabelecidas a partir de 1500 mL de MSC New líquido 

modificado que foram divididos em três volumes iguais em erlenmeyers. Em um 

frasco adicionou-se 100 mM de NaCl, em outro 7% de PEG 6000 (p/v) e o terceiro 

meio foi mantido sem adições. Posteriormente, o volume de cada frasco foi 

subdividido em dois volumes iguais em frascos erlenmeyer de 500 mL; sendo que 

um foi semeado com 3 mL do inóculo de Lxx (D.O. aproximadamente = 0,7) e o 

outro não. Os frascos foram incubados por 10 dias em shaker sob rotação de 400 

rpm a 28°C e, após este período, uma amostra de 2 mL de cada frasco foi avaliada 

em espectrofotometria para obtenção da densidade ótica (D.O.). 

O conteúdo dos frascos foi centrifugado em tubos falcon a 3500 rpm por 15 

minutos e os sobrenadantes foram transferidos para novos tubos, acidificados com 

ácido clorídrico (pH = 2,5) e extraídos com acetato de etila por duas vezes, utilizando 

volumes iguais de sobrenadante e solvente. Ao se misturar o sobrenadante com 

acetato, forma-se um sistema bifásico, onde o extrato fica na parte superior. Este foi 

transferido para um béquer e evaporado em capela, no escuro, à temperatura 

ambiente. O extrato foi ressuspendido em 15 mL de solução artificial de xilema (AX: 

1mM CaCl2; 1mM KH2PO4; 1 mM K2HPO4; 1mM MnSO4; 0,1mM MgSO4 e pH = 6,8; 

DODD, 2003). Esse processo de extração se encontra ilustrado no esquema da 

Figura 4. As células recuperadas na primeira centrifugação foram lavadas em uma 

solução NaCl 100 mM e preservadas em freezer a -80°C para futuras análises de 

conteúdo de compostos carotenóides (Item 2.2.3). 
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Figura 4 - Esquema de extração dos sobrenadantes de meio de cultura com acetato de etila 

 

Efeito do extrato na germinação de sementes de alface 

Vinte sementes de alface da variedade Marisa (Horticeres) contidas em um tubo 

eppendorf foram embebidas em 1,5 mL dos extratos por 24 horas a 25°C e 

transferidas para folhas de papel filtro em placas de petri descartáveis. As placas 

foram incubadas sob as mesmas condições por 4 dias. A germinação das sementes 

foi avaliada por contagem do número de sementes germinadas e não germinadas e 

também pela medida de comprimento das radículas. A análise dos dados foi feita 

com o uso do programa estatístico SAS pelo método de comparação entre médias 
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de Fisher (p=0,05). Os dados referentes à porcentagem de germinação de sementes 

foram transformados seguindo a recomendação para dados de porcentagem 

(BARBIN, 2009; GARCIA et al., 2009), utilizando a fórmula arsin , onde arsin é o 

arco seno e p o dado de porcentagem. Como controles adicionais, as sementes 

também foram incubadas, sob as mesmas condições, em 1,5 mL de água, de 

solução AX e de solução de ABA 100 µM. Desta forma, a germinação das sementes 

foi avaliada frente a nove tratamentos (Tabela 1). Foram preparados quatro tubos 

com sementes por cada tratamento, cada um representando uma repetição. 

Tabela 1 - Descrição dos tratamentos utilizados no ensaio de ação de extratos de sobrenadantes de 

culturas de Lxx submetidas a estresse na germinação de sementes de alface 

 

Tratamento Sigla Descrição 

Tratamento 1 Lxx Extrato de cultura de Lxx  

Tratamento 2 Lxx +NaCl Extrato de cultura de Lxx com 100 mM de NaCl. 

Tratamento 3 Lxx + PEG Extrato de cultura de Lxx com de 7 % de PEG 6000 

Controle 1 ABA Solução 100 µM de ABA  

Controle 2 água Água 

Controle 3 AX Solução artificial de xilema 

Controle 4 meio Extrato do meio  

Controle 5 meio + sal Extrato do meio com 100 mM de sal 

Controle 6 meio + PEG Extrato do meio com 7% de PEG 6000 

 

2.2.2 Ensaio de termoestabilidade 

Este ensaio teve como objetivo avaliar a estabilidade térmica do efeito tóxico do 

extrato produzido pela bactéria quando cultivada na presença de PEG 6000 sobre 

sementes de alface (Figura 5). O extrato foi preparado pela inoculação de 400 mL de 

meio MSC New adicionado de 7% de PEG 600 com 2 mL de inóculo (D.O. 

aproximadamente = 0,7). A cultura foi incubada em shaker rotativo a 28ºC e 400 rpm 

por 10 dias. O preparo do inóculo e do extrato seguiu a metodologia descrita no item 
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2.2.1. O extrato foi submetido a diversas temperaturas e depois utilizado em um 

ensaio de germinação de sementes de alface que foi conduzido conforme descrito 

anteriormente. Como controles, foram utilizadas solução artificial de xilema AX e de 

100 µM de ABA a (Tabela 2). 

Volumes de 1,5 mL de cada solução (extrato de Lxx, solução AX e ABA 100 

uM) foram transferidos para tubos eppendorf e estes foram expostos às seguintes 

temperaturas: temperatura ambiente; a 30°C; 60°C; 90°C e autoclavagem à 121°C 

por 30 minutos (Tabela 2), utilizando-se três tubos (repetições) de cada solução por 

tratamento térmico. Depois da exposição aos tratamentos térmicos, os tubos foram 

resfriados até atingirem a temperatura ambiente. Vinte sementes de alface da 

variedade Marisa (Horticeres) foram adicionadas a cada tubo e incubadas por 24 

horas, sob temperatura ambiente com fotoperíodo de 12 horas. As sementes foram 

então plaqueadas sobre duas folhas de papel filtro previamente esterilizadas dentro 

de placas de petri e incubadas sob as mesmas condições (Figura 5). A porcentagem 

de germinação e o comprimento médio das radículas das plântulas foram avaliados 

quatro dias após. A análise dos dados foi feita com o uso do programa estatístico 

SAS e as médias foram comparadas pelo teste LSD de Fisher (p=0,05). Assim como 

no ensaio anterior, os dados relativos à porcentagem de germinação foram 

transformados usando a fórmula arsin , onde arsin é o arco seno e p o dado de 

porcentagem. 
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Tabela 2 - Descrição dos tratamentos  

Tratamentos Descrição 

Lxx + PEG ta  Extrato de cultura de Lxx tratado a temperatura ambiente 

Lxx + PEG 30 Extrato de cultura de Lxx tratado  a 30ºC 

Lxx + PEG 60 Extrato de cultura de Lxx tratado a 60 ºC 

Lxx + PEG 90 Extrato de cultura de Lxx tratado a 90 ºC 

Lxx + PEG 121 Extrato cultura de Lxx tratado a 121 ºC (autoclavado) 

ABA ta solução ABA 100 µM tratada a  temperatura ambiente 

ABA 30 solução ABA 100 µM tratada a 30ºC 

ABA 60 solução ABA 100 µM tratada a  60ºC 

ABA 90 solução ABA 100 µM tratada a 90ºC 

ABA 121 solução ABA 100 µM tratada a  121ºC (autoclavada) 

AX ta solução AX tratada a  temperatura ambiente 

AX 30 solução AX  tratada a 30 °C 

AX 60 solução AX tratada a 60 °C 

AX 90 solução AX tratada a  90 °C 

AX 121 solução AX  a 121ºC (autoclavada) 

 

 

Figura 5 - Tratamentos e metodologia do ensaio da termoestabilidade do extrato de Lxx. 
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2.2.3 Produção de pigmentos isoprenóides por Lxx 

Um primeiro ensaio foi conduzido com o objetivo de analisar a produção de 

pigmentos isoprenóides in vitro por Lxx quando cultivada na presença de PEG 6000 

ou NaCl. Um segundo ensaio avaliou o efeito da fosmidomicina e difenilamina na 

produção destes pigmentos. 

Avaliação da produção de isoprenóides em meio de cultura adicionado de PEG 

ou NaCl 

A extração de isoprenóides foi realizada de acordo com Medicharla (1991) com 

modificações a partir do pellet de massa bacteriana obtido em experimento descrito 

anteriormente (item 2.2.1). Diferente destes autores, aqui a análise não foi feita por 

HPLC, mas sim por medida de absorbância por espectrofotometria, por não haver 

necessidade de quantificar e especificar o carotenóide. O pellet bacteriano foi lavado 

em uma solução salina 100 mM, congelado em nitrogênio líquido e pulverizado com 

um bastão de vidro. Os pigmentos foram extraídos em metanol agitando-se as 

células por vortex por alguns minutos. A mistura de células e metanol foi 

centrifugada a 3.000 rpm por 15 minutos e o processo de extração foi repetido 

novamente. A proporção de metanol utilizada foi de 100 mL por cada 1 g de pellet e 

o sobrenadante foi analisado em espectrofotometria entre os comprimentos de onda 

300 e 600 nm, com intervalo de 50 nm.  

Os tratamentos utilizados como controle foram amostras de cenoura e de células 

de Leifsonia xyli subsp. cynodontis (Lxc) devido ao fato de se conhecer a presença 

de carotenos na cenoura e pela formação de colônias amarelas em Lxc. A cultura de 

Lxc foi obtida como descrito para Lxx. Estas amostras foram maceradas em 

nitrogênio líquido e os pigmentos foram extraídos da mesma forma que as células de 

Lxx. 

Avaliação da produção de isoprenóides em meio de cultura adicionado de 

inibidores da via MEP/DOXP 

Células de Lxx foram cultivadas na presença de fosmidomicina ou difenilamina 

com a finalidade de avaliar o efeito destes antibióticos na produção de pigmentos 

isoprenóides. Para tanto, 120 mL de meio MSC New sem o suplemento foram 

divididos em volumes iguais em 4 frascos erlenmeyer. Os inibidores foram 
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adicionados aos suplementos do meio, nas concentrações de 50 mg/L de 

fosmidomicina (TRUTKO et al., 2005) e 50 e 75 µM de difenilamina (GALL et al., 

2005), em relação ao volume final de meio de cultura. Um frasco foi mantido sem 

adições como controle. Os suplementos foram esterilizados por filtragem (Millipore; 

0,22 µM) e cada frasco foi inoculado com Lxx, utilizando-se 500 µL de inóculo (D.O. 

aproximadamente= 0,7) preparado conforme descrito anteriormente (Item 2.2.1). Os 

frascos foram incubados em shaker a 28 °C em rotação a 400 rpm por 10 dias. 

Posteriormente, os conteúdos foram vertidos em tubos falcon, centrifugados por 15 

minutos a 3.000 rpm para obtenção do pellet bacteriano. O pellet foi lavado em 

solução salina e os pigmentos carotenóides foram extraídos com metanol conforme 

descrito anteriormente. A absorbância dos extratos celulares foi determinada em 

espectrofotômetro em comprimentos de onda que variaram de 360 nm até 550 nm, a 

intervalos de 5 nm, sendo que foi feita uma leitura por cada tratamento. Em uma 

tentativa de refinar os resultados deste ensaio em relação ao anterior, reduziu-se o 

intervalo entre cada leitura e o espectro analisado. 

2.2.4 Efeito da adição de fosmidomicina  

O objetivo deste ensaio foi avaliar o efeito da adição de fosmidomicina ao meio 

de cultura no efeito tóxico do extrato de cultura líquida de Lxx na germinação de 

sementes de alface e na produção de compostos carotenóides.  

Os tratamentos consistiram de extratos de sobrenadantes de meio inoculado com 

Lxx (Lxx); de meio adicionado de 7% de PEG 6000 e inoculado com Lxx (Lxx + 

PEG); de meio adicionado de fosmidomicina na concentração de 50 mg/L em 

relação ao volume total de meio e inoculado com Lxx (Lxx + Fos) e de meio 

adicionado de 7% de PEG 6000 e 50 mg/L de fosmidomicina inoculado com Lxx (Lxx 

+ PEG + Fos). Como controles, foram utilizados uma solução 100 µM de ABA (ABA), 

água (água), e extratos de meio de cultivo não inoculado (meio) e de meio não 

inoculado acrescido de 7% de PEG 6000 (meio + PEG) ou fosmidomicina (meio + 

Fos) ou ambos (meio + PEG + Fos) (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Descrição dos tratamentos  

 

Tratamento Sigla Descrição 

Tratamento 1 Lxx Extrato de cultura de Lxx  

Tratamento 2 Lxx + PEG Extrato extrato de cultura de Lxx com 7 % de PEG 6000 

Tratamento 3 Lxx  + Fos Extrato de cultura de Lxx com fosmidomicina 

Tratamento 4 Lxx + PEG + Fos 
Extrato de cultura de Lxx com 7% de PEG 6000 e 

fosmidomicina 

Controle 1 ABA Solução ABA 100 µM 

Controle 2 água Água 

Controle 3 meio Extrato do meio  

Controle 4 meio + PEG Extrato do meio com 7% de PEG 6000 

Controle 5 meio + Fos Extrato do meio com fosmidomicina 

Controle 6 meio + PEG + Fos Extrato do meio com 7% de PEG 6000 e fosmidomicina 

 

Cultivo de Lxx 

Foram preparados 800 mL de meio MSC New divididos em dois volumes, sendo 

que um volume foi adicionado de 7% de PEG (p/v) e o outro foi mantido sem 

adições. Cada volume foi posteriormente subdividido em quatro frascos. 

Fosmidomicina foi adicionada ao suplemento do meio de quatro frascos, dois 

contendo PEG e dois não. Os quatro frascos restantes receberam suplemento sem 

fosmidomicina (Figura 6). Os meios foram inoculados com 2 mL de inóculo de Lxx 

preparado conforme descrito anteriormente no item 2.2.1 (D.O. aproximadamente = 

0,7) e as culturas foram incubadas a 28 ºC sob rotação de 400 rpm por um período 

de 13 dias. Extratos dos sobrenadantes foram obtidos como descrito no item 2.2.1. e 

as células foram preservadas em freezer a -80ºC para análises de produção de 

pigmentos carotenóides.  
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Figura 6 - Delineamento do experimento de avaliação do efeito de extratos de cultura de Lxx cultivada 
na presença de fosmidomicina na germinação de sementes de alface e na produção de 
carotenóides 

 

Efeito do extrato na germinação de sementes de alface 

Vinte sementes de alface da variedade Americana Delícia (Isla) contidas em 

tubos eppendorf (4 tubos para cada tratamento) foram embebidas em 1,5 mL de 

cada extrato por 12 horas a 25°C sob um regime de luz de 12 horas e transferidas 

para folhas de papel filtro em placas de petri. As placas foram distribuídas de forma 

aleatória e incubadas sob as mesmas condições por 4 dias. A germinação das 

sementes foi avaliada por contagem de sementes germinadas e não germinadas e 

também pela medida de comprimento das radículas. Como controles, as sementes 

foram incubadas sob as mesmas condições em água destilada esterilizada (pH 7) e 

uma solução de ABA 100 mM. A análise dos dados foi feita com o uso do programa 

estatístico SAS pelo teste de médias LSD de Fisher (P=0,05). Assim como nos 

ensaios anteriores, os dados de porcentagem foram trasnformados segundo a 

fórmula arsin , onde arsin é o arco seno e p o dado de porcentagem. 
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Avaliação da produção de isoprenóides 

Os pellets de massa recuperados das culturas foram extraídos com metanol e 

avaliados para a concentração de pigmentos conforme descrito anteriormente no 

item 2.2.3. 

2.3 Resultados 

2.3.1 Ação de extratos de sobrenadantes de culturas de Lxx submetidas a 

estresse na germinação de sementes de alface 

Efeito na germinação 

Os resultados da análise estatística evidenciaram que não houve diferença entre 

os tratamentos-controle de 3 a 6 (meio, meio + sal e meio + PEG) e que o 

tratamento 1 (Lxx) e o controle 2 (água) foram semelhantes a estes (Tabela 4; Figura 

7A). A alta taxa de germinação verificada nestes tratamentos comprovou a 

viabilidade das mesmas (Tabela 4). Já a germinação nos tratamentos onde foi 

aplicado extrato de sobrenadante de Lxx cultivada na presença de NaCl e PEG e  

(tratamentos 2 e 3) foi significativamente reduzida em relação a estes tratamentos, 

mostrando que a adição de agentes estressantes ao meio de cultura tornou o extrato 

tóxico às sementes. A redução na germinação, no entanto, foi mais acentuada no 

tratamento 3, pois este não diferiu do tratamento controle 1 com ABA. 

Efeito no comprimento da radícula 

A exemplo da variável anterior, não houve diferença estatística entre os 

tratamentos controle de 2 a 6  e o tratamento 1 mas que o comprimento da radícula 

foi reduzido em relação a estes nos tratamentos 2 e 3. De igual forma, o tratamento 

com PEG reduziu de forma mais acentuada o comprimento da radícula, uma vez que 

não diferiu estatisticamente do tratamento com ABA (controle 1) (Tabela 4; Figura 

7B). 
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Tabela 4 - Porcentagem de germinação média e comprimento de radícula médio das sementes 

embebidas em seus respectivos tratamentos  

Tratamentos 
Porcentagem de 

germinação média 

Pt (Dados de 
porcentagem 

transformados) 

Comprimento de 
radículas médio 

(cm) 

Tratamento 1 (Lxx) 68,75 0,99 b 0,68 a 

Tratamento 2 (Lxx + NaCl) 30,00 0,57 c 0,40 b 

Tratamento 3 (Lxx + PEG) 10,00 0,31 cd 0,20 bc 

Controle 1 (ABA) 0,00 0,00 d 0,00 c 

Controle 2 (água) 93,75 1,35 a 2,88 a 

Controle 3 (AX) 85,00 1,23 ab 1,54 a 

Controle 4 (meio) 85,00 1,25 ab 1,39 a 

Controle 5 (meio + NaCl) 72,50 1,07 ab 1,19 a 

Controle 6 (meio + PEG) 82,50 1,23 ab 1,27 a 

Tratamentos com as mesmas letras minúsculas nas colunas não diferem entre si segundo teste LSD 
de Fisher (P=0,05). 
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Figura 7 - Porcentagem de germinação média (A) e comprimento médio da radícula (B) de sementes 
de alface embebidas em diversos extratos de sobrenadante de culturas líquidas de Lxx e 
soluções-controle. Tratamentos com as mesmas letras não diferem entre si segundo o 
teste de Fisher (P=0,05) 
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2.3.2 Ensaio de termoestabilidade 

Efeito na germinação 

A elevada porcentagem de germinação dos tratamentos com a solução AX 

comprovou a viabilidade das sementes (Tabela 5). No entanto, estes tratamentos 

diferiram dos tratamentos com extratos de cultura de Lxx cultivada na presença de 

PEG, onde a germinação foi reduzida em aproximadamente 30%, em média. Houve 

diferença estatística dentre estes tratamentos, sendo que a germinação foi menor 

nos tratamentos Lxx + PEG ta e Lxx + PEG 90 (Tabela 5). Como esperado, os 

tratamentos com ABA inibiram completamente a germinação das sementes, 

independente da temperatura de exposição. As diferenças entre os tratamentos dos 

extratos de Lxx e os controles são melhor evidenciados na Figura 8A. 

Efeito no comprimento da radícula 

A termoestabilidade do efeito tóxico dos extratos ficou mais evidente quando da 

avaliação do comprimento das radículas (Figura 8B). Estatisticamente, houve 

diferença entre todos tratamentos e os controles com solução AX. Entretanto, nos 

tratamentos Lxx + PEG 30; Lxx + PEG 60 e Lxx + PEG 90 a ação deletéria na 

variável foi mais acentuada, uma vez que estes tratamentos não diferiram 

estatisticamente dos tratamentos com ABA (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Porcentagem média de germinação e comprimento médio das radículas das sementes, 

embebidas em seus respectivos tratamentos 

Tratamento 
Porcentagem média 

de germinação 
Pt (Dados de porcentagem 

transformados) 
Comprimento de 

radículas médio (cm) 

Lxx + PEG ta 56,57 0,85 d 0,54 e 

Lxx + PEG 30 73,33 1,03 c 0,47 ef 

Lxx + PEG 60 73,33 1,04 c 0,40 ef 

Lxx + PEG 90 60,00 0,89 d 0,47 ef 

Lxx + PEG 121 70,00 0,99 cd 0,71 e 

ABA ta 0 0,00 e 0 f 

ABA 30 0 0,00 e 0 f 

ABA 60 0 0,00 e 0 f 

ABA 90 0 0,00 e 0 f 

ABA 121 0 0,00 e 0 f 

AX ta 95 1,39 b 5,47 a 

AX 30 95 1,35 b 5,02 ab 

AX 60 95 1,39 b 4,57 bc 

AX 90 93,33 1,31 b 3,87 d 

AX 121 100 1,57 a 4,12 cd 

Tratamentos seguidos de mesmas letras minúsculas nas colunas não diferem entre si segundo teste 

LSD de Fisher (P=0,05). 
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Figura 8 - Porcentagem de germinação média das sementes de alface embebidas em seus 
respectivos tratamentos (A) e comprimento médio de radículas (B). Tratamentos com as 
mesmas letras não diferem entre si segundo o teste de Fisher (P=0,05) 
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2.3.3 Produção de pigmentos isoprenóides por Lxx 

Avaliação da produção de pigmentos isoprenóides em meio de cultura 

As densidades ópticas dos meios de cultivo medidas após a incubação foram de 

1,26 para o tratamento controle Lxx; 0,73 para a cultura incubada na presença de 

7% PEG 6000 e 0,58 para a cultura incubada na presença de NaCl.  

As curvas de absorbância dos tratamentos (Figura 9) indicaram que os extratos 

dos controles cenoura e Lxc diferiram das curvas de  Lxx, indicando que o pigmento 

produzido por Lxx é distinto de beta-caroteno (cenoura) e de pigmento(s) ainda não 

caracterizados de Lxc. De fato, em relação a estas últimas, o maior valor de D.O.  no 

caso de Lxx foi no comprimento de onda de 400 nm, enquanto que nos extratos de 

cenoura e células de Lxc o pico de leitura ocorreu no comprimento de 420 e 440 nm 

respectivamente. Os valores de D.O. em 400 nm de extratos de células de Lxx foram 

alterados em função dos tratamentos. Em células cultivadas em meio sem adição de 

PEG ou NaCl, a absorbância foi de 0,63, ao passo que em células cultivadas na 

presença de NaCl ou PEG, este valor foi de 0,30 (Figura 9).  

 

Figura 9 - Espectros de absorbância de extratos metanólicos de células de cenoura, de Leifsonia xyli 
subsp. cynodontis (Lxc) e de células de Leifsonia xyli subsp. xyli submetidas (Lxx + NaCl e 

Lxx + PEG) ou não (Lxx) a estresse 
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Avaliação da produção de isoprenóides em meio de cultura adicionado de 

inibidores da via MEP/DOXP 

As densidades ópticas das culturas de Lxx incubadas sem a adição de inibidores 

e na presença de fosmidomicina foram de 1,29 e 1,38, respectivamente, 

evidenciando que não houve efeito da adição do antibiótico ao meio no crescimento 

bacteriano. Já nos  tratamentos com 50 µM e 75 µM de difenilamina, este efeito foi 

bem pronunciado a julgar pelas reduzidas densidades de 0,83 e 0,62, 

respectivamente.  

Foi possível observar que todos os espectros se apresentaram na faixa dos 

comprimentos de onda entre 350 e 500 nm (Figura 10), assim como no ensaio 

anterior.  

 

Figura 10 - Curvas de absorbância de extratos metanólicos de células de Leifsonia xyli subsp. xyli 
submetidas (Lxx difenilamina 50µM e 75 µM e Lxx fosmidomicina) ou não (Lxx) a 
inibidores da rota MEP/DOXP 

 

O extrato de células cultivadas na ausência de inibidores apresentou uma 

leitura de absorbância máxima na faixa de 400 nm igual a 0,82. Já o extrato das 

células cultivadas na presença de fosmidomicina, a absorbância neste comprimento 

de onda foi bem inferior (0,23). Os extratos das células com 50 µM e 75 µM de 

difenilamina também apresentaram valores bem inferiores (0,37 e 0,30 

respectivamente). 
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2.3.4 Efeito da adição de fosmidomicina 

As densidades ópticas dos meios de cultura com Lxx após a incubação foram de 

1,24 para meio sem adições (Lxx); 0,53 para o meio com PEG (Lxx + PEG); 1,42 

para o meio com fosmidomicina (Lxx + Fos) e 0,64 para o meio com PEG e 

fosmidomicina (Lxx + PEG + Fos). 

Efeito do extrato na germinação de sementes de alface 

A porcentagem média de germinação das sementes dos tratamentos controle de 

2 a 6 (água, meio, meio + PEG, meio + Fos e meio + PEG + Fos) foi de 100% e o 

comprimento médio das radículas foi de 5,6 cm, comprovando a viabilidade das 

mesmas (Tabela 6). A germinação das sementes incubadas no tratamento 2 (Lxx + 

PEG) foi reduzida em aproximadamente 30%, em média, em relação ao controle 2 

(água) e ao controle 4 (meio + PEG) (Tabela 6; Figura 11A). Estatisticamente, os 

controles 2 – 6 e os tratamentos 1 e 3 (Lxx e Lxx + Fos respectivamente) não 

diferiram. Já os tratamentos 2 e 4 (Lxx + PEG e Lxx + PEG + Fos respectivamente) 

foram intermediários e foi possível detectar  uma redução na porcentagem de 

germinação média das sementes destes tratamentos em relação aos mencionados 

anteriormente. O ABA (controle 1) inibiu completamente a germinação das 

sementes, como esperado (Tabela 6; Figura 11 A). 

Efeito no comprimento de radícula 

Com relação ao comprimento das radículas, os resultados foram semelhantes 

àqueles obtidos em relação à germinação das sementes, com uma interessante 

diferença entretanto: o tratamento 2 (Lxx + PEG) e o controle 1 (ABA) apresentam 

semelhança estatística, demonstrando o efeito deletério do extrato sob o 

desenvolvimento das plântulas (Tabela 6). Todos os tratamentos se mostraram 

estatisticamente diferentes dos controles; os tratamentos 1 e 4 são semelhantes (Lxx 

e Lxx + PEG + Fos respectivamente) e o tratamento 3 (Lxx + Fos) difere de todos. A 

figura 11B reflete o demonstrado pela análise estatística, mostrando o efeito tóxico 

dos extratos representado pelos tratamentos 1 – 4 sobre as plântulas de alface. As 

diferenças entre os comprimentos de plântulas podem ser visualizadas nas figuras 

12A – 12J, onde é possível comparar os tratamentos com os controles. 
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Tabela 6 - Porcentagem de germinação média e comprimento médio de radículas de sementes 

 
Tratamentos 

 

Descrição 
Porcentagem de 

germinação 
média 

Pt (Dados de 
porcentagem 

transformados) 

Comprimento 
médio das 

radículas (cm) 

Tratamento 1 (Lxx) Extrato de Lxx  98,75 1,51 a 1,30 d 

Tratamento 2 (Lxx 
+PEG) 

Extrato de Lxx com 7% de 

PEG 6000 
67,5 0,96 c 0,30 e 

Tratamento 3 (Lxx + 
Fos) 

Extrato de Lxx com 

fosmidomicina 
100 1,57 a 2,18 c 

Tratamento 4 (Lxx + 
PEG + Fos) 

Extrato de Lxx com 7% de 

PEG 6000 e fosmidomicina 
87,5 1,26 b 0,90 d 

Controle 1 (ABA) ABA 100 µM 0 0 d 0,00 e 

Controle 2 (Água) Água 100 1,57 a 5,63 a 

Controle 3 (meio) Extrato de meio 100 1,57 a 5,32 a 

Controle 4 (meio + 
PEG) 

Extrato do meio com 7% de 

PEG 6000 
100 1,57 a 5,39 a 

Controle 5 (meio + Fos) 
Extrato do meio com 

fosmidomicina 
100 1,57 a 4,54 b 

Controle 6 (meio + 
PEG + Fos) 

Extrato do meio com 7% de 

PEG 6000 e fosmidomicina 
100 1,57 a 5,16 a 

Tratamentos com as mesmas letras minúsculas nas colunas não diferem entre si segundo teste LSD 
de Fisher (P=0,05). 
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Figura 11 - Porcentagem de germinação média das sementes de alface embebidas em seus 
respectivos tratamentos (A) e comprimento médio de radícula (B). Tratamentos com as 
mesmas letras não diferem entre si segundo o teste LSD de Fisher (P=0,05) 
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Figuras 12A e 12B - Sementes embebidas em solução de ABA 100 µM e em água 

 

 

Figuras 12C e 12D - Sementes embebidas no extrato com estresse inoculado (Lxx + PEG) e não 
inoculado (meio + PEG) 

 

 
Figuras 12E e 12F - Sementes embebidas no extrato com estresse e na presença de fosmidomicina 

inoculado (Lxx + PEG + Fos) e não inoculado (meio + PEG + Fos) 
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Figuras 12G e 12H - Sementes embebidas no extrato sem estresse inoculado (Lxx) e não inoculado 

(meio) 
 

 

Figuras 12I e 12J - Sementes embebidas no extrato sem estresse e na presença de fosmidomicina 
inoculado (Lxx + Fos) e não inoculado (meio + Fos) 

 

Avaliação da produção de isoprenóides em meio de cultura adicionado de 

inibidores da via MEP/DOXP 

Com base nos espectros de absorbância, detectou-se uma redução no conteúdo 

de compostos isoprenóides das células de Lxx quando cultivadas na presença de 

fosmidomicina em relação à células cultivadas sem sua adição (Figura 13). O maior 

valor de absorbância foi observado no comprimento de onda de 400 nm, conforme 

determinado no ensaio anterior. O extrato das células cultivadas na ausência de 

PEG e de fosmidomicina apresentou um valor de D.O. igual a 0,70 neste 

comprimento de onda, ao passo que a D.O. do extrato das células cultivadas sem 

estresse na presença da fosmidomicina foi de 0,20. 
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Figura 13 -  Conteúdo relativo de compostos isoprenóides nas células de Lxx cultivadas sem estresse 
(Lxx) e com estresse (Lxx + PEG). A sigla Fos representa os tratamentos com a 
presença de fosmidomicina (Lxx + Fos e Lxx + PEG + Fos) 

 

 

2.4 Discussão 

 

Em resposta aos mecanismos desenvolvidos pelas plantas para se defender do 

ataque de microorganismos, bactérias fitopatogênicas desenvolveram, ao longo do 

processo evolutivo, estratégias para garantir o sucesso de sua infecção, colonização 

e sobrevivência nos tecidos hospedeiros (NOMURA et al., 2005). A supressão do 

sistema imune das plantas é uma destas estratégias e isto é realizado mediante 

sinalizações químicas, por meio de moléculas que são produzidas pelas bactérias 

como, por exemplo, as toxinas e os efetores (MONTESANO et al., 2003; MEJÍA-

TENIENTE et al., 2010). São muitos os sintomas causados por toxinas bacterianas 

em plantas, entre eles a necrose, clorose e inibição do crescimento (WULFF, 2008; 

KADO, 2010). 

Sob estresse, bactérias podem produzir toxinas ou outras substâncias com 

distintas finalidades, como autopreservação ou ataque a seus hospedeiros. 

Corynebacterium glutamicum, por exemplo, produz trealose em resposta a estresse 

osmótico para manter intacta a estrutura de sua célula e conservar sua turgidez 

(WOLF et al., 2003). Bactérias endofíticas encontradas na rizosfera de girasol 
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produzem ABA e ácido jasmônico (JA), sendo que sobre estresse osmótico 

provocado por PEG a quantidade desses hormônios produzidos in vitro é ainda 

maior (FORCHETTI et al., 2007). Com os relatos encontrados na literatura e o fato 

da doença causada por Lxx ser mais severa em condições de seca (BRUMBLEY et 

al., 2003), simulou-se o estresse de Lxx in vitro com PEG ou NaCl a fim de avaliar o 

efeito na produção de uma suposta toxina que, de acordo com hipótese levantada 

por  Monteiro-Vitorello et al. (2004) com base em uma análise da sequência do 

genoma da bactéria, seria análoga ao ABA. Ainda segundo os autores, a suposta 

toxina seria produzida a partir de um pigmento isoprenóide ainda não caracterizado, 

cuja síntese se daria a partir de um operon contendo genes envolvidos na síntese 

destes pigmentos normalmente encontrado em espécies bacterianas. A secreção 

deste composto nos tecidos da planta resultaria no principal sintoma da doença, isto 

é, o raquitismo, uma vez que o ácido abscísico está diretamente envolvido no 

controle do crescimento vegetativo (ADDICOTT; LYON, 1969; BELLANDI; 

DORFFLING, 1974; LEUNG; GIRAUDAT, 1998; TAIZ; ZEIGER, 2004; 

RAGHAVENDRA et al., 2010).  

O extrato orgânico de sobrenadante do meio de cultura de Lxx cultivada sob 

condições de estresse osmótico induzido seja por PEG ou por NaCl, mostrou uma 

clara ação tóxica sobre as sementes de alface, inibindo a sua germinação e 

reduzindo o tamanho das radículas, um efeito senão da mesma magnitude ao 

menos de mesma natureza daquele causado pelo tratamento das sementes com 

ABA. Quando o extrato foi submetido ao calor, sob distintas temperaturas, o efeito 

toxico não mostrou redução significante, mostrando ter estabiliade térmica assim 

como o ABA (ADDICOTT; LYON, 1969; BURDEN; TAYLOR, 1976; ZEEVAART, 

1988).  

O conteúdo de células de Lxx incubadas ou não sob estresse causado por NaCl 

ou PEG foram avaliados em espectrofotometria, visando detectar presença de 

compostos isoprenóides. A análise do conteúdo das células incubadas sem estresse 

revelou um pico no comprimento de onda de 400 nm, o qual se enquadra no 

espectro típico de pigmentos carotenóides, que está entre 300 e 600 nm (NELSON; 

COX, 2004). Em relação às células incubadas sem estresse, esses picos se 

mostraram bem menores, principalmente quando as células foram cultivadas com 

PEG. Outras actinobactérias apresentam pigmentos isprenóides em suas células, 

caracterizados por seus espectros de absorbância típicos (Figura 14), como por 
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exemplo Leifsonia poae, L. aquatica e Curtobacterium flaccumfaciens (TRUTKO et. 

at., 2005). Apesar de se enquadrar no mesmo espectro, o comprimento de onda dos 

picos de absorbância observados na Figura 14 diferem do encontrado em Lxx. 

Possivelmente isso se deve à forma de extração dos pigmentos, já que as análises 

feitas neste trabalho não visaram análises em HPLC. Da mesma forma, deve ser 

considerado que estess pigmentos podem sofrer alterações metabólicas conforme 

são sintetizados. Desta forma, o momento em que a  análise é efetuada tem grande 

interferência, pois conformação da molécula pode variar de acordo com o tempo de 

retenção da amostra (TRUTKO et al., 2005; TAO et al., 2006). A natureza dos 

pigmentos detectados em Lxx e a sua rota metabólica de síntese confirmaram-se 

com o uso dos inibidores da rota MEP/DOXP das Microbacteriaceae difenilamina e 

fosmidomicina (TRUTKO et al., 2005; BROWN; PARISH, 2008; VIDHYAVATHI et al., 

2009). As células de Lxx cultivadas com ambas as substâncias mostraram uma 

redução expressiva na quantidade de pigmentos em relação às células incubadas 

sem adições, demonstrando a influência dos inibidores em sua síntese. A inibição 

com fosmidomicina mostrou-se mais eficiênte, não só por reduzir de forma mais 

expressiva a quantidade de pigmentos em relação ao conteúdo das células 

incubadas sem adição, mas também pelo fato de não ter reduzido a multiplicação 

das células. Todavia, a redução na multiplicação das células observada nos 

tratamentos com difenilamina pode ser explicado em parte pelo fato desta ser pouco 

solúvel em água (FAO, 2012) e, apesar da quantidade mínima aplicada ao meio, 

encontrava-se diluída em metanol, que é uma substância tóxica para as células. 

A fim de estabelecer uma relação entre a síntese de pigmentos e o efeito tóxico 

do sobrenadante de culturas líquidas de Lxx, conduziu-se um ensaio para avaliar o 

efeito da fosmidomicina na toxidez dos extratos. Ao se aplicar extratos de culturas 

cultivadas na presença do inibidor em sementes de alface, notou-se um menor efeito 

tóxico em relação às sementes nas quais se aplicou o extrato sem a adição de 

fosmidomicina. Novamente foi analisado o conteúdo de pigmentos carotenóides das 

células e, como esperado, houve uma redução no conteúdo de pigmentos das 

células incubadas na presença de fosmidomicina e de PEG. 

Foi demonstrado que a produção de pigmentos carotenóides em várias 

actinobactérias ocorre pela via MEP/DOXP (ORITANI; KYOTA, 2003; TRUTKO et 

al., 2005), entre elas as espécies de Leifsonia L. poae e L. aquatica (TRUTKO et al., 

2005). Os resultados do presente estudo corroboram a hipótese inicial de que Lxx 
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produz compostos isoprenóides a partir dessa via metabólica. Ainda foi possível 

estabelecer uma relação entre a produção desses pigmentos e a toxidez do extrato 

de culturas líquidas de Lxx, indicando que a síntese destes pigmentos acarreta na 

produção de um composto que, ao ser aplicado em sementes afetou negativamente 

a germinação e desenvolvimento das plântulas. Em conjunto, a hipótese formulada 

por Monteiro-Vitorello et al. (2004) é ratificada pelo presente estudo, pois propõe que 

a bactéria Lxx seja capaz de produzir um derivado de isoprenóide com ação inibitória 

ao crescimento de sua hospedeira. Este composto seria poduzido por Lxx e 

transportado pela planta através do xilema, onde a bactéria se encontra restrita 

(BRUMBLEY et al., 2003; MONTEIRO-VITORELLO et al., 2009), afetando seu 

crescimento e causando os sintomas de raquitismo (MONTEIRO-VITORELLO et al., 

2004). Como a análise do seu genoma mostrou a presença do sistema de secreção 

tipo I (MONTEIRO-VITORELLO et al., 2004; KADO, 2010) este é o provável 

mecanismo pelo qual a bactéria excreta o composto tóxico, já que este sistema é 

típico em bactérias Gram-positivas para translocação de proteínas, lipídios, toxinas e 

outros produtos metabólicos desde o citoplasma e através das membranas (KADO, 

2010). 
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Figura 14 – Espectro de absorção de pigmentos das bactérias Leifsonia poae e L. aquatica (curva 1) 

e Curtobacterium flaccumfaciens (curva 4) mostrando picos nos comprimentos 460 e 482 

e 449 e 477 nm respectivamente (TRUTKO et al., 2005) 
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3 CONCLUSÕES 

Conclui-se que Lxx sob condições de estresse, produz extratos tóxicos que 

afetam o crescimento vegetal. Por estar presente em sobrenadantes, depreende-se 

sejam secretados no meio. 

Estes extratos não são de natureza protéica, já que sua ação não foi afetada pelo 

calor. 

É possível determinar a presença de compostos isoprenóides em células de Lxx 

e ao submete-las a estresse, a quantidade dos mesmos é reduzida. 

Dos inibidores da rota MEP/DOXP empregados, a fosmidomicina foi o que 

apresentou maior funcionalidade, por não prejudicar o crescimento bacteriano e 

reduzir de forma contundente a produção de pigmentos carotenóides nas células de 

Lxx. 

A adição de fosmidomicina ao meio incubado com Lxx também resultou em uma 

menor toxidez do extrato do sobrenadante quando aplicado a sementes, 

sustentando a hipótese formulada por Monteiro-Vitorello et al. (2004) de que a 

bactéria é capaz de produzir um derivado de isoprenóide com ação tóxica a células 

vegetais. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos neste trabalho demonstraram que o extrato do 

sobrenadante de culturas líquidas de Lxx tem um efeito tóxico sobre sementes de 

alface. Foi relacionada a toxidez desse extrato com a quantidade de pigmentos 

carotenóides presente nas células de Lxx, portanto um ou mais componentes do 

extrato podem ter sua origem em um composto caronteóide. Futuras análises podem 

determinar estes componentes e validar em definitivo a hipótese formulada a partir 

do estudo do genoma de Lxx por Monteiro-Vitorello et al. (2004), afirmando que a 

bactéria produz uma toxina análoga ao ácido abscísico ou senão o próprio.  
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